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Figuroj okaze de hazarda intersekcado de
korpo kun ebeno
Vaclav H nik (Ĉefioslovakio)*

1. Enkonduko
Grava diagnoza tasko de mineralogo, petrologo, ĥemiisto k.a. estas determini eksteran kristallimigon. Solvo de ĉi geometria-kristalografia tasko estas
pli simpla, se temas pri minerala individuo, pli malpli izolita aŭ facile apartigebla el sia medio. Tamen, praktike oni renkontiĝas kun agregatoj, konsistantaj el granda nombro da kristaloj, ĉu sammineralaj, ĉu plurmineralaj.
Precipe la petrologo bazas siajn esplorojn sur observado de rokaĵosekcaj
mikropreparatoj. Premise, ke la kristaloj, konsistigantaj rokaĵon, ne estas
ordigitaj laŭ iu maniero, ĉiun el ili fiarakterizas en la sekcaĵo difinitaj relativa nombro kaj speco de ebenaj figuroj (ekz. trianguloj, kvaranguloj k.t.p.).
Inverse, la relativa nombro kaj speco de ĉi figuroj helpas determini la kristallimigon, do ankaŭ la kristalografian apartenon de koncerna mineralo.
Relativa frekvenco de tiuj ebencaj figuroj neniel dependas de egalaj kristalgrandecoj enkadre de la preparato. Aliflanke necesas, ke la preparato
disponigu al la observanto sufiĉe grandan nombron da kristalindividuoj de
ekzamenata mineralo.
Jeria traktaĵo konsideras la pure matematikan alpaŝon al la problemo: determini la relativan frekvencon kaj specon de planimetriaj figuroj, kiuj estiĝas, se stereometrian korpon sekcas hazarde orientitaj kaj lokitaj ebenoj.

2. Generala solvo
En spacan korpon ni loku koordinatsistemon de tri reciproke ortaj aksoj

x, y, z. Direkto de ajna ebeno estas difinita per normalrekto, kiu pasas tra la
doktoro de natursciencoj, kandidato de fizikaj-matematikaj sciencoj, Fakulta architektury
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nulpunkto (centro) de la sistemo kaj ortas al tiu ebeno. Direkton de ĉi nor7T
,
malo determinas la anguloj <pe(0; 2ir), ^e(0; —) (v. fig. 1). Estu n (a; b; c) la

vektoro, orta al la ebeno k (t.e. la vektoro de la normalo), rT la pozicia vektoro de iu fikse elektita puijkto A en la ebeno k, f(x; y; z) la pozicia vektoro
de variabla punkto P de la sama ebeno k (v. fig. 2). Tiuokaze la vektoro AP
= f — rĵsituas en la ebeno k, do ortas al rf. La skalara produto de la du reciproke ortaj vektoroj egalas al nul, do validas
( f - r ĵ ) -n = 0, t.e.

f~- rf- f f rf = 0.
Se ni signas la konstanton - f - ffp et d, validas:
f f f + d = 0, t.e.
ax + by + cz + d = 0,
kio estas la ĝenerala ekvaciformo de 1’ebeno en la tridimensia spaco. La termojn ax, by, cz oni nomas linearaj, dum d estas termo absoluta.
Ni konsideru alian ebenon k ' , paralelan kun k, do ebenon kun la sama
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normalvektoro. Ankaŭ ĉi-okaze ni elektu fiksan punkton A ' en la ebeno k'
kaj ties pozician vektoron /7, arbitran punkton P ' en la ebeno k ' samkiel ties
pozician vektoron r' (x'; y ' ; z'). Plue ni difinu vektoron m = A A ' = rĵ-r?.
Tiam evidente validas:
( r ' - rĵ) • f f = r~' f f - rĵ f f = r~'ff - (if+ fii) n =
f>ff- i f i f - m n = r> f f + d - | m| | i f |kosa,
kie a estas angulo, kiun fermas la vektoroj m kaj if. La vektoron f f ni elektu
tiel, ke | f f | = 1. Tiuokaze
f f = (a; b; c) = (sin kos <p; sin)/ sin<p; kos\j/)
(v. fig. 1) kaj \in | |«| kosa = |zn | kosa = m,
kie m estas la distanco inter k kaj k ' . Do k ' havas jenan ekvacion:
r i f + d - m = ax' + by' + cz + d - m = 0,
en kiu x ' , y ' , z ' estas la koordinatoj de arbitra punkto P de l’ebeno k ' .
Jen akiriĝis rezulto, por ni tre grava: okaze de du paralelaj ebenoj kun la
unuo-normalvektoro, la absoluta valoro de la diferenco inter la absolutaj
termoj en iliaj ekvacioj |rf—d' | indikas la distancon inter tiuj ebenoj.
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Estu jenoj: 1. spaca korpo (ekz. kristalo)
2. koordinatsistemo kun la tri ortaj aksoj x, y, z
3. aro da paralelaj ebenoj, determinitaj per sia unuonormalvektoro n.
Se ni sukcesos trovi, ke por ebenoj kun la absoluta termo en la ekvacioj d
ĝis d ' , la sekcaĵo inter tiuj ebenoj kaj la konsiderata korpo prezentas difinitan ebenan figuron, tiam |d—d' |, do d—d' aŭ d '—d, indikas frekvencgradon de tiu figuro rilate al ĉiuj eblaj figuroj, generitaj de ĉiuj ebenoj kun
la normalvektoro n. Tiel eblos sinsekve akiri frekvenc-gradon de ĉiuj aperantaj figuroj, generitaj de l’aro da paralelaj ebenoj.
Por akiri la tutan apergradon de 1’ ebenaj figuroj por ĉiuj eblaj ebendirektoj, ni devas la grandon d—d' (eventuale d ' — d) integrali en ĉiuj direktoj:

Jr

(
v=o

2

(
(d— d ') sin^ d<fi d>p.
^io

Okaze de konkreta kalkulo estas avantaĝe, se oni lokas la koordinatsisteman centron en la simetricentron (se ĝi ekzistas) de la korpo kaj la tri koordinatajn aksojn orienti laŭ la simetriaksoj (se ili ekzistas) de la korpo. Sekve la
kalkulo plisimpliĝas tiom, ke ne estas necese integrali — konsidere la korpsimetrion — en la tuta amplekso: <pe (0; 2ir), e (0;

2.1. Kubo (heksaedro)
En la centron de kubo, kies eĝlongo egalas al 2, estas lokita la koordinatsistemo kun la tri aksoj paralele al la kubeĝoj (v. fig. 3). E1 la kubsimetrio rilate la koordinatsistemon sekvas, ke el ĉiuj eblaj direktoj de normalo al ebeno
sufiĉas konsideri sole tiujn, okaze de kiuj la normalrekto sekcas la kubon interne de la triangulo AFG. Jen la koordinatoj de grava punktaro kaj apude
la valoroj absoluttermaj el la ekvacioj de 1’ ebenoj, pasantaj tra la koncerna
punktaro. (Tiujn valorojn ni ricevos per substituo de la punkto-koordinatoj
en la eben-ekvacion ax+ by+cz + d=O).
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A

= ( 1; 1;

1)

3
C

= ( 1; - 1 ;
= (—1; - 1 ;

1)
1)

D
E
O

= (— 1; 1; 1)
= ( 1; 1; - 1 )
= ( 0; 0; 0)

dA =
d„ =
dc =
dD =
dE =
do =

—a— b—c
—a + b—c
a + b— c
a—b—c
—a—b + c
0

Estu ajna normalrekto, sekcanta la kubon interne de la triangulo AFG.
tiam validas <pe(O; — ), fe(O; ark kot (kosip)}. La valoro V' = ark kot (kos<p)
respondas al la normalrekto, sekcanta la kubon en la streko AF; eblas determini ĝin ekz. tiel, ke el aro da paralelaj ebenoj kun ĉi normalrekto ekzistas
por donita <pĉiam unu ebeno, pasanta tra ambaŭ punktoj D kaj E. Tiuokaze
dD= dc, aliforme
a-b-c = -a-b + c
a=c
sinip kosip = kosi//
kos<p = kot\!>
= arkkot (kos<p).

