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ERORI. REPREZENTAREA NUMERELOR REALE. RONTUNJIRI. 
GRAFURI DE PROCEDURĂ. CALCULUL VALORII UNUI POLINOM 

FOLOSIND UN NUMAR MINIM DE OPERATII DE INMULTIRE 
 

       
      SCOPUL LUCRĂRII 

În prima  parte a lucrării sunt aduse în discuţie conceptul de eroare și modalitatea sa de manifestare 
pentru reprezentarea numerelor reale. 

 Apoi sunt aduse în discuţie grafurile de procedură, ca metodă de calcul a marginii erorii relative pentru 
diferite expresii şi aplicarea acestei metode în câteva situaţii practice concrete. 

În ultima parte a lucrării se propune calculul valorii unui polinom folosind un număr minim de operații 
de înmultire. 

 
     1.1. ERORI 
      Numim eroare  diferența dintre valoarea adevărată (exactă) x și valoarea aproximativă ̅: 

= − ̅ 
 

Pentru numere naturale, întregi utilizăm în limbaje de programare (precum C) reprezentarea prin tipuri 
de date: char, short int, int, long int, long long int care la rândul lor pot fi signed sau unsigned.  

Pe arhitecturile de calcul numărul de biți B de reprezentare pentru fiecare din tipurile întregi poate să 
difere (în special în cazurile short, long sau long long). Uzuale acestea sunt: char (B=8), short (B=16 sau 32), 
int (B=32 sau 48), long int (B=32 sau 64), long long int (B=64 sau 128). Această diferență poate proveni atât 
din arhitectura hardware a procesorului (x86 / x86-64 pentru PC-uri, ARM pentru telefoane mobile și tablete, 
MIPS pentru rutere comerciale pentru acasă etc) cât și din tipul și versiunea de compilator folosită (gcc, icc 
etc). 

EXERCIȚIU 
Validați printr-un program pe câți biți sunt reprezentate tipurile de date pentru numere întregi pe 

calculatorul vostru. Diferă valorile obținute între calculatoarele din laborator? 
Rezolvare: funcția sizeof() vă returnează numărul de octeți din reprezentarea tipului de date. Înmulțind 

numărul de octeți cu 8 obținem numărul de biți. 
#include<stdio.h> 
 
void main() 
{ 
 printf ("dimensiunea char este %d\n", sizeof(char)*8); 
 printf ("dimensiunea short este %d\n", sizeof(short)*8); //short == short int 
 printf ("dimensiunea int este %d\n", sizeof(int)*8); 
 printf ("dimensiunea long este %d\n", sizeof(long)*8); //long == long int 
 //long long == long long int 
   printf ("dimensiunea long long este %d\n", sizeof(long long)*8);  
} 

 
Considerând B numărul de biți din tipul de date, gama de numere reprezentabile prin tipul unsigned este 

[0 ... 2B-1]. Pentru signed gama de reprezentare este  [-2B-1-1 ..2B-1-1], cu observația că numerele negative sunt 
reprezentate în complement față de 2. 

Un număr întreg poate fi reprezentat fără eroare prin tipul de date întreg potrivit atâta timp cât nu este 
depășită gama de reprezentare. Ex:  
 unsigned char , dacă este reprezentat pe 8 biți permite reprezentarea numerelor între 0 și 2B-1=28-1= 255. 

Dacă dorim reprezentarea unui număr mai mare de 255 trebuie să folosim o reprezentare pe mai mulți 
biți: short int. 
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 unsigned short , dacă este reprezentat pe 16 biți permite reprezentarea numerelor între 0 și 2B-1=216-1= 
65535. Dacă dorim reprezentarea unui număr mai mare de 255 trebuie să folosim o reprezentare pe mai 
mulți biți: int. 

 unsigned int , dacă este reprezentat pe 32 biți permite reprezentarea numerelor între 0 și 2B-1=232-1= 
4294967295. Dacă dorim reprezentarea unui număr mai mare, trebuie să folosim o reprezentare pe mai 
mulți biți:  long int (sau long long int).  

 unsigned long long int , dacă este reprezentat pe 64 biți permite reprezentarea numerelor între 0 și 2B-
1=264-1= 18446744073709551615. Dacă dorim reprezentarea unui număr mai mare, trebuie să folosim 
o reprezentare pentru numere fracționale. 
 
