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Lucrarea de laborator nr. 3 
 

 

I. Scopul lucrării 

Elemente de programare în MAPLE 

 

 

II. Conținutul lucrării 

1. Atribuirea. Decizia. Structuri repetitive. 

2. Proceduri în MAPLE. 

3. Aritmetica în virgulă mobilă: consecințe ale reducerii la calculul sumelor și 

evaluarea polinoamelor 

 

III. Prezentarea lucrării 

 

 

III.1  Atribuirea. Decizia. Structuri repetitive 

 

Atribuirea are forma  

x:=v; 

Efectul acestei instrucțiuni constă în evaluarea expresiei v pentru valorile curente 

ale variabilelor pe care le conține și înscrierea rezultatului în locația de memorie 

rezervată variabilei x 

 

 Decizia are forma: 

               if <condiție1> then < instrucțiuni1> 

               | elif < condiție2> then < instrucțiuni2> | 

               | else < instrucțiuni3> | 

               end if; 

După cum se observă nu toate elementele sunt obligatorii.  De exemplu, sub forma 

if <cond> then <instrucțiuni1>  else  <instrucțiuni2> end if 

instrucțiunea este echivalentă cu subschema logică 
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                                        Da                     Nu 

 

                     

 

Condiția cond este o expresie logică (formată cu operatori logici sau relaționali). 

Modul de execuție al deciziei (precum rezultă din subschema logică de mai sus) 

este următorul:  

1. se evaluează condiția cond 

2. dacă rezultatul este adevărat se execută instrucțiuni1, în caz contrar se 

execută instrucțiuni2. 

3. se trece la comanda care urmează după decizie 

 

 În cazul în care else lipsește se folosește forma simplificată: 

if <cond> then <instrucțiuni> end if; 

echivalentă cu subschema logică 

 

                                 

                             Da       

       

                                                       Nu 

 

 

 

 

1. se evaluează condiția cond 

2. dacă rezultatul este adevărat se execută instrucțiuni 

3. se trece la comanda care urmează după decizie 

 

Un extra element elif (ținând loc de else+if) poate fi adăugat în decizie. Construcția 

cu elif poate fi repetată de câte ori. Forma scurtă (elif în loc de else+if) evită 

necesitatea închiderii multiple în cazul delimitatorilor. 

 

Exemple: 

cond 

instrucţiuni        

trucţiuni    

cond 

instrucţiuni2 instrucţiuni1

1 
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> a := 3; b := 7; 

 

 

> if (a > b) then a else b end if; 

 

> if (a > b) then c:=7 end if; 

> c; 

 

> if (a > b) then c:=7 elif (a<b) then c:=9 end if; 

 

 

Instrucțiuni repetitive în MAPLE: for   

 

For are mai multe forme. Una dintre formele generale este 

 

| for <identificator> | | from <expr1> | | by <expr2> | | to <expr3> | | 

while <expr_logica> |do <instrucțiuni> end do; 

 

După cum se observă nu toate elementele sunt obligatorii (clauzele dintre | | sunt 

opționale și pot apărea în orice ordine, cu excepția clauzei for, care dacă este 

utilizată, trebuie să apară prima).  De exemplu, for poate fi folosită sub forma 

 

 for i from ei by p to ef  do instrucțiuni end do; 

 

unde i este variabila de contorizare, p este pasul cu care se face incrementarea 

(decrementarea), iar ei  (respectiv ef ) este o expresie care determină valoarea 

inițială (respectiv finală) a contorului. Modul de execuție al acestei instrucțiuni este 

următorul: 

1. se execută atribuirea i : = ei 

2. se evaluează condiția i  ef dacă p > 0 (sau i  ef dacă p < 0), și dacă 

este îndeplinită această condiție se trece la pasul 3, altfel se trece la 

pasul 5 

3. se execută instrucțiuni 

4. se execută atribuirea i := i + p 

5. se execută comanda care urmează după for 

 := a 3

 := b 7

7

c

 := c 9
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Pentru p >0 comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: 

 

 

 

                               

                            

                                                       

                                                                                      

 

 

 

Pentru p  0 comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: 

 

                               

                            

                                                       

                                                                                      

 

 

 

 

Construcțiile from ei și by p pot lipsi, caz în care ei se ia 1 și pasul se consideră egal 

cu 1. 

