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1 Innledning

Tirsdag 4/9 var tema for forelesningen hvordan reelle tall representeres p̊a
datamaskin og noen konsekvenser av dette, særlig med tanke p̊a feil. I og
med at dette stoffet er spredt litt rundt omkring i det gamle kompendiet og
det nye kompendiet ikke er helt klart, har jeg laget dette sammendraget av
forelesningen.

2 Normalform

P̊a forelesningen mandag 3/9 s̊a vi at de fleste tall i intervallet (0, 1) re-
presentert som desimaltall (eller i et tilsvarende tallsystem, for eksempel
2-tallsystemet) vil ha uendelig mange siffer (seksjon 2.6.3 i det gamle kom-
pendiet, seksjon 3.3 i det nye kompendiet). Mer presist betyr dette at algo-
ritmen for å regne ut desimalene aldri vil stoppe. Dette har konsekvenser
n̊ar vi skal forsøke å representere slike tall med endelige ressurser. Som et
eksempel kan vi ta π som med 50 siffer er gitt ved

π = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751 . . .

N̊ar vi skal representere π ved hjelp av et endelig antall siffer vil vi åpenbart
gjøre en feil siden vi m̊a utelate uendelig mange siffer.

Om vi lagrer et tall utfra dets representasjon i et tallsystem som det
desimale eller binære, m̊a vi åpenbart lagre et passende antall av sifrene.
Men om det er alt vi gjør er det ikke s̊a mange tall vi f̊ar med oss. Se for
eksempel p̊a tallet

103π = 3141.5926535897932384626433832795028841971693993751 . . .

1



Dette tallet har akkurat de samme sifrene som π, men er allikevel forskjellig
fra π. I tillegg til de første sifrene m̊a vi derfor ogs̊a vite noe om hvor de-
simalpunktet er i forhold til disse sifrene. For å ha kontroll p̊a dette er det
greit å bruke normalformen til et tall.

Normalformen til et tall a er gitt ved de to tallene b og n som er slik at

a = b× 10n

der
1
10
≤ b < 1

og n er et heltall. Legg merke til at dette bestemmer b (mantissen eller signi-
fikanden) og n (eksponenten) entydig. Vi kan komme fram til normalformen
ved å multiplisere eller dividere b med potenser av 10 slik at første siffer ulik
0 kommer rett til høyre for desimalpunktet. For eksempel er normalformen
til de to tallene vi f̊ar ved å beholde ti sifffer i tallene over gitt ved

0.3145926536× 10

0.3145926536× 103.

Dermed er det klart hva vi bør gjøre hvis vi skal lagre tall med endelige
ressurser: Vi m̊a sette av et passelig antal siffer til lagring av mantissen og
et passelig antall siffer til lagring av eksponenten. I tillegg m̊a vi kunne lagre
fortegnet til b for å kunne representere b̊ade positive og negative tall og vi
m̊a kunne lagre fortegnet til n slik at vi kan lagre b̊ade sm̊a tall (negativ n)
og store tall (positiv n).

N̊ar vi skal diskutere tall p̊a datamaskin er det ofte greit å bruke 10-
tallsystemet, men datamaskinen selv bruker selvsagt 2-tallsystemet. Nor-
malformen er helt analog i 2-tallsystemet. Hvis a er ulik null kan a p̊a en
entydig m̊ate skrives som

a = b× 2n

der b og n n̊a er karakterisert ved at

1
2
≤ b < 1

og n er et heltall.
Stoffet i denne seksjonen finner du i seksjon 2.3.1 i det gamle kompendiet

og i seksjon 4.2.1 i det nye kompendiet.
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3 Reelle tall p̊a datamaskin

P̊a dagens datamaskiner er det vanlig å avsette 64 bits til lagring av reel-
le tall. Lagringen tar utgangspunkt i normalformen og 53 bits avsettes til
mantissen mens de resterende 11 bits avsettes til eksponenten. Her er det
inkludert et bit til fortegn for begge. Detaljene i denne representasjonen er
forholdsvis komplisert, men resultatet er at det minste og største positive
tallet vi kan representere er

F+
min 64 = 5× 10−324, F+

max 64 = 1.8× 10308.

