
  

Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)

1)
This may be a stupid question, but I really want to know why.
Please, see below and explain. Thanks.
IDL> print, 132*30
    3960
IDL> print, 132*30*10
  -25936

O tipo default de inteiro em IDL, int, tem 16 bits. Então só cabem nele números de -32768 a 
32767. 39600 é maior que o maior inteiro que cabe neste tipo.

Usando um tipo maior (long, no caso):

IDL> help,123L*30L*10L
<Expression>    LONG      =        36900
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Em ciências computacionais, em geral a precisão de floats é insuficiente.

Mesmo apenas inverter uma matriz costuma não funcionar em precisão simples (a matriz 
parece singular quando não é).

Mesmo que os dados não tenham precisão melhor que 6 dígitos (em geral não têm), é 
necessário precisão dupla, pois operações sucessivas podem acumular erros muito grandes, e 
com freqüência aparecem números com potências além de ±38 (h=6.62d-34, M

☉
=1.99d33).

Tipos inteiros têm mais dígitos significativos (mas menor faixa de valores) que reais:

Em um inteiro de 32 bits sem sinal cabem exatamente todos os números entre 0 e 
4294967295. Em um real de 32 bits, cabem números até ~1038, mas 
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Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)

2)
There's something I can not explain to myself, so maybe someone can enlighten me?
IDL> print, fix(4.70*100)
        469

4.70 só tem 3 dígitos significativos em decimal. Mas não é um número racional em binário. A 
sua representação em binário é o número mais próximo com 23 bits para a mantissa, que 
corresponde a 4.6999998.

A função fix() converte um número para inteiro por truncamento. Então o resultado é 469:

IDL> print,4.70*100,format='(F15.7)'
469.9999695

Há outras conversões para inteiro: round(), ceil(), floor().
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Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)

2)
To try and find where the problem is, we tried the following lines:
  IDL> a = DOUBLE(42766.080001)
  IDL> print,a,FORMAT='(F24.17)'
      42766.07812500000000000
As you see, the number we get out isn't the same as the number we entered.

O número entrado (42766.080001) era precisão simples (o literal estava escrito como precisão 
simples). Só tem 6-7 dígitos decimais significativos. Tudo que vem depois não é confiável. Se 
a intenção era o entrar como double, deveria ter sido algo como 42766.080001d0:

IDL> a=42766.080001d0
IDL> print,a,format='(F24.17)'
 42766.08000100000208477
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Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)
3)I have a problem related to float-point accuracy
If I type in: 50d - 1d-9, I get 50.000000
And here lies my problem, I'm doing a numerical simulation where such an arithmetic is 
common place, and as a result i get a lot or errors. I know for example, that if i simply type
print, 50d - 1d-9, format = '(f.20.10)' , i'll get:
49.9999999990
But how can I convince IDL to do it on its own during computations? 

A operação 50d0-1d-9 é feita em precisão dupla (os operandos são precisão dupla), e o 
resultado contém o valor diferente de 50, já que doubles têm ~14 dígitos decimais 
significativos.

O primeiro resultado

IDL> print,50d0-1d-9
       50.000000
É o mesmo que

IDL> print,50d0-1d-9,format='(F20.10)'
       49.9999999990

Apenas o string gerado (a impressão) é diferente. O número impresso não é, em geral, 
idêntico ao número armazenado na variável, pois o impresso depende do formato usado para 
saída (mais sobre formatos na aula de strings).
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Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)

4)
Hi guys,
IDL> print,((10^5)/(exp(10)*factorial(5)))
The actual result of the above line is 0.0378332748
But when we run it in IDL we get the result as -0.011755556

O problema está no 10^5:

IDL> print,10^5
  -31072

Porque 100000 não cabe no tipo default de inteiro (int), que tem 16 bits (só -32768 a 32767). 
Já com um tipo maior (no caso, long):

IDL> help,10L^5
<Expression>    LONG      =       100000
IDL> help,10d0^5/(exp(10d0)*factorial(5))
<Expression>    DOUBLE    =      0.037833275
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Exercícios – solução (perguntas reais, do newsgroup do IDL)

5)
I ran into a number transformation error yesterday that is still confusing me this morning. The 
problem is that the number 443496.984 is being turned into the number 443496.969 from basic 
assignments using Float() or Double(), despite the fact that even floats should easily be able to 
handle a number this large (floats can handle "±10^38, with approximately six or seven decimal 
places of significance"). 

