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Witamy w kwietniowo-majowym numerze
[MACIERZATORa]!
Tym razem zaczynamy opowieścią o probabilistyce: na podstawie paradoksu Bertranda pokażemy, w jakim stopniu wybór losowania determinuje
prawdopodobieństwo wybranego pozornie identycznego zdarzenia. Pozostajemy przy tej dziedzinie, przedstawiając recenzję książki Leonarda Mlonidowa Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los. Opiszemy
też kilka dowodów niewymierności pierwiastka z dwóch oraz kilka (podobno prawdziwych) opowieści o słynnych matematykach. Last, but not least –
zapraszamy gorąco do uczestniczenia w dwóch matematycznych wydarzeniach, adresowanych do studentów: międzynarodowym wakacyjnym kursie
intensywnym Analitycal and Computer Assisted Methods in Mathematical
Models oraz cosemestralnej wyjazdowej konferencji naukowej KNM.
Ciekawej lektury życzy redakcja
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[Paradoks Bertranda]
Artykuł ten na celu pokazanie, w jakim stopniu metoda losowania, a dokładniej wybór przestrzeni probabilistycznej, determinuje prawdopodobieństwo wybranego pozornie identycznego zdarzenia na przykładzie paradoksu
Bertranda w modelu geometrycznym.
Przytoczmy na wstępie brzmienie paradoksu Bertranda:
Na okręgu o promieniu 1 skonstruowano losowo cięciwę AB. Jaka
jest szansa, że cięciwa będzie dłuższa niż bok trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg?
Aby zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu, należy obrać pewną
metodę konstruowania cięciw. Będziemy mówić, że wybrany model będzie
dobry, jeżeli będzie możliwe uzyskanie każdej cięciwy o długości z zakresu (0, 2]. Pierwszy „rozwiązanie” tego problemu traktuje zdarzenie elementarne jako odległość środka skonstruowanej cięciwy od środka okręgu. Można to przedstawić w następujący sposób:
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1
2

Rysunek 2: Losowanie cięciwy poprzez wybór odcinka prostopadłego do
średnicy zadanego przez punkt z tej średnicy.
√
Prawdopodobieństwo wylosowania cięciwy o długości większej niż 3
(ponieważ tyle wynosi długość boku wpisanego trójkąta równobocznego)
jest, jak nietrudno zauważyć, równe 12 . Natomiast nie jest to jedyna możliwość; można ustalać cięciwy w sposób jednoznaczny poprzez wylosowanie jednego punktu z tego okręgu i poprowadzenie prostej prostopadłej do
pewnej z góry ustalonej średnicy tego okręgu. Model ten ilustruje poniższy
schemat:
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Rysunek 3: Losowanie cięciwy poprzez dobór kąta.

Tutaj prawdopodobieństwo uzyskania cięciwy dłuższej niż długość boku wpisanego trójkąta równobocznego jest stosunkiem długości łuku oznaczonego kolorem czerwonym do długości całego łuku, co możemy utożsamić z doborem kąta środkowego z zakresu [0, 2π), który będzie wyznaczać
jednoznacznie cięciwy opartena łuku
 wyznaczonym przez ten kąt. Zakres
4π
kątów sprzyjających wynosi 2π
,
3
3 , z czego wnioskujemy, iż prawdopodobieństwo wylosowania cięciwy dłuższej niż bok trójkąta równobocznego
wpisanego w ten okrąg wynosi 13 , co istotnie różni się od rezultatu z poprzedniego modelu.
Jak widać, istotną rolę odgrywa zadana krzywa, która warunkuje dalszy
przebieg doświadczenia. Bez straty ogólności z symetryczności okręgu możemy sprowadzić problem do badania odcinka [0, 1], gdzie 1 jest w dalszym
ciągu promieniem badanego okręgu. Niech A będzie zdarzeniem polegającym na wylosowaniu przy zadanej metodzie cięciwy długości większej niż
długość boku wpisanego trójkąta równobocznego. Dla funkcji różniczkowalnej, f : [0, 1] → R, która opisuje „metodę” losowania cięciw, możemy określić
prawdopodobieństwo P(A) jako:

1

Z2 q

2
1 + f 0 (x) dx
P(A) =

0

Z1 q
0


2
1 + f 0 (x) dx
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co wynika z zależności między pochodną funkcji a długością krzywej różniczkowalnej. Możemy przekonać się, że faktycznie wzór ten opisuje modele
przedstawione powyżej. Niech f(x) = 0. Wówczas f 0 (x) = 0, a zatem:
1

Z2
dx
P(A) =

0
Z1

=

1
2

1

=

1
2

dx
0

Zatem dla pierwszego przedstawionego modelu prawdopodobieństwo
rze√
czywiście wynosi 12 . Dla drugiego modelu weźmy tym razem f(x) = 1 − x2 .
x
, co prowadzi do:
Wówczas f 0 (x) = − √1−x
2
1

