A mi esetünkben is az A tömböt elképzelhetjük úgy, mint egy sok részecskéből álló
rendszert, amelynek állapotát az elemeinek értéke határozza meg. Célunk egy olyan
állapot elérése, amely optimális számunkra. Legyen f egy függvény, amelyet arra
fogunk felhasználni, hogy megállapítsuk a rendszer állapotát. Minden egyes i, j, k, A
tantárgy (vagy neki megfelelő tanár) i-napon, j-órában, k-osztályban megtartható-e,
pontosabban milyen mértékben tartja be az általunk megszabott kényszereket, ez az
érték annál nagyobb, minél több kényszernek szegül ellen. Természetesen különböző
prioritásokat kell meghatároznunk (tanulók, tanárok), amelyek a programkészítő feladatai. Ezen függvényértékek összege kifejezésre juttatja, hogy azadott állapot meny-

nyire optimális. Ha ezt az értéket a rendszerünk enegiájának tekintjük, akkor az
órarendkészítő algoritmusunk nem más mint a Metropolis algoritmus. Ebben az esetben az A tömbünk kezdeti értékét úgy kapjuk meg, hogy véletlenszerűen feltöltjük a
tömböket. Az optimális megoldáshoz úgy jutunk el, hogy az A tömb elemeinek a
cserélgetésével próbáljuk csökkenteni a rendszrenergiáját.
Tehát algoritmusunkat visszavezettük egy fizikai átalakulásra.
Surányi Béla, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely
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Számoljunk a megfelelő pontossággal
Kémiai tanulmányaink során sokszor kell számításokat végeznünk az irodalomban (tankönyvben) megadott számokkal, vagy saját méréseink eredményeit kell
hasonló számítások segítségével a megfelelő módon kifejezni. A megfelelő mód arra
vonatkozik, hogy mind a készen kapott számok, mind a saját mérési eredményeink
hibákkal terheltek (véletlen hibákkal), így csak bizonyos pontossággal (valószínűséggel) közelítik meg a valódi (hibamentes) értéket. Ez utóbbit elvileg sohasem ismerjük,
kivéve egyes tárgyak, személyek megszámlálását (pl. pontosan 12 diák van a csoportban), vagy a definiált mennyiségeket (pl. a szén bizonyos izotópjának atomtömege
pontosan 12,0000). Ha nem is ismerhetjük meg a valódi értéket, statisztikai meggondolások alapján megadhatjuk (kiszámíthatjuk), hogy számolásunk eredménye mekkora valószínűséggel közelíti meg ezt az értéket. Vagyis, föl kell tüntetnünk
eredményeink pontosságát, megbízhatóságát. Erre nézve több lehetőség van. Nemzetközi megállapodás szerint (szignifikáns-számjegy konvenció) a pontosságot az
eredmény kifejezésmódjával tüntetjük fel oly módon, hogy csak annyi számjegyet
írunk ki, hogy az utolsóelőtti még pontos (biztos) legyen, az utolsó pedig helyi értékének 1 egységével bizonytalan. így pl. az 5,00 szám azt jelenti, hogy valódi értéke 5 ±
0,01 intervallumban van. Más szóval, ha "csak" ennyire pontos az eredmény, nincs
jogunk kettőnél több (pl. 5,000) tizedessel kifejezni. Ez látszólagos pontosságot jelentene, ami éppolyan hiba mint egyéb pontatlanság.
Innen adódik a probléma, ugyanis kézi, vagy nagy számítógéppel végezve számításainkat, az eredmény rendszerint annyi számjeggyel jelenik meg, ahányra hely van a
készülékben, s hogy bizonyítsuk, hogy milyen "pontosan" számoltunk, mindezt ki is
írjuk. Helyesen eljárva, számításaink eredményét arra a megfelelő számjegyszámra
kell hozni, csökkenteni, le- vagy felkerekíteni, amerre az adott pontosság feljogosít.
A továbbiakban erről lesz szó.
Közelítsük meg a kérdést lépésenként, s előbb újítsunk fel néhány alapfogalmat.
Egy mérés hibáján (h) a méréseredmény (x) és a valódi érték (V) közti különbséget
értjük:

