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Lucrarea de laborator nr. 5 
 

 

I. Scopul lucrării 

Aritmetica în virgulă mobilă. Consecinţe ale reducerii. 
 
II. Conţinutul lucrării 

1. Aritmetica în virgulă mobilă - generalităţi 

2. Consecinţe ale reducerii la calculul sumelor şi evaluarea polinoamelor 

III. Prezentarea lucrării 

 
 

III.1  Aritmetica în virgulă mobilă-generalităţi 

 

Una dintre cele mai răspândite reprezentări internă (în PC-uri) a numerelor 

reale este reprezentarea în virgulă mobilă. Reprezentarea în virgulă mobilă 

presupune existenţa unei baze b (întotdeauna presupusă pară) şi a unei precizii p.  

Un număr în virgulă mobilă este un număr de forma  

±(α0 + 
b

1α
+

2
2

b

α
+…+

1p

1p

b −

−
α

 )bE,  0 ≤ αk < b, pentru orice k = 1p,0 − , E 

∈Z. 

Mai precis, denumirea de număr în virgulă mobilă este utilizată pentru 

numerele reale care se reprezintă exact sub forma de mai sus.  În această 

reprezentare α0, α1, …, αp-1 se numesc cifre semnificative. Fiecărei reprezentări în 

virgulă mobilă i se asociază două numere întregi, Emin şi Emax, ce reprezintă 

valorile limită permise pentru exponentul E (Emin ≤ E ≤ Emax).  

Cel mai mic număr pozitiv normalizat se notează UFL (underflow level) şi este 

UFL = minE
b . 

Cel mai mare număr normalizat se notează OFL (overflow level) şi este 

OFL = 
1maxE

b
+

(1 -
pb

1
). 

 

Ca urmare nu toate numerele reale sunt reprezentabile exact. Numerele prea mari 

pentru a fi reprezentate corespund unei depăşiri superioare de capacitate 

(overflow), iar numerele prea mici unei depăşiri inferioare de capacitate 
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(underflow). Pentru a fi reprezentat un număr real x este aproximat cu un număr 

în virgulă mobilă pe care convenim să-l notăm fl(x). Aproximarea lui x prin fl(x) 

poartă numele de rotunjire, iar eroarea introdusă de eroare de rotunjire. Există 

mai multe modalităţi pentru rotunjire: 

• trunchiere (rotunjire prin tăiere): se reţin primele p cifre din 

reprezentarea normalizată a lui x  = ±(α0 + 
b
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 + …)bE; 

deci  

fl(x) = ±(α0 + 
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• rotunjire la cel mai apropiat număr în virgulă mobilă (rotunjire la par): 

fl(x) este cel mai apropiat număr în virgulă mobilă de x; în caz de egalitate 

(dacă există două numere în virgulă mobilă egal depărtate de x) se 

consideră acel număr în virgulă mobilă a cărui ultimă cifră este pară. 

Rotunjirea la par determină o acurateţe mai mare a reprezentării. Acurateţea 

sistemului în virgulă mobilă este caracterizată de aşa numita precizie a maşinii 

(sau epsilon maşină), notată εεεεmach. Precizia a maşinii este definită ca cel mai mic 

număr pozitiv ε cu proprietatea că 

fl(1.+ ε) > 1. 

Dacă regula de rotunjire este trunchierea atunci 

εmach = b1 - p, 

iar dacă regula de rotunjire este rotunjirea la par atunci 

εmach = 
2

1
b 1- p. 

Eroarea relativă maximă cu care fl(x) aproximează x este dată de 

( )

x

xxfl −
≤ εmach. 

Deşi amândouă sunt "mici", precizia maşinii (εmach) şi cel mai mic număr pozitiv 

normalizat UFL (în reprezentare în virgulă mobilă fixată) nu trebuie confundate. 

De obicei Emin < -p şi deci între ele există relaţia 

0 < UFL < εmach < OFL. 