1

Z2 r
1+
P(A) =

0
Z1 r

x2
1 − x2

Z2
dx
=

1+

x2
dx
1 − x2

0

0
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1
√
dx
1 − x2
=
1
√
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1 − x2

arcsin 12
=
arcsin 1

π
6
π
2

=

1
3

0

Obliczenia potwierdzają poprzednio wyprowadzone rezultaty. Pokażemy, że manipulując metodą losowania cięciw, można otrzymać model ze
z góry zadanym (z zakresu (0, 1)) prawdopodobieństwem wylosowania cięciw o ustalonej długości. Metoda ta, mimo wszystko, musi być „dobra” wedle
postawionej definicji.
Rozważmy funkcję f określoną na przedziale [0, 1] daną wzorem jak poniżej:
√
√

m4x − 1 − arctg m4x − 1
f(x) =
2 ln m
gdzie m > 0, a pierwiastek oraz arctg są funkcjami zespolonymi1 , przy
czym dla m = 1 przyjmijmy, że f(x) = 0 (jest to usprawiedliwione
faktem,
√
iż lim f(x) = 0). Możemy się przekonać, że f 0 (x) =
m4x − 1 , co daje
m→1
nam:
1 Dla

√
m ∈ (0, 1) mamy f(x) = Im


√
m4x −1−arctg( m4x −1)
.
2 ln m
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1

Z2
m2x dx
P(A) =

0
Z1

=
m2x dx

m−1
2 ln m
m2 −1
2 ln m

=

m−1
1
=
m2 − 1
m+1

0

Dla m ∈ (0, +∞) możemy otrzymać prawdopodobieństwo z zakresu (0, 1).
Stąd, jeżeli chcemy uzyskać model, w którym P(A) = P, wówczas m można
dobrać jako m = P1 − 1, gdzie P ∈ (0, 1). Warto zwrócić uwagę, iż żaden
z parametrów nie jest uprzywilejowany, wliczając przypadek m = 1, dla
którego to otrzymujemy model pierwszy. Nie powinno być teraz żadnym
zaskoczeniem, iż nie istnieje jedno uniwersalne prawdopodobieństwo dla tego typu problemu geometrycznego.
Mateusz Szymański

[Różne dowody niewymierności

√
2]

Dzisiejszy tekst
√ przedstawia aż osiem dowodów niewymierności liczby rzeczywistej 2. Pokażemy, jak różnie można podejść do problemu, za
każdym razem wynosząc nowe wiadomości2 oraz przebiegając przez różne
działy matematyki – zaczynając od elementarnych obserwacji, przechodząc
przez abstrakcyjną algebrę i, ostatecznie, kończąc na nieco bardziej zaawansowanych metodach analitycznych. „Przygodę” rozpoczniemy od klasycznego dowodu zaprezentowanego między innymi w „Elementach” Euklidesa.
√
Dowód 1. Załóżmy, że 2 jest liczbą wymierną,√a zatem da się przedp
stawić jako pewien iloraz liczb naturalnych p, q: 2 = q
w taki sposób,
p
by q było ułamkiem nieskracalnym. Podnosząc do kwadratu, uzyskuje2

p
2
my 2 = q
= p2 . Zatem 2 dzieli p2 , a zatem
2 , z czego otrzymujemy 2q
musi także dzielić p: gdyby nie dzieliło p, 2 nie znajdowałaby się w rozkładzie p na czynniki pierwsze. Zatem możemy zapisać p = 2r, co pociąga
2q2 = (2r)2 = 4r2 , a w konsekwencji 2r2 = q. A więc 2 dzieli także q na
bazie analogicznego rozumowania. Zatem p i q da się skrócić wzajemnie
p
przez 2, co przeczy założeniu, że p i q zostały dobrane tak, by iloraz q
był
ułamkiem nieskracalnym.

2O

ile tylko nie są już znane...
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p
Poczyńmy uwagę, iż nie jest konieczne zakładanie nieredukowalności q
.
Po jednokrotnym uproszczeniu ułamka przez 2, rozumowanie możemy kontynuować i tak ad infinitum. Jednakże, znając strukturę liczb naturalnych,
nietrudno jest stwierdzić, że żadnej liczby nie można w nieskończoność dzielić przez 2. Przejdźmy teraz do równie klasycznego dowodu – geometrycznego.

Dowód 2. Niech dany będzie trójkąt prostokątny równoramienny ABC
o przeciwprostokątnej AC. Z twierdzenia Pitagorasa wynika, że stosunek
długości przeciwprostokątnej
do dowolnej przyprostokątnej w tym trójką√
cie wynosi 2. Załóżmy, że jest to √
liczba wymierna, tj. istnieją dwie liczby
p
naturalne p, q, dla których q
= 2. Załóżmy dodatkowo, że są to najmniejsze liczby o tej własności. Przedłużając odcinek AB do odcinka AE
o długości p oraz odkładając na boku AC odcinek AD o długości n, uzyskujemy poza punktami D i E dodatkowo punkt F, który jest punktem
przecięcia BC oraz DE. Wraz z tymi odcinkami mamy dwa trójkąty równoramienne prostokątne BEF oraz CDF podobne do ABC, o długościach
przyprostokątnych odpowiednio p − q i 2q − p.

q

A

p−q
B

p

−

q

D

p−q

F

2q − p
C

E
Widać, że
p i q.

