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BUFFONOVA KRATKO~ASNA
Kolikšna je verjetnost, da bo Sonce
vzšlo tudi jutrišnjega dne?
Vprašanje se morda ne zdi povsem na mestu, saj bi vsak izmed
nas skorajda zagotovo približno takole odg ovoril:
"Listo zagotovo bo vzšlo, zagotovo . Kaj pa vendar misliš?!"
ln zakaj, vas vprašam, zakaj naj
bi tole naše ljubo Sonce tako zelo
zagotovo vzšlo tudi jutrišnjega dne?
Vsaj del t istih, ki so bili še maloprej tako zelo pr e pričani v svoj odgovor, bi se sedaj morebiti že zmedel :
"Ja , saj doslej je vendar še prav
slehernega dne vzšlo. In ne vem,
zakaj naj ne bi bilo tako tudi jutri."
Vendar pa vsa ta reč le ni tako zelo preprosta. Namreč - če se opremo na
pred postavko, da je naše Ijubo Sončece doslej resda še slehernega d ne vzšlo,
potem je največ, kar smemo trditi, to, da se bo z zelo veliko verjetnostjo
tudi jutri natanko tako obnašalo. Toda z vso gotovostjo pa tega le ne moremo
trditi .
Eden izmed tistih, ki so nekoč že davno tega polagali temelje verjetnostnega računa, je bil tudi francoski matematik in sploh za skorajda vse mogoče
reči bister možakar George-Louis Leclerc Comte de Buffon (1707 - 1788).
O njem je Presek pred leti že pisal; takrat o njegovem znamenitem problemu o
metanju igle (E. Kramar: Ocenjevanje ptibližk» števila 7f na osnovi preproste
statistične metode, Presek, št. 4, leto 1984/85). Buffonovo najpomembnejše
delo so zagotovo Priloge k zgodovini narave (1777). In v Eseju o moralni
aritmetiki, ki je sicer četrti del Prilog, je Buffon o našem uvodnem problemu
približno takole razmišljal:
Verjetnost, da nam jutrišnjega dne Sonce ne vzide, naj bo po tem
današnjem d nevu dvakrat manjša od verjetnosti, ki je veljala za ta dan. In
tako naj velja sploh za sleherni dan - z vsakim naslednjim dnem se naj ta
verjetnost razpolovi.
Prav zlahka iz Buffon ovega razmišljanja razberemo, kako postaja verje-
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tnost , da bi Sončevega vzhoda nekega dne na žalost nič več ne dočaka li, ob
takšnih predpostavkah sčasoma vse manjše in manjše . Na srečo !
Pri o dgovor u na uvodno vpraša nje je Buffon up orabljal da nes že dobro
udomačen dogovor: Verjetnost gotovega dogodka je označil z 1, verjetn ost
n emogočega dogodka z O, verj etn ost ka t er egakol i slučaj nega dogod ka pa je
med O in 1. Tako je verjetnost zelo gotovega dogodka skoraj 1, verjetnost
skoraj ne m ogočega dogodka pa je zelo blizu števila O. Ce , na primer, odleti v
z rak kovanec, j e ve rj et nost , da pade cifra, ~ , prav t olikšna pa j e verjetn ost,
da pade gr b. ln vsot a verjetnosti da nega dogodka in verjetnosti neg a cij e tega
dogo d ka je vs elej 1, neodvisno od samega dogodka .
Ce sedaj s p označimo verjetnost, da bo So nce vzš lo tud i j utri, s p' pa
verj etn ost, da ne bo vzšlo, je torej

p = 1 - p'
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Naj bo
začet n a verjetnost v Buffonovem razmisleku tista torej , s katero
"so pričakovali" vzhod So nca t a kra t da leč nazaj, tistega "prvega dne" pred
recimo 6 milijoni let. Le kar prvega d ne menda zares ni bilo mogoče trditi ,
niti da bo So nce zagotovo vzšlo in nit i, da ga zagotovo ne bo na nebo, in je
recimo da ka r primerna v red nost za verjetnost prvega Sončevega vzhoda v
zgodovini.
Verj etnost, da Sonce ne bi vzšlo naslednjega dne , potem ko mu je
prvega dne t o ta ko na d vse lepo uspelo, je v skladu z Buffonovim razmisle kom
le še
Zate m pa se verjetn osti neprij etnega dogodka , da bi nas Sonce
nekega dne na lepem pustilo na cedilu , po posamezni h d nevih tako le zv rst ijo :
In ker j e nad Zemljo Son ce doslej vzšlo že približn o 6000000
x 365 - krat , j e verj et nost, da bo vzšlo tudi jutrišnjega dne
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Pa imam o mi da nd anašnj i res pravo srečo, mar ne ?
M im o g re d e - ali zn a t e povedati, koliko zapo-edn ihdevetic za deci ma ino
veji co se zvrst i v zgoraj za pisa ne m št evilu?
Opom ba : Da ne bo zablo d e in pomo t z neza že le nimi pos ledicami om e nj e nem u in - priznam - tu d i neko liko za lase pr ivlečenemu problemu
t er hkrati Buffonovemu odgovo ru nanj posveč a mo pozornost se veda zgolj v
ok viru Buffonove teorije o kozm osu. O t em , koliko j e t a njegova astronom ija
v skladu z danes ve ljavno, pa naj spregovori raj e kakšna d rug a zgodba .
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