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§1
Wstęp

Prawdopodobieństwo zdarzenia lub losowość
Rzut monetą jest jednym z najstarszych, najprostszych i najbardziej rozpowszechnionych
sposobów dokonywania losowego wyboru.
Moneta ma tylko dwie strony: orŁA (często przedstawiający głowę wybitnej
osoby) i reszkę (odwrotna strona), więc prawdopodobieństwo trafienia jednej z nich
jest takie samo, czyli równe. Rzucanie monetą pozwala więc na sprawiedliwy, losowy
wybór zwycięzcy i przegranego.
Na przykład, sędzia rzuca monetą przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego, aby
ustalić, która drużyna wprowadzi piłkę do gry.
«Losowanie» jest sposobem wyboru spośród kilku osób lub uczestników. Każdy
zawodnik wkłada kartkę papieru lub inny przedmiot z imieniem i nazwiskiem
do miski lub innego pojemnika. Przedmiot lub «los» jest następnie wybierany
losowo w celu wyłonienia zwycięzcy, ustalenia kolejności w grupie lub ustalenia
par zawodników w turnieju sportowym.
Różne przedmioty mogą być używane do losowania nagród, takich jak loterie lub
inne tego typu wydarzenia: kartki lub arkusze papieru, patyczki o różnej długości
lub z różnymi oznaczeniami, kostki do gry, piłki z numerami, itp.
Aby zrozumieć losowanie, czyli swoje szanse na wygraną, musisz najpierw wiedzieć, jak
obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. W tym celu zapoznajmy się z podstawową
koncepcją teorii prawdopodobieństwa.
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§2

§2 Historia teorii prawdopo- dobieństwa

Teoria prawdopodobieństwa jest w rzeczywistości stosunkowo nowoczesną gałęzią
matematyki, opartą na pracy matematyków arabskich między VIII a XIII wiekiem.
Rozwój teorii prawdopodobieństwa w dużej mierze pokrywa się z wysiłkami
zmierzającymi do zrozumienia hazardu. Później była ona wykorzystywana w badaniach
demograficznych, badaniach ubezpieczeniowych i innych naukach stosowanych.
W dzisiejszych czasach zasady teorii prawdopodobieństwa mogą być stosowane w taki
czy inny sposób w prawie każdym obszarze ludzkiej działalności.
Jednym z pierwszych dzieł teorii prawdopodobieństwa była książka Jacoba
Bernoulliego «Sztuka snucia domysłów» (1713). Ten szwajcarski matematyk
zaproponował klasyczną definicję prawdopodobieństwa zdarzenia losowego.

Historia teorii
prawdopodobieństwa

Wcześniej matematycy często musieli wykonywać ciężką pracę polegającą na przeliczaniu liczb,
aby obliczyć prawdopodobne wyniki. Historycy sądzą, że pomocny substytut «częstotliwości» dla
«ilości» ( czyli dzielenie każdego danego wyniku przez całkowitą liczbę wyników) był spowodowany
kwestiami statystycznymi. Konkretnie, częstotliwość, w przeciwieństwie do ilości, ma tendencję do
stabilizacji wraz ze wzrostem liczby obserwacji.
*
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§2 Historia teorii prawdopodobieństwa

Jacob Bernoulli
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Praca Bernoulliego