1.2. REPREZENTAREA NUMERELOR REALE 

Tipurile de date pentru numere fracționale adoptate de limbajele C/C++ sunt: 
 simplă precizie (float), specificator de format in printf %f, B=32 
 dublă precizie (double), specificator de format in printf %lf, B=64, uzual 
 precizie extinsă (long double), specificator de format in printf %Lf, B=96 sau 128 

 
EXERCIȚIU 
Validați printr-un program pe câți biți sunt reprezentate tipurile de date pentru numere fracționale pe 
calculatorul vostru. Diferă valorile obținute între calculatoarele din laborator? 
#include<stdio.h> 
 
void main() 
{ 
 printf ("dimensiunea char este %d\n", sizeof(float)*8); 
 printf ("dimensiunea short este %d\n", sizeof(double)*8); 
 printf ("dimensiunea long este %d\n", sizeof(long double)*8);  
} 
 
 

Pentru aceste tipuri de date în memorie se utilizează o reprezentare de forma: 
nrReal = semn ∙ parte_fractională ∙ baza exponent 

 
În reprezentările în memorie, fiecare poziție binară va fi reprezentată folosind simbolurile: 
 F, de la partea fracțională, pentru fiecare din biții părții fracționale 
 E, de la exponent, pentru fiecare din biții exponentului 
 S, de la semn (1 pentru nr. negativ, 0 pentru nr. Pozitiv) 

 
        De exemplul pentru tipul de date float (presupunând că este reprezentat intern pe 32 biți), am avea următoarea 
reprezentare: 

           31 30              23  22                                                   0 
S | EEEE EEEE | FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF | 

 
             Numerele reale se pot reprezenta intern în două forme: 

 normalizat 
 nenormalizat 

 
Utilă este varianta normalizată pentru care se utilizează o reprezentare de forma: 

nrReal = semn ∙ mantisă ∙ baza exponent,  unde 1 ≤ mantisa < baza 
 

Deci mantisa este o formă specială normalizată a părții fracționale. 
 
În reprezentările pe care le facem pe hărtie baza=10 (pentru că noi ca oameni suntem obișnuiți să gândim în 

baza 10), în reprezentarea în memoria internă a calculatorului baza=2 (pentru ca memoria calculatoarelor este 
binară). 



 

 

 

3

De reținut, doar una din formele de reprezentare a unui număr fracțional de forma semn ∙ parte_fractională ∙ 
baza exponent conține mantisa (normalizată) și exponentul. 

 
Caz particular pentru 156.789, 156.789 este un număr fracțional, dar nu e respectată condiția de mantisă 

normalizată (1 ≤ mantisa < baza) pentru ca 1 ≤ 156.789 10, dar 156.789 > 10. 
Dacă dorim reprezentarea în formă normalizată, pe hârtie (pentru baza 10) 
156.789 = 1.56789 ∙ 102 
  
În reprezentarea științifică, o literă (‘e’ sau ‘E’) se folosește ca separator între partea fracțională și exponent. 

Ex: 312e-6= 312 ∙ 10 -6 
 
Pentru exponent număr pozitiv nu este obligatorie specificarea semnului sau prezența unui spațiu între 

mantisă și exponent. 
Ex: 26.56789 E +2 = 26.56789 E 2 
 
Dacă în plus partea fracțională este normalizată (1 ≤ mantisa < baza), atunci reprezentarea se numește 

științific normalizată. În implementările din limbajul C se pot folosi specificatorii de format %e, %E pentru a:  
 introduce date în program (atât în codul sursă cât și în fereastra stdin). Uzual pentru numere foarte mari 

sau mici. Ex: float avogadro = 6.023e-23; 
 afișa vizual separate partea fracțională de exponent (parte_fracționala E exponent).  
  

