Matematyka i ¿ycie

Matematyczne zmagania
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Pierwiastek
albo mieræ

W artykule odpowiadamy na pytanie, co maj¹ ze sob¹ wspólnego: atomowa struktura materii, Konstytucja Europejska i hipoteza warta milion
dolarów. Okazuje siê, ¿e za wszystkim stoi pierwiastek kwadratowy.

Ruchy Browna
W roku 1827 brytyjski biolog, Robert Brown, obserwuj¹c przez mikroskop py³ki kwiatowe w wodnej zawiesinie, zauwa¿y³ ich bezustanny, chaotyczny ruch. Zjawisko to wyjanili niezale¿nie Albert Einstein w 1905
i polski fizyk, Marian Smoluchowski w 1906 roku. Zgodnie z przyjêt¹ przez
nich, uznawan¹ do dzi koncepcj¹, ruch ten (nazywany ruchem Browna) powodowany jest przez uderzenia cz¹steczek p³ynu lub gazu, w którym siê odbywa. Cz¹steczki te, o wiele mniejsze od py³ku kwiatowego,
poruszaj¹ siê chaotycznie i z du¿ymi prêdkociami, a ¿e jest ich bardzo
du¿o, bombarduj¹ te poruszaj¹ce siê drobiny nierównomiernie i st¹d bierze siê obserwowany chaotyczny ruch.
Dla lepszego wyjanienia tego zjawiska Smoluchowski zbada³ sytuacjê
jednowymiarow¹  umieci³ ruchom¹ cz¹stkê w punkcie 0 osi liczbowej
i za³o¿y³, ¿e co jednostkê czasu z prawdopodobieñstwem  przesuwa
siê ona o 1 w lewo lub w prawo. Ruch taki mo¿na symulowaæ, np. rzucaj¹c monet¹. Sam autor porównywa³ go do gry hazardownej, w której
wiemy dobrze, ¿e szczêcie i nieszczêcie zwykle niezupe³nie siê równowa¿¹ i ¿e im d³u¿ej gra trwa, tem wiêksza jest przeciêtnie suma albo wygrana albo stracona. Obliczmy zatem przeciêtne po³o¿enie cz¹stki po
czasie n. Rachunek prawdopodobieñstwa mówi, ¿e prawdopodobieñstwo
uzyskania w n próbach dok³adnie m ruchów w prawo wynosi
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Mno¿enie sk³adników
przez 2 bierze siê st¹d,
¿e oddalonym o k jednostek mo¿na byæ na
na 2 sposoby (w prawo lub w lewo). Dlatego w pierwszym
sk³adniku go nie ma
( Q ruchów w prawo,

czyli po n ruchach wracamy do punktu 0).
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Obowi¹zuj¹cy w tej
chwili system nicejski ma
szereg wad. Daje przesadnie du¿¹ si³ê ma³ym
krajom. Trzeba to poprawiæ, by lepiej odzwierciedliæ rzeczywistoæ polityczn¹. [ ] Zast¹pienie
liczby ludnoci pierwiastkiem z tej liczby to inteligentny sposób, by braæ
pod uwagê nierównoci
demograficzne i redukowaæ ich konsekwencje,
jednoczenie ca³kiem ich
nie niweluj¹c. To zgodne
z unijn¹ tradycj¹. Ale zg³oszono go o wiele za póno. [ ] System podwójnej wiêkszoci proponowany obecnie w projekcie konstytucji te¿ nie jest
z³y, tak¿e dla Polski. Faworyzuje ludne kraje, a to
daje Polsce dobr¹ pozycjê w stosunku do ma³ych
pañstw. Polska nies³usznie widzi w nim diab³a.
[ ] Na ten system zgodzi³o siê 25 z 27 krajów.
Sprawa systemu g³osowania nie zas³uguje, by
powiêcaæ dla niej ca³e
porozumienie.  mówi
francuski liberalny eurodeputowany.



Zablokowanie przez
Polskê rozmów o eurokonstytucji by³oby katastrof¹. Aby jej zapobiec,
rozwa¿ane jest rozwi¹zanie kompromisowe Nicea
za pierwiastek, polegaj¹ce na przed³u¿eniu uzgodnionego w 2004 r.
systemu nicejskiego na
pe³nych 10 lat, a potem
automatyczne przejcie
do systemu podwójnej
wiêkszoci. Obecny system daje Polsce wiêksz¹
si³ê g³osu ni¿ system pierwiastkowy.



