Gry, w które gramy

Czêsto w skomplikowanych rachunkach zdajemy siê ca³kowicie na kalkulator. Wynik
obliczony na kalkulatorze nosi znamiona w 100% pewnego. Czy to zaufanie, jakim
darzymy kalkulator, nie jest trochê na wyrost?
Oczywiœcie ³atwo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e to my pomylimy siê przy wciskaniu klawiszy. Kalkulator poka¿e wynik prawid³owy, ale nie taki, jakiego oczekiwaliœmy. Tu
jednak wina le¿y po naszej stronie. Dlatego warto siê kontrolowaæ, zadaæ sobie
pytanie, czy wynik jest prawdopodobny. Czy ma np. dobr¹ parzystoœæ, czy rz¹d
wyniku zgadza siê z oczekiwaniami (wartoœci¹ oszacowan¹ z grubsza). Czasem
jednak wciskamy wszystkie klawisze prawid³owo, a kalkulator „szwankuje”. Jak nie
daæ siê oszukaæ?

Przyk³ad 1
Naciskamy nastêpuj¹cy ci¹g klawiszy:
. Kalkulator Ma³gosi pokazuje
wynik 17. Kalkulator Jasia 25. Dlaczego kalkulatory pokazuj¹ co innego? Który
„ma racjê”, a który „oszukuje”? Który wynik jest poprawny?

OdpowiedŸ
Oba kalkulatory dzia³aj¹ poprawnie. Kalkulator Ma³gosi jest bardzo prosty. Nie „zna”
zasad kolejnoœci dzia³añ. Wykonuje rachunki w takiej kolejnoœci, w jakiej je wprowadzamy. Wiêkszoœæ kalkulatorów zna kolejnoœæ dzia³añ, ale dobrze przetestowaæ
swój kalkulator, aby nie daæ siê oszukaæ i w³aœciwie wpisywaæ dzia³ania. Jak sobie
radziæ z takim kalkulatorem, jaki ma Ma³gosia? Wystarczy wpisywaæ dzia³ania
w innej kolejnoœci, u¿yæ nawiasów lub wrzucaæ wyniki cz¹stkowe do pamiêci.

Przyk³ad 2
Naciskamy ci¹g klawiszy:
. Kalkulator Jasia pokazuje wynik 2. Kalkulator
Ma³gosi 1,999998. Dlaczego kalkulatory pokazuj¹ co innego? Który „ma racjê”,
a który „oszukuje”? Który wynik jest poprawny?

OdpowiedŸ
Operacje wyci¹gania pierwiastka i podnoszenia do kwadratu s¹ wzajemnie odwrotne. Po ich kolejnym wykonaniu powinniœmy otrzymaæ wynik wyjœciowy, czyli 2.
Czy kalkulator Ma³gosi jest zepsuty? Nie. To on poprawnie wskaza³ wynik dzia³ania.
Ka¿dy kalkulator zapamiêtuje liczby tylko w pewnym przybli¿eniu. Tak¿e ÿ nie
jest pamiêtany dok³adnie. Kalkulator Ma³gosi mo¿e pamiêtaæ mniej cyfr jego rozwiniêcia, np. 1,414213. Po podniesieniu takiej liczby do kwadratu kalkulator Jasia
równie¿ pokaza³by 1,999998. A Twój? Wynik z kalkulatora Ma³gosi nie powinien
wiêc nas wcale dziwiæ, ale dlaczego kalkulator Jasia pokazuje w takim razie 2?
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Przy obliczaniu ÿ podaje on co prawda wynik z wiêksz¹ dok³adnoœci¹, ni¿ kalkulator Ma³gosi, bowiem pokazuje 1,414213562, ale gdy wpiszemy mu w³aœnie tak¹
liczbê i ka¿emy podnieœæ do kwadratu, to poda 1,999999999. Dlaczego zatem
w naszym przyk³adzie wskaza³ 2? Kalkulator mo¿e pamiêtaæ liczby z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ ni¿ liczba cyfr wyœwietlana na ekranie, a czasem, zapamiêtuj¹c kilka
ostatnich operacji, jest nawet w stanie rozpoznaæ dzia³anie odwrotne.

