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Wykład wygłoszony przez doktora honoris causa 
 

 

Dynamika hazardu
*
 

 
Moja działalność naukowa wiąże się z problemami z pogranicza mechaniki teoretycznej i 

matematyki stosowanej a w szczególności dotyczy zagadnień dynamiki nieliniowej, teorii 

bifurkacji i chaosu. W ostatnich latach zajmowałem się także analizą losowości w układach 

mechanicznych a w tym analizą przyczyn nieprzewidywalności odpowiedzi układu. Tym 

zagadnieniom postanowiłem poświęcić dzisiejszy wykład. 

 

Rozpatrzmy rzut monetą. Co wypadnie: orzeł czy reszka? Prawie każdy powie, że nie 

da się tego przewidzieć: wynik rzutu jest losowy, a ze względu na symetrię monety 

prawdopodobieństwo wyrzucenia orła wynosi 50% i jest równe prawdopodobieństwu 

wyrzucenia reszki. Z drugiej strony zgodnie z prawami mechaniki klasycznej, które mają 

charakter deterministyczny, ruch ciała materialnego zależy tylko od warunków początkowych 

(m.in. położenia i prędkości). Trajektoria rzuconej monety powinna zatem być całkowicie 

określona, a wynik rzutu całkowicie przewidywalny.  

Jak pogodzić te sprzeczności? Naukowcy i filozofowie próbują odpowiedzieć na to 

pytanie od pięciu stuleci. W XVI i XVII wieku prace na temat gry w kości napisali Girolamo 

Cardano (włoski matematyk, który przyczynił się do odkrycia liczb urojonych), Galileusz 

oraz Christiaan Huygens (jeden z prekursorów rachunku różniczkowego i całkowego oraz 

konstruktor zegara wahadłowego). Ich następcy (m.in.  D. Bernoulli, P. Laplace, S.D. 

Poisson, H. Poincaré, E. Thorp czy twórca ruletki B. Pascal) nie ograniczali się już do badania 

prostych gier hazardowych, lecz poszukiwali możliwie ogólnych przyczyn pojawiania się 

indeterminizmu w układach fizycznych. W XX wieku problemem tym zajęli się Francuz 

Henri Poincaré i Niemiec Eberhard Hopf, których uważa się dzisiaj za pionierów badań w 

dziedzinie dynamiki nieliniowej. W ostatnich dziesięcioleciach wielu matematyków i fizyków 

próbowało opisać genezę przypadkowości za pomocą teorii chaosu. 

                                                 
*
 Wykład został przygotowany w oparciu o publikacje:  J. Strzałko, J. Grabski, T.Kapitaniak, Czy gra w kości to 

prawdziwy hazard?,  Scientific American- Świat Nauki, 6(226) 2010,  J. Strzałko,  J. Grabski, T. Kapitaniak,  

Ruletka – czy to jeszcze hazard, Wiedza i Życie, 5, 2010. 
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Nikt jednak nie zdołał całkowicie wyjaśnić, dlaczego rzut monetą lub kostką pozostaje 

nieprzewidywalny pomimo swojego deterministycznego charakteru. Zaintrygowało nas to i 

postanowiliśmy zająć się tym problemem. Oryginalność naszej metody polega na 

analizowaniu trójwymiarowej dynamiki przedmiotu (monety lub kostki) przy uwzględnieniu 

rozproszenia energii, do jakiego dochodzi, gdy odbija się on od stołu. Wykazaliśmy, że 

wyniki rzutu dają się przewidzieć pod warunkiem, iż warunki początkowe znane są z 

wystarczającą dokładnością. Musi być ona tym większa, im więcej razy przedmiot odbija się 

od stołu przed zatrzymaniem. Stwierdziliśmy też, że prawdopodobieństwo zatrzymania się 

kości na boku, którym była zwrócona do dołu w chwili rzutu, jest większe od 

prawdopodobieństwa zatrzymania się na jakimkolwiek innym boku. Nasze wyniki mają 

zastosowanie zarówno do rzutów kostką, jak i monetą (którą można uważać za kostkę o 

dwóch bokach).  

