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Sammanfattning

I detta 10-poängsarbete går jag igenom hur min egenhändigt producerade
kvadratrotsalgoritm fungerar praktiskt och teoretiskt. Med denna algoritm kan
man för hand räkna ut kvadratrötter som innehåller 50-60 värdesiffror. Med de
tidigare kända algoritmerna för kvadratrötter kan man räkna ut 5-6 värdesiffror.

Min algoritm fungerar inte på samma sätt som de tidigare använda
kvadratrotsalgoritmerna men den är lika korrekt. Stor tyngdvikt i arbetet har
därför lagts på att visa på att det finns flera olika korrekta algoritmer för våra
vanliga räknesätt.

Arbetet innehåller också en kort skildring av den pågående debatten huruvida
algoritmräkning i grundskolan hämmar elevernas matematiska tänkande eller
inte.
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1   Inledning

1.1   Bakgrund

Jag var mycket intresserad av matematik när jag gick på gymnasiet för 6-7 år
sedan och räknade mycket på fritiden. Mitt mål var att komma på en lösning till
ekvationen xx=y. Det gjorde jag inte, men istället kom jag fram till tre stycken
ekvationer som gjorde att man kunde bestämma kvadratroten ur tal. Alla
beräkningar som man behövde göra var så pass enkla att man med lätthet kunde
göra dem för hand. Denna ekvationsystemsmetod var rätt omständlig att
använda så småningom utvecklade jag en algoritm som byggde direkt på dessa
tre ekvationer.

Efter gymnasiet lade jag matematiken på hyllan. Jag började så småningom på
lärarhögskolan och efter fyra och ett halvt år är jag nu färdigutbildad
grundskollärare. Som mitt examensarbete passar jag på att redovisa hur denna
algoritm fungerar. Under tiden när jag sammanställt min algoritm så har jag fått
smak på matematiken igen. Jag har utöver kvadratrotsalgoritmen nu utvecklat en
kubikrotsalgoritm och en divisionsalgoritm.

1.2   Syfte

Ett delsyfte med detta arbete är att ge läsaren insikt i vad en algoritm är samt att
olika algoritmer för samma räknesätt kan se olika ut och fungera på olika sätt.
Arbetets huvudsyfte är att ge både en praktisk och teoretisk förklaring till hur
Hedmans kvadratrotsalgoritm fungerar samt att visa att den inte alls fungerar på
samma sätt som tidigare kända algoritmer för kvadratrötter.

Hedmans algoritm förklaras i tre delar. Den första delen är en lathund som rent
praktiskt visar hur man ska göra för att räkna ut kvadratroten. Det krävs inga
större förkunskaper inom matematik för att kunna följa denna lathund och
därmed kan alla som har denna lathund beräkna enklare kvadratrötter för hand.
Den andra delen är bevisdelen. I denna del visas på vilket sätt algoritmen har
teoretisk grund. Den tredje delen består av ett avancerat exempel (roten ur 97
beräknas med 55 värdesiffror). När man räknar ut ett stort antal värdesiffror så
uppkommer det problem som inte finns när man räknar ut få antal värdesiffror. I
det kapitlet tas det upp hur man smidigast löser dessa problem.
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1.3   Problemformulering

Detta examensarbete avser att belysa följande frågeställningar:

• Ska algoritmer läras ut i grundskolan?

• Finns det andra divisionsalgoritmer än de standardalgoritmer som
lärs/lärts ut i svenska skolan?

• Vilka metoder finns det sedan tidigare att beräkna kvadratrötter för hand?

• Hur fungerar Hedmans kvadratrotsalgoritm praktiskt?

• Hur fungerar Hedmans kvadratrotsalgoritm teoretiskt?
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2   Allmänt om algoritmer

2.1   Ska algoritmer läras ut i grundskolan?

Alla människor har någon gång använt sig av en algoritm. I grundskolan lärs
algoritmer för addition, subtraktion, multiplikation och division ut. De
algoritmer som används inom skolan för multiplikation och division finns
avbildade nedan.

I en algoritm summeras alla beräkningar som krävs för att utföra en komplicerad
räkneoperation till några få enkla uträkningar som utförs enligt ett enkelt system.
Användaren av algoritmerna behöver inte ha någon matematisk förståelse.
Följer han systemet och utför varje uträkning korrekt så får han rätt svar.

En generell definition av ordet algoritm är att det är en sekvens av exakt
definierade steg och operationer som leder till en lösning av ett problem. På
detta sätt fungerar datorer. Datorerna får instruktioner som ska följas till punkt
och pricka. Algoritm är således ett centralt begrepp inom dataprogrammering.

I sin essä ”Matematiklärande inför framtiden” är Per Broman kritisk mot
algoritmer i undervisningen eftersom de inte kräver ett matematiskt tänkande av
eleverna utan snarare ett mekaniskt arbete. Han anser att om man istället låter
eleverna undersöka problem och problemställningar på egen hand så har de
större möjligheter att bli bättre och mer kreativa matematiker.1

Han har funnit att i vissa årskurser så används upp till 90% av tiden i
matematikundervisningen till att öva algoritmräkning. Eftersom algoritmräkning

                                               
1 Broman, P. , Matematiklärande inför framtiden.
http://www.educ.goteborg.se/usam/pforum/matte/matframt.html  2000-09-13
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i princip enbart består av bara ensiffriga beräkningar så anser Broman att detta
rutinräknande kan överlåtas till miniräknare. Då frigörs mycket tid, som kan
användas till bl.a. problemlösning samt övande av taluppfattning.1

Rolf Hedrén på högskolan i Dalarna har följt elever i en klass från skolår 2 till
skolår 5. Denna klass fick inte lära sig standardalgoritmer förrän skolår 6 utan
uppmanades i stället att hitta sina egna metoder samt att använda sig av
huvudräkning. Resultatet av sin forskning redovisar han i rapporten ”Social
konstruktivism i elementär aritmetik”.2

Eleverna klarade av att hitta sina egna metoder, oftast kom de på metoderna helt
själva. Ibland fick de hjälp av kamrater eller lärare. Eftersom det i allmänhet tar
längre tid att göra beräkningar på alternativa sätt så är standardalgoritmerna
effektivare, om och när eleverna väl behärskar dem.2