10
E1 la paralelaj ebenoj, determinitaj per normalo, sole iuj sekcos la kubon,
nome tiuj, kies ekvacia d-valoro estas en la intervalo (—a—b—c; a + b + c)
t.e. 2—sinip (kostp + s\ntp) —kos^; sinyj/ (kostp + sintp) + kostl/). La valoro
—a—b— c = dA respondas al tiu ebeno, kiu pasas tra la punkto A , la valoro
a+ b + c respondas al tiu ebeno, kiu pasas tra la punkto kun la koordinatoj
(—7;—7;—7). Pro la centrosimetrio de la kubo laŭ O (la nulpunkto koordinatsistema) sufiĉas konsideri la solan intervalon de 1’absoluttermoj
—a—b—c; 0)) t.e. la tutan aron de ebenoj inter tiuj, kiuj pasas tra la punkto
A kaj tra la koordinatsistema nulpunkto O.
Nun ni determinu sinsekvon, laŭ kiu per ĉi ebenaro sekciĝos la unuopaj
gravaj kubopunktoj, kaj specojn de ebenaj figuroj, aperontaj kiel intersekcaĵoj de ĉi ebenaro kun la kubo. Tiun difinon ni plenumos, se ni pligrandigos la absolutterman valoron laŭgrade ekde —a—b—c ĝis nul.
La sinsekvo de 1’ unuaj tri punktoj evidente jenos: A,B,D. Plua vicordo
dependos de la normaldirekto. Por \j/ <arkkot(kostp + sintp) ĝi estos C,O,
por \7> arkkotfkostp + sintp) ĝi estos E,O. Okaze de V'= arkkot(kostp + sintp)
ja por ĉiu tp ekzistas unu ebeno, pasanta tra ambau punktoj C kaj E. Sekve
validas:
dc —r7r
a + b—c = —a—b + c
a +b = c
sin)/(kostp + sinp) = kos)/
kostp + sintp = kottl/
y// = arkkot(kostp +sintp).
La supra kubedro dispartiĝas do laŭ fig. 4. La ortan triangulon FGH, al
7T
kiu respondas la normaldirekto tptfl; — ), \J/e(O; arkkotfkostp + sintp)), ni
nomas regiono K, dum regionon L prezentas la tringulo AFH, al kiu respondas la normaldirekto tpcfl; — ), yj/e(arkkot(kostp + sintp); arkkot(kostp)).
Por la ebenaro, kies normalrekto trapasas la supran kubedron en la regiono K, la sinsekvo de la punktoj estas A,B,D,C,O', en la regiono L estas
A,B,D,E,O. En tab. 1 demonstriĝas:
— distanco de 1’ ebenoj, pasantaj tra 1’ opaj gravaj punktoj por la donita
direkto (= diferenco inter la absoluttermoj el la ekvacioj de ĉi ebenoj);
— integralo de tiuj valoroj tra ĉiuj direktoj rilataj al la regionoj K kaj laŭ L;
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C________________D

G

B

F

A
Fig. 4

— speco de ebenaj figuroj, generitaj pro 1’ intersekcado de 1’ ebenoj kun la
kubo.
Devenigon de 1’ebenfiguraj specoj prezentas fig. 5 kaj 6. La kalkulo de la
duobla integralo estas — helpe de la fubina* teoremo — trasformita en la
kalkulon de la du integraloj simplaj. La integralado laŭ estas plenumita
analitike, tiu laŭ <p numere per la simpsona* metodo.

laŭ G. Fubini (1879-1943), itala matematikisto
laŭ T. Simpson (1710-1761), brita matematikisto
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La rezulto estas prezentita en tab. 2.
Tab. 1
re giono , en
kiu la norm a lre kto

la aron da
ebenoj lim igas tiu j ebe-

sekca s la
sup ran ku-

no j, k lu j pasas tra la
p u n k to j

beĝon
K + L
K + L

4, B
B, D

K
K

D, C
C, 0

L

D,E

d is ta n c o de la lime b enoj (p a s a n ta j tra la
p u n k to j X kaj Y)
( = d r - d x)

j j (d r— dx). sp e co
.sin0 d<£> dt/' de ebena figu ro

2b
2a
=
2b

0,109887

tria n g u lo j

0,130414
0,047880

= 2sinil/ s in ^
- 2b =
2sin^(kosv>— s in ^ )
= 2 s in ^ siny>

— a— b + c =

0,060751

tra pezo j
kvin a n g u lo j
pa ra le lo g ra m o j

= k o s ^ — s in ^ .
.(sin ? + kos?>)
— 2a + 2c =

0,025519

k vin a n g u lo j

0,018240

se sa n g u lo j

= 2(kosi£ — sini/-koS(£>)
L

E ,0

a + b —c =
= s in ^ ( s in ^ + kosv>)—
— kos^
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Tab. 2.
speco de ebena figuro

27,98

trianguloj
, .
kvaranguloi

relativa frekvenco en %

trapezoj
paralelogramoj

33,21
15,47

kvinanguloj

18,69

sesanguloj

4,64

2.2. Oktaedro
La tuta kalkulo estas analoga kiel okaze de la kubo, do ni povas ekspliki
ĝin koncize.
En la centro de la regula oktaedro kun la eĝlongo 2 estas lokita la nulpunkto de la koordinatsistemo, orientita laŭ fig. 7. La koordinatoj de gravaj
punktoj samkiel la cf-valoroj el la ekvacioj de 1’ ebenoj, pasantaj tra ĉi punktoj, jenas:

Fig. 7
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A
B
C
O

= (0; 0; 4 1 )
= (1; 1; 0)
= (1; — 1; 0)
= (0; 0; 0)

dA
d„
dc
do

=
=
=
=

—41 c
— a— b
—a+b
0

E1 la simetrio rezultas, ke el ĉiuj eblaj normaldirektoj sufiĉas konsideri sole tiujn, okaze de kiuj la normalrekto sekcos la oktaedron en la triangulo
A D E . (La punkto D situas en la centro de la streko A B , dum la punkto E situas en la mascentro de la triangulo A B C .) Por tiuj direktoj validas:
tr. ,
,,
kos<p + sin<p.
<pdfl; — ), j/e(O; arkkot ------ 7=----- ).
4