Definicja prawdopodobieństwa, przedstawiona przez
Bernoulliego, natychmiast zyskała powszechną akceptację.
Została ona powtórzona przez Abrahama de Moivre w jego książce
«The Doctrine of Chances» (1718) i przez wszystkich późniejszych
matematyków. Najważniejszym wyjaśnieniem było to, że wszystkie
«elementarne wyniki» muszą być równie prawdopodobne. Teza
ta została sformułowana przez francuskiego matematyka PierreSimon de Laplace w 1812 roku. Jeśli niemożliwe jest obliczenie
klasycznego prawdopodobieństwa (na przykład, z powodu
niemożności zidentyfikowania równie prawdopodobnych
wyników), Bernoulli zasugerował użycie podejścia statystycznego.
To znaczy, oszacowanie prawdopodobieństwa na podstawie
wyników obserwacji tego lub pokrewnych zdarzeń.
W pierwszej części swojego traktatu Bernoulli w całości
przedrukował «Traktat o teorii prawdopodobieństwa» Huygensa,
któremu udzielił najwyższego uznania, i znacząco uzupełnił
go o własne komentarze. Bernoulli szczegółowo omówił
kombinatorykę i wykorzystał ją do rozwiązania kilku
problemów związanych z losowym wyborem. W ostatniej części
książki, która pozostała niedokończona, Bernoulli zamierzał
rozważyć ekonomiczne i inne praktyczne zastosowania teorii
prawdopodobieństwa.
Praktyczne zastosowania teorii prawdopodobieństwa
znacznie się rozszerzyły na początku XIX wieku. Pojęcie
prawdopodobieństwa zostało zdefiniowane również dla ciągłych
zmiennych losowych, co umożliwiło zastosowanie metod analizy
matematycznej do sytuacji, w których istnieje nieskończone
kontinuum możliwych wyników.
Carl Friedrich Gauss, słynny niemiecki matematyk i fizyk,
wniósł znaczący wkład w rozwój teorii prawdopodobieństwa. Był
on stale zaangażowany w obliczenia astronomiczne i opracował
probabilistyczną metodę radzenia sobie z pomiarami zawierającymi
błędy obserwacyjne (1809). Swoją ostateczną wersję teorii Gauss
przedstawił w pracy «Teoria kombinacji obserwacji najmniej
podatnych na błędy» (1823, 1828). Jego wkład w rozwój teorii
prawdopodobieństwa można dostrzec w «Prawie Gaussa»,
odnoszącym się do pól elektrycznych.
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Johann Carl Friedrich Gauss

99.72%

Wykres zależności gęstości prawdopodobieństwa od
rozkładu normalnego oraz procent trafień zmiennej losowej
na odcinkach równy odchyleniu standardowem
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Wyjątkowe wrażenia dzięki wirtualnej
rzeczywistości i rzeczywistemu zastosowaniu.
1

Zeskanuj kod QR, żeby pobrać apkę

Model mechaniczny UGEARS STEM-lab to interaktywny przewodnik ilustrujący działanie mechanizmu.
Złóż Generator Losowy, poznaj jego kluczowe zasady i sposób
działania.

2

Otwórz apkę

3

Nakieruj telefon na model
i wyrównaj obraz.

4

Wejdź w interakcję w aplikacji

Skorzystaj z aplikacji UGEARS AR, która zabierze Cię w podróż
do rzeczywistości rozszerzonej. Skieruj kamerę swojego telefonu komórkowego lub tabletu na złożony model i odkryj, jak
mechanizm jest wykorzystywany w prawdziwym życiu. Wejdź
w interakcję z modelem, zmieniając punkt widzenia i kąt, aby
zobaczyć, w jaki sposób Generator Losowy daje różne wyniki
(uzyskuje losowe odpowiedzi na Twoje pytania).

Ciesz się naszym nieograniczonym wsparciem!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące montażu,
jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie i zapewnić pomoc,
której możesz potrzebować. Nasz dział obsługi klienta
jest do Twojej dyspozycji.
Obsługa klienta:
info@ugearsmodels.pl
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§3