Rzut kostką jest najczęściej przytaczanym przykładem zdarzenia losowego. Ponieważ 

kostki wytwarza się z jednorodnego materiału, symetria popularnej kostki sześciennej 

pozwala zakładać, że po energicznym rzucie ma ona jednakowe szanse zatrzymania się na 

każdym ze swoich sześciu boków. Taką kostkę określa się jako równoprawdopodobną.  

 

Rys. 1. Kostki sześcienne są najpopularniejsze, ale używa się  również kostek o kształcie 

innych wielościanów foremnych. Ruch każdej kostki można opisać przez ruch postępowy jej 

środka C i obrót wokół związanych z nią sztywnych osi X, Y i Z. Symetryczna moneta może 

być traktowana jako kostka o dwóch bokach. 

 

Równoprawodopodobny jest każdy wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są 

jednakowe, a każda z nich jest tak samo ustawiona względem pozostałych ścian oraz środka 

masy. Bryły o takich własnościach pokazane na Rys. 1 mają parzystą liczbę boków i noszą 

nazwę wielościanów foremnych (oprócz sześcianu są to czworościan, ośmiościan, 

dwunastościan i dwudziestościan foremny).  Dwaj matematycy z Uniwersytetu Stanford, Joe 

Keller i Persi Diakonis pokazali, że istnieją równoprawdopodobne wielościany 

niesymetryczne. Jako przykład podali podwójną piramidę (wielościan złożony z dwóch 
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piramid połączonych podstawami), od której odcięto oba wierzchołki, wklejając w ich 

miejsce nowe ściany równoległe do podstaw. Jeśli cięcia zostały poprowadzone blisko 

wierzchołków, prawdopodobieństwo, że rzucony wielościan zatrzyma się na jednym z 

nowych boków jest bardzo małe. Przesuwając miejsce cięcia ku podstawie, zwiększamy je aż 

do wartości granicznej, którą jest ½ (otrzymany w granicy cienki „plasterek” to nic innego jak 

kwadratowa moneta). Oznacza to, że istnieje takie przecięcie, przy którym 

prawdopodobieństwo zatrzymania się na nowym boku jest równe prawdopodobieństwu 

zatrzymania się na którymkolwiek z oryginalnych. 

 

 

Rys. 2. Podwójna piramida (a) zamienia się po odcięciu wierzchołków w kostkę 

niesymetryczną. Przy cięciu poprowadzonym blisko wierzchołków (b) prawdopodobieństwo, 

że po rzucie zatrzyma się ona na którymś z dwóch nowo powstałych boków jest niewielkie, 

natomiast przy cięciu poprowadzonym blisko wspólnej podstawy piramid (c) staje się ono 

większe od prawdopodobieństwa zatrzymania na jednej ze ścian bocznych. Istnieje zatem 

taka wysokość cięcia, przy której wszystkie ściany są równoprawdopodobne.  

 

W rzeczywistości równoprawdopodobność nigdy nie jest doskonała. Żeby dowiedzieć się, czy 

boki danej kostki są równoprawdopodobne, należy uwzględnić jej dynamikę podczas rzutu. 

Dynamikę tę opisują deterministyczne prawa mechaniki klasycznej, które na podstawie 
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warunków początkowych (położenie, orientacja, prędkość liniowa i prędkości kątowe) 

jednoznacznie określają końcowy stan kostki.  

W naszym modelu kostka jest jednorodnym ciałem sztywnym, w którym środek masy 

pokrywa się ze środkiem geometrycznym. (Kostki o takich własnościach są używane w 

kasynach. Zagłębienia oznaczające wartości boków są w nich wypełnione farbą, której 

gęstość jest równa gęstości materiału użytego do produkcji kostki.) Rozpatrzmy kostki 

równościenne (o jednakowych bokach), których krawędzie i wierzchołki są ostre, tzn. nie 

zostały zaokrąglone. Przyjmujemy, że podczas rzutu z wysokości z0 kostka obraca się wokół 

osi X, Y, Z przechodzących przez jej środek C - Rys. 3. Z ogólnych praw mechaniki 

klasycznej wynikają równania opisujące przebieg rzutu, które można rozwiązać przy użyciu 

komputera, znajdując położenie i prędkość każdego punktu kostki w stałym układzie 

odniesienia (O, x, y, z) zarówno podczas jej lotu, jak i odbić oraz toczenia się po stole. 