2q−p
p−q

=

√
2, a q < p < 2q, co przeczy założeniu o minimalności

Następna metoda jest geometryczną ilustracją pierwszego dowodu i w pewien sposób znacząco się różni od wszystkich innych zaprezentowanych tu
sposobów. Dowód jest autorstwa Johna Conwaya (patrz [1]).
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√
Dowód 3. Problem niewymierności 2 można sprowadzić do problemu:
czy istnieje taki kwadrat o długości boku całkowitej, którego pole byłoby
równe sumie dwóch kwadratów, również o boku długości całkowitej:

m

=

n
n

n

+
n

m
Tu, m2 = 2n2 . Przemieszczając dwa kwadraty do wnętrza pierwszego,
otrzymujemy:

m

m
Zauważmy, że z konstrukcji powyżej uzyskujemy kolejną parę kwadratów,
o bokach długości m − n oraz 2n − m:

m

m
Ale
(2n − m)2 = 4n2 − 4mn + m2 = (2n2 + m2 ) − 4mn + m2 =
= 2m2 − 4mn + 2n2 = 2(m − n)2 ,
zatem para kwadratów również posiada żądaną własność. Rozumowanie
możemy kontynuuować, uzyskując coraz mniejsze kwadraty – co prowadzi
do sprzeczności jak w dowodzie pierwszym.
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Kolejne dwa dowody korzystają z wielomianów o współczynnikach wymiernych.
√
Dowód 4. Zauważmy, że 2 jest pierwiastkiem wielomianu o współczynnikach wymiernych W(x) = x2 − 2. Z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach wymiernych wiadomo, że jeżeli ułamek
p
nieskracalny q
∈ Q jest pierwiastkiem wymiernym wielomianu o współczynnikach wymiernych, to p jest dzielnikiem wyrazy wolnego, a q dzielnikiem współczynnika stojącego przy najwyższej potędze, co więcej, wszystkie
pierwiastki wymierne tego wielomianu są takiej postaci. Jednakże jedynymy możliwymi
pierwiastkami wymiernymi wielomianu W(x) są ±1 i ±2.
√
Zatem 2 jest liczbą niewymierną.
√
Przed następnym dowodem niewymierności 2, powtórzmy pojęcie liczby algebraicznej (nad ciałem liczb wymiernych) oraz dowiedziemy prostej
zależności dotyczącej tego terminu.
Definicja 1. Liczbą algebraiczną stopnia n nazywamy liczbę rzeczywistą x
będącą pierwiastkiem niestałego wielomianu unormowanego (tj. o współczynniku przy najwyższej potędze równym 1) W(x) o współczynnikach wymiernych stopnia n, dla której nie istnieje wielomian unormowany niższego stopnia P(x) spełniający P(x) = 0; innymi słowy wielomian W(x) jest
wielomianem minimalnym. Można pokazać, że wielomian minimalny jest
wyznaczony w sposób jednoznaczny.
Twierdzenie 1. Liczba jest wymierna wtedy i tylko wtedy, gdy jest liczbą
algebraiczną stopnia 1.
Jest to oczywiste, ponieważ liczba

p
q

∈ Q jest pierwiastkiem wielomianu

W(x) = x −

p
,
q

który jest wielomianem minimalnym tej liczby.
Dowód
5. Wielomian W(x) = x2 − 2, którego jednym z pierwiastków jest
√
√
2, jest wielomianem nierozkładalnym nad ciałem liczb wymiernych. 2
jest zatem liczbą algebraiczną stopnia 2, a więc nie może być liczbą wymierną na podstawie powyższego twierdzenia.
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Kolejny dowód wymaga znajomości pojęcia ułamka łańcuchowego.
Definicja 2. Skończonym ułamkiem łańcuchowym nazywamy wyrażenie
postaci:
1

a0 +

1

a1 +

1

a2 +

..
ak−2 +

.
1
ak−1 +

1
ak

gdzie a0 jest liczbą całkowitą, a wszystkie pozostałe liczby an są naturalne.
Wyrażenie to zapisujemy w sposób skrótowy jako [a0 ; a1 , . . . , ak ].
Nieskończonym ułamkiem łańcuchowym nazywamy granicę:
[a0 ; a1 , . . .] = lim [a0 ; a1 , . . . , an ]
n→∞

Wyraz ciągu ak nazywa się k-tym reduktem ułamka łańcuchowego.
Granica ta jest zawsze dobrze określona – formalnie wymagałoby to
dowodu, jednakże przyjmiemy to w tym momencie jako pewnik, podobnie
jak twierdzenie poniżej:
Twierdzenie 2. Liczba jest niewymierna wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiada jej nieskończony ułamek łańcuchowy.
Przejdźmy do następnego dowodu niewymierności pierwiastka z 2 opartego na powyższym stwierdzeniu.
√
Dowód 6. Pokażemy, że liczbie 2 odpowiada nieskończony ułamek łańcuchowy, co będzie dowodzić jej niewymierności. Skorzystamy z algorytmu
wyznaczania ułamka łańcuchowego dla x:
(1) n := 0, r0 := x,
(2) an := brc,
(3) rn − an = 0 ⇒ zakończ algorytm, w przeciwnym razie:
(4) rn+1 :=

1
rn −an ,

n := n + 1,

(5) przejdź do kroku 2.
gdzie bxc oznacza część całkowitą liczby x.
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Algorytm ten można sformułować
jako: a0 √
= bxc, a dalej postępuj po√
1
dobnie z x−bxc
. Niech x = 2. Wówczas r0 := 2:
r0 =
r1 =
r2 =
..
.

√
2
√1
2−1
√ 1
2+1−2

a0
√
=
2 + 1 a1
√
=
2 + 1 a2
..
.