Hedrén fann många fördelar med att låta eleverna utveckla sina egna
räknemetoder. Eftersom eleverna är med och utvecklar metoderna blir de "deras
egna". Standardalgoritmerna känns för många elever som mystiska formler som
någon annan kommit på. Hos elevernas egna metoder syns bättre vad som
händer i uträkningen. Därigenom minskar risken att de gör systematiska fel samt
att de glömmer bort hur metoden fungerar. Elevernas egna metoderna ligger
närmare huvud- och överslagsräkning än standardalgoritmerna och de tränar och
fördjupar därför sin taluppfattning bättre när de arbetar på detta sätt.2

När eleverna använder sig av egna lösningsstrategier så behöver de ha flera
strategier per räknesätt. Hur de ingående talen ser ut avgör vilken strategi de
kommer att använda. En fördel med standardalgoritmerna är att de används på
samma sätt oberoende av hur komplicerade tal som ingår i beräkningarna. Om
man använder sig av standardalgoritmer behöver man således bara lära sig en
lösningsstrategi per räknesätt. Vid besvärliga uträkningar (t.ex. division med
tvåsiffrig nämnare) så fungerar oftast inte de egna metoderna utan då behövs
standardalgoritmerna.2

2.2   Algoritmer kan se ut på olika sätt

I häftet ”Hur räknar du människa?” har Kurt-Allan Paulsson samlat ihop olika
algoritmer som används i skolor runt om i världen för de fyra traditionella
räknesätten.3 Det visar sig att det inte i något räknesätt finns en algoritm som är
helt dominerande. Olika algoritmer har slagit igenom i olika delar av världen

                                               
1 Broman, P. , Matematiklärande inför framtiden.
http://www.educ.goteborg.se/usam/pforum/matte/matframt.html  2000-09-13
2 Hedrén, R. , Social konstruktivism i elementär aritmetik. Högskolan Dalarna: Kultur och Lärande, 2000.
3 Paulsson, K-A , Hur räknar du människa?. Stockholm : HLS Förlag, 1988
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och det finns inget som pekar på att de algoritmer som vi använder i Sverige är
bättre än de som används i andra delar i världen.3

2.2.1   Kort historisk resumé över divisionsalgoritmer

Divisionsalgoritmen ser man många olika varianter på. Bara i Sverige har man
på femtio år avverkat tre varianter av denna algoritm. På femtiotalet infördes
”Trappan” som allmän algoritm i svenska skolan. På åttiotalet tog ”Liggande
stolen” över som allmän algoritm. Nu blir ”Kort division” allt vanligare i skolan
för att lösa enklare divisioner.

Alla de varianter som Kurt-Allan Paulsson funnit härstammar från några få
algoritmer. En kort historisk resumé över dessa algoritmer följer nedan.

I Europa användes under många
århundraden en ganska omständlig
algoritm för att beräkna divisioner. Denna
algoritm kallades galärmetoden. Namnet
har den fått eftersom den såg ut som en
liten båtgalär när den var färdigräknad.3

Figuren till höger visar en venetiansk
munks uträkning av divisionen
965347653446/6543218 med
galärmetoden. Denna metod levde kvar
länge eftersom uträkningarna kräver
minimalt med papper som länge var en
bristvara.5 Uträkningarna tar liten plats
eftersom siffrorna packas ihop på ett
genialiskt sätt. Dessutom sker en del av uträkningarna i huvudet. Senare i
kapitlet visas hur galärmetoden fungerar. Likheterna med kort division är
slående.

I början av 1500-talet kom två algoritmer som ersatte galärmetoden. Den som
kom först var den italienska algoritmen. Den finns bevarad i skrift sedan 1491.
Detta är den algoritm som nu används i flest länder på jordklotet. Några år
senare togs den engelska algoritmen i bruk i England.3

På 1720-talet införde Celsius en algoritm från Tyskland. Denna algoritm kallas i
Sverige för Celsius algoritm.3

                                               
3 Paulsson, K-A , Hur räknar du människa?. Stockholm : HLS Förlag, 1988
5 Thompson, J. , Historiens matematik. Lund : Studentlitteratur, 1991
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Polsk variant: Israelisk variant:

Den Anglo-amerikanska algoritmen började användas i slutet av 1800-talet i
Amerika. Denna algoritm finns i flera varianter och är efter den italienska
algoritmen den mest spridda divisionsalgoritmen på jordklotet. ”Trappan” är en
version av denna algoritm.3

1979 infördes med blandade känslor en ny algoritm i den svenska skolan. Denna
algoritm fick namnet ”Den liggande stolen”. Det är bara i Sverige som den
liggande stolen används. Liknande varianter används i Danmark, Israel och
Polen.3

På senare år har kort division blivit en populär algoritm i skolorna. Kort division
bygger på att man gör stora delar av uträkningen i huvudet och därför ser
algoritmen ganska enkel ut. Kort division är dock inget nytt påfund. Det finns

                                               
3 Paulsson, K-A , Hur räknar du människa?. Stockholm : HLS Förlag, 1988

Trappan:
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t.ex. förkortade varianter av den Anglo-amerikanska algoritmen som är lik den
korta division som används ute i skolorna. I nästa stycke så ser man också att
galärmetoden har stora likheter med kort division.

Kort Division:

Förkortade varianter av den Anglo-amerikanska algoritmen:

2.2.2   Galärmetoden:5

I förra stycket finns en figur som visar hur uträkningen av en komplicerad
division ser ut när den beräknats med galärmetoden. I detta stycke så visas steg
för steg hur man gör för att beräkna en enkel division med galärmetoden.

Man börjar med att teckna divisionen på bråkform. Det är viktigt att se till att
täljarens och nämnarens första siffra står lika långt åt vänster.

Nu tar man reda på hur många gånger 6 går i 8 (1 gång). Ettan är den första
siffran i kvoten. Kvoten skrivs till höger om täljaren. Produkten 6!1 dras ifrån 8
(8L6=2) och denna differens skrivs ovanför åttan. Nu är åttan och sexan
färdiganvända så nu stryks de.

                                               
5 Thompson, J. , Historiens matematik . Lund : Studentlitteratur, 1991
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Eftersom man strukit nämnaren får man teckna den igen. Denna tecknas till
höger om den gamla nämnaren. När man som i detta fall har en ensiffrig
nämnare kan det kännas onödigt att man stryker denna men vid flersiffriga
nämnare är denna strykning nödvändig.