 

 

Rys. 3. Model fizyczny kostki. 

Przy każdym uderzeniu o stół kostka traci część energii kinetycznej. Efekt ten 

uwzględniliśmy, wprowadzając współczynnik odbicia r o wartości z przedziału [0, 1], przy 

czym r = 0 odpowiada miękkiej powierzchni uniemożliwiającej odbicie, zaś r = 1  

powierzchni doskonale sprężystej. W przypadku kostki z włókna octanowego, która spada na 

stół drewniany, współczynnik odbicia ma wartość około 0.5. Kostka ma masę 16 g i 

krawędzie o długości 2 cm (sześcian) lub 4.0793 cm (czworościan). Wirtualne kostki są 

rzucane z wysokości 10–30 cm, z prędkością kątową porównywalną do nadawanej przy 

rzucie ręcznym.   
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(a) 

 
(b) 

Rys. 4. Przykłady symulacji rzutu kostką sześcienną (a) i czworościenną (b). Każdy 

wierzchołek jest oznaczony literą, zaś kolorowe krzywe obrazują trajektorie poszczególnych 

wierzchołków. Pionowe linie wskazują miejsca kolejnych zderzeń ze stołem. 
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Symulacje numeryczne pozwalają stwierdzić, w którym miejscu kostka zetknie się ze 

stołem, i którym wierzchołkiem w niego uderzy. Na przykład, podczas jednej z symulacji 

sześcienna kostka o ośmiu wierzchołkach oznaczonych literami od A do H uderzała w stół 

kolejno wierzchołkami E, G, C, G, A, D, H, G, C i D – Rys. 4. Podobnie, rzut czterościenną 

kostką o wierzchołkach A–D można było opisać sekwencją A, B, A, C, D, A, B, A, B i D. 

Gracze decydują o wyniku rzutu, patrząc na wierzchni bok kostki. My natomiast braliśmy pod 

uwagę spodnią stronę (bok, na którym kostka leży po zatrzymaniu się), ponieważ jeden z 

badanych typów kości (czworościan) nie ma jednoznacznie określonego boku wierzchniego. 

Rzut oka na ten rysunek wystarczy, by zauważyć, że nie każde uderzenie zmieniało spodnią 

stronę kości. W przypadku kości czworościennej zdarzyło się to tylko raz (po czwartym 

odbiciu), podczas gdy kość sześcienna zmieniła spodnią stronę cztery razy. 

Dokonując analizy wyników symulacji, wygodnie jest używać pojęcia basenu 

przyciągania. W naszym przypadku oznacza ono zbiór warunków początkowych, które 

skutkują takim samym wynikiem rzutu, tzn. zatrzymaniem się kostki na tym samym boku. 

Jest to oczywiście pewien podzbiór zbioru wszystkich możliwych warunków początkowych. 

Kostka o n bokach może zatrzymać się na n różnych sposobów, istnieje zatem dla niej n 

basenów przyciągania. Granice pomiędzy basenami poszczególnych boków są wyznaczone 

przez warunki początkowe skutkujące zatrzymaniem się kostki na jednej z krawędzi, a taka 

konfiguracja jest niestabilna.  

Matematyczna przestrzeń wszystkich możliwych warunków początkowych jest 

dwunastowymiarowa (po trzy współrzędne określają położenie środka kostki w zwykłej 

przestrzeni trójwymiarowej, jej orientację, prędkość środka jej masy oraz prędkości jej 

obrotu). Podzieliliśmy tę przestrzeń na małe komórki i użyliśmy współrzędnych środka 

każdej z nich jako warunku początkowego w jednej z symulacji. Daną komórkę malowaliśmy 

na kolor boku, na którym zatrzymała się startująca z niej kostka Taka procedura pozwala w 

prosty sposób zwizualizować basen przyciągania każdego boku. 