= b2c
√
 = 1
=
2+1 = 2
√

=
2+1 = 2

Widać, że ciąg (an )n∈N jest nieskończony i stały. A zatem:
√
2 = [1; 2, 2, . . .]
Jest to nieskończony ułamek łańcuchowy. Liczba
wymierna.

√
2 musi być zatem nie-

Ciąg [1; 2], [1; 2, 2], [1; 2, 2, 2] stanowi ciąg najlepszych przybliżeń wymiernych licznika pierwiastka z dwóch; jego początkowymi wyrazami są:
3 7 17 41 99 239 577 1393 3363
, , , , ,
,
,
,
,...
2 5 12 29 70 169 408 985 2378
Są to także ilorazy yx , gdzie x i y spełniają tzw. równanie Pella

(1)

x2 − 2y2 = ±1
wśród liczb naturalnych. Dodatkowo, można wykazać, że jeżeli nieskończony ciąg reduktów ułamka łańcuchowego liczby α jest okresowy, to α jest
rozwiązaniem pewnego trójmianu kwadratowego o wymiernych współczynnikach. Następny dowód jest dowodem analitycznym i wykorzystuje dosyć
silne narzędzie do badania wymierności.
Twierdzenie 3. Niech (an )n∈N i (bn )n∈N będą takimi ciągami liczb całkowitych, dla których zachodzi:
0 < |bn α − an | → 0
Wówczas α jest liczbą niewymierną.
p
dla pewnych
Dowód. Przypuśćmy nie wprost, iż α ∈ Q. Wówczas α = q
p ∈ Z, q ∈ N. Z definicji granicy istnieje takie N, dla których dla ustalonego ε zachodzi dla n > N:

0<

bn p − an q
<ε
q

[MACIERZATOR55]
Biorąc ε =
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1
q:

0 < |bn p − an q| < 1
Ale bn p − an q jest liczbą całkowitą. Sprzeczność.
Dowód 7. Skonstruujmy dwa ciągi (an )n∈N i (bn )n∈N zadane wzorem rekurencyjnym:


a1 = b1 = 1
an+1 = a2n + 2b2n


bn+1 = 2an bn
Wykażemy indukcyjnie, że
0<

√
2bn − an <

1
.
22n−1

√
Dla n = 1 mamy 0 <
2 − 1 < 12 . Załóżmy, że postulowana nierówność
jest spełniona dla n. Wówczas:
√
2
2bn − an < 221n
√

0 < 2 (2an bn ) − a2n + 2b2n < 221n
√
0 < 2bn+1 − an+1 < 221n
√
Co dowodzi 0 <
2bn − an → 0, a na mocy twierdzenia niewymierno√
ści 2.
0<

Ostatni dowód, który zamierzam zaprezentować jest nad wyraz złożony
w porównaniu z poprzednimi, ale w pewnym sensie pouczający.
Twierdzenie 4. Niech α będzie liczbą rzeczywistą oraz (dn )n∈N ciągiem
zadanym wzorem dn = nα − bnαc, gdzie bac oznacza największą liczbą
całkowitę niemniejszą od a. Wówczas następujące warunki są równoważne:
(1) α jest liczbą niewymierną,
(2) dla każdych liczb a, b ∈ [0, 1], a < b istnieje taka liczba naturalna
n ∈ N, dla której zachodzi nierówność a < dn < b,
(3) dla każdej liczby b ∈ (0, 1] istnieje taka liczba naturalna n ∈ N, dla
której zachodzi nierówność 0 < dn < b,
(4) dla każdej liczby n naturalnej dn 6= 0,
(5) ciąg (dn )n∈N jest nieokresowy.
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Dowód. Dowód ograniczy się do wykazania implikacji (2) ⇒ (1), reszta pozostanie jako ćwiczenie. Przypuśćmy, że zachodzi a < dn < b dla dowolnych
a < b z przedziału [0, 1]. Załóżmy nie wprost, że α jest liczbą wymierną
p
postaci q
∈ Q, gdzie p ∈ Z, q ∈ N. Z dowolności a, b, obierzmy a = 0 oraz
1
b = 2q , wówczas mamy:
 
p
1
p
<
0< −
q
q
2q
j k
p
p
Zauważmy, że q
− q
= qc dla pewnego c ∈ {0, . . . , q−1}. Skoro dn > 0,
to c 6= 0, a więc c ∈ {1, . . . , q − 1}. Ale
Zatem α musi być liczbą niewymierną.

1
q

>

1
2q .

Sprzeczność z założeniem.

√  √ 
Dowód 8. Wykażemy, że różnica n 2− n 2 przyjmuje arbitralnie małe
niezerowe wartości dla pewnego n, to jest:
j √ k
^ _
√
0<n 2− n 2 <b
(2)
b∈(0,1] n∈N

√
co na mocy powyższego twierdzenia będzie dowodzić niewymierności 2.
Niech:
√ n
√ n
3+2 2 + 3−2 2
un =
,
2
√ n
√ n
(3)
e 3+2 2 − 3+2 2
√
.
vn =
2 2
Sprawdzenie, iż faktycznie są to liczby naturalne dla n ∈ N, zostanie pominięte. Pokażemy, że zachodzi:
√ n
√ n $
√ n
√ n %
3+2 2 + 3−2 2
3+2 2 + 3−2 2
(?) √
√
√
−
= 2un − vn
2
2
√

