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Softurile tabelare, construite in principal pentru analiza si gestionarea datelor din situatiile
vietii cotidiene (economico-financiare, cuantificarea unor situatii, studiul de evolutie in
modele etc.) pot fi utilizate in matematica, pentru exemplificarea unor fenomene ce descriu
serii numerice sau in modele matematice ce se pot aproxima prin astfel de serii de date. In
plus este o modalitate la indemana oricarui profesor de matematica, ca, fara programe speciale
pentru calculator, sa atraga elevii spre frumusetea matematicii asistata de calculator.
In exemplul sugestiv ce urmeaza, si in alte note asemanatoare ce vor face obiectul numerelor
urmatoare al revistei, vom deduce din datele numerice gestionate in Excel, comportamentul
asimptotic al unui sir definit recurent, oferind astfel o baza experimentala pentru o
demonstratie teoretica a rezultatului banuit astfel. In esenta, acesta este rolul simularii cu
mijloacele informaticii moderne: a oferi informatii asupra unui posibil rezultat teoretic
general.
Un program tabelar modern dispune de suficiente facilitati pentru a face astfel de studii
numerice si grafice.
Iata exemplul: ne propunem sa studiem comportamentul la limita al sirului definit prin
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a0 ~ 0,10
Pentru n = 1, 2, 3, …, si eventual sa determinam dependenta acestui comportament fata de
„data initiala” a > 0.
Vom folosi coloanele tabelului, de exemplu pana la linia 31 (acest numar poate varia in
functie de problema si limita de calcul a softului ales). Pe coloana A vom genera numerele
naturale 1, 2, 3, …, 31, de exemplu punand A1=1, A2=A1+1, si apoi copiind formula pana la
linia 31. Vom incepe studiul cu A1=1, sirul xn fiind generat pe coloana B.
Asezam data initiala a = 1 (pentru inceput) in B1 si in B2 formula pentru
x2 = (1+1/B1)^A1
Copiem apoi formula pe toata coloana B si pe inca cateva coloane in care vom schimba pe
rand data initiala din C1, D1, ...

Cu „Insert Charts” putem vedea si grafic rezultatele.

-

Pentru a = 1 sirul numeric sustine ideea ca subsirul termenilor impari converge rapid la
1 iar cel al termenilor pari puternic crescator la infinit;

-

Pentru a = 2, aceste fenomene se accentueaza, in sensul ca cele doua convergente de
mai sus sunt mai rapide;

-

Pentru a = 0,1 se produce o schimbare: sirul termenilor pari converge la 1 si al celor
impari la infinit

-

Pentru a = 0,2 se remarca acelasi comportament ca cel pentru a = 1, iar prin incercari
successive (coloane noi, formula copiata si date initiale schimbate), rezulta ca
probabila tranzitie de faza, adica schimbarea brusca a comportamentului sirului se
produce pentru o valoare a care cu doua zecimale exacte este a = 0,10.

Urmeaza faza demonstratiei teoretice a rezultatelor justificate de calcule numerice ce va
apartine matematicianului, si anume:
Teorema: Pentru sirul definit prin

x1  a, xn 1  (1  1 )n
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Exista un numar real
-

Pentru

-

Pentru

cu urmatoarea proprietate:
) sirul
) sirul

tinde la infinit iar sirul
converge la 1 iar sirul

converge la 1;
tinde la ;

Acest fapt a fost demonstrat de fapt, intr-o lucrare publicata in 1990 de matematicianul roman
Ciprian Foias.

Invit cititorii sa foloseasca acest mod de anliza pentru studiul altor siruri, mai mult sau mai
putin elementare. In situatiile in care raspunsul teoretic nu poate fi intuit, se vor putea obtine
suficiente informatii numerice pentru a ajuta tratarea teoretica. Profesorii de matematica au
mai sus un model prin care ii pot atrage pe elevii pasionati de informatica spre studiul analizei
matematica fara a avea resurse speciala informatice.