Chcąc dokładnie wyznaczyć granice basenów, trzeba używać możliwie małych 

komórek. Ponieważ 12-wymiarowej przestrzeni warunków początkowych nie da się 

przedstawić na płaszczyźnie, musimy ograniczyć się do jej dwuwymiarowych przekrojów. Na 

przekrojach przedstawionych na rysunku na stronie xx ustalone są wszystkie warunki 

początkowe oprócz wysokości z0 oraz prędkości kątowej obrotu wokół osi Y.  

Ograniczmy się do kostki czworościennej i sprawdźmy, jak baseny przyciągania 

zmieniają się w zależności od współczynnika odbicia. Będziemy przy tym operować nie 
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samym współczynnikiem, lecz zależną od niego liczbą odbić (im większy współczynnik, tym 

więcej odbić). Pierwszym zaskakującym wynikiem jest fakt, że przy małej liczbie odbić 

granice basenów przyciągania są gładkie – Rys. 5(a,b). Pozwala to łatwo określić warunki 

początkowe, które skutkują określonym wynikiem rzutu. Co więcej, okazuje się, że aby ów 

wynik uzyskać, nie trzeba ich znać z dużą dokładnością. Innymi słowy, gracz może 

przewidzieć wynik rzutu, nie nadając kostce ściśle określonej prędkości ani nie rzucając jej z 

precyzyjnie określonej wysokości. Gdy liczba odbić wzrasta, baseny przyciągania zaczynają 

się na siebie nakładać, a ich granice rozmywają się i zacierają – Rys. 5(c). Przewidzenie 

wyniku rzutu jest nadal możliwe, ale warunki początkowe muszą być znane bardzo dokładnie. 

Takie same właściwości mają baseny przyciągania kostek sześciennych, ośmiościennych, 

dwunastościennych i dwudziestościennych oraz „kostki dwuściennej”, czyli monety. Jest więc 

wszystko jedno, czy rzucamy kością czy monetą: w obu przypadkach o wyniku może 

zadecydować… zręczna dłoń! 

Nasze badania nie miały oczywiście na celu wygrania w kasynie, lecz znalezienie 

odpowiedzi na pytanie, czy kości naprawdę są grą równoprawdopodobną. Na podstawie 

naszych symulacji oceniliśmy średnie prawdopodobieństwo p, że kostka zatrzyma się na 

boku, którym była zwrócona do dołu w chwili rzutu. Dla każdego kształtu kości otrzymana 

przez nas wartość p jest wynikiem miliona symulacji równań ruchu z losowo wybranymi 

warunkami początkowymi. Porównujemy ją z wartością teoretyczną 1/n, gdzie n jest liczbą 

boków kostki. Dla współczynnika odbicia równego 0 (miękki stół, od którego kostka nie 

odbija się ani razu), wynosi ono 0.643 dla czworościanu i 0.548 dla sześcianu. Obie wartości 

znacznie różnią się od oczekiwanych, równych odpowiednio 0.25 i 0.167. W przypadku 

bardziej realistycznym (współczynnik odbicia równy 0.5) kostki czworościenne i sześcienne 

odbijają się średnio cztery i pięć razy, a prawdopodobieństwo p wynosi odpowiednio 0.331 i 

0.199. W obu przypadkach zbliża się więc do wartości oczekiwanej, ale nadal znacząco się od 

niej różni, zaś o wyniku rozgrywki (na którą składa się bardzo wiele rzutów) wciąż decyduje 

zręczność gracza. Innymi słowy, w rzeczywistym doświadczeniu mechanicznym gra w kości 

nie jest sprawiedliwa (wszystkie możliwe wyniki nie są równoprawdopodobne). 

Na koniec zajmiemy się przypadkiem, w którym współczynnik odbicia jest bliski 

jedności, a liczba odbić wzrasta do kilkunastu. Przy 15 odbiciach p różni się od wartości 

oczekiwanej tylko o 0.005 dla czworościanu i 0.001 dla sześcianu. Podobne zachowanie 

obserwuje się przy dużych wartościach początkowej energii rotacyjnej, ponieważ im szybciej 

obraca się kostka w chwili rzutu, tym więcej razy odbije się przed zatrzymaniem. W miarę jak 
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współczynnik odbicia zbliża się do jedynki, liczba odbić rośnie do nieskończoności, zaś ciąg 

utworzony z liczb lub liter oznaczających rogi, którymi kostka kolejno uderza o stół, staje się 

całkowicie chaotyczny. Baseny przyciągania przeplatają się w sposób fraktalny – Rys.5(d), co 

oznacza, że drobna zmiana warunków początkowych prowadzi do zupełnie innego wyniku. 