Z tego, że limn→∞
2un − vn = 0 będzie wynikać warunek (2) – z definicji granicy. Oznaczmy lewą stronę powyższego równania jako wn . Zauważmy, że wystarczy zweryfikować, czy:
$

√ n
√ n %
√ n
√ n
3+2 2 + 3−2 2
− 3−2 2
(?) 3 + 2 2
√
√
=
2
2 2
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√ n
Możemy stwierdzić, że człon 3 − 2 2 jest pomijalny (dlaczego?), zatem:
$

√ n
√ n %
√ n
√ n % $
√ n
3+2 2 + 3−2 2
3+2 2
3+2 2 − 3−2 2
√
√
√
=
=
2
2
2 2

To kończy dowód: różnica (2) dla n postaci un przyjmuje arbitralnie
małe wartości.
Liczby tego ciągu to odpowiednio liczniki i mianowniki najlepszych przybliżeń wymiernych pierwiastka z dwóch (patrz: (1)), a przez to rozwiązania
wymienionego wcześniej równania Pella x2 −2y2 = 1 (co tłumaczy, dlaczego
właśnie one zostały dobrane). Oczywiście, rozwiązania można mnożyć i nie
są to jedyne możliwości dowodzenia niewymierności pierwiastka z dwóch
(jeden z ciekawszych niewymienionych korzysta z wartości własnych macierzy). Natomiast to, co jest ważniejsze od samego faktu niewymierności tej
liczby, to możliwość zaprzęgania pozornie niezwiązanych ze sobą wiadomości do wykazywania tych samych własności oraz mnogość dróg w matematyce, co prawdopodobnie jest tym, co nadaje tej sztuce dyscypliny umysłu
osobliwe piękno i swoisty wdzięk.
[Literatura]
[1] John Conway The Power of Mathematics,
http://www.cs.toronto.edu/∼mackay/conway.pdf
Mateusz Szymański