Przyk³ad 3
Chcemy obliczyæ 1310. Na kalkulatorze Ma³gosi nie ma klawisza potêgowania. Poradzi ona sobie inaczej. Naciska
... Wielokrotne naciskanie
powoduje powtórzenie wykonania ostatniego dzia³ania, w naszym przyklawisza
padku mno¿enia przez 13. Na ekranie pojawiaj¹ siê kolejne potêgi 13.
Uwaga 1. W niektórych kalkulatorach, aby uzyskaæ ten efekt, trzeba klawisz dzia...
³ania nacisn¹æ dwukrotnie, w naszym przyk³adzie
Uwaga 2. Ten sposób nie dzia³a na kalkulatorach z klawiszem
– skrót od
anielskiego s³owa answer [czytaj anser] oznaczaj¹cego odpowiedŸ. Pod tym klawiszem pamiêtany jest ostatni wynik uzyskany na wyœwietlaczu. Na takim kalkulatoi powtarzaæ naciskanie
rze wystarczy wpisaæ:
... Na ekranie pojawiaj¹ siê kolejne potêgi 13.
Po 6-krotnym wciœniêciu
na kalkulatorze Ma³gosi pojawia siê wynik 62748517.
Nic dziwnego, to jest w³aœnie 137. Po jeszcze jednym wciœniêciu
otrzymujemy
8.1573072. Dalej ju¿ nic siê nie dzieje. A przecie¿ to niemo¿liwe, ¿eby ósma potêga
13 dawa³a liczbê mniejsz¹ od 10. Czy kalkulator Ma³gosi siê zepsu³?

A teraz
spróbuj sam...
1. Wciskamy ci¹g klawiszy
...
Jakie dzia³anie powtarza
kalkulator? A jeœli wciœniemy
...?
2. Oblicz na 10-cyfrowym
kalkulatorze
987987654654 ⋅ 321321.
3. Kalkulator graficzny ma
rozdzielczoœæ 96 × 64 piksle (96 w poziomie). Jak
ustawiæ zakres ekranu,
aby wykres funkcji sinus
by³ lini¹ prost¹ na pozio?
mie: a) 1, b)
ÿ

4. Jak sprawdziæ bez liczenia i zagl¹dania do
instrukcji, ile piksli ma wyœwietlacz kalkulatora graficznego?
Odpowiedzi szukajcie
wewn¹trz numeru.

Kalkulator Jasia ma klawisz potêgowania. Wystarczy na nim wcisn¹æ kla, aby otrzymaæ wynik taki sam, jak u Ma³gosi. Ale kiedy
wisze
wciœniemy
, otrzymujemy 1.378584918 E11. Taki zapis
nazywamy wyk³adniczym (ang. exponential [czytaj eksponenszyl] – st¹d
litera E na wyœwietlaczu) i oznacza on 1,378584918 ⋅ 1011, czyli w liczbie
(zawsze jednocyfrowej!) napisanej przed E wystarczy przesun¹æ przecinek w prawo tyle razy, ile wskazuje liczba za E. Ale w takim razie (wg
kalkulatora Jasia) potêga 13 koñczy³aby siê dwoma zerami. Przecie¿ to
niemo¿liwe. Czy ten kalkulator te¿ siê zepsu³?

OdpowiedŸ
Zdiagnozujmy najpierw kalkulator Ma³gosi. Liczba 1310 jest tak du¿a, ¿e
przekracza jego mo¿liwoœci rachunkowe. Najwy¿sz¹ potêg¹ trzynastu,
jak¹ potrafi pokazaæ dok³adnie ten kalkulator, jest 13 7. Liczba 138, równa
815 730 721, jest ju¿ za d³uga i nie mieœci siê na wyœwietlaczu. Kalkulator
Ma³gosi obci¹³ jej ostatni¹ cyfrê i pokaza³ pozosta³e w notacji wyk³adniczej jako 8.1573072 ⋅ 108 (poniewa¿ zawsze obcina on tylko jedn¹ cyfrê,
nie pokazuje wyk³adnika z E – domyœlnie zawsze wynosi on 8, bo kalkulator Ma³gosi ma 8-cyfrowy wyœwietlacz). Oczywiœcie jest to wynik przybli¿ony. Pierwszych 8 cyfr wyniku znamy dok³adnie i wiemy, ¿e jest jeszcze jedna cyfra, ale nie wiemy, jaka (co jednak przy tej wielkoœci wyniku
do celów praktycznych nie ma du¿ego znaczenia). Wy¿szych potêg 13
kalkulator Ma³gosi nie poka¿e – sygnalizuje b³¹d. Tak du¿e liczby przekraczaj¹ mo¿liwoœci jego pamiêci.
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Kalkulator Jasia jest 10-cyfrowy. Liczby, które maj¹ wiêcej cyfr, pokazuje w notacji
wyk³adniczej. Np. w 1310 obcina dwie ostatnie cyfry, dziesiêæ pierwszych pokazuje
dok³adnie i podaje informacjê, ¿e s¹ jeszcze dwie, które mu siê nie zmieœci³y. W ten
sposób kalkulator Jasia poradzi sobie jeszcze z przybli¿onym obliczeniem 1389 –
pokazuje 1.383433715 E99, to znaczy, ¿e wynik jest liczb¹ 100-cyfrow¹, ale tylko
10 pierwszych jego cyfr znamy dok³adnie. Przy dalszym mno¿eniu przez 13 kalkulator wskazuje b³¹d.