Znajdowanie
prawdopodobieństwo
zdarzenia i
generowanie
liczb losowych

Aby zrozumieć teorię prawdopodobieństwa i to, jak wykorzystać ją w praktyce,
rozważ koncepcję prawdopodobieństwa zdarzenia.
Jeśli zdarzenie jest niemożliwe, jego prawdopodobieństwo wynosi 0.
Jeśli zdarzenie jest nieuniknione (pewne zdarzenie), jego prawdopodobieństwo
wynosi 1.
Jeśli zdarzenie nie jest pewne i nie jest niemożliwe, jego prawdopodobieństwo
jest pomiędzy 0 a 1.
Kiedy mówimy, że jakieś zdarzenie jest mało prawdopodobne (np. wygranie
dużej sumy na loterii), oznacza to, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest
bliskie zeru. W takim przypadku prawdopodobnie trzeba by podjąć wiele prób, aby
to zdarzenie miało miejsce.
Przeciwnie, gdy prawdopodobieństwo zdarzenia jest wysokie (na przykład
prawdopodobieństwo, że jajko będzie miało jedno żółtko zamiast dwóch),
prawdopodobieństwo jest bliskie jeden. W większości przypadków zdarzenie
będzie miało miejsce - kiedy rozbijesz jajko, znajdziesz w środku tylko jedno żółtko;
tylko w bardzo rzadkich przypadkach będzie ono miało dwa.
Prawdopodobieństwo wszystkich zdarzeń można scharakteryzować
liczbą z przedziału od 0 do 1.
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§3 Znajdowanie prawdopodobieństwo zdarzenia i generowanie liczb losowych

Na przykład, prawdopodobieństwo otrzymania reszki w rzucie monetą wynosi 0,5. Zatem
prawdopodobieństwo otrzymania reszki jest również 0.5, ponieważ nie ma innych możliwych
wyników.
Przyjrzyjmy się bliżej kostce (liczba mnoga: kości) i znajdźmy prawdopodobieństwo
otrzymania jednej konkretnej tarczy z sześciu tarcz na kostce. Z definicji,
prawdopodobieństwo tego zdarzenia wynosi 1/6 lub 0,167.
Jak więc znaleźć liczbę, która oznacza prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia?
Weźmy pod uwagę powyższe przykłady - monetę i kość. Oba są ciałami doskonale
symetrycznymi (a więc o jednakowo prawdopodobnych elementarnych wynikach).
Wiemy na pewno, że rzucona moneta upadnie (a więc prawdopodobieństwo
tego zdarzenia wynosi 1), i że upadnie na jedną z dwóch stron (nie ma znaczenia, na
którą). Ponieważ dwa zdarzenia - reszka lub reszka - są równie prawdopodobne,
dzielimy 1 przez 2 i otrzymujemy prawdopodobieństwo zdarzenia równe 0,5.
Podobnie, wiemy, że rzucona kość wyląduje na jednej z jej powierzchni.
Prawdopodobieństwo otrzymania którejkolwiek z sześciu ścian (odpowiadających
liczbom od 1 do 6) jest równe 1. Ponieważ wszystkie zdarzenia lub wyniki są równie
prawdopodobne (kostka jest symetryczna), dzielimy 1 przez 6 i otrzymujemy
prawdopodobieństwo 1/6 lub 0,167.
Wartość ta oznacza, że prawdopodobieństwo otrzymania jakiejś konkretnej liczby,
np. tarczy oznaczonej cyfrą 3, wynosi 0,167. Ale jakie jest praktyczne zastosowanie
tej liczby (obliczonego prawdopodobieństwa zdarzenia)?
Nie da się z całą pewnością przewidzieć wyniku zdarzenia niepewnego; rzucając
kością, nigdy nie możemy z góry przewidzieć, jaką ściankę otrzymamy. Jeśli wybierzemy
zdarzenie losowe, np. otrzymanie ściankę oznaczonej liczbą 3, to możemy powiedzieć,
co następuje:
● Rzucając 100 razy otrzymamy ściankę oznaczoną cyfrą 3,
średnio 17 razy
● Rzucając 1000 razy otrzymamy ściankę oznaczoną cyfrą 3
średnio 167 razy itd...
Wszystko, co musimy zrobić, to pomnożyć prawdopodobieństwo
zdarzenia przez liczbę prób. Im więcej prób podejmiemy,
tym częstość obserwowana (liczba wystąpień ścianki
oznaczonej numerem 3) będzie bliższa prawdopodobieństwu
teoretycznemu.
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Teoria prawdopodobieństwa pozwala również przewidzieć prawdopodobieństwo różnych wyników w przypadku
kilku następujących po sobie zdarzeń lub kilku zdarzeń występujących jednocześnie, jeśli prawdopodobieństwo
każdego z nich jest z góry znane.
Tak więc monety, kości i inne urządzenia mechaniczne umożliwiają przeprowadzenie uczciwego losowania wybranie jednej osoby lub zespołu spośród wielu możliwości.
Inne urządzenia mechaniczne mogą być użyte do generowania liczb losowych. W nowoczesnych komputerach są
do tego celu dołączane specjalne układy scalone. Układy te generują liczby pseudolosowe w dowolnym zakresie (od
1 do 100, lub 1 do miliona) i wykonują te operacje bardzo szybko (dosłownie w milisekundach). Liczby pseudolosowe
nie są prawdziwie losowe, gdyż są wyznaczane przez algorytm komputerowy, ale ich rozkład jest statystycznie
nieodróżnialny od liczb prawdziwie losowych.
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§4 Generator losowy UGEARS i jego praktyczne zastosowania