       Dacă se folosește %e atunci litera ‘e’ este folosită ca separator între cele două. Respectiv, pentru %E, litera 
‘E’ se folosește ca separator.  

1.56789 ∙ 102 
%

  1.56789 e +2 
1.56789 ∙ 102 

%
  1.56789 E +2 

 
EXERCIȚIU 
Deduceți pe hârtie forma științifică normalizată și apoi confirmați că ați calculat-o corect prin realizarea 

unui program de calcul pentru numerele 12.345, 0.678. 
#include<stdio.h> 
 
void main() 
{ 
 float a = 12.345; 
 float b = 0.678; 
 printf ("forma stiintifica normalizata pentru 12.345 cu separator e este 
%e\n", a); 
 printf ("forma stiintifica normalizata pentru 0.678 cu separator E este 
%E\n", b);  
} 
 

  1.3. ROTUNJIRI. ERORI DE RONTUNJIRE 
       Un dezavantaj al reprezentărilor fracționale îl reprezintă numărul finit de biți din reprezentarea 
numerelor (exponent dar în special mantisă). 
        Apare o eroare de rotunjire (între numărul exact și cel disponibil prin reprezentarea pe numărul 
limitat de biți). 
 
        EXERCITIU 
        Ce se obține dacă afișați numărul lui Avogadro? 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
   float a= 6.022e23; 
   printf("%f", a); 
    
} 
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        Notă: observați că eroarea de rotunjire apare chiar de la inițializare, nu după o operație aritmetică. 
 
        Un mod de a simula efectul erorii de rotunjire este de a reprezenta vizual cu un număr limitat de 
zecimale un număr fracțional.  
       În acest scop, în C se folosește specificatorul de format %n.mf (unde n este numărul total de 
caractere și m numărul de zecimale) sau în varianta simplificată %.mf (unde se specifică strict numărul 
de m de zecimale. 
 
        EXERCIȚIU 
        Afișați cu 2 zecimale numerele 13.591, 23469.51221.  

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
   float a = 13.591; printf("%f", a); 
   float b = 23469.51221; printf("%f", b); 
    
} 

       Pentru situații în care în lanțul de calcul apar erori de rotunjire și se dorește un estimat al erorii la 
ieșirea din lanțul de calcul, se poate folosi graful de procedură. 
 

 1.4. GRAFURI DE PROCEDURĂ 
Aceste grafuri sunt binare, adică într-un nod intră cel mult două mărimi şi iese o singură mărime. 

Pentru fiecare operaţie aritmetică marca grafului (ponderea pe laturi) se calculează diferit.   
Operaţia de adunare. 
Se dau valorile erorilor relative x  şi  y  ale mărimilor care se însumează şi eroarea de rotunjire r

.  

 
    Fig.1.1. - Graful operaţiei de adunare 

 Eroarea la ieşirea grafului este: 

     x+ y  ryx yx
y

yx
x  





  

Operaţia de scădere  
Eroarea la ieşirea grafului este dată în următoarea formulă, iar graful este prezentat în fig. 1.2.  
 

y-x ryx yx
y

yx
x  
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Fig.1.2. - Graful operaţiei de scădere 

 
Operaţia de înmulţire  

     ryxxy           
 

 
Fig.1.3. - Graful operaţiei de înmulţire 

 
 Operaţia de împărţire. Eroarea la ieşirea grafului este: 

     ryxyx  /                 

 
Fig.1.4. - Graful operaţiei de înmulţire 

 Operaţia de extragere a rădăcinii pătrate are marca grafului constantă egală cu ½ şi este prezentată 
în figura 1.5. 