Okazuje siê, ¿e wartoci tego wyra¿enia dla du¿ych n s¹ bardzo bliskie
wartoci  Q . Dla n > 25 ró¿ni¹ siê o mniej ni¿ 1%, a dla dla n > 249  o
p
mniej ni¿ 0,1% i ró¿nica ta maleje coraz bardziej dla jeszcze wiêkszych n,
czyli ju¿ dla stosunkowo niedu¿ych wartoci n podany pierwiastek jest
bardzo dobrym przybli¿eniem redniego wyniku. O tych i innych zaskakuj¹cych w³asnociach ruchów Browna napiszemy bardziej szczegó³owo w jednym z nastêpnych numerów.

Wybory
Jaki ma to zwi¹zek z wyborami? Otó¿ g³os pojedynczego wyborcy ma
najwiêkszy wp³yw na wynik wyborów, gdy wszystkie g³osy rozk³adaj¹ siê
po równo. W przypadku dwóch mo¿liwoci wyboru (np. w drugiej turze
wyborów prezydenckich) przy n oddanych g³osach rozk³ad po równo
ma takie samo prawdopodobieñstwo jak to, ¿e opisana wy¿ej b³¹dz¹ca
cz¹stka po n jednostkach czasu znajdzie siê znów w punkcie wyjcia (dlaQ
¼ Q²
czego?). Na mocy poprzednich rozwa¿añ jest to « Q ³ £ ¼«  ²³  czyli oko³o
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 (dlaczego?). Zatem jeli przez si³ê g³osu obywatela rozumieæ prawQp
dopodobieñstwo, ¿e jego g³os bêdzie mia³ znacz¹cy wp³yw na wynik wyborów, to jest to wielkoæ odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z liczby g³osuj¹cych.
Pojêcie si³y g³osu bada³ w XX w. brytyjski psychiatra, genetyk i matematyk, Lionel Penrose, i to jego nazwiskiem teoretycy g³osowania okrelaj¹
uzyskane przez nas w³anie prawo pierwiastkowe (nie jest to wiêc wcale
polski wynalazek). Penrose bada³ te¿ pojêcie si³y g³osu partii politycznej. Aby wyznaczyæ procentowo tê wielkoæ, trzeba zliczyæ wszystkie
wygrywaj¹ce koalicje, których cz³onkiem jest dana partia, a które bez jej
udzia³u przestaj¹ byæ wygrywaj¹ce, i podzieliæ otrzyman¹ liczbê przez
sumê takich wyników otrzymanych kolejno dla wszystkich partii. Proponujemy wykonanie takich obliczeñ dla polskiego sejmu.
Si³a g³osu mieszkañca Unii Europejskiej w Radzie Unii jest iloczynem si³y
g³osu obywatela we w³asnym pañstwie i si³y g³osu tego pañstwa w Unii,
zatem ka¿dy Europejczyk bêdzie mia³ tê sam¹ si³ê g³osu, jeli si³a g³osu
ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego bêdzie proporcjonalna do pierwiastka
z liczby jego obywateli. Nie od razu wiadomo jednak, jak to uzyskaæ, bo
procentowy udzia³ g³osów przydzielonych ka¿demu pañstwu w UE (czyli
tak zwana waga g³osu danego pañstwa) nie okrela w prosty sposób si³y
g³osu tego pañstwa (trzeba sposobem opisanym wy¿ej zbadaæ wszystkie
koalicje wygrywaj¹ce w przyjêtym systemie g³osowania). W 2004 r. naukowcy z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Wojciech S³omczyñski i Karol
¯yczkowski, wykazali, ¿e daje siê to z dobrym przybli¿eniem uzyskaæ przy
przypisaniu ka¿demu pañstwu wagi równej sile jego g³osu (czyli proporcjonalnej do pierwiastka z liczby ludnoci) w Radzie UE i ustaleniu progu
przeg³osowania uchwa³y na 61,6%.
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W 2007 r. ustalili oni tak¿e ogóln¹ wysokoæ optymalnego progu przy
wagach równych si³om g³osów poszczególnych pañstw. Wynosi on
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Czytelnik z ³atwoci¹ domyli siê, co oznaczaj¹ liczby n1, n2, ..., nk, i mo¿e
sprawdziæ wynik dla aktualnego sk³adu UE. Wzór ten daje oczywicie mo¿liwoæ ³atwego dostosowania optymalnego systemu Penrosea przy dalszym rozszerzaniu Unii.