Nu ska man ta reda på hur många gånger 6 går i 25 (6!4=24). Fyran fylls på
kvoten. Produkten 6!4=24 dras från 25 och differensen 1 skrivs ovanför
femman. Därefter stryks tvåan, femman och sexan. Man fyller därefter på en ny
sexa till höger om den gamla.

Nu ska man ta reda på hur många gånger 6 går i 17 (6!2=12). Tvåan  fylls på
kvoten. Produkten 6!2=12 dras från 17 och differensen 5 skrivs ovanför sjuan.
Därefter stryks ettan, sjuan och sexan. Man fyller därefter på en ny sexa till
höger om den gamla.

Nu ska man ta reda på hur många gånger 54 går i 6. Den går exakt nio gånger
och alltså går divisionen jämt upp. Nian fylls på kvoten och nu är uträkningen
färdig.

Tillvägagångssättet för galärmetoden är i princip samma som för kort division.
Om man jämför utseendet på kort division och galärmetoden ser man därför
likheter i de ingående siffrorna.
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 Kort Division:

2.2.3   Gerberts metod

En av de första divisionsalgoritmerna kallas Gerberts metod eller järndivision.
Den skapades i slutet av 900-talet av Joseph Spanioren. Den fungerar på ett helt
annat sätt än de divisionsalgoritmer som nämnts innan. Metoden bygger på att
man i varje steg plockar bort en kvot. Man får då kvar en rest. Denna rest delas
upp i en kvot och en rest. Detta förlopp upprepas till resten är noll (under
förutsättning att divisionen går jämnt upp). Då är uträkningen färdig. Man slår
då ihop alla delkvoter till en kvot. Detta är hela divisionens kvot. På följande sätt
kan uträkningen av (8574/6) se ut med Gerberts metod.5

     8574/6=8574/(10-4) Kvoter: Rester:

8574/(10-4)= 800  +(8574-800(10-4))/(10-4)= 800 +3774/(10-4)
3774/(10-4)= 300  +(3774-300(10-4))/(10-4)= 300 +1974/(10-4)
1974/(10-4)= 100  +(1974-100(10-4))/(10-4)= 100 +1374/(10-4)
1374/(10-4)= 100  +(1374-100(10-4))/(10-4)= 100 +  774/(10-4)

774/(10-4)= 70  +  (774-  70(10-4))/(10-4)= 70 +  354/(10-4)
354/(10-4)= 30  +  (354-  30(10-4))/(10-4)= 30 +  174/(10-4)
174/(10-4)= 10  +  (174-  10(10-4))/(10-4)= 10 +  114/(10-4)
114/(10-4)= 10  +  (114-  10(10-4))/(10-4)= 10 +    54/(10-4)

54/(10-4)= 54/6=           9
1429

Hedmans divisionsalgoritm:

I alla exempel i detta kapitel så utförs divisioner med ensiffrig nämnare. Alla
dessa algoritmer (med undantag av kort division) kan även användas då man har
en flersiffrig nämnare. Beräkningarna blir med dessa algoritmer ganska
komplicerade redan vid 5-6 siffror i nämnaren. Jag har därför utvecklat en egen
divisionsalgoritm som är särskilt användbar då man har stora tal i nämnaren.
Man kan med denna algoritm enkelt beräkna divisioner med 25L30 siffriga tal i
nämnaren för hand. Det står lite mer om denna algoritm i diskussionskapitlet.

                                               
5 Thompson, J. , Historiens matematik . Lund : Studentlitteratur, 1991
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2.3 al-Khwarizmi

Ordet Algoritm härstammar från den arabiske matematikern Abu Abdullah
Mohammed ibn Musa al-Kwarizmi al-Magusi. Han levde under åren 680L750
och verkade i Vishetens hus i Bagdad, ett centrum för vetenskaplig forskning
och undervisning. alLKhwarizmis insatser har fått mycket stor betydelse för
matematikens utveckling. Hans bok om aritmetik introducerade de arabiska
taltecknen i Europa. Detta blev utgångspunkt till en trehundraårig strid i Europa
för och emot den nya aritmetiken. Den ursprungliga arabiska texten till denna
bok har gått förlorad och kvar finns endast en latinsk översättning från
1200Ltalet. Denna översättning börjar med orden: ”Dixit Algorismi…”
(”alLKhwarizmi sade…”). Detta gav oss ett nytt ord (algorism) som sedan
omvandlades till ordet algoritm.7 I den arabiska titeln på denna bok fanns ordet
”alLjabr”. Detta ord omvandlades och gav upphov till ordet algebra.8

                                               
7 McLeish, J. , Matematikens kulturhistoria . Falkenberg : Bokförlaget Forum AB, 1996
8 Thompson, J. , Wahlström & Widstrands Matematiklexikon . Falun : Wahlström & Widstrand, 1996
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3   Kvadratrotsalgoritmer

3.1   Tidigare tillämpade algoritmer för kvadratrötter

Hedmans kvadratrotsalgoritm är inte den första metoden som kan beräkna
kvadratrötter för hand. Det finns sedan tidigare både vanliga algoritmer och
rekursionsformler för beräkning av kvadratrötter. Nackdelen med samtliga dessa
metoder är att beräkningarna redan vid femte till sjätte värdesiffran blir för
komplicerade att räkna utan tekniska hjälpmedel. Med Hedmans metod börjar
inte uträkningarna bli speciellt krävande förrän man fått ut 40-50 värdesiffror.

I detta stycke presenteras tre metoder som används för att beräkna kvadratrötter.
De två första är vanliga algoritmer där man får ut en värdesiffra i taget medan
den tredje är en rekursionsformel. En rekursionsformel är en formel som
används gång på gång. Svaret av den förra uträkningen stoppas in i formeln på
nytt och då får man ett ännu mer exakt svar o.s.v. Rekursionsformler kan efter
ganska få gånger ge ett bra närmevärde till kvadratrötter.

3.1.1   En vanlig algoritm

En bra algoritm för kvadratrötter står beskriven i boken ”På tal om tal” av Lars
Nystedt. Nedan följer ett sammandrag av hur denna metod fungerar.4

Algoritmen beskrivs i form av ett exempel. Nedan visas uträkningen av roten ur
5377761. Figuren visar hela algoritmen med index utmarkerade. Hela
algoritmen förklaras därefter på ett förenklat sätt.