[Opowiedzieć matematykę]
Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los
Przypuśćmy, że uczestnik teleturnieju ma do wyboru troje drzwi. Za jednymi drzwiami jest samochód, za dwojgiem pozostałych kozy. Gdy uczestnik
dokona już wyboru, prowadzący – który wie, co jest za każdymi drzwiami –
otwiera jedne z dwojga drzwi, które nie zostały wskazane, i pokazuje, że jest
za nimi koza, a następnie pyta: „Czy chce pan zmienić wcześniejszą decyzję i wybrać inne drzwi?”. Czy uczestnikowi teleturnieju opłaca się zmienić
decyzję?
Od 1986 roku w Stanach Zjednoczonych wydawany jest dodatek do gazet niedzielnych Parade, cieszący się sporym powodzeniem (drukowany jest
w około 36 milionach egzemplarzy). Jednym z jego działów jest „Zapytaj
Marylin”, w którym Marylin vos Savant odpowiada na mniej lub bardziej
mądre pytania Amerykanów. Najsłynniejszym w historii takim pytaniem
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stało się właśnie to cytowane powyżej. Sytuacja wydaje się prosta: po odsłonięciu bramki z kozą mamy do wyboru dwie; w jednej jest nagroda,
w drugiej kolejna koza, zatem szansa na wygraną to 50% i zmiana drzwi
niczego nie zmieni. Marylin vos Savant odpowiedziała jednak, że warto
zmienić swój pierwotny wybór.
Odpowiedź wywołała prawdziwą burzę. Do redakcji przesłano około
10 000 listów, wśród nich wiele od zawodowych matematyków. 92% osób
nie zgadzało się z Marylin. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że Marylin
vos Savant przez lata figurowała w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba o najwyższym ilorazie inteligencji, a jej „błąd” wydawał się oczywisty.
Podchwytliwe proste pytanie zmyliło nawet samego Paula Erdősa! Niemal
wszyscy odpowiadający na zadane w pierwszym akapicie pytanie nie wzięli
pod uwagę pozornie drobnej informacji: jako że prowadzący zawsze otwiera
te drzwi, za którymi stoi koza, wykorzystuje on swoją wiedzę o sytuacji,
a zatem cała sytuacja przestaje być losowa: bramkę z kozą (wybraną początkowo z prawdopodobieństwem 23 ) zmieniamy zawsze na bramkę z nagrodą; bramkę z nagrodą – na drzwi z kozą. Stąd też prawdopodobieństwo
wygranej przy zmianie bramki wynosi 23 i tym samym jest większe od prawdopodobieństwa wygranej, gdy gracz pozostanie przy pierwotnym wyborze.
Niepoprawna odpowiedź na powyżej zadane pytanie, znane obecnie jako
paradoks Monty’ego Halla, nie niesie za sobą konsekwencji poważniejszych
niż to, że ktoś znacznie zmniejsza swoje szanse na wygraną w telewizyjnym teleturnieju. Prawdziwy problem pojawia się, gdy w pułapki prawdopodobieństwa wpada ktoś, kto decyduje o losie, a często nawet: życiu innych. Leonard Mlodinow w swojej książce Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają
na nasz los opowiada prawdziwą sytuację ze swojego
życia: chcąc się ubezpieczyć na życie, poddał się serii
badań lekarskich. Po pewnym czasie jego lekarz poinformował go, że ubezpieczenie nie jest możliwe, ponieważ z prawdopodobieństwem 0,999 Mlodinow umrze
w ciągu dekady. Diagnozę oparto na fakcie, że wynik
badań krwi na obecność wirusa HIV Mlodinowa okazał się dodatni, a test
myli się (tzn. pokazuje wynik fałszywie dodatni) jedynie raz na tysiąc prób.
Trafiło jednak na dociekliwego profesora fizyki znającego się na rachunku
prawdopodobieństwa: w owym czasie wśród mężczyzn żyjących w podobnych do Mlodinowa warunkach zarażony wirusem HIV był średnio jeden na
10 000. Innymi słowy, na 10 000 mężczyzn jedenastu będzie miało w tym
teście wynik dodatni, ale tylko jeden z nich będzie naprawdę chory! Prawdopodobieństwo tego, że ktoś ma dodatni wynik testu pod warunkiem, że
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999
jest zarażony, to istotnie 1000
. Nas jednak interesuje dokładnie odwrotna sytuacja: jakie jest prawdopodobieństwo tego, że badany jest chory pod
1
warunkiem, że wynik testu był dodatni – a ono wynosi jedynie 11
. We wspomnianym przypadku do stwierdzenia, że Mlodinow jest zdrowy, wystarczyło
powtórzenie testu. Przerażającą jest jednak myśl, jak wielu lekarzy stawia
diagnozę, nie uwzględniając istotności częstotliwości występowania choroby
oraz częstotliwości występowania wyników fałszywie dodatnich.
Nadal jednak można nie mieć poczucia istotności pułapek rachunku
prawdopodobieństwa: wszak powtórne lub inne, bardziej szczegółowe badanie, powinno wykryć błąd tego poprzedniego. Czasem jednak taki błąd prowadzi do konsekwencji, których nie można cofnąć; myślę tu o tak zwanym
sofizmacie prokuratora, również opartym na niezauważaniu przez większość
ludzi różnicy prawdopodobieństwa zdarzenia A pod warunkiem zaistnienia
zdarzenia B od prawdopodobieństwa zdarzenia B pod warunkiem zaistnienia zdarzenia A. Świadome wykorzystanie tego faktu prowadziło już do
uniewinnienia w procesach sądowych tych, którzy w istocie najprawdopodobniej przestępstwo popełnili (najsłynniejsza jest sprawa piłkarza i aktora
O.J. Simpsona, uznanego niewinnym popełnienia morderstwa dzięki manipulacji prawdopodobieństwem warunkowym i statystyką przez jego adwokata) czy też niesłusznego uwięzienia osób niewinnych (sprawa Sally Clark).
Odniesienie do prawdziwych rozpraw sądowych (o obu sprawach można
przeczytać w Matematyce niepewności...) czy prawdziwych badań lekarskich to ogromna zaleta książki Mlodinowa. Inaczej spoglądamy na prawo
Benforda, wiedząc, że wykorzystuje się je w procesach sądowych jako narzędzie służące wykrywaniu malwersacji finansowych. Istotność wyników
fałszywie dodatnich rośnie w oczach czytającego, gdy ma on świadomość,
że może on zostać poddany leczeniu na chorobę, która w rzeczywistości
wcale go nie dotknęła.
Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los to pozycja oryginalna. W przeciwieństwie do większości książek popularyzujących
naukę koncentruje się na tylko jednym dziale matematyki, co okazuje się
w tym przypadku być kluczem do sukcesu. Warto podkreślić trafny dobór
przykładów – jest ich wiele, i to różnorodnych, ale czytelnik nie ma poczucia
chaosu. Opis przypadków jest prosty, zrozumiały dla laika, ale jednocześnie
podany w taki sposób, by zainteresować także osobę z wykształceniem matematycznym. Cieszy zarówno brak uproszczeń, jak i brak żmudnych, nudnych rachunków, które często są zmorą podobnych książeczek, a przy tym
niepotrzebnie koncentrują uwagę czytelnika na wykonywaniu prostych działań arytmetycznych, zamiast na istocie sprawy. Autor jest precyzyjny, ale
nie nadmiernie drobiazgowy; jego sposób pisania jest lekki, dowcipny, żywy.
Świetne jest tłumaczenie – nic zresztą dziwnego, skoro jego autorem jest
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sam profesor Paweł Strzelecki, matematyk o sporym talencie popularyzatorskim. Leonard Mlodinow też jest zresztą profesjonalistą: to profesor fizyki
(i nie tylko – poza tym m.in. pracował w Hollywood przy pisaniu scenariuszy do McGyvera czy Star Treka, tworzył gry komputerowe czy współpracował ze Studiem Walta Disneya). Dzięki Matematyce niepewności poznamy
historię powstania i rozwoju rachunku prawdopodobieństwa, słynne związane z tą gałęzią matematyki postaci, nieco teorii (sprytnie „przemyconej”)
i wiele, wiele zastosowań matematyki w życiu codziennym. Rozdziały są
zbudowane w taki sposób, by można je było traktować jak odrębne całości
i poznawać jedynie wybrane, ale książka napisana jest tak dobrze, że nie ma
się ochoty przerzucać stron. Zdecydowanie warto ją przeczytać – nie tylko
dla przyjemności, ale i po to, by ustrzec się przed sytuacjami, w których nieznajomość niektórych aspektów rachunku prawdopodobieństwa może mieć
poważne znaczenie.
[Literatura]
[1] Leonard Mlodinow, Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają
na nasz los, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7648-810-3.
Joanna Zwierzyńska