(1)

Mivel a V-t nem ismerjük, e helyett egy legvalószínűbb értéket, x-et (olvasd: x
becsült) kell tekintenünk, amelyet a helyes értéknek fogadunk el. íly módon a mérés
hibája:

(2)
A helyesnek elfogadott érték is sokszor bizonytalan lehet, ezért igen nehéz a mérés
hibájának reális felbecsülése. Első megközelítésben, ha a méréseredményeink csak
véletlen hibákkal terheltek, a párhuzamos méréseredmények számtani középértékét
tekintjük a legvalószínűbb helyes (valódi) értéknek:

(3)
így, az egyes mérések hibája (a középértéktől való eltérése, deviációja):

(4)
Az(I), (2), (4) egyenletekkel kifejezett hibát abszolút hibának nevezzük. Nyilvánvaló, hogy a hiba mértéke nem ugyanaz, ha például 2 cm-t tévedünk 30 cm, vagy pedig
3 km mérésekor. Ezért célszerű a hibát a mért mennyiség helyes értékére vonatkoztatni. Az így kapott kifejezést relatív hibának nevezzük, s rendszerint %-ban adjuk
meg:

(5)
E hiba nagysága dönti el a végeredményben kiírható számjegyek számát a szignifikáns-számjegy konvenciónak megfelelően. A számban a számjegyek különböző
szerepet töltenek be. Az 1 -tői 9-ig terjedő számjegyek szignifikánsak (= jelentenek
valamit). A zérus lehet szignifikáns, vagy nem szignifikáns. Minden zérus, amely az
1 –9 számjegyek előtt áll, nem szignifikáns. Pl. 14 cm = 0,14 m = 0,00014 km. Mind három szám csak két szignifikáns számjegyet tartalmaz, az utóbbi kettőben a zérusok
csak a tizedespont helyének a kijelölésére szolgálnak. Ez könnyen belátható, ha
ugyanazt a három számot a következő formában írjuk f el: 14 cm = 14.10~2 m = 14.10~5
km. Az első szignifikáns számjegy utáni zérusok szignifikánsak, pl. 1,0035 öt szignifikáns számjegyet tartalmaz. De tekintsük az Avogadro-számot: 6,022. 1023 atom
(molekula)/mól. Ez négy szignifikáns számjegyet tartalmaz. A 6,0,2 pontosan ismert,
a következő számjegy bizonytalan, valószínűleg szintén 2. Következésképpen a 6022
utáni számjegyek nem ismeretesek, ezeket húsz darab zérussal helyettesítjük
(6022.10 20 ). Nyilván, ezek a zérusok nem szignifikánsak, csak a szám nagyságát jelzik
Lássuk most néhány példán, hogyan alkalmazzuk a számjegy-konvenciót? A
számfeladatok megoldása során készen kapott számokkal számolunk (pl. atomtömegek, molekulatömegek, térfogatok, stb.), s mivel ezek is kísérleti, mérési adatok, nem
pontos számok. Tegyük fel, hogy e számok is az említett konvenciónak megfelelően
vannak feltüntetve. így, a számolásokat rendszerint különböző pontosságú számokkal
végezzük, s a kérdés az, hogy mekkora lesz a végeredmény hibája, hány számjeggyel
kell feltüntetnünk a végeredményt?
Számításaink során a hibák bizonyos törvényszerűség szerint halmozódnak (hibaterjedés törvényei). Ez mindenek előtt az alkalmazott műveletektől függ.
a) Összeadás és kivonás esetén a végeredmény abszolút hibája a tényezők abszolút hibájának összegével egyenlő. Hogyan fejezzük ki helyesen az alábbi összeadás
végösszegét:

Nyilvánvaló, hogy igen különböző pontosságú számokról van szó, s a végeredmény
nem lehet 31,3159. Alkalmazzuk a szabályt. Az abszolút hibák összege: 0,1 + 0,01 +
0,0001 = 0,1. Ez azt jelenti, hogy az első tizedes már pontatlan, ennél többet nem
írhatunk ki, így az eredmény 31,3 ± 0,1. Mivel a hibák összegének a kerekítésénél a
legnagyobb hiba a döntő, a szabályt olyan formában is alkalmazhatjuk, hogy a végeredmény abszolút hibája a legpontatlanabb tényező abszolút hibájával egyenlő. Úgy
is eljárhatunk, hogy a tényezőket az összeadás (kivonás) előtt a legpontatlanabb pontosságára kerekítjük, s a műveletet csak azután végezzük el. A fenti példa esetében:

Nem ritka eset, hogy olyan számokkal kell számolnunk, amelyek pontossága jobban ismert, pl. 0,50 ( ± 0,02). A zárójelben szereplő szám a (véletlen) hibát jelenti
standard deviációban kifejezve (több mérés középértékének ú.n. középhibája). Ez azt
jelenti, hogy az adott szám valódi értéke nagyvalószínűséggel (ezt olykor meg is adják)
a 0,50 ± 0,02 tartományban van. A standard deviációnak nem tulajdonítunk határozott előjelet, ugyanis, véletlen hibákról lévén szó, egyenlő a valószínűsége, hogy a hiba
pozitív vagy negatív. Ebből következik, hogy a számított eredménynek számos lehetséges standard deviációja (hibája) lehet. Vegyük az alábbi példát:
+ 0,50 ( ± 0 , 0 2 )

4,10 (±0,03)
A feladat tehát ilyen alakú: y = a + b – c. Az összeg hibája (bizonytalansága):
a) maximálisan ±0,1 lehet, ha a standard deviációk mind pozitívak, vagy mind
negatívak (nem tudjuk)
b) minimálisan zérus lehet, ha a három hiba úgy kompenzálódik, hogy összege
zérus legyen (ezt sem tudjuk)
c) legvalószínűbb , hogy az összeg hibája a két szélsőséges érték közé esik. Statisztikai meggondolások alapján kiszámítható, hogy az eredmény legvalószínűbb hibája
(standard deviációja, s y ):

(6)
Az s 2 neve variancia. A mi esetünkben tehát:

Tehát, a keresett összeg 2,63 ± 0,06.
b) Szorzásnál és osztásnál más szabály érvényes: a végeredmény relatív hibája a
tényezők relatív hibájának összegével egyenlő. A relatív hiba: a szám hibája osztva
magával a számmal. Pl. 1,04.97,18 = 101,0672. Kérdés, hogy az eredmény megadható-e ebben a formában? Az első tényező relatív hibája 0,01:1,04 = 0,01 = 10~2. A
másodiké 0,01:97,18 = 1. 10-4. A kettő összege 10-2 – 10-4 = 10-2. Az eredmény
hibája (bizonytalansága) tehát, 101,0672.10-2 = l.A szorzás végeredménye tehát,
101. A relatív hibák összegében is rendszerint a legnagyobb a döntő, s ilyenkor a
szorzat relatív hibája is a legpontatlanabb tényező relatív hibájával egyenlő. Osztásnál ugyanúgy járunk el. Pl. 174:97,18 = 1,79049. Az első tényező relatív hibája 1:174

= 5,7 . 10-3. A végeredmény bizonytalansága tehát, 1,79049 . 5.8.10 -3 = 0,01. A
végeredmény: 1,79. Pontosabban megadott számokkal (ismerve a standard deviációt)
is hasonlóan azámolunk. Pl.:

Először kiszámítjuk az egyes tényezők relatív hibáit (standard deviációját):

Ebben az esetben is az eredmény relatív varianciája, (s y ) 2 (6. egyenlet) egyenlő az
egyes relatív varianciák összegével:

A végeredmény abszolút standard deviációja tehát s = 0,0104 . (±0,029) =
± 0,0003. így a végeredmény: y = 0,0104 (± 0,003).
c) Hatványozás és gyökvonás. Legyen:

Ha az exponens 1/x, akkor gyökvonásról van szó, továbbá feltételezzük, hogy x
pontos szám, nem tartalmaz bizonytalanságot. Levezethető, hogy ha a hibája Aa,
akkor az eredmény hibája:

(7)
vagyis a számítási eredmény Ay/y relatív hibája egyenlő az a alap Aa/a relatív hibája
szorozva az x exponenssel. A relatív hibát standard devianciában megadva:

így, pl. négyzetgyökvonásnál, mivel x = 1/2, egy szám négyzetgyökének a relatív
pontossága feleakkora, mint magának a számnak a pontossága. P1.32 = ?32 relatív
pontossága 1 : 32, így a gyökéé 1:64. Zsebszámítógéppel azt kapjuk, hogy 32 =
5,6568542. Ennek pontossága: 5,6568542.1/64 = 0,088 = 0,1. Tehát helyesen32=
5,7. Más példa számolásra:1,00= ? Mivel 1,00 bizonytalansága 0,01, a megadott szám
pontos értéke 1,01 és 0,99 között van. MivelV1,01= 1,005, és0,99 = 0,995, a gyökben
;sak a harmadik tizedes pontatlan, tehát l ,00 :1,000. Még egy példa: egy gömb d =
2,15 cm átmérőjének a mérésekor a standard deviáció ± 0,02 cm. Mekkora a V térfogat standard deviációja és pontos értéke?

A relatív standard deviáció:

A V abszolút standard deviációja S v =5,20.0,0028 =0,15 = 0,2. Tehát V = 5,2 ( ± 0,2).
d) Hibaterjedés logaritmus számításakor. Legyen:

vagyis y abszolút hibáját az a relatív hibája határozza meg. Pl.:

A (9) alapján:

Tehát Iog y = –2,699 (±0,004). Az eredmény általánosítható is. Ha egy szám
pontossága 0,01 (mint a példánkban), úgy logaritmusa 0,004 egységre bizonytalan.
Megfordítva, ha Iog x pontatlansága 0,004 egység, úgy x relatív pontatlansága 0,01.
Ezt a pH-számításoknál értékesíthetjük úgy, hogy a számított pH (–Iog H) értékeket
csak két tizedes pontossággal adjuk meg. Ha három tizedes pontossággal adnánk m eg,
pl.: pH = 5,042, az ennek megfelelő hidrogénion-koncentráció pontossága 0,0025
lenne a ténylegest),01 helyett, ami azért sem valószínű, mert a számítás alapjául
szolgáló egyensúlyi állandók relatív pontossága ennél jóval kisebb.
Függelék
I. A standard deviáció kiszámítása. Ha több párhuzamos mérésünk eredménye
rendre xi,x2,. . . x n , a mérések számtani közepe x (lásd a 3. egyenletet). Azxgyenes
mérések eltérése (deviációja) a középértéktől rendre d1 =x1 – x ; d 2 = X 2 – x ; . . . d n
= x n – x, az egyes mérések standard deviációja:

A középérték standard deviációja pedig a x =
.
I I . A kerekítés szabályai.
a) Ha az elhanyagolandó számjegy nagyobb, mint 5, az előtte levő számot 1-gyel
növeljük. Pl.: 32,147 helyesen kerekítve 32,15.
b) Ha az elhanyagolható számjegy kisebb, mint 5, egyszerűen elhagyjuk. Pl.: ha a
7362-es számot, amely ±0,001 pontosságú 0,01 pontosságúra kerekítjük, az eredmény 7,36 . 103. Ezt helytelen lenne 7360 formában felírni, mert ez ismét 0,001
pontosságú lenne.
c) Ha az elhagyandó számjegy pontosan 5, s ha az előtte álló számjegy páros, akkor
az utolsó számot elhagyjuk. 4,865 -> 4,86. Ha az előtte álló számjegy páratlan, azt
megnöveljük 1-gyel, s az utolsót elhagyjuk. 17,035-»- 17,04.
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