                                               
4 Nystedt, L. , På tal om tal – En läsebok i matematik. 2 uppl. Instant Mathematics, 1995
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Siffrorna i kvadraten förs först ihop av grupper av två (5 37 95 73). Den första
gruppen innehåller bara siffran 5. Femman förs ned i algoritmen (index 1=i1).
Kvadraten av kvadratrotens första värdesiffra (a) får ej överstiga detta värde.
Alltså gäller a2[5. Det största heltal som uppfyller denna ekvation är a=2. Nu
har man fått reda på den första värdesiffran. Därefter förs a2 in i algoritmen vid
index 2 (i2). Sedan subtraheras a2=4 från 5 och man får resten 1. Till ettan
flyttar man ned nästa talpar från kvadraten (37) och får då 137 (i3).4

Nu ska man ta reda på största heltal b (kvadratrotens andra siffra) som uppfyller
villkoret: (10!(Kvadratroten hittills) + b)2 [537 .Eftersom man bara räknat
fram siffran 2 så är värdet på kvadratroten hittills 2. Kvadratens två första
talgrupper bildar 537. I den förra ekvationen a2[5 så bestod högerledet enbart
av kvadratens första talgrupp.4

Eftersom kvadratroten hittills är 2 så kan ekvationen förenklas till:
(10!2+b)2[537 & (20+b)2[537 & (400+b2+40b)[537 & b2+40b[137 &
(40+b)!b[137
Högerledet visade sig bli samma tal som skrivits in i algoritmen vid i3. När man
förenklar ekvationen på detta sätt så blir högerledet alltid det tal som redan står
inskrivit i algoritmen. Detta är en bra kontroll för att se att man räknat rätt. 4

Nu tar man reda på det största heltalsvärdet på b som uppfyller ekvationen
(40+b)!b[137. Testning ger att detta värde är b=3. b=3 & (40+b)!b=129.
129 förs in i algoritmen (i4). 129 subtraheras från 137 och man får resten 8. Till
resten flyttas nästa talpar ned (77) och bildar talet 877 (i5).4

Nu tar man reda på största heltal c (kvadratrotens tredje siffra) som uppfyller
villkoret: (10!(Kvadratroten hittills) + c)2 [53777. Nu består högerledet av
kvadratens tre första talgrupper. Eftersom värdet man räknat fram på
kvadratroten hittills är 23 (a=2 och b=3) så ekvationen kan tecknas som
(10!23+c)2[53777. Förenkling av denna ekvation ger: (10!23+c)2[53777 &
(230+c)2[53777 & (2302+c2+460c)[53777 &
&(c2+460c)[(53777L2302) & (c2+460c)[(53777L52900) &
&(c+460)!c[877

Här bör observeras att högerledet (877) har samma värde som redan står i
algoritmen (i5). Det största heltalsvärde som på c som uppfyller ekvationen
(c+460)!c[877 är c=1. c=1 & (c+460)!c=461 (i6). Nu subtraheras 461 från
877 och bildar resten 416. Till resten flyttas det sista talparet ned (61) och bildar
talet 41661 som skrivs in i algoritmen (i7).4

                                               
4 Nystedt, L. , På tal om tal – En läsebok i matematik. 2 uppl. Instant Mathematics, 1995
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Nu tar man reda på största heltal d (kvadratrotens fjärde siffra) som uppfyller
villkoret: (10!(Kvadratroten hittills) + d)2 [5377761. Nu består högerledet av
kvadratens samtliga fyra talgrupper. Värdet man räknat fram på kvadratroten
hittills är 231 så ekvationen kan tecknas (10!231+d)2[5377761. Förenkling av
denna ekvation ger: (10!231+d)2[5377761 & (2310+d)2[5377761 &
(23102+d2+4620d)[5377761 & (d2+4620d)[(5377761L23102) &
(d2+4620d)[(5377761L5336100) &(d+4620)!d[41661.
Även här blir högerledet det tal som redan står i algoritmen (i7).4

Nu ska man ta reda på största möjliga heltal på d som uppfyller ekvationen
(d+4620)!d[41661. Testning ger att det största värdet på d=9 &
(d+4620)!d=41661 (i8).4

Om man nu drar 41661 från 41661 så får man resten noll. Det finns ej heller
några fler siffror att flytta ned från kvadraten. Detta betyder att kvadratroten
man räknat ut är exakt. Kvadratroten ur 5377761 är således exakt 2319. 4

3.1.2   En annan vanlig algoritm

Denna kvadratrotsalgoritm fann jag i en lärobok i Algebra för gymnasiet från
1963. Jag visar förenklat hur denna algoritm fungerar genom att räkna samma
tal som i förra exemplet (d.v.s. roten ur 5377761).6

Det första man gör är att man konstaterar att: 4000000 < 5377761 < 9000000 &
20002 < 5377761 < 30002 . Här ser man att roten ur 5377761 måste ligga mellan
2000 och 3000. Eftersom man vet att 2000 ingår i roten så kan man dra bort
20002=4000000 från kvadraten. Man får då kvar resten 1377761. För att få fram
ytterligare delar av roten följer man följande formel.6

1377761/(2!2000) = 1377761/4000 ] 300
300 är således en del av roten. Innan man lägger till denna delrot till totalroten
så ska den nya resten beräknas. Den beräknas med följande formel.

Den nya resten blir således: 1377761 L (2!2000+300)!300=1377761L4300!300=
=1377761-1290000 = 87761
Nu läggs delroten till totalroten och bildar talet 2300.

                                               
4 Nystedt, L. , På tal om tal – En läsebok i matematik. 2 uppl. Instant Mathematics, 1995
6 Sjöstedt, C.E. , Algebra för gymnasiet. IR för reallinjen . Lund : Gleerups, 1963

Resten / (2 ! (Roten hittills)) ] (Del av rot)

Ny Rest = Gammal Rest -  (2 ! (Totalroten hittills)+Delroten) ! Delroten
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För att ta reda på ytterligare en del av roten gör man på samma sätt.
87761/(2!2300) = 87761/4600 ] 10
10 är en del av totalroten. Den nya resten räknas ut.
87761 - (2!2300+10)!10 = 87761 - 46100 = 41661
Nu läggs delroten till totalroten och bildar talet 2310.

För att ta reda på ytterligare en del av roten gör man på samma sätt.
41661/(2!2310) = 41661/4620 ] 9
9 är en del av totalroten. Den nya resten räknas ut.
41661 - (2!2310+9)!9= 41661 - 4629!9 = 41661 - 41661 = 0
Den nya resten blev noll och man har således räknat ut en exakt rot. Delroten
läggs till totalroten och bildar den slutliga roten 2319 (samma resultat som i
förra exemplet).