Modul de execuție al instrucțiunii 

       for i from ei by p while condiție  do instrucțiuni end do; 

este următorul: 

1. se execută atribuirea i : = ei 

2. se evaluează condiția trecută după while, și dacă este îndeplinită, se 

trece la pasul 3, altfel se trece la pasul 5 

3. se execută instrucțiuni 

4. se execută atribuirea i := i + p 

5. se execută comanda care urmează după for 

Comanda este echivalentă cu următoarea subschemă logică: 

Nu 

   i  instrucţiuni   i: = i + p 

i  := ei 

Da 

Nu 

   i  instrucţiuni   i: = i + p 

i  := ei 

Da 
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Ca și înainte construcțiile from ei și by p poate lipsi, caz în care ei se ia 1, iar pasul 

se consideră egal cu 1. Condiția este dată printr-o expresie booleană. 

Ambele clauze to și while pot fi prezente în instrucțiunea for: 

   for i from ei by p to ef while condiție  do instrucțiuni end do; 

În acest caz 

1. se execută atribuirea i : = ei 

2. se evaluează condiția i  ef dacă p > 0 (sau i  ef dacă p < 0), și condiția 

trecută după while; dacă amândouă sunt îndeplinite se trece la pasul 3, 

altfel se trece la pasul 5 

3. se execută instrucțiuni 

4. se execută atribuirea i := i + p 

5. se execută comanda care urmează după for 

În cazul următoarei instrucțiuni for contorul  parcurge toți operanzii unei expresii 

(de exemplu, toate elementele unei liste sau unei mulțimi) (expr): 

              | for <identificator> | | in <expr> | | while <expr_logica> | do <instructiuni> 

end do; 

  

Exemple: 

> for i from 6 by 2 to 10 do  print(i)  end do; 

 

 

 

> suma := 0; 

 

> for i from 11 by 2 while i < 15 do suma := suma + i end do; 

 

6

8

10

 := suma 0

 := suma 11

Nu 

condiţ instrucţiuni   i: = i + p 

i  := ei 

Da 



Mădălina Roxana Buneci                                                    Metode Numerice –Laborator 

     
 

 

 6 

 

> L:=[1,5,3]; 

 

> suma:=0; 

 

> for z in L do suma:=suma+z end do; 

 

 

 

Ciclu cu test inițial are forma: 

while condiție do instrucțiuni end do; 

Testul pentru repetarea calculelor se face  înaintea execuției grupului de comenzi 

care trebuie repetate. Dacă este îndeplinită condiția, se execută instrucțiunile după 

care se reevaluează condiția. În caz contrar, se trece la comanda care urmează după 

ciclul cu test inițial. Subschema logică echivalentă este următoarea:                                                                                                  

 

  

                                                                

                           

 

 

Condiție reprezintă o expresie booleană. 

 

Exemple: 

> x:=234; 

 

> while x>0 do x:=iquo(x,10,'r');print(r) end do; 

 

 

 

 

 

 

 

 := suma 24

 := L [ ], ,1 5 3

 := suma 0

 := suma 1

 := suma 6

 := suma 9

 := x 234

 := x 23

4

 := x 2

3

 := x 0

2

Nu 

Da 
instrucţiuni condiţi

e
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III. 2. Proceduri în MAPLE 

 

În principal, necesitatea subprogramelor se datorează faptului că de multe 

ori algoritmul prevede executarea  acelorași instrucțiuni pentru date diferite. Grupul 

de instrucțiuni care se repetă poate constitui o unitate distinctă căreia i se dă un 

nume și un set de parametri. Ori de câte ori va fi necesară execuția acestui grup de 

instrucțiuni se specifică numele și parametrii care actualizează grupul de 

instrucțiuni (astfel se scurtează dimensiunea și crește claritate programului). Grupul 

de instrucțiuni se numește procedură (procedure) în MAPLE. 

Forma generală a unei proceduri este: 

 

nume:=proc (param1::tip1, param2::tip2,…) :: tip_rezultat; 

local lista declarații locale;  

global lista declarații globale;  

options listă opțiuni; 

description descriere;  

uses module sau pachete utilizate în procedură 

instrucțiuni  

end proc; 

 

Nu toate elementele de mai sus sunt obligatorii. În particular, specificarea 

tipurilor parametrilor și al rezultatului este opțională. 