Generator Losowy UGEARS jest mechanicznym modelem, który może być używany
do generowania, w sposób losowy, odpowiedzi na proste pytania. Urządzenie posiada
ośmiościan z sześcioma wierzchołkami, z których każdy ma dysk z jednym z następujących
napisów: YES, NO, LATER, TRY AGAIN, DO IT NOW, BETTER NOT TELL YOU. Może być
używany jako zabawne urządzenie do wróżenia lub udzielania porad, podobne do
popularnej zabawki dla dzieci «Magic 8-Ball».
Ponieważ dyski na wierzchołkach są tej samej wielkości i wagi oraz są rozmieszczone
symetrycznie względem środka masy, prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego
napisu jest jednakowe.
Pamiętaj, że aby oszacować liczbę wystąpień zdarzenia podczas określonej liczby
prób, musisz pomnożyć prawdopodobieństwo zdarzenia przez liczbę wykonanych
prób.
Na przykład, podczas serii 60 prób z Generatorem Losowym UGEARS, znak
YES pojawi się średnio 10 razy. Gdybyśmy przeprowadzili 600 prób, to znak YES
pojawiłby się średnio 100 razy, itd. Co więcej, im więcej prób przeprowadzimy,
tym mniejsza będzie rozbieżność między obserwowaną częstością a teoretycznym
prawdopodobieństwem.
Wróćmy do pojęcia prawdopodobieństwa zdarzenia i znajdźmy prawdopodobieństwo,
że otrzymamy któryś z sześciu wierzchołków ośmiościanu. Wiemy, że pod wpływem
grawitacji jeden z wierzchołków na pewno się pojawi, więc prawdopodobieństwo
tego zdarzenia wynosi 1.
Ponieważ ośmiościan jest symetryczny i może się swobodnie obracać wokół
swojego środka ciężkości, prawdopodobieństwo, że otrzymamy któryś z wierzchołków
jest takie samo. Tak więc, aby znaleźć prawdopodobieństwo otrzymania dowolnego
wierzchołka spośród sześciu wierzchołków, musimy podzielić 1 przez 6. W rezultacie
otrzymujemy prawdopodobieństwo 1/6 lub 0,167.
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§5
Mechanical
UGEARS
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Generator

Aby ustalić, jak działa to urządzenie, musimy odwołać się do geometrii.
Przyjrzyjmy się dwóm wielościanom foremnym: sześcianowi i ośmiościanowi.
Sześcian to wielościan foremny, którego wszystkie ściany są kwadratami. Składa
się z 6 ścian tworzących 8 wierzchołków.
Ośmiościan jest wielościanem foremnym, którego wszystkie ściany są trójkątami
równobocznymi. Składa się z 8 ścian tworzących 6 wierzchołków. (patrz rys. 1)

Sześcian

Ośmiościan
Rys. 1

Sześcian i ośmiościan są do siebie bliźniaczo podobne. Jeśli zaznaczymy środki ścian
kwadratu sześcianu, to punkty te będą wierzchołkami ośmiościanu wpisanego. I odwrotnie,
jeśli zaznaczymy środki ścian trójkątnego ośmiościanu, to punkty te będą wierzchołkami
wpisanego sześcianu (patrz rys. 2).