Hipoteza za milion
W 1831 r. niemiecki uczony, August Ferdynand Möbius wprowadzi³ funkcjê nazywan¹ dzi jego nazwiskiem, okrelon¹ na liczbach naturalnych:
Æ 0, gdy w rozk³adzie n na czynniki pierwsze który z nich siê powtarza,
À
m Q = ® 1, gdy czynniki pierwsze w rozk³adzie n s¹ ró¿ne i jest ich parzysta liczba,
À̄ -1 w przeciwnym razie.
Jaka jest zale¿noæ miêdzy µ( k l ) oraz µ(k) i µ( l ) dla k i l Î N i wzglêdnie
pierwszych? Czy dzia³a ona tak¿e w innych przypadkach?
Wkrótce potem inny niemiecki matematyk (urodzony w rodzie Wielkopolskiej i pracuj¹cy przez blisko 20 lat na Uniwersytecie Jagielloñskim), Franz
Mertens, zdefiniowa³ tzw. funkcjê Mertensa: M(n) = µ(1) + µ(2) + ... + µ(n).
Wysun¹³ przypuszczenie, ¿e wartoci funkcji M(n) odbiegaj¹ od zera nie
dalej ni¿ na Q (sam Mertens jeszcze pod koniec XIX w. sprawdzi³ tê w³asnoæ dla n < 10 000). Dzi wiadomo, ¿e dla wszystkich n < 1013 zachodzi
|M(n)|< Q .
Hipoteza ta nie dawa³a siê zweryfikowaæ a¿ do 1985 roku, mimo ¿e za jej
dowód mo¿na by³o otrzymaæ milion dolarów! Zosta³a wyceniona tak wysoko, poniewa¿ jej prawdziwoæ poci¹ga prawdziwoæ hipotezy Riemanna
 jednej z najwa¿niejszych hipotez matematyki, nierozstrzygniêtej od 1859
r. (za któr¹ w³anie taka nagroda zosta³a wyznaczona, patrz MMM 3/2004).
W 1985 r. hipotezê Mertensa rozstrzygniêto, niestety jej pogromcy nie
dostali z obiecanego miliona ani centa, a to dlatego, ¿e rozstrzygnêli j¹
negatywnie, a taki wynik nic ju¿ o hipotezie Riemanna nie mówi. Wyka
zali, ¿e w przedziale (1014,  ) istnieje n, dla którego |M(n)|³ Q .
Co ciekawe, do dzi nie wiadomo, dla jakiego n dok³adnie hipoteza Mertensa siê nie sprawdza, wiadomo tylko, ¿e taka wartoæ istnieje...

Pierwiastek
Wiêkszoæ ludzi myli pewnie, ¿e pierwiastek kwadratowy jest tylko jakim
chwilowym wymys³em polskich polityków i nic nie wart¹ matematyk¹.
A jednak widaæ, ¿e to w³anie ten nies³awny pierwiastek t³umaczy zjawiska
zachodz¹ce w przyrodzie, jest najsprawiedliwszym sposobem podzia³u
g³osów, a czasem mo¿e uczyniæ ka¿dego milionerem. Czy warto umieraæ
za pierwiastek? Nie wiem, ale zaprzyjaniæ siê z nim warto na pewno.
Andrzej Grzesik, student matematyki Uniwersytetu Jagielloñskiego
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Przeciêtny obywatel
UE w ogóle nie wie, o co
chodzi w sporze o pierwiastek kwadratowy 
mówi¹ premierzy S³owacji i Wêgier. To przypomina lata, kiedy jak chciano przywróciæ tradycyjny
kszta³t polskiego god³a,
to s³yszelimy, ¿e wszyscy ludzie tak naprawdê
s¹ czym innym zainteresowani.  odpowiada
premier Kaczyñski.


 Nie mo¿emy przyj¹æ
rozwi¹zania Nicea za pierwiastek. Polska zbyt wiele
zainwestowa³a w promowanie nowego systemu,
by zadowoliæ siê od³o¿eniem problemu na póniej.  mówi cz³onek PiS.

Polska trwa przy ¿¹daniu zmiany systemu g³osowania. Warszawa proponuje, by system zwany
podwójn¹ wiêkszoci¹
(gdzie liczba g³osów dla
kraju jest proporcjonalna
do liczby jego ludnoci,
a decyzje zapadaj¹, gdy
za wypowie siê wiêkszoæ krajów zamieszkanych przez wiêkszoæ
obywateli UE) zosta³ zast¹piony systemem pierwiastkowym, który zmniejsza ró¿nice w sile g³osów
miêdzy rednimi a du¿ymi pañstwami.



Nie podoba nam siê
retoryka umierania za
pierwiastek. My nie zamierzamy za pierwiastek
umieraæ, rozwi¹zaniem
problemu nie mo¿e byæ
martwa Polska.  mówi
czeski wicepremier.



Cytaty zaczerpniêto
z Gazety Wyborczej
z 19.06.07.