Dacă este necesar ca procedura să întoarcă o valoare, se poate folosi apelul  

return expr1, expr2, ... 

(sau RETURN(…) pentru compatibilitate cu versiunile Maple mai vechi). 

în șirul de instrucțiuni din corpul procedurii.  

Parametrii care apar în scrierea unei proceduri se numesc parametrii 

formali, ei având un rol descriptiv (un parametru formal este o variabilă al cărei 

nume este cunoscut, dar al cărei conținut nu este precizat decât în momentul 

execuției). În cadrul listei, parametrii formali sunt separați prin virgulă. Numele 

procedurii (nume) este un identificator MAPLE. Apelul unei proceduri se face cu 

comanda: 

nume (listă parametrii actuali) 
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parametrii actuali fiind expresii despărțite între ele prin virgulă în cadrul listei. În 

momentul execuției parametrii actuali substituie parametrii formali. Un apel de 

procedură determină următoarele acțiuni: 

 se stabilește corespondența între argumente și parametrii 

 se execută instrucțiunile subprogramului, până când se ajunge la end proc 

sau  la o instrucțiune return. Efectul acestor instrucțiuni (end proc și 

return) este întoarcerea în unitatea de program în care a avut loc apelul, și 

anume la instrucțiunea ce urmează imediat acestui apel (precizăm că o 

procedură poate apela la rândul său o altă procedură). Un apel de procedură 

este corect dacă între parametrii actuali și cei formali există o corespondență 

atât ca număr, cât și ca tip și organizare.  

 

III.3  Aritmetica în virgulă mobilă: consecințe ale reducerii la 

calculul sumelor și evaluarea polinoamelor 

 

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

reale este reprezentarea în virgulă mobilă. Reprezentarea în virgulă mobilă 

presupune existența unei baze b (întotdeauna presupusă pară) și a unei precizii p.  

Un număr în virgulă mobilă este un număr de forma  

(0 + 
b

1 +
2

2

b


+…+

1p

1p

b 


 )bE,  0  k  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 0, 1, …, p-1 se numesc cifre semnificative. Fiecărei reprezentări în 

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

limită permise pentru exponentul E (Emin  E  Emax).  

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

UFL = min
E

b . 

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

OFL = 
1

max
E

b


(1 -
pb

1
). 

 

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

pentru a fi reprezentate corespund unei depășiri superioare de capacitate (overflow), 



Metode Numerice   - Lucrarea de laborator 3 
 
 

 

 9 

iar numerele prea mici unei depășiri inferioare de capacitate (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 modalități pentru 

rotunjire: 

 trunchiere (rotunjire prin tăiere): se rețin primele p cifre din reprezentarea 

normalizată a lui x  = (0 + 
b

1 +
2

2

b


+…+

1p

1p

b 


 + …)bE; deci  

fl(x) = (0 + 
b

1 +
2

2

b


+…+

1p

1p

b 


 )bE. 

 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 acuratețe mai mare a reprezentării. Acuratețea 

sistemului în virgulă mobilă este caracterizată de așa numita precizie a mașinii (sau 

epsilon mașină), notată mach. Precizia a mașinii este definită ca cel mai mic număr 

pozitiv  cu proprietatea că 

fl(1.+ ) > 1. 

Dacă regula de rotunjire este trunchierea atunci 

mach = b1 - p, 

iar dacă regula de rotunjire este rotunjirea la par atunci 

mach = 
2

1
b 1- p. 

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

 
x

xxfl 
 mach. 

Deși amândouă sunt "mici", precizia mașinii (mach) și cel mai mic număr pozitiv 

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

De obicei Emin  -p și deci între ele există relația 

0  UFL  mach  OFL. 

Așa 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 obținut 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.  

             Depășirea superioară de capacitate (overflow) cauzează de obicei probleme 

mai serioase decât depășirea inferioară de capacitate (underflow), deoarece nu 

există nici o aproximație 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 depășirea superioară de capacitate este fatală, în timp ce în caz de depășire 

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 și înmulțirea în virgulă mobilă sunt comutative, dar nu 

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

mare decât mach/2, atunci 

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

 Rezultatul unei operații în virgulă mobilă poate să fie semnificativ diferit 

față de rezultatul aceleași operații 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, 100110011001100110011012-4, ceea 

ce introduce o eroarea de 0.000000000000000000000000011001100 în binar sau 

aproximativ 0.000000047 în zecimal. 