3.1.3   En rekursionsformel

I boken ”Historiens matematik” av Jan Thompson beskrivs en rekursionsformel
för beräkning av kvadratrötter. Med denna metod bestämde babylonierna för
4000 år sedan roten ur två till 1.414213. Detta närmevärde har ett fel som är
mindre än 0.0005 promille.3

Hur denna metod fungerar förklaras enklast geometriskt.

I figuren åt vänster så är en rektangel uppritad.
Metoden är väldigt enkel. Man ska göra om
denna rektangel till en kvadrat utan att förändra
arean. I en kvadrat som har arean 2 har nämligen
varje sida längden kvadratroten ur 2.

Rektangelns korta sida är mindre än roten ur två medan den långa sidan är större
än roten ur två. Medelvärdet av den korta och långa sidan väljs som första
närmevärde till roten ur 2. Medelvärdet är: (1+2)/2=3/2.

Om man ritar upp en ny rektangel där den ena
sidan är 3/2 och arean är 2 så blir den andra
sidan 4/3 ty (3/2)!(4/3)=2. Eftersom 4/3 är
mindre än 3/2 så är detta längden på den korta
sidan. Som andra närmevärde till roten ur två
väljs medelvärdet av 4/3 och 3/2
(4/3+3/2)/2=17/12. 5

                                               
3 Thompson, J. , Historiens matematik . Lund : Studentlitteratur, 1991

1 Area=2

2

4/3  Area=2

3/2
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Eftersom 17/12=1.4166… medan roten ur 2 är 1.4142… så verkar man fort få
fram ett bra närmevärde med denna metod. 5

Denna metod kan beskrivas med formeln ak=(ak-1+a/ak-1)/2 (där k=0,1,2,3,4…).
ak är det närmevärde på kvadratroten av a som ska räknas ut denna gång samt
akL1 är det närmevärde som räknades ut gången innan. Om ak-1 ritas in som den
ena sidan i en rektangel med arean a så blir den andra sidan a/ak-1. Nästa
närmevärde på a (ak) blir ett medelvärdet av dessa två sidor ak=(ak-1+a/ak-1)/2.

Om man kör formeln ak=(ak-1+a/ak-1)/2 några gånger får man snabbt ett bra
närmevärde till kvadratroten ur a i bråkform. Nedan följer ett exempel när man
räknar ut ett närmevärde till kvadratroten ur 2 med denna rekursionsformel. 5

a0=1 (Startvärdet sätts alltid till ett)
a1=(1+2/1)/2=3/2
a2=(3/2+2/(3/2))/2=(3/2+4/3)/2=(18/12+16/12)/2=(34/12)/2=17/12
a3=(17/12+2/(17/12))/2=(17/12+24/17)/2=(289/204+288/204)/2=
=(577/204)/2=577/408
a4=(577/408+2/(577/408))/2=(577/408+816/577)/2=
=(332929/235416+332928/235416)/2=(665857/235416)/2=
=665857/470832

Efter att ha kört rekursionsformeln fyra gånger så har man fått fram närmevärdet
665857/470832 till kvadratroten ur 2. I decimal form motsvarar detta bråk
1,41421356237468… medan kvadratroten ur 2 är 1,41421356237309…
Detta närmevärde har i decimal form alltså tolv korrekta värdesiffror. En
nackdel med denna metod är att närmevärdet alltid är ett bråkuttryck. För att
konvertera bråkuttrycket till decimal form så får man utföra en komplicerad
division. Divisionen ovan (665857/470832) tar timmar att beräkna för hand om
man använder standardalgoritmer. Om man däremot använder Hedmans
divisionsalgoritm så kan man snabbt räkna ut ett närmevärde på denna division.

                                               
5 Thompson, J. , Historiens matematik . Lund : Studentlitteratur, 1991
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3.2   En lathund till Hedmans algoritm

3.2.1  Inledning

Jag kom på denna metod för cirka 7 år sedan. Metoden har därefter förbättrats
och förenklats till den variant som presenteras i detta examensarbete. I början
bestod min metod av ren ekvationsräkning. Dessutom var jag i början beroende
av att använda mig av en tabell för att ta reda på vad jag kallar tMtermerna.

Med tiden omformades metoden till en algoritmliknande metod. Dessutom kom
jag på ett sätt att lätt få fram tMtermerna utan att läsa av dem i en tabell. Metoden
blev då helt oberoende av tabeller.

Vid beräkningar med Hedmans algoritm används två uppsättningar papper. På
det ena utförs själva algoritmen (resultatbladet) och på det andra görs de
beräkningar som är för svåra att lösa i huvudet (uträkningsbladet). De
beräkningar man gör på uträkningsbladet är lite svårare additioner, subtraktioner
och multiplikationer. Dessa beräkningar kan man antingen lösa med skriftlig
huvudräkning eller med standardalgoritmer. Jag har använt mig av
standardalgoritmer för att lösa alla uträkningar. Alla uträkningar är gjorda på
vanliga smårutiga papper (en ruta = 0,5 cm!0,5 cm).

3.2.2  Teckna kvadraten

Skriv upp kvadraten du ska dra roten ur. Det spelar ingen roll huruvida du ska
beräkna roten exakt eller ett närmevärde med ett visst antal decimaler.

Exempel: X2=317922311716

När man räknar på rutpapper är det viktigt att varje siffra kommer i en egen ruta
samt att det inte blir någon tom ruta mitt i talet.

3.2.3  Ta reda på starttermen samt antal heltalvärdesiffror som
roten består av

Man börjar räkna bort siffror i par från kvadraten bakifrån. Man slutar då man
har antingen en eller två siffror kvar. Dessa kvarvarande siffror är starttermen.
Varje sifferpar i kvadraten ger en siffra i kvadratroten. Dessutom ger starttermen
en siffra i kvadratroten. Antal par siffror som kvadraten består av plus
starttermen visar således hur många heltalsvärdesiffror kvadratroten består av.

Exempel: X2=31  79 22 31 17 16  består av 5 par siffror plus starttermen. Fem
plus ett är sex. Dess kvadratrot består alltså av sex heltalsvärdesiffror.
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Starttermen är i detta exempel 31. I detta fall var starttermen tvåsiffrig men den
kan även vara ensiffrig.