La valoro

= arkkot

\ 2

kos<p + kos<p
~~42

kiu determinas la direkton ekde S ĝis

la streko D E , eblas trovi el tio, ke por ĉiuj tia direkto ekzistas unu ebeno kun
ĉi normalrekto, nome ebeno, pasanta tra ambaŭ punktoj A kaj B. Sekve
t/x —dB
— 4 1 c = — a— b
4 1 kos\// = sinj/(kos<p + sin<p)
,
,
kos<p + sin<p

kot* =

41

t = a r k k o t kos<p+sin,p
41
La punkto-vicordo por ĉi normalrekto evidentas: A ,B ,C ,S . La rezultojn

montras tab. 3 kaj 4. (Devenigon de 1’ebenfiguraj specoj v. sur fig. 8)

aron da ebenoj limigas
ebenoj, pasantaj tra la
punktoj

distanco de la limebenoj
(pasantaj tra la punktoj X
kaj Y) (= d,—d j

i l (d,—d,).
.sin^d^di/.

speco de la
ebena figuro

A, B

—a—b + < 2 c =
= —sin^(kosv> + sin^) +
+ 2 kosiA

0,137822

kvaranguloj

B, C

2b = 2sin>£sinv>

0,092216

sesanguloj

C, 0

a—b = sin^ (kosv—sin^)

0,077702

sesanguloj
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Tab. 4.

speco de 1’ebena figuro

relatlva trekvenco en %

kvaranguloj

55,21

sesanguloj

44,79

Obrazce vznikle protinanim telesa s nahodnymi rovinami
V tĉto praci je popsana metoda, ja k urĉiti relativni ĉetnost a druh planimetrickych obrazcŭ,
kterĉ vzniknou, jestliie se protne tĉleso s rovinami ndhodnĉ rozm(stĉnymi v prostoru. Jako mfry zastoupem' ruznych druhu planimetrickych obrazcuse pouiilo (po zintegrovani ve vSech smĉrech) vzddlenosti hraniĉnich rovin, jim ii jsou oddĉleny roviny protinajiĉi prostorovy utvar v
jednotlivych druzfch planimetrickych obrazcŭ. Na pfikladu krychle a pravidelnĉho osmistĉnu se
metoda demonstruje konkrĉtmm vypoĉtem. Vysledky m ajf vyznam napf. p fi urĉovdnf krystalovych tvaru nerostu v horninovych vybrusech.
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Recenzo
Olav Reiers6l:
Matematikaj kaj statistikaj terminoj en Esperanto
(Suplemento al PLENA ILUSTRITA VORTARO). —
Statistical Memoirs, 1982, 1, 1-33. Institute o f Mathematics,
University o f Oslo.

Antaŭparole, prof. Reiersdl skizas sian laboron pri la matematika kaj statistika partoj de PIV
(1970), al kiu invitis lin /ng. Haferkorn, la direktoro de TC-ISAE kaj kiun partoprenis, en la
komenca etapo, ankaŭ prof. Belinfante. Estas domaĝe, ke la rezultoj de tiu ĉi serioza laboro
estis iom difekte modifitaj dum la ĉefredakto de PIV. Tamen, la domaĝo pli gravus, se la netaŭgaj terminoj estus aperintaj en vortaro strikte faka anstataŭ PIV, servanta ĉefe por bezonoj komunlingvaj. Cetere, post la PlV-apero, prof. Reiersdl kompletigis, plibonigis kaj praktike elprovis sian terminaron tiom, ke ĝi nun povas utilegi al liaj fakkolegoj.
Ioman dubon vekas la propono pri nova sufikso -ari-, kiu — lige kun la entjeraj Esperantonumeraloj — devus anstataŭi la internacian terminologion: binara = «duaria», ternara =
«triaria», kvaternara = «kvararia» k.t.p. Estas ja notinde, ke spite al malapero de la internaciaj vortoj el la matematika Esperanto, restus plejado da ĝemelaj radikoj alifakaj: binara kombinaĵo (ĥemio), binara ndmenklaturo (biologio), binodo (radiofonio), binoklo, binokulario
(optiko); ternara sistemo (fizika ĥemio), ternara alojo (metalurgio), ternara grafikaĵo (plurfake), terniono (plurfake); kvaternaro (geologio) k.t.p. Sur p. 23, prof. Reiersd trafe argumentas,
ke la de li proponata sufikso -ari- estas tre internacia. Prave, sed same internaciaj estas la komencaj vorteroj bin-, tern-, kvatern- k.t.p. Jen do reaperas la ofte diskutata problemo: ĉis kioma grado Esperanto estu leksike internacia («naturalisma») kaj ĝis kioma grado ĝi estu «afiksema»? Provizore ŝajnas, ke granda plimulto de la sciencistoj, aplikantaj Esperanton, inklinas al
la pli oportuna kaj samtempe pli natura vojo, nome transprenadi la jam pretajn terminojn el internacia vorttrezoro. La sendube malpli facila vojo estus maksimume ekspluati la ĝisnunan
afiksaron de Esperanto kaj enkondukadi novan «laŭbezone». Sed la malfacileco ne konsistas
sole el la kreado de novaj terminoj, sed el la troa diverĝeco disde formoj internacie agnoskitaj.
Terminologio «fremda al la scienca mondo» certe ne subtenus universalan agnoskon de Esperanto fare de la sciencistoj.
La dirito same validas pri alia sufikso, proponita de prof. Belinfante: -ilion-. Sed ĉi-okaze,
prof. Reiersĉl saĝe rekomendas konservi la zamenhofajn formojn: biliono, triliono, kvadriliono k.t.p. apud la regulaj, sed neinternaciaj novismoj: «duiliono, triiliono, kvariliono k.t.p.».
Ja restas demando, ĉu la lastaj akceptiĝos en la matematika publiko. La ĝisnunaj Esperantoleksikologiaj spertoj ne montras — kiel ni jam diris — favoran prognozon tiurilate.
Alia problemo koncernas la terminologion de ebenaj figuroj: Paralelogramo (PIV, p. 790)
estas termino internacie agnoskita, sed «ortogramo» (Hilgers-Yashovardan, 1980: EK-vortaro
de matematikaj terminoj) — apenaŭ. Ĉar ne eblas ellabori konsekvencan terminologion (apud
«ortogramo» restus triangulo, kvarangulo k.t.p.), povas bone resti ankaŭ ortangulo (laŭ prof.
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Reiersdl, p. 5: evitinda) por paralelogramo, kies anguloj estas ortaj. La distingo inter ortangulo
kaj orta angulo estas same kontentiga kiel inter trianguloj kaj tri anguloj, ĉu ne vere?
Nun ni tuŝu kelkajn terminojn laŭpaĝe de la recenzata verko:
7: «averaĝo. Tute forstreku». Sed mankas argumentoj, kial elimini tiun ĉi jam agnoskitan
vorton, kaj mankas ajna rekomendo, per kio ĝin anstataŭigi.
8: «determinanto.» La prezentita difino, kvankam ĝusta, tamen tro peza. Sufiĉus: Nombro,
laŭ difinita maniero kalkulebla el kvadrata matrico.
9: «Duonigi 2. Ŝanĝu al duoni. duoni. Dividi en du egalajn partojn.» Ni ne povas konsenti pri
tiaspecaj intervenoj en la netransitivecon de la verboj. «La luno duonas» apenaŭ povus signifi ion alian ol «estas duona» «ŝajnas esti duona».
10: «nefinia nombro». Nombro kies absoluta valoro plias ajnan entjeron.» Tiu ĉi difino, prezentita de prof. Reiersĉl, estas ĝusta nek matematike, nek gramatike. Fakte temas ne pri
nombro, sed pri simbolo, kiun ne inkludas aro da nombroj (realaj aŭ kompleksaj). Krome,
la verbo «plii» estas netransitiva, do ne povanta havi objekton esprimitan akuzative; tion
prof. Reiersdl asertas eksplicite sur p. 19.
11: «analiza geometrio». Ŝanĝu al algebra geometrio. «Kvankam «analiza g.» estas malpli preciza ol «algebra g.», tamen ĝi estas ĝenerale agnoskata. Ni rekomendas do, resti ĉe la terminio tradicia. «goniometrio 2. Malnecesa». Ni rekomendas konservi.
13: «integralo de funkcio...». Ŝajnas al ni, ke la proponita difino ne taŭgas por PIV. Sufiĉus la
unuaj du frazoj. «intervalo 2: Ŝanĝu fermita i. al kloza i. Ŝanĝu malfermita i. al aperta i.»
Ni rekomendas uzi: fermita kaj aperta.
17: «planimetrio. Malnecesa». En kelkaj libroj difinata kiel ebena geomerio, en aliaj libroj kiel
kalkulado de areoj.» Ni rekomendas konservi la terminon por ambaŭ nocioj.
«plii al. Esti pli granda ol.» Jes, ĉi-loke la netransitiveco estas esprimita eksplicite.
20: «neracionala nombro. Nombro kiu ne estas racionala.» La difino estas nekompleta. Oni
komletigu ekz. jene: «kaj kiu estas limeso de vico de racionalaj nombroj (\/2, e, tt k.a.).
«ratio. Evitinda. = rejŝo. Nu, «rejŝo» estas apenaŭ internacia, ĉar fonetike tro anglalingva...
«reala 4. Evitinda. = reela». Ankaŭ ĉi-okaze ni pledas por la internacia radiko «real-».
21: «signumo». Ni rekomendas konservi la tradician vorton «signo» (pozitiva, negativa, v.
PIV, p. 986). La -um-vortoj jam tro svarmas en Esperanto, ofte kaŭzante superfluajn konfuzojn.
Laĵus prezentitaj amendoj neniel deziras memcelan kritikon. La verko de prof. Reiersĉl estas
modela ĝuste pro sia strebo al laŭeble plej perfektaj terminoj, do meritas, ke oni atentigu pri
punktoj ankoraŭ denove pripensindaj.
Nome de la redakcio: Vaclav Hm'k kaj Josef Kavka.
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Uzo de bazaj figuroj kaj nova regulo
en goniometrio
Jan Otto de Kat (Nederlando)