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

reducere (catastrophic cancellation) 

      
 


yxfl

yxflyflxfl




mach, 

dacă fl(x) este egal (sau foarte apropiat de) fl(y).   

 Exemplu. Să presupunem că avem un sistem în virgulă mobilă cu baza 

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

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

fl(x) = 1.00, fl(y) =1.00 
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fl(x-y) = 4.00  10-3 

și deci 

      

 

  3

3

fl x fl y fl x y 1.00 1.00 4.00 10

fl x y 4.00 10





     


 
= 1 mach=

2

1
10-2. 

            Exemple: 

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

seriei 

 
 











0n

1n2

n

x
!1n2

1
 

Seria fiind alternantă și convergentă, o sumă parțială 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 

 end do; 

 return s 

 end proc; 

 

Pentru x=2 și eroare 10-5 se obține  aproximația  0.9092961362 corectă 

a lui sin(2): 

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

 

 

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

 

> evalf(sin(2)); 

 

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

 

> sin(2.); 

141782

155925

0.9092961360

0.9092974268

0.9092961362
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Atunci când primul parametru al procedurii sinus este întreg (sau rațional) 

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

calculele se execută în virgulă mobilă. 

Pentru x = 30 și eroare 10-5 se obține:  

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

 

> evalf(sin(30)); 

 

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

 

> sin(30.); 

 

Să considerăm, de asemenea, sinD funcția obținută de la procedura anterioară 

luând epsilon=10^(-Digits): 

 
> sinD:=x->sinus(x,10^(-Digits)); 
 

> Digits := 10; plot([sinD, sin], -42 .. 42) 

 
 

 

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

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

rezultatului, aproximația obținută este -0.9880298724 pentru care 4 zecimale (5 cu 

0.9092974268

-0.9880298724

-0.9880316241

-13.41937809

-0.9880316241
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rotunjire) coincid cu cea furnizată de funcția predefinită sin. Însă în situația în care 

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

mobilă aproximația 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 coeficienților polinomului (p[i] este coeficientul 

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

 

> val:=proc(p,x) 

  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]  

  end do; 

  return v 

  end proc; 

 

Astfel 

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

 

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

 Să considerăm polinomul (X-1)8 = 1 – 8X + 28X2 – 56X3 + 70X4 – 56X5 + 

28X6 - 8X7 + X8). Reprezentarea grafică a acestui polinom pe intervalul [
9999

10000
,1] 

este: 

 

> plot((x-1)^8, x=9999/10000..1); 

 

 

9
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Dacă parametrii procedurii val sunt întregi sau raționali și calculele se 

execută simbolic cu excepția evaluării în virgulă mobilă a rezultatului se obțin 

următoarele valori ale polinomului pentru xi = 
9999

10000
 + 

i

100000
 , 1  i  10: 

> for i from 0 to 10 do evalf(val([1,-8,28,-56,70,-56,28,-8,1], 

9999/10000+i/100000)) end do; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceeași procedură apelată cu aceeași parametrii, cu singura excepție că 

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

rezultatele: 

> for i from 0 to 10 do evalf(val([1,-8,28,-56,70,-56,28,-8,1], 

0.9999+i/100000)) end do; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1000000000 10 -31

0.4304672100 10 -32

0.1677721600 10 -32

0.5764801000 10 -33

0.1679616000 10 -33

0.3906250000 10 -34

0.6553600000 10 -35

0.6561000000 10 -36

0.2560000000 10 -37

0.1000000000 10 -39

0.

0.

-0.1 10 -8

0.84 10-8

-0.14 10-7

-0.8 10 -8

-0.2 10 -8

-0.8 10 -8

-0.14 10-7

0.84 10-8
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Erorile mari se datorează execuției calculelor în aritmetica virgulei mobile. Și mai 

sugestiv este graficul de mai jos: 

 

> plot(val([1,-8,28,-56,70,-56,28,-8,1], x), x = 0.9999..1.); 

 

 

sau cel obținut utilizând un număr mai mic de puncte: 

> plot(val([1,-8,28,-56,70,-56,28,-8,1], x), x = 0.9999..1., 

numpoints=5); 

 

 

 

-0.1 10 -8

0.