Problem
Nie wspomnieliœmy o tym wczeœniej, ale Jaœ i Ma³gosia za³o¿yli siê, komu z nich
uda siê obliczyæ 1310 w sposób dok³adny. Ich kalkulatory zawiod³y. Jak mog¹
sobie poradziæ? ¯adne z nich nie chcia³oby liczyæ tego w pamiêci lub pisemnie.
Co maj¹ zrobiæ?

OdpowiedŸ
U¿yæ... swoich kalkulatorów. A tak¿e odrobiny sprytu i praw dzia³añ. Poniewa¿
kalkulator Ma³gosi mia³ s³absz¹ „moc obliczeniow¹”, u¿yjmy w³aœnie jego do rozwi¹zania problemu (Jaœ mo¿e post¹piæ podobnie). Zauwa¿my, ¿e 1310 = 137 ⋅ 133.
Obie te liczby kalkulator Ma³gosi obliczy dok³adnie i otrzymamy iloczyn
137839780000
62 748 517 ⋅ 2197. Oczywiœcie wynik mno¿enia ju¿ siê na kalkulatorze nie
+
18711849
zmieœci. Zróbmy wiêc tak: 62 748 517 ⋅ 2197 = [stosujemy ³¹cznoœæ dodawania] = (62 740 000 + 8517) ⋅ 2197 = [stosujemy rozdzielnoœæ mno¿enia
137858491849
ÿ
wzglêdem dodawania] = 62 740 000 ⋅ 2197 + 8517 ⋅ 2197 = [te wyniki ³atwo
strefa
dodawania
uzyskaæ za pomoc¹ kalkulatora, bo zera „nie bior¹ udzia³u” w mno¿eniu]
w zakresie 20
= 137 839 780 000 + 18 711 849 = [te sk³adniki ³atwo dodaæ pisemnie,
w znacznej czêœci sprowadza siê to do przepisania ich cyfr – patrz ramka
obok].

Przyk³ad 4
Na kalkulatorze graficznym ogl¹damy wykres funkcji y = sin x. Obraz na
wyœwietlaczu wygl¹da tak, jak na rys. 1. Ale to przecie¿ wykres funkcji
y = − sin x. Czy kalkulator Ÿle dzia³a?

Rys. 1

OdpowiedŸ
Wyœwietlacz kalkulatora przypomina szachownicê, na której pewne pola
s¹ zaczernione, a inne nie, i w ten sposób powstaje na nim „obrazek”,
np. wykres funkcji. Jeœli wyœwietlacz sk³ada siê z (m + 1) × n takich pól
(m + 1 pól w poziomie), to zadeklarowany zakres na osi X zostanie
− ÿþý
podzielony na m równych czêœci ( ∆ = ÿ
), poczynaj¹c od xmin,
ÿ
argument bêdzie zmienia³ siê krokiem ∆ i dla wyliczonych w ten sposób
x-ów bêdzie obliczana wartoœæ funkcji i zapalany odpowiedni punkt wykresu. Gdyby tak dobraæ zakres, ¿e ∆ bêdzie równa okresowi funkcji, na
ekranie zobaczylibyœmy wykres funkcji sta³ej. Dziêki tej w³asnoœci kalkulatora wykres tej samej funkcji mo¿e na ekranie przyjmowaæ ró¿ne kszta³ty,
czêsto w³aœciwie losowe. Na rys. 1 dla wyœwietlacza o rozdzielczoœci
96 × 64 piksle zakres w stopniach dobrano od 0 do 95 ⋅ 359 ⋅ 10.

y = sin x, x ∈ [0°, 7000°]

Ma³gorzata Miko³ajczyk, Wroc³aw

Rys. 3

Rys. 2
y = sin x, x ∈[0°, 12000°]