1. Enkonduko
Uzo de bazaj figuroj en la scienco povas esti tre grava. Ili povas gvidi al
novaj plisimpligitaj komprenoj kaj krom tio signifas gravan malpliigon de la
memorŝarĝo. Figuroj ja enhavas paralel-informon: dum unu momento oni
povas superrigardi grandegan kvanton da informo, kiun oni povas pli poste
revoki en la memoro per tio. Tiu ĉi kontraŭe al skribita teksto; ekzistas nur
malmultaj homoj, kiuj povas “ legi” skribitan tekston el la memoro. Sed figuroj povas esti elirpunktoj, kiuj helpas denove rekonstrui skribitan tekston.
En la ĉi sekvanta verko ekzemplo de ĉi tio estas donata per la dedukto de serielvolvaĵo en goniometrio — per kiu ankaŭ estas enkondukata nova kalkulregulo por la determino de entjeraj potencoj de sinus- kaj kosinus-funkcioj.
Krom tio estas donataj figuroj, per kiuj oni povas rememori gravajn formulojn, necesajn por la pruvo de la regulo.

2. Determino de pli aitaj potencoj de sinus- kaj kosinusfunkcioj per duona PascaZ-triangulo
Pli altaj potencoj de sinus- kaj kosinus-funkcioj estas aplikataj i.a. en la
matematika formulado de distordo, kiu estas kaŭzata de nelineara transdonfunkcio de elektrontuboj aŭ transistoroj. Se ni prezentas tian transdonfunkcion per potencserio de la potenco n (n = entjero), tiam dum sinusforma ekscito ekestas elirtensio, en kiu troviĝas la n-a potenco de sinuso aŭ kosinuso,

inĝeniero, ŝtat-oficisto en Laboratorio por Magneta Tefiniko, M ekelweg 4, NL-2628 CD
D ELFT
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kaj el tiu ekestas la n-a harmono kiel la plej alta. Se oni scias la potencserion,
tiam oni povas kalkuli el tio la produktadon de la harmonoj. Inverse oni povas determini la koeficientojn de la potencserio el mezuro de la harmonoj,
ekz. per ondoanalizatoro.
Por la potencoj de sinus- kaj kosinus-funkcioj ni povas trovi en konsultlibroj ekz. jenajn formulojn:

sin2" ' x = — ^sin(2n— l)x— 2n

kos2“" 'x = —-— ^kos(2n—l ) x + ^ 2n

Sin’«x = 2 - ( 2 n ) +

' )sin(2n—3 )x + ...(—l)" " '^ 2n

' )kos(2n—3 )x + ... + ( 2n

' 'isin x

1 )kos x

)kos 2nx— ()2n)kos(2n—2 )x + ...(— !)""'( 2nJk o s2 x

kos2“x = _L ( 2n V _ _ !_ fk o s 2nx+ ( 2 n ^ k o s ^ n —2 )x + . . . + ( 2n )kos2x
22" ' n ' 22""1 <•
V j
v n— 1

(1)
Rekta dedukto de la serioj por sin"x kaj kos"x ankaŭ eblas laŭ la konataj
formuloj el goniometrio:
sin p sin q = y kos (p-q)---- y kos (p + q)

(2)

sin p kos q = — kos (p-q) + — kos (P + q)
2
2

(3)

E1 (2) sekvas por p = q = x:
•2 x = —
1----—
1 ,kos „2x
sin2

(4)
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Post tio validas sin’x = sin x sin’x = — sin x ---- —sin x kos 2x, kio per (3)
transformiĝas ĝis:
sin’x

3 .
1 . ,
— sin x ------ sin 3x
4
4

(5)

Se ni daŭrigu tion por kelkaj valoroj de n, kaj ankaŭ faru tion por kos"x,
tiam ni trovas jenajn Fo«n'er-elvolvaĵojn por sin"x kaj kos"x (n= 1,2,3...):