Rys. 2
Wyobraźmy sobie ośmiościan, który jest pusty. Skonstruujmy ten ośmiościan z lekkiego
materiału (na przykład z drewna), a w jego wnętrzu umieśćmy małą, ciężką żelazną kulę.
Ciężar kuli jest znacznie większy od ciężaru ośmiościanu, a rozmiary kuli są znacznie
mniejsze od rozmiarów wewnętrznej jamy ośmiościanu.
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Przyjrzyjmy się teraz konstrukcji generatora losowego UGEARS. Wewnątrz znajduje się ośmiościan z obciążnikiem
(żelazną kulą). Kula jest mniejsza niż ośmiościan, co pozwala jej swobodnie toczyć się wewnątrz, gdy ośmiościan się obraca.
Kiedy ośmiościan zostaje wprawiony w ruch, kulka odbija się w jego wnętrzu, aż w końcu osiada w jednym z sześciu
pustych wierzchołków ośmiościanu (utworzonych przez ściany sąsiednich ścian).
W tym momencie kula osiąga stabilną pozycję w przestrzeni i wewnątrz ośmiościanu, co powoduje, że ośmiościan
pod wpływem grawitacji zatrzymuje się, a wierzchołek, w którym znajduje się piłka, skierowany jest w dół.
Dzięki zastosowaniu gimbala (obrotowego wspornika, który umożliwia obrót obiektu wokół osi) ośmiościan po
silnym impulsie (wytworzonym za pomocą specjalnej dźwigni) może się swobodnie obracać.
Silny impuls wprawia ośmiościan w ruch wirowy, pozwalając metalowej kulce swobodnie poruszać się w jego wnętrzu.
Ponieważ tarcie przezwycięża bezwładność, spowalniając obrót urządzenia, kulka osiada w jednym z wierzchołków
(wybór losowy), a wierzchołek ten przyjmuje orientację skierowaną w dół, jak opisano powyżej. Przeciwległy
wierzchołek, z wpisanym dyskiem, pojawia się teraz na górze urządzenia, dając losowo wygenerowaną odpowiedź
na pytanie!
Przyjrzyjmy się bliżej zasadom mechanicznym leżącym u podstaw gimbala. Jak być może już wiesz, ciało w przestrzeni
ma 6 stopni swobody: 3 stopnie swobodnego ruchu wzdłuż 3 osi (x, y, z); oraz 3 stopnie swobodnego obrotu wokół
tych trzech osi. Osie te mogą być dowolnie rozmieszczone w przestrzeni, ale muszą być prostopadłe do siebie.
Aby ośmiościan mógł swobodnie obracać się w przestrzeni, wystarczy zapewnić mu możliwość obrotu wokół
trzech wzajemnie prostopadłych osi, a te osie obrotu muszą przechodzić przez jego środek masy (pokrywający się
ze środkiem geometrycznym). W przeciwnym razie, masa ośmiościanu znajdującego się powyżej osi obrotu i masa
ośmiościanu znajdującego się poniżej będą różne, a grawitacja uniemożliwi swobodny obrót wokół jednej lub więcej
osi.
Aby ośmiościan mógł się obracać wokół jednej osi, należy go umieścić w ramie pomiędzy dwoma zawiasami
obrotowymi (patrz rys. 3) w taki sposób, aby oś obrotu obu zawiasów była taka sama i przechodziła przez środek
ciężkości ośmiościanu.
Gratulujemy - udało nam się stworzyć ośmiościan, który może się swobodnie obracać wokół pierwszej
osi!

Zawias tworzący
pierwszą oś obrotu

Pierwsza ramka

Rys. 3
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Druga ramka
Zawiasy

Rys. 4
Ale jak sprawić, by ośmiościan mógł się jednocześnie obracać wokół innej osi?
W tym celu należy umieścić pierwszą ramkę w drugiej ramce i połączyć je zawiasami obrotowymi tak, aby oś
obrotu tej drugiej pary zawiasów była taka sama i przechodziła przez środek ciężkości ośmiościanu (patrz rys. 4).
Zauważmy, że ta druga oś obrotu powinna być położona pod kątem 90o w stosunku do pierwszej osi.
Aby ośmiościan mógł się obracać wokół trzeciej osi (prostopadłej do dwóch pierwszych osi), należy w ten sam
sposób połączyć drugą ramę z trzecią ramą, ponownie używając zawiasów obrotowych, których oś obrotu przechodzi
przez środek ciężkości ośmiościanu i pod kątem 90o w stosunku do dwóch pozostałych osi (patrz rys. 5).