3.2.4  Ta reda på kvadratrotens första siffra

Man flyttar nu ned starttermen på resultatpappret. Det är med denna siffra som
beräkningarna startar. Nu ska man ta reda på största möjliga heltalskvadrat som
inte överstiger starttermen. I detta fall är största möjliga kvadrat  52=25. Nu vet
man att kvadratrotens första siffra är 5. I stället för att kalla denna siffra ”a” så
kallar man den ”q”. Detta kommer att underlätta senare beräkningar.

Denna siffra skrivs in i en tabell som i sidled börjar på mitten av pappret (se
figur nedan). Denna tabell kallas taltabellen. Alla nya värdesiffror från
kvadratroten som man får ut fyller man på nedåt i denna tabell.

Exemplet ovan visar hur man subtraherar bort 52 från starttermen och därav får
en rest. Det är med denna rest som beräkningarna fortsätter.

3.2.5  Ta reda på kvadratrotens andra siffra

Nu flyttar man ned kvadratens två nästa siffror till resten. I detta exempel
innebär detta att man flyttar ned 79. Då får man talet 679. Nu ska man ta reda på
största möjliga heltalsvärde på w som uppfyller ekvationen:
w(w+20q)[679. Eftersom man vet att q=5 så kan man skriva ekvationen
som w(w+100)[679. Nu gäller det att testa olika heltalsvärden på w för att
hitta det största som uppfyller ekvationen.

För att slippa testa alla tio värdena på w så kan man först ta reda på ungefär hur
stort w är och bara testa de värden som ligger i närheten. Ett sätt att få reda på
ett närmevärde till w är att försumma w:an som finns inom parenteserna. Detta
kan man göra eftersom värdet på w är maximalt nio och nio är ett ganska litet
tal i förhållande till 100 (det andra talet i parentesen). Ekvationen man får då är
w!100[617. Denna ekvation ger att w\6. Detta närmevärde till w testar man
i ekvationen: w(w+100)[679. w=6 & w(w+100)= 6!106= 636. Eftersom
636<679 så kan w vara 6. Man testar också w=7 & w(w+100)= 7!107=
=749. Eftersom 749>679 så måste w vara mindre än 7. Alltså är w=6.

Exempel:   317922311716

                 31   ( startterm )             q = 5
               -   25   ( 52 )
                    6   ( rest )
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I figuren ser man att 636 dras bort från 679 och detta ger upphov till en ny rest.

Observera att man drar ett streck under w=6 efter det att man skrivit upp
resultatet i taltabellen. Detta streck kommer att underlätta beräkningarna längre
fram.

3.2.6  Gör en multiplikationstabell

Nästa steg i beräkningarna är att göra en multiplikationstabell. Denna tabell kan
man även kalla för en m-tabell. M-tabellen tecknar man till höger om taltabellen.
MMtabellen är ett visst tals gångertabell från 1-9. Det tal man ska göra mMtabellen
för är dubbla det tal som nu står i taltabellen läst uppifrån och ned. I vårt
exempel står det 56 i taltabellen alltså ska man göra m-tabell för 56!2=112.

Nu ska man teckna 112:ans gångertabell från 1 till 9. Hur man räknar ut dessa
värden spelar ingen roll. Det sätt som jag tycker är enklast och säkrast är stegvis
addition. Nedan följer en beskrivning hur man skapar 112:ans m-tabell med
stegvis addition.

Först skriver man upp 112 ty 112!1=112. Därefter tar man reda på vad 112!2
blir (antingen genom att räkna 112+112 eller 112!2).

Början av m-tabellen ser ut på följande sätt:

112   |              |
  1     |       112 |
  2     |       224 |

När man tar reda på vad 112!3 är lägger man ihop 112 och 224 eftersom
112!1+112!2=112!3. Eftersom talen redan står uppställda som de gör i en
standardalgoritm för addition så blir det enkelt att få fram att 112!3=336.

Exempel: 317922311716

                31                                          q = 5
              -    25 w = 6
               679
               -    6 3 6  (w(w+10q))
                      43  (ny rest)
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112   |              |
  1     |       112 |
  2     |       224 |
  3     |       336 |

För att få fram vad 112!4 är så adderar man det översta talet (112!1) med det
understa (112!3) och skriver dit resultatet. Därefter så adderar man det översta
talet (112!1) med det understa (112!4) och skriver dit nästa resultat (112!5).
Samma tillvägagångssätt har man när man ska få fram alla tal i m-tabellen.
Addera det översta talet med det understa.

112    |               |
  1     |       112 |
  2 |       224 |
  3     |       336 |(112+224)
  4     |       448 |(112+336)
  5     |       560 |(112+448)
  6     |       672 |(112+560)
  7     |       784 |(112+672)
  8     |       896 |(112+784)
  9     |     1008 |(112+896)

Nu är tabellen från 1-9 klar. För att kontrollera att man utfört alla additioner
rätt så adderar man 112 en gång till. Är detta resultat (112!10) tio gånger så
stort som 112!1 så är alla beräkningar korrekt utförda. En kontroll kan man
också göra vid 112!5. Detta värde ska vara tio gånger större än det värde man
läste av i taltabellen.

112   |              |
  1     |       112 |
  2     |       224 |
  3     |       336 |
  4     |       448 |
  5     |       560 | (56!10=560  OK!)
  6     |       672 |
  7     |       784 |
  8     |       896 |
  9     |     1008 |
         |     1120 | (112!10=1120  OK!)
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3.2.7   Ta reda på kvadratrotens tredje siffra

De beräkningar som har gjorts hittills är:

Att ta reda på den tredje siffran är väldigt enkelt. Först flyttar man ned en siffra
från kvadraten till resten. I vårt exempel har vi resten 43. Till den flyttas det ned
en 2:a och då bildas talet 432. Nu går man in i den högra kolumnen av
mLtabellen. Där tar man reda på det största möjliga värde som ej överstiger 432.
I detta fall är detta värde 336. Nu går man över till vänstra kolumnen och ser att
detta värde motsvaras av 3. Kvadratrotens tredje värdesiffran är sålunda 3.