Aşa cum am văzut nu toate numerele reale pot fi reprezentate exact într-un 

sistem în virgulă mobilă. De asemenea în urma evaluării unei expresii ai cărei 
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operanzi sunt reprezentabili rezultatul obţinut nu  este neapărat reprezentabil. În 

mod ideal 

x flop y = fl(x op y) 

unde op este un operator binar (+, - , *, /), iar flop desemnează corespondentul 

operatorului respectiv în aritmetica în virgulă mobilă. Sistemele ce satisfac 

standardul IEEE-754 ating acest ideal în situaţia în care x op y se găseşte în 

intervalul de numere reale reprezentabile [UFL, OFL].  Depăşirea superioară de 

capacitate (overflow) cauzează de obicei probleme mai serioase decât depăşirea 

inferioară de capacitate (underflow), deoarece nu există nici o aproximaţie bună 

pentru un număr real oarecare "mare".  Un număr real foarte mic poate fi în mod 

rezonabil aproximat cu zero. Pe multe sisteme de calcul depăşirea superioară de 

capacitate este fatală, în timp ce în caz de depăşire inferioară de capacitate, 

numărul respectiv este asociat cu zero.  

 Anumite legi ale aritmeticii reale nu sunt valabile într-un sistem în virgulă 

mobilă. Astfel adunarea şi înmulţirea în virgulă mobilă sunt comutative, dar nu 

asociative. De exemplu, dacă ε este un număr pozitiv mai mic decât εmach, dar mai 

mare decât εmach/2, atunci 

(1 + ε) + ε = 1, iar 1 + (ε + ε) > 1. 

 Rezultatul unei operaţii în virgulă mobilă poate să fie semnificativ diferit 

faţă de rezultatul aceleaşi operaţii în aritmetica exactă. Să considerăm numărul 

real x = 
10

1
. Se reprezintă în baza 2, prin  

x = 0,0001100110011…=1, 10011001100110011001101…2-4. 

În simplă precizie este aproximat de fl(x) = 1, 10011001100110011001101⋅2-4, 

ceea ce introduce o eroarea de 0.000000000000000000000000011001100 în binar 

sau aproximativ 0.000000047 în zecimal. 

În cazul scăderii a două numere reale x şi y , poate apărea fenomenul de 

reducere (catastrophic cancellation) 

( ) ( )( ) ( )

( )
�

yxfl

yxflyflxfl

−

−−−
εmach, 

dacă fl(x) este egal (sau foarte apropiat de) fl(y).   
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 Exemplu. Să presupunem că avem un sistem în virgulă mobilă cu baza 

b=10, precizia p=3 şi regula de rotunjire, rotunjire la par. Fie x = 1.004 şi y =1.0 

pentru care dorim să evaluăm x – y =0.004. Atunci  

fl(x) = 1.00, fl(y) =1.00 

fl(x-y) = 4.00 ⋅ 10-3 

şi deci 

( ) ( )( ) ( )

( )

( ) 3

3

fl x fl y fl x y 1.00 1.00 4.00 10

fl x y 4.00 10

−

−

− − − − − ⋅
=

− ⋅
= 1� εmach=

2

1
10-2. 

 

III.2. Consecinţe ale reducerii la calculul sumelor şi evaluarea 

polinoamelor 

 

Următoarea procedură MAPLE aproximează sin(x) printr-o sumă parţială 

a seriei 

( )

( )
∑
∞

=

+

+

−

0n

1n2
n

x
!1n2

1
 

Seria fiind alternantă şi convergentă, o sumă parţială de ordin n, aproximează 

suma seriei (i.e. sin(x)) cu o eroare absolută maximă de 
( )!1n2

x
1n2

+

+

.  

 

> sinus:=proc(x,epsilon) 

> local t, x2, i,s; 

> s:=0; i:=1;t:=x;x2:=x*x; 

> while evalf(abs(t))>=evalf(epsilon) do 

> s:=s+t; t:=-t*x2/(4*i*i+2*i);i:=i+1 

> od; 

> RETURN(s) 

> end; 

 
 

Pentru x=2 şi eroare 10-5 se obţine  aproximaţia 
141782
155925

 ≈ 0.9092961362 corectă 

a lui sin(2): 

> sinus(2, 10^(-5)); 
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141782
155925  

> evalf(sinus(2,10^(-5))); 

0.9092961360  

> evalf(sin(2)); 

0.9092974268  

> sinus(2., 10^(-5)); 

0.9092961362  

> sin(2.); 

0.9092974268  

Atunci când primul parametru al procedurii sinus este întreg (sau raţional) 

toate calculele se execută simbolic, iar când parametru este în virgulă mobilă 

calculele se execută în virgulă mobilă. 