Se o literal é escrito 443496.984, é um float. Só tem 6-7 dígitos decimais significativos. Não dá 
para representar um este número, que precisa de 9 dígitos. Usar double(443496.984) de nada 
adianta, porque só está gerando um double a partir de um float, que só tem 6-7 dígitos 
confiáveis. Se este literal fosse escrito como double, não haveria dificuldade:

IDL> a=443496.984
IDL> b=443496.984d0
IDL> help,a,b
A               FLOAT     =       443497.
B               DOUBLE    =        443496.98
IDL> print,a,format='(F10.3)'
443496.969
IDL> print,b,format='(F10.3)'
443496.984
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Exercícios – solução

Escrever um programa para calcular a integral de uma gaussiana:

Da forma mais simples: por áreas de retângulos de largura constante.

Questões a considerar:

● Até onde continuar somando? (não dá para somar até o infiinito)

● Importa a ordem da soma?

● Qual a diferença entre usar precisão simples e dupla?

A ser respondido na próxima aula:

● É possível calcular esta integral sem loops? Em menos de uma dúzia de linhas de 
código?

∫
−∞

∞

e−x2

dx=
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Exercícios – solução (em IDL, com loops, com floats):
pro pea02_integral_f1,n
n=n_elements(n) eq 1 ? n : 100000 ;Default n
;Find out the largest value of x for which the exponential is not zero
xmax=1.0
repeat xmax++ until (exp(-xmax^2.0) eq 0.0)
;Add the parcels
dx=xmax/(n)
intsum1=0.0
for i=0,n do intsum1+=exp(-((dx*i)^2))*dx
;Add the other half of the integral
intsum1*=2.0
;Do the same, adding in the reverse order
intsum2=0.0
for i=n,0,-1 do intsum2+=exp(-((dx*i)^2))*dx
;Add the other half of the integral
intsum2*=2.0
;Compare with the analytical result
print,'For ',n,' steps, stopping at ',xmax,' the forward sum is '
print,intsum1,format='(E22.15)'
print,'For ',n,' steps, the backward sum is '
print,intsum2,format='(E22.15)'
print,'The analytical solution is '
print,sqrt(!dpi),format='(E22.15)'
print,'The difference between forward and backward is'
print,intsum1-intsum2,format='(E22.15)'
end
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Exercícios – solução (em IDL, com loops, com doubles):
pro pea02_integral_d1,n
n=n_elements(n) eq 1 ? n : 100000 ;Default n
;Find out the largest value of x for which the exponential is not zero
xmax=1d0
repeat xmax++ until (exp(-xmax^2d0) eq 0d0)
;Add the parcels
dx=xmax/(n)
intsum1=0d0
for i=0,n do intsum1+=exp(-((dx*i)^2))*dx
;Add the other half of the integral
intsum1*=2d0
;Do the same, adding in the reverse order
intsum2=0d0
for i=n,0,-1 do intsum2+=exp(-((dx*i)^2))*dx
;Add the other half of the integral
intsum2*=2d0
;Compare with the analytical result
print,'For ',n,' steps, stopping at ',xmax,' the forward sum is '
print,intsum1,format='(E22.15)'
print,'For ',n,' steps, the backward sum is '
print,intsum2,format='(E22.15)'
print,'The analytical solution is '
print,sqrt(!dpi),format='(E22.15)'
print,'The difference between forward and backward is'
print,intsum1-intsum2,format='(E22.15)'
end
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Exercícios – solução (em IDL, com loops, com doubles):

Resultados(sugerido experimentar com diferentes valores de n):

IDL> pea02_integral_f1,1000000
For      1000000 steps, stopping at       11.0000 the forward sum is
 1.771774411201477E+00
For      1000000 steps, the backward sum is 
 1.772444486618042E+00
The analytical solution is 
 1.772453850905516E+00
The difference between forward and backward is
-6.700754165649414E-04
% Program caused arithmetic error: Floating underflow

IDL> pea02_integral_d1,1000000
For     1000000 steps, stopping at        28.000000 the forward sum is 
 1.772481850905233E+00
For      1000000 steps, the backward sum is 
 1.772481850905510E+00
The analytical solution is 
 1.772453850905516E+00
The difference between forward and backward is
-2.768896223415140E-13
% Program caused arithmetic error: Floating underflow
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