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Stary problem H. Steinhausa i S. Trybuły
dotyczący nieprzechodniości w porządkach zmiennych losowych

W roku 1958 H. Steinhaus i S. Trybuła podali w [1] przykład trzech niezależnych
zmiennych losowych X, Y , Z, mających tę własność, że P (X > Y ) > 1

2 , P (Y > Z) > 1
2 ,

P (Z > X) > 1
2 . Ta paradoksalna nieprzechodniość była badana intensywniej w latach

1960-tych, m.in. przez S. Trybułę [2,4], Z. Usiskina [3], C. Li-chiena i innych. Temat po-
wrócił w latach 1970-tych w wersji popularnej, gdy M. Gardner opisał tzw. kostki Efrona,
i w literaturze popularnej jest eksploatowany do dnia dzisiejszego. Znalazł również zasto-
sowanie w innych naukach, m.in. w mikroekonomicznych modelach użyteczności losowej
(Random Utility Models).

Jednym z problemów, który pozostał nierozstrzygnięty po badaniach z lat 1960-tych,
jest problem następujący.

Dla n ≥ 2 określamy

πn = sup
(X1,...,Xn)

min
k=1,...,n

P (Xk−1 < Xk),

gdzie X0 := Xn, zaś supremum brane jest po wszystkich układach (X1, . . . , Xn) niezależ-
nych zmiennych losowych. Problem: Ile wynosi πn?

S. Trybuła i Z. Usiskin niezależnie podali pewne oszacowania na πn oraz wyliczyli
numerycznie przybliżone wartości πn dla niedużych n.

Pokażę elementarny dowód tego, że πn = 1 − 1/(4 cos2 π
n+2). (Okazuje się, że dwa nie-

elementarne dowody [5,6] uzyskano w ostatnich latach; na przykład dowód w [6] związany
jest z problemami ekstremalnej teorii grafów i odwołuje się do teoriografowych wyników
L. Lovásza z lat 1970-tych).

Opowiem też o odpowiednikach powyższego paradoksu w prawdopodobieństwie kwan-
towym.
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