 
Fig.1.5. - Graful operaţiei de extragere de rădăcină pătrată 
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Eroarea mărimii la ieşirea grafului este: 
  rxx )2/1(       

Pentru uşurinţa calculului mărcilor grafului se ţine seama de modul de calcul prezentat anterior 
pentru fiecare operaţie aritmetică. Cunoscând erorile relative ale mărimilor care intră într-o expresie în 
care avem operaţiile de bază ale aritmeticii, putem să determinăm eroarea finală a expresiei cu ajutorul 
grafurilor de procedură. 

 
1.5. PROBLEME DE LABORATOR 
1. Fie a un număr pozitiv rotunjit în mod obişnuit, iar 3 nu are eroare. Se dau expresiile: 

u=a+a+a , şi  
v=3a 

Să se arate, cu ajutorul grafurilor de procedură, că marginea erorii relative a lui u este mai mare 
ca marginea erorii relative a lui v. 

2. Se consideră expresiile u a a  2 2 1  şi v a ( )1 2  unde a  este un număr pozitiv rotunjit în 
mod obişnuit şi presupunem că 1 şi 2 nu au erori. Să se arate că pentru a  foarte mare marginile 
erorii relative a lui u şi v devin aproximativ egale iar pentru a  foarte mic marginea erorii relative 
a lui u  devine aproximativ de trei ori mai mică decât marginea erorii relative a lui v . Numărul 
maxim de cifre al mantisei admise de calculator este t. Să se calculeze marginile erorii relative 
ale expresiilor date şi pentru cazul când a  este exact. 

3. Se consideră un circuit R, L, C alimentat de la o sursă U. Ştiind că frecvenţa sursei are variaţia 
 f , iar R, L, C au variaţiile   R L c, , , să se traseze graful impedanţei circuitului şi să se 
determine o margine a erorii relative a ei. 

4. Se consideră circuitul din figura 1.6 in care  kR 7.41  şi toleranţa %101  ,  kR 8.62  
şi toleranţa %52  ,  kR 5,73  cu toleranţa %103   şi R4 = 10kΩ cu toleranţa ε4 = 10%. 
Să se calculeze erorile relative a rezistenţelor. Să se deducă formula de calcul a rezistenţei 
echivalente a circuitului între punctele A şi B. Scrieţi toate valorile în virgulă mobilă şi 
considerând că toate erorile sunt mai mici decât eroarea relativă a rotunjirii simetrice determinaţi 
eroarea relativă maximă a rezistenţei echivalente. Consideraţi numărul de cifre semnificative a 
valorilor t = 2. 

 
Fig. 1.4 - Circuitul pentru problema 4 

5. Se consideră amplificatorul operaţional din figura 1.7. Considerând rezistenţele  kR 1001  
cu toleranţa de %101   şi  MR 102  cu toleranţa de %102   să se determine eroarea 
maximă a amplificării. Se calculează erorile relative ale rezistenţelor, se fac calculele în virgulă 
mobilă și considerăm numărul de cifre semnificative t = 2. 

A = -
1

2

R
R
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Fig. 1.5 - Circuitul pentru problema5 

6. Folosirea simultană a tipurilor reale şi întregi 
Vom alege un scurt program, ce presupune utilizarea ambelor tipuri de date (reale şi întregi) 

pentru a rezolva problema propusă.  
Orice programator va trebui să folosească cu atenţie tipurile mixte, pentru că este vorba despre 

spaţii de memorie în principiu diferite, dar mai ales de două mulţimi de numere, în speţă Z şi R, 
care nu au o echivalenţă imediată între valorile lor. 

Va trebui utilizat şi mecanismul conversiilor explicite, pentru a garanta păstrarea informaţiei, şi 
a evita pierderea acesteia - datorată de exemplu micşorării spaţiului de memorie prin trecerea de la 
real la întreg. 