317922311716

     31                                q = 5                  112   |                 |
     -   2 5                                 w = 6                   1    |     112 |
       679                               e = 3                      2    |     224 |
      -     6 3 6                          3    |    336 |
           432                                                              4    |     448 |
       -  3 3 6                                                              5    |     560 |
              96                                                              6    |     672 |
     7    |    784 |
     8    |     896 |
       9    |   1008 |
                     |   1120 |

    317922311716

     31                                q = 5                  112   |                 |
     -   2 5                                 w = 6                 1    |   112 |
       679                                                               2    |    224 |
      -     6 3 6                           3    |     336 |
           43                                                                4    |    448 |
                                                                           5    |  560 |
                                                                           6    | 672 |
     7    |    784 |
     8    |    896 |
       9    |  1008 |
                       |  1120 |
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3.2.8   Fyrstegsprocessen

Det som gör Hedmans algoritm så kraftfull jämfört med tidigare
kvadratrotsalgoritmer är att man använder sig av en fyrstegsprocess som man
upprepar valfritt antal gånger. Varje gång man upprepar processen får man ut en
ny värdesiffra. Beräkningarna i varje steg i denna process är enkla. Detta leder
till att man snabbt kan räkna ut ett stort antal decimaler. I ett senare kapitel (3.4)
visas ett exempel på hur man med denna algoritm kan räkna ut ett närmevärde
till roten ur 97 med 54 decimaler. Beräkningarna blir gradvis svårare eftersom
man i steg 2 adderar alla tMtermer och antalet tMtermer ökar proportionellt med
antalet värdesiffror man räknat fram. Begreppet t-term förklaras i nästa stycke.

De fyra stegen är i tur och ordning:

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Om kvadratens siffror är slut fyller man på med en nolla.
2, Addera alla tMMtermer.
Hur man gör detta förklaras utförligt i nästa stycke.
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
Man måste se till att värdet av detta steg alltid är positivt. Hur man ska handla
om man får ett negativt värde här beskrivs i det avancerade exemplet (stycke
3.4.9).
4, M-tabellens största möjliga värde.
Man går in i m-tabellens högra kolumn och tar reda på det största möjliga
värde som ej är större än värdet av steg 3. Motsvarande heltal i den vänstra
kolumnen är den sökta värdesiffran. Denna värdesiffra förs in i taltabellen.

Därefter subtraherar man värdet av steg 4 från värdet av steg 3. Då får man en
rest som man fyller på med en siffra från kvadraten. Nu är man tillbaka vid
steg 1. Nu kan man upprepa processen så länge man själv vill.

3.2.9   Beräknande av tMMtermer

Det är lättare att åskådliggöra hur man får fram tMtermerna om
man tar ett nytt exempel (vi återvänder sedan till vårt gamla
exempel). Det nya är exemplet är kvadratroten ur
72552783835904228880468961321. Vi hoppar in i
beräkningarna då den tionde värdesiffran är uträknad.
Taltabellen ser då ut som på bilden åt höger.

Varje tMterm består av två ihopmultiplicerade värdesiffror. Om
det är två olika värdesiffror som multiplicerats ihop så
multiplicerar man dessutom resultatet med en tvåa.

q = 2
w = 6
e = 9
r = 3
t = 5
y = 6
u = 2
i = 3
o = 9
p = 6
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Exempel på t-term med samma värdesiffra: rr
Exempel på t-term med olika värdesiffror: 2rt

För att ta reda på den första t-termen finns det två metoder. Den ena kallas
mittenmetoden och den är lämplig när man har räknat ut ganska få värdesiffror
(upp till 15 stycken). Den går till så att man helt enkelt tar den mittersta
värdesiffran i taltabellen under strecket.

Till höger är taltabellen under strecket uppritad (q och
w saknas därför i denna taltabell). Mitten av denna
tabell ligger emellan y och u. Den första tMtermen
innehåller således både y och u. Eftersom y och u
är två olika värdesiffror så innehåller denna tMterm även
en tvåa. Den första tMtermen är alltså 2yu. Eftersom
den första t-termen består av tabellens mittersta
värdesiffror så kallar man denna term för mittentermen.

Den andra metoden att ta reda på mittentermen heter formelmetoden och den är
lämplig att använda när man räknat ut många värdesiffror (15 eller flera). När
man räknat ut bortemot 40 värdesiffror så är nämligen inte mittenmetoden
praktiskt genomförbar. Formelmetoden fungerar på följande sätt: Först tar man
numret på den värdesiffra man räknade ut senast. Därefter adderar man med tre
samt dividerar summan med 2. Denna formel ser ut på följande sätt:

I exemplet ovan har den senast uträknade värdesiffran nummer 10. Genom
formeln får man reda på vilka värdesiffror mittentermen består av.
Mittentermen består av = (10+3)/2= 6,5. Att man fick svaret 6,5 betyder att
mitten ligger mittemellan 6 och 7. Mittentermen består alltså av värdesiffrorna
y och u. Eftersom y och u inte är samma värdesiffra så ska man även
multiplicera in faktorn 2. Även om y och u råkar ha samma numeriska värde
ska de räknas som två olika värdesiffror. Mittentermen blir även här 2yu. Det
spelar ingen roll vilken av de två metoderna man använder
eftersom man får ändå ut samma mittenterm.

Nu när man fått fram mittentermen (2yu) kan man enkelt få
fram de resterande tMtermerna.

För att få fram den andra tMtermen går man stegvis upp med den
ena siffran och ned med den andra. Produkten av de två
värdesiffror man landar på bildar den nya tMtermen. Man får
dessutom multiplicera produkten med två eftersom dessa två
värdesiffror är olika. Man upprepar detta förfarande ända till

e = 9
r = 3
t = 5
y = 6
u = 2
i = 3
o = 9
p = 6

Mittentermen består av = ( Numret p å senast uträknad värdesiffra + 3 ) / 2

q = 2
w = 6
e = 9
r = 3
t = 5
y = 6
u = 2
i = 3
o = 9
p = 6
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man kommit till slutet av kolumnen. Samtidigt kommer man till strecket som
gjordes under w:an. Strecket är en viktig gräns. q och w ingår nämligen aldrig
i tMtermerna. Den lägsta värdesiffran som ingår i tMtermerna är e och den bildar
alltid par med den högsta värdesiffran (i detta fall p).

På nästa sida följer steg för steg hur man får fram alla tMtermer i exemplet.
Taltabellerna är klippta vid strecket eftersom q och w aldrig ingår i tMtermerna.