Pentru x = 30 şi eroare 10-5 se obţine:  

 
> evalf(sinus(30,10^(-5))); 

-0.9880298724  

> evalf(sin(30)); 

-0.9880316241  

> sinus(30., 10^(-5)); 

-13.41937809  

> sin(30.); 

-0.9880316241  

 

Se observă că în cazul în care calculele se execută simbolic (parametru 

actual este dat ca număr întreg) şi evaluarea în virgulă mobilă se face doar asupra 

rezultatului, aproximaţia obţinută este -0.9880298724 pentru care 4 zecimale (5 cu 

rotunjire) coincid cu cea furnizată de funcţia predefinită sin. Însă în situaţia în care 

parametru actual este în virgulă mobilă şi ca urmare calculele se execută în 

virgulă mobilă aproximaţia furnizată este -13.41937809 !!! Acest rezultat se 

datorează fenomenului de reducere (catastrophic cancellation).  

Următoarea procedură MAPLE evaluează valoarea unui polinom într-un 

punct. Parametru p reprezintă lista coeficienţilor polinomului (p[i] este 

coeficientul lui xi) iar x punctul în care se face evaluarea. 

 

> val:=proc(p,x) 
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> local n,i,v; 

> n:=nops(p);v:=p[n]; 

> for i from n-1 by -1 to 1 do v:=x*v+p[i]  

> od; 

> RETURN(v) 

> end; 

 

Astfel 

> val([1,2,1], 2); 

9  

calculează valoarea polinomului 1 + 2X + X2 în X = 2. 

 Să considerăm polinomul 107(X-1)6 = 107(1 – 6X + 15X2 – 20X3 +15X4 – 

6X5 + X6). Reprezentarea grafică a acestui polinom pe intervalul [
9999

10000
,1] este 

> plot(10^7*(x-1)^6, x=9999/10000..1); 

 

 

Dacă parametrii procedurii val sunt întregi sau raţionali şi calculele se 

execută simbolic cu excepţia evaluării în virgulă mobilă a rezultatului se obţin 

următoarele valori ale polinomului pentru xi = 
9999

10000
 + 

i

100000
 , 1 ≤ i ≤ 10: 

> for i from 0 to 10 do evalf(10^7*val([1,-6,15,-20,15,-6,1], 

9999/10000+i/100000)) od; 

0.1000000000 10-16
 

0.5314410000 10-17
 

0.2621440000 10-17
 

0.1176490000 10-17
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0.4665600000 10-18
 

0.1562500000 10-18
 

0.4096000000 10-19
 

0.7290000000 10-20
 

0.6400000000 10-21
 

0.1000000000 10-22
 

0.  

Aceeaşi procedură apelată cu aceeaşi parametrii, cu singura excepţie că 

punctele  în care se calculează valorile sunt reprezentate în virgulă mobilă dă 

rezultatele: 

> for i from 0 to 10 do evalf(10^7*val([1,-6,15,-20,15,-6,1], 

0.9999+i/100000)) od; 

0.  

0.0510000000  

-0.020000000  

-0.060000000  

0.0160000000  

-0.020000000  

-0.040000000  

0.0190000000  

0.0040000000  

0.0110000000  

0.  

Erorile mari se datorează execuţiei calculelor în aritmetica virgulei mobile. Şi mai 

sugestiv este graficul de mai jos: 

> plot(10^7*val([1,-6,15,-20,15,-6,1], x), x = 0.9999..1.); 
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sau cel obţinut utilizând un număr mai mic de puncte: 

> plot(10^7*val([1,-6,15,-20,15,-6,1], x), x = 0.9999..1., 

numpoints=5); 

 

 