Dźwignia
Zawiasy
tworzące
trzecią oś
obrót

Rys. 5
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Tak więc, Generator Losowy UGEARS jest zaprojektowany tak, że pusty ośmiościan jest w stanie swobodnie
obracać się w przestrzeni wokół trzech wzajemnie prostopadłych osi.
Aby wprawić ośmiościan w ruch, po prostu naciśnij specjalną dźwignię (patrz Rys. 8), która używa przekładni
zębatej, aby wytworzyć ostry obrót drugiej ramy wokół trzeciej osi obrotu. Pod wpływem tego silnego impulsu
początkowego ośmiościan obraca się jednocześnie wokół wszystkich trzech osi.
Gdy tarcie przezwycięży bezwładność, ośmiościan może zatrzymać się w dowolnej orientacji przestrzennej.
Ciężar metalowej kuli, która spoczywa w dowolnym z sześciu wierzchołków, zapewnia, że jeden z wierzchołków
ośmiościanu zawsze będzie zwrócony do dołu.
Ponieważ wszystkie sześć osi obrotu przechodzi przez środek ciężkości ośmiościanu, prawdopodobieństwo, że
kulka zatrzyma się w dowolnym wierzchołku jest równe i istnieje równa szansa, że któraś z sześciu «odpowiedzi»,
czyli wpisanych dysków, pojawi się na górze.
Gratulacje - teraz rozumiesz jak obliczyć «prawdopodobieństwo zdarzeń» i jak działa Generator Losowy UGEARS!
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Sprawdź swoją
wiedzę

TEST
1. Co oznacza liczbowe prawdopodobieństwo zdarzenia?
a) Liczbę prób potrzebnych do zajścia zdarzenia losowego
b) Zależność między oczekiwaną liczbą wystąpień zdarzenia a liczbą
podejmowanych prób
c) Liczbę wystąpień zdarzenia
2. Jaki jest zakres prawdopodobieństwa zdarzenia?
a) Od 0 do 10
b) Od -1 do 1
c) Od 0 do 1
3.Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego?
a) 0
b) 1
c) 10
4. Aby w przybliżeniu obliczyć, ile razy prawdopodobnie wystąpi zdarzenie
losowe, znając liczbę prób i prawdopodobieństwo tego zdarzenia,
a) Znaleźć sumę liczby prób i prawdopodobieństwa zdarzenia
b) Podziel liczbę prób przez prawdopodobieństwo zdarzenia
c) Pomnożyć liczbę prób przez prawdopodobieństwo zdarzenia
Zadanie 1.
Wyobraźmy sobie, że ośmiościan w generatorze losowym UGEARS jest zastąpiony
dwudziestościanem (wielościanem foremnym o 20 ścianach w kształcie trójkątów
równobocznych, mającym 12 wierzchołków) (patrz rys. 6).
Jak wiele różnych odpowiedzi może dać takie urządzenie?
Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania którejś z tych odpowiedzi?
Zadanie 2.
Wyobraź sobie kość w kształcie dwudziestościanu foremnego. Gdy rzucisz tą
kością, jedna z jej ścian pojawi się na górze. Każda ściana dwudziestościanu ma swój
unikalny numer (liczby się nie powtarzają), zaczynając od jednego (1,2,3...). Jakie jest
prawdopodobieństwo, że otrzymamy ścianę zawierającą liczbę 1?

Rys. 6

Gratulacje! Udało Ci się!
Dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas w tej przygodzie. Mamy nadzieję,
że dobrze się bawiłeś i nauczyłeś się jednej lub dwóch rzeczy!
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