Tab. 1
n

sin" x

1
2

—

2
3 .
— sin x
4

4

8
10 .
16 Sm X

6

- — sin 3x
4
4

—

kos 2x

kos 2x

+ — kos 4x

— — sin 3x
16
— r l kos 2x
32

-r
35 .
64 Sm X

+ — sin 5x
16
+ — kos 4x
32

21 sin
• i3x
■—
64

— z z kos 6x
32

+ — sin 5x
64

— sin 7x
64
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n

kos" x
kos x

2

—

d----- kos 2x
2
— kos x
4

4

4— kos 3x
4
+ — kos 2x

—

8

10.
16

kos x

8

+ — kos 3x
16

10

15

32

32
35
— kos x
64

+ — kos 4x

kos 2x

h------ kos 5x

16

+ — kos 4x
32

21 ,
,
+ — kos 3x
64

+ — kos 6x
32
+ — kos 5x
64

+ — kos 7x
64

Kvankam korektaj, tiuj ĉi metodoj ne rapide gvidas al la celoj, dum ebleco
pri memorigo de tiaj formuloj tute ne ekzistas. Tamen estas eble tuj noti la
seriojn pri sin”x kaj kos”x tute sen eksteraj helpiloj, se ni uzas kiel elirpunkton jenajn konsiderojn:
2.1. Komencu por n = 2 kaj n = 3 dedukton el grafikaĵo (Fig. 1).
Kiam ni desegnas grafikaĵon de la funkcio y = sinx (fig. 1, kontinua linio),
tiam la funkcio y = sin2x en ĝi estas facile desegnebla. La pasejoj tra nulo de
ambaŭ funkcioj ja koincidas, dum por sin x = +1 validas: sin2x = + 1, kaj
por sin x = —1 same validas: sin2x = +1, ĉar (-1)2= +1. Do la funkcio
y = sin2x oscilas inter nulo kaj + 1 kun “ duobla frekvenco” ; la meza valoro
estu

Laŭ tiu rezonado ni povas dedukti el la figuro (v. la streketlinion en

fig. 1):
sin2x = —---- — kos 2x
Ĵ

2
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Determinante la trian potencon de sin x ni denove komencas de la grafikaĵo de y = sin x (fig. 2, kontinua linio), en kiu ni nun konstrukciu la trian
potencon. La pasejoj tra nulo denove koincidas, sed nun validas por
sinx = —lan k aŭ sin ’ x = —l,ĉ a r ( —1)’ = —1. Plueĉie validas | sin’x ( §
ŝ | sin x | , ĉar ĉie validas: j sin x | g 1.
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Tiamaniere ekestas la streketlinia funkcio en fig. 2. Tiu ĉi funkcio oscilas
ĉirkaŭ mezvaloro, kiu ankaŭ estas sinusforma, kontraŭe al la antaŭa okazo,
en kiu oni facile povis rekoni tiun mezvaloron kiel la linio y = — . Nu tio iĝas: y = -^-sin x (fig. 2, streketpunkto-linio), en kiu la nombro

estas la

sola fakto en nia tuta rezono, kiun ni devas rememori. Se ni faras tion, tiam
ni facile povas vidi el la figuro:
sinJx =

3 .
1 . ,
sm x ---- -sin 3x
4
4

Ni montras plue sen ekspliko la figurojn, per kiuj oni povas rememori la
formulojn por kosJx kaj kos3x (fig. 3 kaj 4):

2.2. Regulo.
Pri la serioj por sin"x kaj kos"x (v. tab. 1) ni rimarkas jenon:
— La n-a potenco de sinuso kaj kosinuso elvolviĝas en Fourier-senon per
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sinusoj kaj kosinusoj kun kiel plej alta harmono sin nx aŭ kos nx.
Por sin"x ni vidas: alternantan signon; paraj potencoj estigas seriojn
kun kosinusoj, malparaj potencoj estigas seriojn kun sinusoj.
Por kos"x validas: nur plussignojn kaj kosinusojn.
La sumo de la absolutaj valoroj de la Four/er-koeficientoj = 1. Tiu sekvas el al fakto, ke ĉiam validas:
| sin"x | < 1
n = 1,2,3,...
| kos"x | < 1
Plue validas por la koeficientoj de la serioj, ke ili konsistas el frakcioj, el
kiuj la numeratoroj povas esti determinataj el duona triangulo de Paskalo, dum la denominatoroj ĉiuj egalas la sumon de ĉiuj numeratoroj
de unu serio (kaj ankaŭ egalas 2").
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Triangulo de Paskalo:
1
1

3

5

10

21

35

1
2
6
I
20

3
4
10

5
15

35

21

/

sur tiu ĉi duoniga linio ekestas la duono kiel konstanto

Komparu la dekstran duonon de tiu ĉi Paskal-triangulo kun la koeficientoj
de la seri-elvolvaĵoj de sin"x kaj kos"x. La konstantoj devenas de la duoniga
linio. Kun helpo de tiu ĉi regulo por ĉiu estas eble tuj noti la Four/er-serion
por ĉiu entjera potenco de sinuso kaj kosinuso sen eksteraj helpiloj.

3. Pruvo.
La pruvon pri la ĝusteco de la uzo de Paskal-triangulo ĉi-okaze oni devas
serĉi en la teorio pri funkcioj kun kompleksaj variabloj. La koeficientoj ĉe la
seri-elvolvaĵoj por entjeraj potencoj de sinuso kaj kosinuso montras similecon al la duono de la binom-koeficientoj de Nevtono. Do evidentiĝas konsideri sinuson kaj kosinuson kiel binomon, kiu estas ebla per noti ilin kiel
funkciojn kun kompleksaj variabloj:
e“—e '“ ,
e“ + e “
sin x = ---- —---- ; kos x = ----------2i
2

e = la baznombro de la natura logaritmo.

(6)
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Laŭ Nevtono validas:

en kiu:

a"‘‘. b‘

(a + b)" =

n!
k! (n-k)!

n(n-l) (n-2)...(n-k+1)
k!

kiuj nombroj tuj estas noteblaj kiel “ Triangulo de Paskalo” (v. 2.2.) kaj en
kiu n = 0,1,2,... = potenco; k = 0,1,2,... = vicnombro de la seri-termoj
S n. Ni aplikas tion al la kompleksa binomo de sinusfunkcio per la substituoj a = e", b = e'“ :

sin“x = _ L _ fe " + (—-l)e’"]" = —^ (2i)"k
(2l)

E ( " ) e"”-‘)x. (—l)‘ e-'“
k'

(7)

Skribu tion por kelkaj valoroj de n:
n = 1.

sin x = ^7 E, ( £ / e""*’'• (—l)*e-"“ = -^r (e'*+ (—l)e"j = £

n= 2.

sinJx =

, £ ( ? ) e"2-*’1. (—l)‘ e-'“ =
(2i)2 *=o \ k '

= ----- [ e'2* + 2e"(—l)e‘" + (— l)2e ' 2'j =
—4 k = 0
k=l
k= 2

= sinx.
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_1_
2

ei2*+e'i2*
4

n=3 .

sin3x = _ L _ £ (3 J e'»3'*’*. (—l)*e'‘‘*=
(2 i)3 *-«
k
=

1

ĵ ei3* + 3ei2*(—1) e 'ix+ 3e'*e'i2’ + (—l)3e 'i3’j _

—8i

k=0

_

k=l

1
—8i

k=2

k=3

( ei3’ — j e " + 3e--« — e 'i3* ) .
k= 0

k=l

k= 2

k= 3

Ni nun devas, por pli altaj valoroj de n, kombini duojn da termoj, kiuj situas
simetrie rilate al la mezo de la formo inter krampoj. Per tio ĉiam denove ekestas sinus- kaj kosinus-funkcioj. Tio klarigas, pro kio ni devas uzi la “ duonan” Paskal-triangulon.

sin’x = —
—81

[’3 ( e“ ~ e' “ ) + ( e”' — e’‘3X ) ] = T sin x ~ y sin3xk=l

k=2

k= 0

k= 3

Plue disvolvante tion ni povas per kompleta indukto pruvi la ĝustecon de la
trovita kalkulregulo, kaj simile por kos"x.