[ACAMiMM 2013
Wakacyjny intensywny kurs matematyczny]
Zbliża się termin zgłaszania chęci udziału w Analytical and Computer
Assisted Methods in Mathematical Models – międzynarodowym wakacyjnym intensywnym kursie matematycznym, który odbędzie się we wrześniu
tego roku na Węgrzech. Członkowie Koła Naukowego Matematyków UŚ
mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch
poprzednich edycjach ACAMiMM – przez
dwa tygodnie każdego roku nie tylko uczyliśmy się matematyki, ale też nawiązaliśmy wiele nowych znajomości ze studentami i wykładowcami z kilku europejskich
uczelni, zwiedzaliśmy oraz poznawaliśmy
kulturę i obyczaje osób innych narodowości, stworzyliśmy świetną, zgraną, wielokulturową grupę. W kursie można jednak wziąć udział tylko raz; dlatego, przekonani, że naprawdę warto,
chcielibyśmy zachęcić kolejnych studentów do uczestniczenia w tegorocznej
edycji.
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International Summer School of Mathematics Analytical and Computer
Assisted Methods in Mathematical Models to trzyletni program, w którym
uczestniczy kilka europejskich uczelni, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kurs odbywa się we wrześniu i trwa dwa tygodnie; dwa lata temu
spotkaliśmy się w Bydgoszczy, w zeszłym roku – w Karlsruhe; tego września
kurs odbędzie się w Debreczynie.
Podczas kursu poruszane są zagadnienia obejmujące m.in. analizę wypukłą, rachunek wariacyjny, równania i nierówności funkcyjne czy analizę
numeryczną; organizowane są zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne
z użyciem nowoczesnych profesjonalnych programów komputerowych. Wykładowcami są wybitni specjaliści z tych dziedzin, profesorowie z kilku krajów europejskich.
Tym, co wyróżnia ACAMiMM spośród innych wakacyjnych szkół matematyki, jest możliwość uzyskania podczas kursu aż 6 punktów ECTS
i tym samym zaliczenia kursu w ramach przedmiotu do wyboru podczas
kolejnego roku akademickiego. Uczestnicy,
podzieleni na międzynarodowe grupy, tworzą projekt na jeden z wybranych tematów (do wyboru są zarówno zagadnienia raczej teoretyczne, jak i ściśle związane z programowaniem czy numerycznym rozwiązywaniem postawionych problemów; na każdym poziomie trudności ze względu na różny wiek uczestników). Ponadto każdy student na koniec pisze egzamin
z przedstawionych podczas kursu treści (nie należy się go jednak obawiać
– w roku, w którym uczestniczyłam w kursie, wszyscy studenci z UŚ zdali
go z najwyższą możliwą notą).
Czy warto wziąć udział w takim kursie? Moim zdaniem zdecydowanie
warto. Kurs pozwala na zdobycie wielu wiadomości matematycznych z różnych dziedzin, ale nie tylko: to świetna okazja do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego w praktyce czy poznania wielu wspaniałych ludzi
(nadal mam kontakt z kilkoma osobami poznanymi dwa lata temu). Nie da
się też przecenić wyjątkowo serdecznej, życzliwej atmosfery. Organizatorzy
planują też szereg dodatkowych atrakcji – od wspólnego spędzania wieczorów po wycieczki krajoznawcze. Co więcej, dzięki dofinansowaniu Unii
Europejskiej planowane jest pokrycie uczestnikom kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
Gorąco zachęcam do uczestnictwa studentów, także młodszych lat –
w kursie brali udział też studenci pierwszego roku (i świetnie sobie radzili). Więcej informacji ukaże się niebawem na stronie kursu ACAMiMM
(http://acamimmip.ukw.edu.pl/) zamieścimy je wtedy też na stronie Koła. W razie jakichkolwiek pytań nie wahajcie się zwrócić do osób, które
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brały udział w poprzednich edycjach. Są to: Marek Biedrzycki, Szymon
Draga, Piotr Idzik, Konrad Jałowiecki, Marcin Jenczmyk, Tomasz Kania,
Daria Morys, Magdalena Nowak, Weronika Siwek, Adam Wrzesiński, Joanna Zwierzyńska i Paweł Zwoleński.
Wszelkie informacje o kursie, w tym o terminach tegorocznej rekrutacji,
publikować będziemy na stronie Koła (www.knm.katowice.pl). Zachęcamy
do aplikowania!
Joanna Zwierzyńska

