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I Zanimivosti -

Razvedrilo

SESTAVLJANJE ŠTEVIL
V let ošnji prvi št evilki Preseka st e lahko prebrali nalogo , ki je spraševala,
kako s števili 1, 9, 9 in 7 sestavimo či m več števil m ed O in 128. Naloge
takega tipa se večkrat pojavljajo v revijah , ki objavljajo naloge iz razvedrilne matem atike. Običajn o so m ed bralci ugodno sprej ete in tudi tokrat
j e mn ogo bralcev Preseka sprejelo izziv. V naših krajih so bile še posebej
priljubljene pr ed leti , ko so na hr vaški t eleviziji predvajali kviz Brojke i
slova.
Vrnimo se k nal ogi iz Preseka in k z njo povezani zgodovini. Pred več
kot desetimi leti j e bila v reviji Gal aksija zastavljena nagradna naloga, ki
j e spraševal a , kako s št irim i št irica mi zapišemo vsa naravna št evila od 1
do 100. (Pravzaprav j e bila nal oga vzeta iz decembrske številke letnika
1981 revij e Science Digest.) Nagradne naloge v Galaksiji je t edaj ur ejal
Dejan Risien ovič , Reševalci so im eli največ težav z zapisi števil 13, 19, 33
in 85. Zapise te h št evil si lahko ogledate na strani 229. Zanimiv prijem, ki
so ga uporabili nekateri reševalc i, j e "r ač u n al n i ška" uporaba decimalnega
zapi sa brez ni čl e pr ed decirnalno pik o. Tako lahko št evilo 55 zapi šemo kot
55 = (4!-.4)/.4-4 .
Nekaj let kasn eje j e isti avtor ur ejal rubriko Dejanove pitalice v
reviji Računari . Tako se je julija 1987 v njej zop et pojavila
skoraj enaka nalo ga . Tokrat so iskali zapis čim več prvih naravnih št evil
s štirimi štiricami. Najbolj ši reševalec j e uspel s štirimi štiricami zapisati
vsa št evila od 1 do 334. In kako j e gornja naloga pov ezana sPresekovo?
Istega leta j e bila v septembrski št evilki Računarov obj avljena tudi rešit ev
gornje naloge, in sicer v obliki postopka, ki poišče zapis poljubnega naravn ega števila s št irim i štiricami . Tak postopek j e bil napovedan že pri
rešitvi prvotne nal oge v Galaksiji , a ni bil nikoli objavljen. V nadalj evanju
si bOI II." .gledali ta postopek, le da bomo namesto štirih štiric uporabili
števila 1, 9, 9 in 7.
Rešit ev prihaj a iz računalni ških krogov. Namesto naravnih in desetiških logaritmov se v računalni štvu precej pogost eje uporablja dvojiški
logaritem. Današnji računalniki n amreč temeljijo na dvojiškem sistemu ,
pa tudi pri analizi različnih postopkov, ki uporabljajo ideje , sorodne bisekciji , se dvojiškemu logaritmu ne moremo izogniti . Naravni logaritem
oz načuje mo z ln , desetiškega z log, ustalj ena oznaka za dvojiški logaritem
pa j e Ig. Postopek , s kat erim dobimo zapi s poljubnega naravnega št evila,
tem elji na večkratni zaporedni up orabi kvadratnega korena. Recimo, da
r ačun alniški
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Z d emo s &evilom 2. Kot &e gotovo fie sami ugotovili, %Vila 2 ni
tab zaphati s 5tevili 1,9,9ie 7:
Kon5ajmo e primerom. Po gomjem postopku %evilo5 l d h aapiiierno kot

No, ~apiamorda res ni najpreglednejiii,je pa gotom nenavaden in zanirniv.
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