Finfine estu rimarkate, ke la formulo (4) por sin2x inverse povas esti uzata
por rememori la formulon (2):
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sin2x
sinx • sin x =

j_

j_

2

2
kos (x-x) —

2
2

kos 2x
kos (x + x).

Anstataŭigo de la unua x per p, kaj la dua x per q produktas la formulon
(2). Simile oni povas rememori la formulon por kos p. kos q el la formulo
kosJx = — +
kos 2x.
2
2

4. Unuo-cirklo en la kompleksa ebeno
Ankaŭ ekzistas geometriaj figuroj en la kompleksa ebeno, el kiuj tuj estas
deriveblaj la gravaj formuloj (6), kiujn oni bezonas por pruvi la kalkulregulon. Ili sekvas el la formulo de Eŭlero:
e(l,= kos x + i sin x

(8)

Dedukton de tiu ĉi formulo oni povas efektivigi per apliko de la Mk-Laŭra
seri-elvolvaĵo de la tri termoj:

E1 fig. 5 oni povas dedukti komenciĝon de potenc-serielvolvaĵo de la funkcio y = f(x) en la proksimeco de la Y-akso. Ni tuj vidas:
y = f(x) = f(0) + f ' (0) • x = ao + aix = aax° + a,x'

(9)

Estas evidente serĉi pli bonan alproksimecon per progresigo de la serio:

y = f(x) =

JE

a„ x"

(10)
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? <°>(x) = f<°>(x) = a0 + a ,x + a2x J +
a 2x 3
y<"(x) = f “ ’(x) =
a, + 2 a2x +
3ajXJ
y<J)(x) = f (J)(x) =
2a2
+ 2 .3 a 2x
y<5>(X) = f<J>(X) =
2 .3 a 3
y<4)(x) = f (4)(x) =

+
a 4x 4
+
4a<x3
+ 3 .4 a 4x J
+ 2 .3 .4 a 4x
2 .3 .4 a 4

+
+
+
+
+

Se ni su b stitu as en la serio kaj ĝiaj d eriv aĵo j p o r x n u lo n , tiam sekvas:
a 0 = f <0’ (0); a, = f “ >(0); a 2 =

ĉ e n e ra le :

a,

f<J) (0)
. - ; a, =

f<»> (0)
n!

f (3) (0) ,
3!
’ "

(11)
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Ni tiam povas noti kiel serion Mk-Laŭro, kompreneble kondiĉe, ke ĉiuj ĉi
operacioj estas permesataj:
OO f<” (0)
E ---- x"
(12)
y f(x) = n«0
n!

Apliku tion al la tri termoj de la eŭlera formulo:
y = kos x;
y = kosx

y = i sin x;
= 1

y = i sin x =
y = ete

“
.X
*n

.X
= 1 + *TT “

y = e'x; kun i = V T :
X2
2!

+

X4
4!

. X3
*3!
XJ
. x’
2! _ 1 3!

(13)
. X5
+ 15! - -

+

X4
. X5
4! + ’ 5!

(14)
(15)

Ni vidas, ke la dua membro de la lasta ekvacio egalas la sumon de la duaj
membroj de ambaŭ antaŭantaj ekvacioj, per kio la formulo de Eŭlero estas
deduktita. Tiu ĉi formulo estas geometrie desegnebla en la unuo-cirklo en la
kompleksa ebeno, v. fig. 6. E1 tiu ĉi figuro la formulo de Eŭlero tuj estas
perceptebla, ĉe kiu ni devas pripensi, ke adicio de kompleksaj nombroj estas
vektora adicio. Ĉar validas por ĉiu reala valoro de x:
sinJx + kosJx = 1

(16)

kiu rekte sekvas el la difinoj de sinuso kaj kosinuso en la unuo- cirklo en la
kartezia ebeno, ni krom tio povas dedukti el la figuro, ke ankaŭ validas por
ĉiu reala valoro de x:
(17)

Nun ni ankaŭ povas rekte dedukti el la unuo-cirklo en la kompleksa ebeno
la kompleksajn formulojn (6) por kos x kaj sin x (v. fig. 7 kaj 8):
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Vektora adicio de e" kaj e-" estigas la rombon OACB, el kiu la horizontala diagonalo OC = e" + e'" estas duonigata en D per la vertikala diagonalo
AB. La maldekstra duono de OC estas OD = kos x (v. fig. 6). tiel ke 2 kos x
= e " + e'", per kiu la formulo (6) por kos x estas demonstrata.

Ni multiplikas la kompleksan nombron e'" en fig. 7 per (-1), per kiu ni trovas la punkton B' en la fig. 8. Vektora adicio de e" kaj (-1) e'" rezultigas la
rombon OACB' en kiu la vertikala diagonalo OC = e"+ (—l)e'" estas duonigata per la horizontala diagonalo AB'. La malsupra duono de OC estas
OD = i sin x (v. fig. 6), tiel ke:
2i sin x = e" + (-l)e'<’
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per kiu la formulo (6) por sin x estas demonstrata.
Pri la pruvo de la regulo kun la duona Paskal-triangulo oni fakte devas
montri, ke la nevtona binomo validas ankaŭ en la kompleksa ebeno.
Tiu estas farebla per la metodo de analiza progreso.
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Afriko en Esperanto
La sŭahila estas la plej
parolata lingvo en Afriko,
kiu ĝis nun estis reprezentita en la Esperantobeletro de neniu libro kaj
de nur malmultaj rakontoj
kaj poemoj.
La fama internacia eldonejo "Edistudio” kovras nun tiun gravan mankon en nia kulturo per traduko de du teatraĵoj, zorgita de Nino Vesela, kiu
lukse prezentiĝas laŭ la
konataj altaj normoj de
“ Edistudio".
La verko titoliĝas "Salale!" kaj konsistas je du
teatraĵoj: "G ustum into
Paradizon" de Farok Topan, kaj "Diabloj" de
Ebrahim Husein, kaj je
longa enkonduka eseo de
la vioprezidanto de UEA,
d-ro Renato Korseti.
"G ustum into Paradizon" estas sprita rakonto
pri homo, kiu estas vokita
alimonden unu jaron pli
frue ol planite de la koncernaj "superaj instancoj". Sŭahilaj dioj kaj diabloj ĉirkaŭludas al sŭahilaj homoj, en danco de viglaj dialogoj kiuj tre bone
helpas por enkondukiĝi
en tipa sŭahilan mondon.
En "Diabloj” rolas du
junuloj, Gumo kaj Kitaro,
de familioj najbaraj en
Daresaiamo. Inter ili estas vera amikeco, sed se
ni rigardas la.streĉojn kaj
ia konfliktojn de la tiutempa popolo, se ni aŭskultas
la pensojn de la gepatroj,
ni vidos ke tiu ĉi amikeco

similas al tiu de homoj,
kiuj vettiras ŝnuron: unu
flanko (tiu de Kitaro) spiras en komerco kaj politiko kaj la dua (tiu de Gumo) en veneno kiu venas
de sia nun malsupera stato kaj tiu trafiltras de cerbo plena de memoroj de
feliĉaj tagoj pasintaj.
La prezo de la libro estas nur 18 nl. gld., kaj ĝi
estas havebla de ĉiuj plej

ekipitaj libroservoj aŭ rekte de la eldonejo "Edistud io ",cp213, i-56100Pisa,
Italujo (pĉk 12230561, tf.
+ 39/50/48670). La vendokondiĉoj estas la kutimaj: sen sendokostoj se
kun samtempa antaŭpago, +10% kun postpago.
33% rabato por almenaŭ
3 ekz-oj. Pagante per ĉeko
aŭ banko, aldonu 3.000 lirojn pro bankkostoj.