Dette kommer stort sett bare av størrelsen p̊a eksponenten, mens det at
det avsettes 53 bits til mantissen svarer til at maskinen representerer reelle
tall med 15-17 desimale siffer. En slik representasjon av reelle tall kalles for
flyttallsrepresentasjon. For eksempel er 64-bits flyttallsrepresentasjonen av
π gitt ved

π ≈ 0.31415926535897931× 101.

Stoffet i denne seksjonen finner du i seksjon 2.3.4 i det gamle kompendiet
og i seksjon 4.2.1 i det nye kompendet.

4 Reelle tall i Python

Detaljene for h̊andtering av flyttall er beskrevet i en standard ved navn
IEEE-754. Elektronikken i maskinene er designet ut fra denne standarden,
s̊a hvis programmeringsspr̊aket du bruker ikke legger til noe, vil det meste
vanligvis foreg̊a i henhold til IEEE-standarden. Spesielt er flyttall i Python
implementert som 64-bits flyttall slik som beskrevet over.

IEEE-standarden beskriver ogs̊a hva som skal skje n̊ar et tall blir for
stort til å kunne representeres med 64 bits; da blir resultatet Infinity (inf
i Python). Og resultatet av en ulovlig operasjon, som for eksempel

√
−1 n̊ar

du ikke arbeider med komplekse tall, blir NaN (not a number).
Merk at det ogs̊a fins en IEEE-standard for 32-bits flyttall. Disse er ogs̊a

tilgjengelige p̊a de fleste maskiner, men ikke i standardutgaven av Python.
Du kan f̊a tilgang p̊a 32-bits flyttall (og mye annet) ved å importere biblio-
teket NumPy.

Dette stoffet finner du i seksjon 4.2.3 i det nye kompendiet.
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5 En lekedatamaskin

S̊a langt har vi sett at reelle tall representeres p̊a datamaskin ved hjelp av
sin normalform og at dette som regel gir en liten feil. Som regel ønsker vi å
gjøre beregninger med tallene og det viser seg at det lett kommer inn sm̊a
avrundingsfeil her ogs̊a. N̊ar vi skal se hvordan dette kan skje er det tungvint
å bruke 64-bits flyttall. Heldigvis kan vi illustrere fenomenet nesten fullt ut
ved å operere med desimaltall.

Vi tenker oss at vi har en lekedatamaskin der flyttall har avsatt 4 desi-
male siffer til mantissen samt plass til fortegn mens det er avsatt ett siffer
til eksponenten samt plass til fortegn. Da blir det minste og største positive
tallet som kan representeres

0.0001× 10−9, 0.9999× 109.

Vi understreker at dette er en helt teoretisk datamaskin som bare er hendig
n̊ar vi n̊a skal diskutere aritmetikk med flyttall og effekten av avrundingsfeil.
Poenget er at observasjonene vi gjøre med denne maskinen ganske enkelt kan
overføres til virkelige datamaskiner.

6 Aritmetikk med flyttall

Reelle tall lagres i datamaskinen som flyttall p̊a normalform og aritmetikk
med slike tall er ogs̊a basert p̊a normalformen. Det viser seg at den mest
kritiske operasjonen er addisjon (subtraksjon er bare en spesiell form for
addisjon), s̊a la oss se hvordan to positve flytttall adderes.

Algoritmen for å addere to positive tall a og b der a ≥ b er som følger:

1. Skriv a (det største tallet) p̊a normal form.

2. Skriv b p̊a normallignende form, men med samme eksponent som a.

3. Adder de to mantissene og skrivet svaret p̊a normal form.

Som et eksempel adderer vi 14.28 og 3.1. Vi har

14.28 = 0.1428× 102, 3.1 = 0.03100× 102.

Vi adderer mantissene og f̊ar

0.1428 + 0.0310 = 0.1738.
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Alts̊a er svaret
14.28 + 3.1 = 0.1738× 102 = 17.38.

La oss se p̊a et litt mer krevende eksempel, 100.1 + 0.02. Vi følger opp-
skriften og f̊ar

100.1 = 0.1001× 103, 0.02 = 0.00002× 103.

