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ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1 (40). ΄Εστω Μαρκοβιανή αλυσίδα {Xn}n≥0 στο σύνολο καταστάσεων S = {1, 2, 3, 4, 5} με πίνακα μετάβασης

P =


1/4 0 3/4 0 0
1/4 3/10 1/4 1/10 1/10
3/4 0 1/4 0 0
0 1/2 0 0 1/2
0 1/10 0 1/2 2/5

 .

(α) Ταξινομήστε τις καταστάσεις σε κλάσεις επικοινωνίας. Ποιές κλάσεις είναι παροδικές και ποιές επαναληπτικές;
(β) Προσδιορίστε την περίοδο της κάθε κατάστασης.
(γ) Να βρείτε τις αναλλοίωτες κατανομές.
(δ) Αν X0 = 4, να υπολογίσετε, αν υπάρχουν, τα όρια limn P{Xn = 1} και limn P{Xn = 4}.
(ε) Αν X0 = 4 και Tk είναι ο χρόνος της πρώτης άϕιξης της αλυσίδας στην κατάσταση k, να υπολογίσετε την
πιθανότητα P{T1 < T5}.
(στ) Αν X0 = 4 και T = min{T1, T3}, να υπολογίσετε τη μέση τιμη E[T ].
(ζ) Αν X0 = 4 και T = min{T1, T3}, να περιγράψετε πως υπολογίζεται η μέση τιμη E[e−λT ], όπου λ > 0, χωρίς
να την υπολογίσετε.

2 (40). ΄Ενα σωματίδιο κινείται στο σύνολο Z των ακεραίων αριθμών. Κάθε ϕορά που βρίσκεται σε άρτιο ακέραιο
κάνει ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση με πιθανότητα p ή ένα βήμα προς την αρνητική κατεύθυνση με πιθανότητα
q = 1−p, ενώ κάθε ϕορά που βρίσκεται σε περιττό ακέραιο κάνει ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση με πιθανότητα
q = 1− p ή ένα βήμα προς την αρνητική κατεύθυνση με πιθανότητα p.
(α) Μοντελοποιήστε την κίνηση του σωματιδίου με μια Μαρκοβιανή αλυσίδα, προσδιορίζοντας τον χώρο καταστά-
σεων και τις πιθανότητες μετάβασης της αλυσίδας. Προσδιορίστε την περίοδο της κάθε κατάστασης.
(β) Να προσδιορίσετε τις κλάσεις επικοινωνίας και να τις χαρακτηρίσετε ως προς την παροδικότητα ή την επαναλη-
πτικότητα.
(γ) Να βρείτε τις αναλλοίωτες κατανομές (αν υπάρχουν).
(δ) Για κάθε επαναληπτική κλάση να προσδιορίσετε αν είναι και γνησίως επαναληπτική.

Υπόδειξη. Η διαδικασία Zn = X2n, n = 0, 1, 2, . . ., μπορεί να σας ϕανεί χρήσιμη.

3 (20). ΄Ενας δέκτης λαμβάνει σήματα σαν μια διαδικασία Poisson με ρυθμό λ σήματα ανα δευτερόλεπτο. Ο δέκτης
έχει προγραμματιστεί να τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας αν για χρονικό διάστημα θ δευτερολέπτων δεν λαβει
κανένα σήμα. ΄Εστω T η συνολική χρονική διάρκεια που θα λειτουργήσει ο δέκτης (από τη στιγμή που τίθεται σε
λειτουργία ως τη στιγμή που θα τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας). Να υπολογίσετε τη μέση τιμή E[T ].

Υπόδειξη. Η τυχαία μεταβλητή N που μετράει τον συνολικό αριθμό σημάτων που θα λάβει ο δέκτης στη συνολική
διάρκεια T της λειτουργίας του μπορεί να σας ϕανεί χρήσιμη.
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