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CESTA K V Ě D Ě N Í 

a zbytečných číslic výsledků 
bylo co nejméng. 

Vyčíslujeme-11 složité po-
četní výrazy, t. j. hledáme-11 
hodnoty funkci v případé, 
kdy argumenty jsou čísla 
neúplná, musíme určit chy-
bu, s kterou výsledek dostá-
váme, t. j. musíme odhadnout 
jejl horní hranici. Také tuto 
úlohu autor řeší velmi po-
drobně. 

A konečně při numeric-
kém počítáni používáme růz-
ných tabulek; tabulek hod-
not různých funkcí jako ta-
bulek mocnin a odmocnin, 
tabulek hodnot goniometric-
kých funkci, logaritmů čísel 
atd. Jistě mnohý Čtenář ani 
si neuvědomil, že užívaje ta-
bulek při počítáni vnááí do 
počtu určité chyby. Proto au-
tor věnuje dosti místa otáz-
kám numerického počítáni 
s tabulkami, zvláátS interpo-
laci v nich, logaritmickým 
tabulkám a logaritmickému 
pravítku. VSim tím prohlu-
buje naše věděni a zároveň 
ukazuje na mnohých mís-
tech, jak je třeba se dívat 
na skutečný svět a jak ma-
tematik tento svět upravuje. 
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