Men her har vi et problem i og med at representasjonen av 0.02 p̊a den
ønskede formen krever 5 siffer og vi bare opererer med 4 siffer. Dermed blir
representasjonen av 0.02 avrundet til 0.0 (s̊akalt underflow) slik at addisjo-
nen blir

0.1001 + 0.0000 = 0.1001

og det endelige svaret blir 0.1001× 103 = 100.1.
Det siste eksempelet viser at n̊ar vi regner med flyttall kan det godt

hende at a + b blir lik a selv om b̊ade a og b er positive tall. Dette er det
vel verdt å huske p̊a n̊ar du programmerer og skal teste p̊a likhet mellom
flyttall.

7 Dramatisk avrundingsfeil

Begrensningen til et endelig antall siffer kan ogs̊a f̊a andre konsekvenser. For
det første er det lett å se at selv om vi ikke f̊ar underflow kan det godt
hende at summen av to flyttall ikke blir nøyaktig riktig i følge matema-
tikken. Forsøk for eksempel å addere de to tallene 89.21 og 32.76 p̊a v̊ar
lekedatamaskin.

Et langt mer kritisk fenomen oppst̊ar n̊ar vi subtraherer to omtrent like
tall. La oss se p̊a beregning av x− sinx n̊ar x = 1/12. Vi har at

x = 1/12 ≈ 0.8333× 10−1, sinx = 0.8324× 10−1.

Subtraksjon gjøres s̊a ved at vi subtraherer de to mantissene, noe som gir

0.8333− 0.8324 = 0.0009.

Svaret blir derfor 0.0009 × 10−1 som p̊a normalform er 0.9000 × 10−4. For
å sjekke regner vi ogs̊a ut svaret med mange siffer og finner da at 1/12 −
sin(1/12) ≈ 0.9642×19−4. Med andre ord har vi her i beste fall ett riktig siffer
i svaret (mange vil vel si at med ett siffer er det riktige svaret 0.1× 10−3).

Problemet med dette eksempelet er at vi mister siffer i subtraksjonen,
noe som kalles kansellering. S̊a selv om de to tallene vi starter med er gitt

5



med fire siffer mister vi nesten alle disse siden de to tallene er s̊apass like.
N̊ar vi s̊a gjør om til normalform p̊a slutten legger vi til nuller (maskinen
v̊ar vet jo ikke hvor de to tallene kom fra og kjenner ingen flere siffer enn
de fire som er gitt), mens det korrekte rent matematisk er noe helt annet.
Resultatet er en forholdsvis dramatisk feil.

Dette eksempelet viser at antall riktige siffere lett kan bli redusert n̊ar
vi regner med flyttall, og dette kombinert med andre avrundingsfeil kan
enkelte ganger gi store feil. Senere skal vi innføre begrepet kondisjonstall
som vil hjelpe oss til å oppdage situasjoner der vi kan f̊a stor avrundingsfeil.
Til dette trenger vi en presis m̊ate å m̊ale feil, se under.

Stoffet i denne seksjonen finner du i seksjon 2.3.2 i det gamle kompendiet.

8 Absolutt og relativ feil

N̊ar vi skal se nærmere p̊a avrundingsfeil m̊a vi ha passende feilm̊al. Hvis a
er et tall og ã en tilnærming til a, er den absolutte feilen gitt ved

|a− ã|,

mens den relative feilen er gitt ved

|a− ã|
|a|

.

Den absolutte feilen kan sammenlignes med avkastning av et bankinnskudd
m̊alt i kroner, mens den relative feilen svarer til avkastning m̊alt i prosent.

Det viser seg at relativ feil egner seg svært godt til m̊aling av avrun-
dingsfeil i flyttall siden den sier noe om hvor mange riktige siffer vi har i
en tilnærming. Hvis for eksempel a = 1000.0 og ã = 1000.001, er det lett å
regne ut at den relative feilen er 10−6. Samtidig ser vi at a og ã har seks
felles siffer. Mer generelt g̊ar det an å vise at om

|a− ã|
|a|

= x× 10−m, der 0.5 ≤ x < 5,

s̊a vil a og ã ha omtrent m felles sifre.
Stoffet i denne seksjonen finner du i seksjon 2.4.1 i det gamle kompendiet.
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