Edistudio - c.p. 213 - i-56100 Plsa - Italujo • pĉk 12230561 ■ tf. +39/50/46670
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Metodo por trovi la nuliganto(j)n de
enprogramigeblaj ekvacioj per mana
komputoro.
B6la Medgyes (Hungario)*

La esenco de la metodo estas la kunigo de komputoro kaj de laŭcele konstruitaj grafikaĵoj, kiel ĝi estis jam skizita aliloke (Medgyes 1979). Unue ni
montros la metodon okaze de algebraj entjeraj funkcioj kaj poste ni ĝeneraligos ĝin.
Laŭ la teoremo de Ruffini-Abel la formulon por la nuligantoj de la ĝenerala, n-grada ekvacio:
a„x" + a.-iJf"’1 + ...+ chx2 + aiX+ao= O
(a„>0)
(1)
oni povas skribi en fermita formo por n> 4 nur tiam, se zi havas specialajn
valorojn, aŭ okaze de certaj interrilatoj aŭ valoroj de la koeficientoj (Galois
1897), kvankam laŭ la baza teoremo de algebro ĉiam ekzistas zi-nombraj, ne
nepre malsamaj nuligantoj, inter kiuj unu estas certe reala, se zt estas senpara. (Gauss 1799).
Por trovi la proksimiĝantan valoron de reala nuliganto de ajna ekvacio en
eksplicita formo donita oni povas uzi aŭ la metodon de Newton, aŭ la procedon, t.n. regula falsi (Oblath 1920), sed ĝenerale ili ne taŭgas por konstruado
de relative simpla, do facile uzebla programo por komputoroj. Kiel konate,
la metodo de Newton substituas la funkcion per ĝia tanĝanto kaj la regula
falsi per sekcanto tra konvenaj punktoj, kiujn oni povas plej simple trovi
helpe de grafikaĵo.
Por nia celo ni skribu la formulon (1) en la formo:
x" + b,x"~' + ... + b„.,x + b„ = 0
(2)
kie b, =

a„

. Per a„ ni povas ĉiam dividi, ĉar ni premisis, ke a„J=0.
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Nun ni povas skribi la maldekstran flankon de (2) kiel funkcion de x en la
sekvontan formon:
y = f(x) = [[(x + ŭ jx + b,]x + ... +
x + b„
(3)
Ĉi-tiun formon ni jam povas tre facile programigi en ĉiujn manajn komputorojn. Tion farinte, ni donas konvenajn valorojn al x tiel, ke la diferenco
estu potenco de 10. Do estu: x k-xk., = 10p, kie p estas pozitiva aŭ negativa
entjero, aŭ eĉ nulo. Nun helpe de la komputoro per ĉiu valoro xk ni elkalkulas la respektivan valoron +*=/(x^ kaj elserĉas tiujn valorojn x inter kiuj la
signo dey varias. Ĉi tiuj valoroj x estu x r kaj Xrn. Sed laŭ la teoremo d e Bolzano (1817) interxr kaj Xr>, troviĝas nuliganto, kies proksimiĝantan valoron
ni povas determini grafike per la sekvonta metodo. Estu ekz. y r=f(xr) > 0
kaj J k -i
Ni prezentas ĉi-tiujn valorojn sur milimetre dividita —
aŭ eĉ sur kvadratita — papero tiel, ke sur la absciso x r estu nulo kaj xr+, egalu
10. Nun ni kunligas la punktojn y r kaj
per rekta linio, kiu sekcu la abscison inter x, kaj x»ti, kie X»»! — x,= 10p '. Nun per la komputoro ni elkalkulas
la valorojn y,= f(x) kaj y^, =f(x^,) kaj prezentas ilin sur la sama grafikaĵo.
Kunligante la respektivajn punktojn, ni ricevas la abscisojn x, kaj X»,, inter
kiuj la signo de y, = f(x) kaj
=f(x„,) malsamas. Sed nun x,+,—x, = 10p~1!
Tio signifas, ke daŭrigante la skizitan procedon, ni povas determini la nuliganton paŝo post paŝo ĉiam per unu cifero pli precize.
Ekz. ni determinu la nuligantojn de la ekvacio:
135 x’ + 293 x ‘ — 202 x ' — 56 X1 — 6 X + 2 = 0.
Unue ni transskribu ĝin en formon similan al (3), por ke ĝi estu pli simple
enprogramigebla:
y = ([[ (135 x + 293)x — 202] x — 56} x — 6 ) x + 2.
Nun ni elkalkulas la valorojn de y por kelkaj, laŭcele elektitaj valoroj de x:
X

y

| _

iq | - 5
|_ 4
1 -3
[ - 2 1 - 1 1 0
| — 10’ | —2.10« 1—5.10’ | —4102 j 1774 | 312
| 2

| 1

| 2

| 166

| 7158 | 5.10« |

I3

|

E1 ĉi tiu tabelo videblas, ke la funkcio devas havi nuliganton inter —3 kaj
—2. Krome ni povas konjekti nuligantojn inter nul kaj plus unu, ĉar tie devas esti minimumo, kiu estas eble negativa. Vere, se ni subdividas la intervalon, ni trovas la sekvontajn valorojn:
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x
y

| 0,1
| 0,67

| 0,2 |
0,51 0,7 | 0,8 j
j —2.54 | —17,7 j —5,9 | 22 |

Kiel k o n je k tite , en tiu in terv alo ekzistas vere d u n u lig an to j.
P e r h elpo de la skizita m eto d o , la pli preciza d e term in ad o de la n u lig an to j
estas ja m sim pla a fe ro . H elp e de m a n a k o m p u to ro n u n ni elk alk u las la valoro jn y ĉiam p o r tiuj v a lo ro j x in ter kiuj la re k ta linio en n ia g ra fik a ĵo sekcas

Tab. 1:

Elkalkulado de la tri realaj nuligantoj de la ekvacio.

