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Een Franse edelman genaamd Compte de Buffon (1707-1788) vroeg zich
eens het volgende af. Stel, in het vlak hebben we oneindig veel horizontale
lijnen die op gelijke afstand van elkaar staan, zeg afstand d. Als we een
korte, eendimensionale naald hebben, waarbij ’kort’ betekent dat die lengte
` < d heeft, en we gooien hem willekeurig ergens op dit vlak, wat is dan de
kans dat die een lijn raakt?

Stelling 1. De kans dat een korte naald een lijn op het vlak raakt na een
willekeurige worp, is 2`

πd .

Bewijs. Stel dat de naald met een bepaalde hoek ten opzichte van een ho-
rizontale lijn, zeg α, neerkomt. Laten we zeggen dat deze hoek positief is
als hij een ’accent aigu’ toont, en als hij een ’accent grave’ toont dan is α
negatief.
Stel hij valt met een bepaalde hoek α > 0 neer. Dan is de kans op een
doorkruising met een horizontale lijn gelijk aan ` sin(α)/d. De waarde van
α is uniform(0, π/2) verdeeld. Dit geeft ons de volgende kans:

2

π

∫ π/2

0
` sin(α)/ddα =

2`

πd

We gaan de stelling nu iets algemener maken. De horizontale lijnen
hoeven vanaf nu niet meer op gelijke afstand van elkaar te zitten, maar de
opeenvolgende lengtes moeten wel een periodiek patroon hebben:
d1, d2, d3, ..., dn, d1, d2, ...(n ∈ N) en een korte naald is nu een naald met
lengte ` < min1≤i≤n{di}. Definieer verder py :=

∑n
i=1 di (py is een afkor-

ting voor ’periode in y-richting’).

Stelling 2. De kans dat een korte naald een lijn op het vlak raakt na een
willekeurige worp, is nu 2n`

πpy

[1]

Bewijs. We nemen weer aan dat de naald met een hoek α > 0 neerkomt.
Dan is de kans op een doorkruising n` sin(α)

py . Dus de gevraagde kans is:

2

π

∫ π/2

0

n` sin(α)

p
dα =

2n`

πpy
.
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Nu gaan we toelaten dat de horizontale lijnen ook Riemann-integreerbare
functies mogen zijn. We stellen nog steeds wel wat regulariteitsvoorwaardes
op. De functies zijn ... < fn−py < f1 < f2 < ... < fn < f1 +py < f2 +py <
... < fn+py < f1+2py < ... met py ∈ R+ (dat is nu de periode in y-richting),
en de ongelijkheden gelden op heel R. Ten slotte geven we een iets andere
definitie voor wanneer een naald ’kort’ is. De functies moeten elk periodiek
zijn en dezelfde periode px hebben met px > ` (als de periode kleiner is, dan
vermenigvuldigen we die periode net zo lang tot het > ` wordt en krijgen
dan toch px). Daarnaast moet gelden ` ≤ minx fi+1(x)−maxx fi(x) ∀i ∈ N.

Stelling 3. De kans dat een korte naald een functie op het vlak raakt na
een willekeurige worp, is 2n`

pyπ

Bewijs. Stel dat als een naald valt, dan valt die met hoek α > 0. Neem
k ∈ R+ zdd k|px, k < ` cos(α) en px − k > `. Definieer ondersomfuncties
voor elk van de functies fi, met partitie {...,−2k,−k, 0, k, 2k, ...}. De deel-
intervallen tussen ...,−2k,−k, 0, k, 2k, ... nummeren we opeenvolgend met
0, 1, 2, ..., px/k− 1, 0, 1, 2, ..., px/k− 1, 0, 1, 2, ..., waarbij 0 o.a. bij deelinter-
val [−k, 0] hoort. Met deze aannames is gedefinieerd welk nummer bij welk
deelinterval hoort. Als de naald op een bepaald interval komt, dan is er een
kans dat elke lijn x = a van dat interval een snijpunt heeft met de naald.
Laten we dat voor interval i noteren als volgt: P(`, i, T |`, i).
We noteren P(`, i, s) voor de kans dat de naald een functie raakt binnen
deelinterval i.
De gevraagde kans als α gegeven is, is het volgende voor als je de functies
met hun ondersomfuncties benadert
(dus P(`, i, s) gaat nu over de ondersomfunties). Opmerking vooraf: wegens
de aanname dat px − k > `, kan de gevallen naald niet twee intervallen
tegenkomen die hetzelfde nummer hebben.

px/k−1∑
i=0

P(`, i)P(`, i, s|`, i)

=

px/k−1∑
i=0

P(`, i, T )P(`, i, s|`, i, T ) +

px/k−1∑
i=0

P(`, i, qT )P(`, i, s|`, i, qT )

=

px/k−1∑
i=0

[
` cos(α)− k

px
∗ nk tan(α)

py
] +

px/k−1∑
i=0

2k

px
∗ 1

k
∗
∫ k

0

nx tan(α)

py
dx

= (` cos(α)− k) ∗ n tan(α)

py
+

2

k

∫ k

0

nx tan(α)

py
dx

= (n` sin(α))/py − (kn tan(α))/py +
nk tan(α)

py
= (n` sin(α))/py
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Deze uitdrukking integreren op 0 < α < π/2 geeft de gevraagde kans:

2

π

∫ π/2

0
(n` sin(α))/py dα =

2n`

πpy

De functies hoeven niet eens periodiek te zijn (doe px → ∞) en n mag
ook ∞ zijn.
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