Pentru programul următor, compilatorul avertizează programatorul asupra unor conversii între 
tipuri de date incompatibile. Aceste avertismente se referă la situaţiile în care nu apare operatorul 
de conversie explicită. Pentru celelalte situaţii totul este în regulă, pentru că odată ce întâlneşte 
conversia explicită compilatorul presupune că programatorul ştie ce face. Avertismentele ţin şi de 
modul în care este configurat compilatorul, având în vedere că se pot impune opţiuni în linia de 
comandă în momentul lansării sale în execuţie. 
 
// tipuri mixte de date 
#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 int nr ;  // implicit cu semn 
 unsigned int nr1; // fara semn 
 float rez = -2.1; 
 
// folosirea mixta a tipurilor de date - fara conversie implicita 
// Numarul intreg este cu semn 
 nr = rez; 
 cout << "\n Fara conversie implicita -> numarul intreg este "  

<< nr; 
 
// folosirea mixta a tipurilor de date - cu conversie implicita 
// Numarul intreg este cu semn 
 nr = (int)rez; 
 cout << "\n Cu conversie implicita -> numarul intreg este "  

<< nr; 
 
// ============= 
// folosirea mixta a tipurilor de date - cu conversie implicita 
// Numarul intreg este fara semn 
 nr1 = rez; 
 cout << "\n Fara conversie implicita -> numarul intreg este "  

<< nr1; 
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// folosirea mixta a tipurilor de date - cu conversie implicita 
// Numarul intreg este fara semn 
 nr1 = (int)rez; 
 cout << "\n Cu conversie implicita -> numarul intreg este "  

<< nr1; 
// final program 
 cin >> nr; 
 return 0; 
} 
Compilatorul va avertiza programatorul prin mesajele: 
Line 14 [Warning] assignment to `int' from `float' 
Line 25 [Warning] assignment to `unsigned int' from `float' 
 
Este vorba despre liniile 14 şi 25 din program, în care nu apar operatorii de conversie explicită, şi 

se impune unui număr real să fie salvat într-un număr întreg. Astfel de situaţii pot uşor să fie trecute cu 
vederea, ceea ce are consecinţe importante în momentul rulării programului. 

Pentru situaţia în care numărului real i se impune să fie reţinut în spaţiul asociat unui număr întreg 
scurt (2B), fără a se face apel la conversia explicită, s-ar putea da următoarea interpretare operaţiei: se 
pleacă de la bitul 0, se numără 16b (adică 2B) şi ceea ce rezultă este salvat în numărul întreg. Însă nu 
este vorba despre o trunchiere fizică a biţilor mantisei! Rezultatul oferit de compilator în absenţa 
conversiei explicite este într-adevăr eronat, dar pentru situaţia în care numărul întreg este fără semn. 
Pentru celălalt caz, deşi rezultatele sunt similare şi cu şi fără operatorul de conversie explicită, este 
indicat ca de fiecare dată să se folosească operaţia de conversie, pentru că nu se ştie ce generaţie de 
compilator este folosit.  

 
  CALCULUL VALORII ȘI A DERIVATEI UNUI POLINOM FOLOSIND UN 
NUMĂR MINIM DE OPERAȚII (ANEXA A) 

 
 0121 )...))(...(()( axaxaxaxaxP nnnn    
 
1.3. Algoritm. Valoarea Polinomului 
real ValPol ( intreg grad, real coef[], real point) 
{   //declararea si definirea variabilelor locale 
intreg i; 
real b;  
   //calculul valorii polinomului 
b=coef[grad]; 
pentru i=grad ÷ 1 
   b=b*point + coef[grad-1]; 
returneaza b; 
} 
 
1.4. Algoritm. Valoarea Derivatei Polinomului 
real DerPol ( intreg grad, real coef[], real point) 
{   //declararea si definirea variabilelor locale 
intreg i; 
real der;  
   //calculul valorii derivatei polinomului 
der=grad*coef[grad]; 
pentru i=grad-1 ÷ 1 
   b=b*point + i*coef[i]; 
returneaza b; 
} 