135 x5 + 293 x4 — 202 x3 — 56 x2 — 6 x + 2 = 0

—2
—3

1,77-103
—4 -103

—2,3
—2,5
—2,6
—2,7
—2,67
—2,68

X

y

x

1,69-10’
1,08-103
539
—214
36
—45

—2,674
—2,678

3,7
4,3

—2,6744
—2,6745

0,52
—0,29

—2,67446
—2,67447

3,8 -10'2
—4,3 -10’2

—2,674464
—2,674465

5,3 -lO-3
—2,8 -10-’

—2,6744646
4,3 -10'4
—2,6744647 —3,8 -10’4
x1 = —2,674464652

X

y

y

0,1
0,2

0,67
—2,54

0,7
0,8

-0,59-10
2,2 -10

0,12
0,13

0,19
—0,08

0,72
0,73

—19,0 10-'
3,9 -10-'

0,127
0,128

0,17 10'2
—2,6 -10-2

0,728
0,729

0,1270
0,1271

1,7 -10-’
—1,0 -10-’

0,7283
0,7284

—10,5 10'3
12,9 -10-’

0,12706
0,12707

0,4 -10-4
—2,4 -10-4

0,72834
0,72835

— 11,6 -10-4
11,8 -10’4

8,1 -10’2
15,3 -10-2

0,127061
0,127062

12
— 15

-10-’
-10-3

0,728344
0,728345

—2,2 -10-4
0,1 -10‘4

0,1270614
0,1270615

1
—2

-10-’
-10-3

0,7283449
0,7283450

—11,9 -10-‘
11,4 -10-“

X2 = 0,127061433

xs = 0,72834495
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Fig. 1: Determinado de la unua nuliganto de la ekvacio:
135x* + 293x*—202x3—56x*— 6x + 2 = 0

Fig. 2: Determinado de la dua nuliganto de la supra kvinagrada ek’
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Fig. 3: Determinado de la tria nuliganto de la supra kvinagrada ekvacio.

la akson x. Ĉi-tie ni devas rimarki, ke povas okazi pro la ankoraŭ trokruda
divido de la absciso, ke la substituo de la kurbo per rekta linio ne estas ĝusta
kaj tiel la elkalkulitaj valoroj y havas saman signon. Sed ĉi-okaze ni ĉiam vidas el al grafikaĵo, en kiu direkto ni devas serĉi la ĝustajn novajn valorojn x.
La elkalkulitajn laŭnombrajn valorojn por nia kvinagrada ekvacio ni povas vidi en la sekva tabelo kaj en la tri grafikaĵoj. (Tab. 1; Fig. 1,2,3).
Sed kvinagrada ekvacio povas havi, ne nepre malsamajn nuligantojn. E1 nia
unua, kruda kalkulado ni jam povas konjekti, ke la pluaj nuligantoj ne povas esti realaj, ĉar la kurbo tro krute kreskas post x=2. Vere se ni dividas
nian ekvacion per (x—x,)(x—Xi)(x—x,), ni ricevas la rezulton:
135 x 2 + 47,43 x + 8,07 = 0,
kies diskriminanto estas vere negativa: —2108.
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Nun la ĝeneraligo de la metodo por iaj ajn enprogramigeblaj ekvacioj, eksplicite donitaj, estas simpla afero. Ekz. ni elkalkulu la faman konstantan de
la forŝoviĝa leĝo de Wien.Ĝi estas la nuliganto de la transcenda ekvacio.
(Joss 1959):
re"
=5
e1— 1
Se ni skribas ĝin en la sekva formo:
e?(x— 5) + 5 = 0,
ni povas ĝin tuj facile enprogramigi kaj solvi, kiel montras tab.2.

Fig. 4: Determinado de la nuliganto de la transcenda ekvacio: x e^Sfe*—1)
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Tab. 2:

Determinado de la konstanto de Wien.

X

y

X

y

4,9
5

— 8,4
5

4,96511
4,96512

— 5,8-10’3
8 -10'3

4,96
4,97

— 0,7
0,68

4,965114
4,965115

— 3,2-10’5
10,6-10-«

4,965
4,966

— 0,02
0,12

4,9651142
4,9651143

— 4,4-10’3
9,5-10-«

4.9651
4.9652

— 0,002
0,012

X = 4,965114232

Kiel alian ekzemplon ni solvos la ekvacion de Kepler, kiu estas tre grava en
astronomio. Ĝia ĝenerala formo estas jena (Kovalevsky 1963):
x — e sin x = M.
kie: 0 < e < 1 kaj M estas laŭplaĉa reala numero. Ekz. estu e = 0,25 (la numera discentrecp de la orbito de Pluto) kaj M= 10. Do ni serĉas la nuliganton
de la ekvacio:
x —0,25 sinx — 10=0.
Ni povas sekvi la kalkuladon en tab. 3 kaj fig. 5.
Kiel la ekzemploj montras, la esenco kaj la vera avantaĝo de la proponita
metodo estas la samtempaj aplikoj de la rapideco de ia komputoro kaj tiu de
la tre rapida homa decido helpe de grafikaĵo. La precizeco de la metodo
ĉiam egalas tiun de la komputoro.

42
Tab. 3:

Solvo de la ekvacio de Kepler: x— 0,25 sin x — 10 - 0.

X

y

X

y

— 11 .10-’
1,4.10-'

9,8882
9,8883

— 4,7.10-’
7,5.10-’

9,8
9,88824

— 10,8.10-’
1,9.10-’

9,88823
0,88824

— 10,3.10-’
1,9-10-“

9,88
9,89

— 10,1.10-’
2,2.10"’

9,888238
9,888239

—5,5.10-’
6,7.10-’

9,888
9,889

—2,9.10’’
9,3.10-’

9,8882384
9,8882385

— 6,0.10-’
6,0.10-’

9
10

X = 9,88823845

Fig. 5: Determinado de la nuliganto de la ekvacio de Kepler.
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Beprogramozhato egyenletek zerushelyeinek meghatarozasa kezi szamitogep segitsegevel.
A z y = f(x ) alakban adott egyenletet kezi szamitogepbeprogramozzuk, majd a gep segitsegevel megkeressŭk, hogy nagysagrendileg x mely drtekei kozott valt y elojelet. A geppel kiszamitott y ertekeket millimeter, vagy kockas papiron abrazolva es az ertdkeket egyenessel osszekotve
megkeressŭk, hogy x = 0 es 10 megfelelo kitevojŭ hatvanya kozott hol tdrtdnik a jelvaltas. Igy
mindenegyes lepessel eggyel tobb tizedesre tudjuk a fŭggveny keresett zerushelyet meghatarozni. A mbdszer ldnyege a szamitbĝdp gyorsasagam.k es a grafikus abrazolasnak segitsdgdvel eldrheto pillanatszerŭ emberi dontesnek az osszekapcsolasa.
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Unu plia ĉefverko
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nun al la publiko novan
ĉefverkon de la internacia literaturo. En traduko de Pier Giorgio
Soranzo, jam delonge
kunlaboranto de Heroldo de Esperanto,
ROMANIO
aperas la romano Ma' • •■
terada, de Fulvio Tomizza, itala aŭtoro naskiĝinta kaj vivanta ĉe
&i
la landlimaj regionoj inter Italujo kaj Jugoslavujo, kiu en siaj verkoj
prezentas tre viglaĵn
skizojn de la problemoj
de ĉe-lima, plurlingva
kaj plurkultura etoso.
• +(■?•' ~
Temoj do tre karaj al la
esperantistoj, kiuj certe tre favore akceptos
tiun ĉi novan libron, kiu
l.
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..........
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doj kun samtempa anpostfaktura pago, nete
estas disponebla ĉe
taŭpago (pĉk 12230561
se kun antaŭpago); ĝi
ĉiuj plej ekipitaj Esper"Edistudio - Pisa” liroj
ankaŭ akceptas telefonajn mendojn (+39/50/
anto-libroservoj.
9.500, aŭ per ĉeko aŭ
48670).
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