 

Rys. 4. Warunki początkowe prowadzące do takich samych wyników tworzą wyraźnie 

rozgraniczone baseny przyciągania tylko wtedy, gdy liczba odbić jest niewielka. Rysunek 

pokazuje baseny przyciągania kostki czworościennej otrzymane w naszych symulacjach przy 

założeniu, że ustalone są wszystkie parametry początkowe oprócz wysokości rzutu i 

prędkości kątowej kostki wokół osi Y. Każdy kolor odpowiada innemu bokowi kostki. Liczba 

odbić kostki od stołu wynosi 1 (a), 3 (b), 5 (c) i 15 (d). Im jest większa, tym bardziej zacierają 

się granice między basenami. Gdy straty energii przy odbiciach są bardzo małe, liczba odbić 

dąży do nieskończoności. Baseny przyciągania mają strukturę fraktalną, a ruch kostki jest 

całkowicie chaotyczny. 
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Przy współczynniku odbicia równym 1 nawet najmniejsza niedokładność w wyznaczeniu 

warunków początkowych sprawia, że rzut kostką staje się nieprzewidywalny. To samo odnosi 

się do monety: bardzo blisko warunku początkowego, przy którym wypada reszka, istnieją 

takie, przy których pojawia się orzeł. Uogólniając to stwierdzenie, możemy powiedzieć, że 

prawdopodobieństwo zatrzymania się kostki o n bokach na boku zwróconym początkowo w 

dół zbliża się do oczekiwanej wartości 1/n przy dużej liczbie odbić (która zależy nie tylko od 

współczynnika odbicia, lecz także od warunków początkowych – m.in. od prędkości rotacji). 

W granicy, gdy liczba ta dąży do nieskończoności, wynik rzutu kostką jest całkowicie 

losowy. 

 Miarę chaotyczności można określić za pomocą tzw. wykładników Lapunowa. 

Maksymalny zaobserwowany w naszych symulacjach wykładnik Lapunowa wynosi 0.076 w 

przypadku czworościanu i 0.067 w przypadku sześcianu, co jednoznacznie sygnalizuje 

chaotyczność procesu. 

 Powszechnie uważa się, że wynik rzutu monetą, kostką czy miejsce zatrzymania się 

kulki w ruletce jest całkowicie przypadkowy. Fizyka i nasze symulacje numeryczne dowodzą, 

iż rzeczywistość jest nieco inna. Wynik ten nie jest losowy, gdyż istnieje ścisła korelacja 

pomiędzy warunkami początkowymi a wynikiem końcowym. To, że dany przedmiot jest 

równoprawdopodobny pod względem symetrii, nie wystarcza, by był równoprawdopodobny 

pod względem dynamiki. Mając odpowiednie urządzenie skanujące, które zarejestruje 

położenie i prędkość początkową kości lub kulki, model matematyczny i odpowiednio szybki 

komputer można przewidzieć wynik gry. Dalsza miniaturyzacja komputerów może na 

przykład doprowadzić do wyeliminowania ruletki z kasyn. Nawiązując do słynnego pytania 

Alberta Einsteina Czy Bóg gra w kości, możemy z cała pewnością odpowiedzieć, że Bóg nie 

gra w kości w kasynach.  

 

Szczegółowe wyniki opisanych badań zostały przedstawione w następujących publikacjach: 

-J. Strzałko, J. Grabski, P. Perlikowski, A. Stefański, T. Kapitaniak; Dynamics of Gambling: 

Origins of Randomness in Mechanical Systems. Springer, Berlin, 2009, 

- J. Strzałko, J. Grabski, P. Perlikowski, A. Stefański, T. Kapitaniak; Dynamics of coin 

tossing is predictable, Physics Reports, 469 (2), 59–92; 2008. 
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