[Trzech matematyków w anegdocie]
O sławnych ludziach często krążą najróżniejsze opowieści – czasem prawdziwe, czasem jedynie anegdotyczne. Nic zatem dziwnego, że wiele frapujących historii dotyczy naukowców. Poniżej zamieszczamy opisy kilku (podobno prawdziwych) zdarzeń, które spotkały wybitnych uczonych, zajmujących
się matematyką.
Kiedy Joseph Lagrange (1736-1813) był już sławnym naukowcem, otrzymał propozycję objęcia kierownictwa wydziału matematyczno-fizycznego
Akademii w Berlinie. Zwrócił się więc do króla Sardynii z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd. Tenże ostatni, wiedząc, jak wybitnym uczonym jest
Lagrange, odmówił bez zastanowienia. Chwilę później monarcha uświadomił sobie, że nie przeczytał nawet podania Lagrange’a; gdy je otworzył,
znalazł w nim następujące zdanie: „Właściwym jest, by największy matematyk Europy przebywał obok największego z jej królów”. Rozbawiony król
Sardynii zmienił decyzję i zgodził się na wyjazd Lagrange’a.
Sophus Lie (1842-1899), wybitny algebraik, znany był ze swej tężyzny fizycznej i upodobania do pieszych wędrówek: swoich mieszkających o 60 km
drogi rodziców odwiedzał... pieszo. W 1870 roku o mało nie stało się to
przyczyną jego stracenia. Lie, po owocnej naukowo wizycie u Jeana Gastona Darboux, udał się w podróż do Włoch – swoim zwyczajem, sporą część
drogi pokonywał pieszo, głównie leśnymi drogami. W drodze rozmyslał nad
nowymi ideami matematycznymi, wyniki rozmyślań szkicując w notatniku.
Traf chciał, iż niewiele wcześniej wybuchła wojna między Prusami i Francją. Gdy więc policjanci francuscy w lesie pod Paryżem spotkali samotnego mężczyznę z notatnikiem pełnym niezrozumiałych symboli i szkiców,
w dziwnym języku (Lie był Norwegiem), dodatkowo z pisanym po niemiecku i pełnym tajemniczych znaków listem (napisanym przez Feliksa Kleina,
a dotyczącym w rzeczywistości ich wspólnych badań matematycznych), nie
mieli wątpliwości – złapali właśnie pruskiego szpiega, który szkicuje drogi
i umocnienia. Jakimś cudem Lie nie został od razu stracony; udało mu się
też przekonać policjantów, by skontaktowali się z Darboux, który poświadczył tożsamość matematyka i tym samym go ocalił.
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Twórca logarytmów, John Napier (1550-1617), miał opinię człowieka
obeznanego z tajnikami czarnej magii. Przyczynkiem do tego była między innymi historia o poradzeniu sobie z wyjątkowo uciążliwym sąsiadem,
hodowcą gołębi. Ptaki regularnie przylatywały na pole Napiera i wyjadały
zasiane ziarno. Napier, zirytowany brakiem reakcji sąsiada na skargi, zagroził mu, że skonfiskuje wszystkie gołębie. Można sobie wyobrazić zdziwienie
gołębiarza, który uznał groźbę za żart, gdy następnego dnia wszystkie jego
ptaki leżały półprzytomne na terenie należącym do Napiera, dzięki czemu
ten ostatni mógł je bez trudu zebrać. Tym razem w roli czarnoksięskiej
mocy wystąpiła... whisky, którą Napier nasączył ziarno, jakie następnie
wysypał na swoim polu.
Kiedyś podczas wykładu Norbert Wiener (1894-1964) udowadniał na
tablicy jakieś skomplikowane twierdzenie. W pewnej chwili odwrócił się do
słuchaczy i powiedział:
— Stąd już w oczywisty sposób otrzymuje się końcowy wynik.
Jeden ze studentów odważnie podniósł rękę i powiedział:
— Panie profesorze, ja nie widzę tego oczywistego wynikania.
— No dobrze – rzekł na to Wiener – może uda mi się to wyprowadzić
inną metodą.
Przez chwilę patrzył w milczeniu na tablicę, a potem kiwnął głową i z uśmiechem powiedział do studenta:
— Tak, ten sam wynik można oczywiście otrzymać zupełnie inną metodą.
Student był załamany.
— Profesorze Wiener, nadal tego nie rozumiem.
Wiener spoważniał.
— Młody człowieku, jeżeli nie możesz zrozumieć tak prostej rzeczy, i to
nawet kiedy została wyprowadzona dwiema różnymi metodami, to
chyba nigdy nie będziesz matematykiem.

Opowieści oparte są na książce Andrzeja Kajetana Wróblewskiego „200
uczonych w anegdocie. Księga II”, wydanej w 2010 nakładem wydawnictwa
Świat Książki.
Wybór i opracowanie: J.Z.
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[Zapraszamy na wyjazdową sesję KNM!]
W dniach 14-16 czerwca 2013 r. odbędzie się XXXIV Wyjazdowa Konferencja Naukowa Koła Naukowego Matematyków UŚ. Jej temat to „Teoria gier”. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym UŚ
w Szczyrku. Udział w konferencji nie wiąże się z koniecznością wygłoszenia
referatu, ale serdecznie do tego zachęcamy. Niebawem na stronie KNM UŚ
(www.knm.katowice.pl) pojawi się więcej informacji dotyczących wyjazdu,
w tym lista proponowanych tematów referatów wraz z przykładową literaturą. Oczywiście można też wygłosić referat na temat spoza listy, związany
z teorią gier.
Konferencja docelowo adresowana jest do studentów, jednakże serdecznie zapraszamy na nią również wyróżniających się uczniów szkół średnich.Koszt wyjazdu (w cenie noclegi i wyżywienie) dla jednej osoby to 80 zł.
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja 2013 r. osobiście w pokoju Koła (524
w Instytucie Matematyki UŚ) lub e-mailowo na adres knm@knm.katowice.pl.
Chęć wygłoszenia referatu wraz z jego tematem należy zgłosić do końca maja 2013 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
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