I den första figuren är mittentermen utritad. Den innehåller värdesiffrorna y
och u. Eftersom detta är två olika värdesiffror får man även multiplicera med 2.
Första figuren ger tMtermen 2yu (mittentermen). I nästa figur går man upp ett
steg med den översta pilen och ned ett steg med den nedersta. Man hamnar då på
t och i. Produkten av dessa värdesiffror bildar nästa tMterm. Eftersom man
går åt olika håll med pilarna så kommer att alla följande tMtermer innehålla två
olika värdesiffror. Därför ska man multiplicera in en tvåa i alla följande tMtermer.
Andra figuren ger följaktligen tMtermen 2ti. På samma sätt ger den tredje
figuren tMtermen 2ro samt den fjärde figuren tMtermen 2ep. 2ep är den
sista tMtermen eftersom taltabellen har tagit slut både upptill och nedtill. Tabellen
tar alltid slut samtidigt upptill som nedtill. Den sista tMtermen innehåller alltid e
och den högsta värdesiffran (i detta exempel p).

Summan av alla tMtermer (∑t) är i detta fall:
∑t=2yu+2ti+2ro+2ep=2(yu+ti+ro+ep)=
=2(6!2+5!3+3!9+9!6)=2(12+15+27+54)

Nu ska man räkna ut vilket numeriskt värde detta blir. Detta moment kan göras
på valfritt sätt så länge man låter bli att använda miniräknaren. Jag använder mig
av en vanlig additionsalgoritm.

Först summerar man alla produkter av värdesiffrorna (det som finns i parentesen
ovan). Därefter multiplicerar man summan med två (eller adderar den med sig
själv). På följande sätt ser uträkningen ut:

    e = 9
    r = 3
    t = 5
>y = 6
>u = 2
    i = 3
    o = 9
    p = 6

    e = 9
    r = 3
>t = 5
    y = 6
    u = 2
>i = 3
    o = 9
    p = 6

>e = 9
    r = 3
    t = 5
    y = 6
    u = 2
    i = 3
    o = 9
>p = 6

    e = 9
>r = 3
    t = 5
    y = 6
    u = 2
    i = 3
>o = 9
    p = 6
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Summan av tMtermerna när man räknat ut den tionde värdesiffran är alltså 216.
När man ska räkna ut summan av tMtermerna efter det att man räknat ut den elfte
värdesiffran så gör man på liknande sätt.

Först och främst ritar man upp taltabellen
under strecket (se figuren åt höger). Nu ska
man ta reda på mittentermen. Eftersom det
fortfarande rör sig om så få värdesiffror så
ser man direkt att mittentermen kommer
bestå av u (det mittersta talet i tabellen).

Man kontrollerar även att formel-metoden
ger samma resultat.
Mittentermen ska enligt denna bestå av :
(Numret på senast uträknad värdesiffra + 3)/2=(11+3)/2=7

Mittentermen består alltså av produkten av två u. Eftersom detta är samma
värdesiffra så ska man ej multiplicera med 2. Mittentermen är således uu. För
att få fram de efterföljande tMtermerna gör man på samma sätt som tidigare.

q = 2
w = 6
e = 9
r = 3
t = 5
y = 6
u = 2
i = 3
o = 9
p = 6
å = 4

e = 9
r = 3
t = 5
y = 6
u = 2
i = 3
o = 9
p = 6
å = 4

          12
          15               
          27
     +     5 4                   
        108
     +  1 0 8
        216

     ∑t=216

        e = 9
        r = 3
        t = 5
        y = 6
>>u = 2
        i = 3
        o = 9
        p = 6
        å = 4

    e = 9
    r = 3
    t = 5
>y = 6
    u = 2
>i = 3
    o = 9
    p = 6
    å = 4

    e = 9
    r = 3
>t = 5
    y = 6
    u = 2
    i = 3
>o = 9
    p = 6
    å = 4

    e = 9
>r = 3
    t = 5
    y = 6
    u = 2
    i = 3
    o = 9
>p = 6
    å = 4

>e = 9
    r = 3
    t = 5
    y = 6
    u = 2
    i = 3
    o = 9
    p = 6
>å = 4
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Den enda term som kan bestå av två likadana värdesiffror är mittentermen
eftersom man sedan stegvis går uppåt med den ena siffran samtidigt som man
går nedåt med den andra. Alltså ska man multiplicera in en tvåa i alla termer
som följer mittentermen. I den första figuren är mittentermen inritad (uu). I
nästa figur har man gått upp ett steg med den ena pilen samtidigt som man gått
ned ett steg med den andra pilen. Man hamnar då på värdesiffrorna y och i.
Detta bildar tMtermen 2yi. På motsvarande sätt får man ut tMtermerna 2to,
2rp och 2eå ur de övriga tre figurerna. 2eå ut blir den sista tMtermen
eftersom taltabellen tar slut där.

Summan av tMtermerna blir:
∑t=uu+2yi+2to+2rp+2eå=
=uu+2(yi+to+rp+eå)=
=2!2+2(6!3+5!9+3!6+9!4)=4+2(18+45+18+36)

Denna summa räknas ut numeriskt på samma sätt som
exemplet innan med det tillägget att värdet av uu läggs på
efteråt. Uträkningen är avbildad på bilden åt höger.

3.2.10   Ta reda på kvadratrotens fjärde siffra

Nu återvänder vi till exemplet i början av kapitlet. Än så länge är tre värdesiffror
uträknade. Det är nu fyrstegsprocessen börjar. Man gör nu processens fyra steg
för att få fram kvadratrotens fjärde värdesiffra.

      18
      45
      18
   +      3 6
       117
  +    1 1 7
       234
   +       4
       238

  ∑t=238

    317922311716

     31                                q = 5                  112   |                 |
     -   2 5                                 w = 6                   1    |  112 |
       679                               e = 3                      2    |    224 |
      -     6 3 6                          3    |    336 |
           432                                                              4    |  448 |
       -  3 3 6                                                              5    |    560 |
              96                                                        6    |  672 |
     7    |   784 |
     8    |    896 |
       9    | 1008 |
                         |  1120 |
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1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ner 2:an och lägg den efter resten 96. Då bildas talet 962.
2, Addera alla tMMtermer.
Mittentermen är ee. Det finns ingen mer term. Sålunda är
∑t=ee=3!3=9
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
962L9=953
4, M-tabellens största möjliga värde.
Man går in i m-tabellens högra kolumn och tar reda på det största möjliga
värde som ej överstiger 953. I detta fall är det 896. Detta motsvarar 8 i den
vänstra kolumnen. Alltså är r=8.

När man fyllt i dessa uträkningar på resultatbladet så kommer det att se ut på
följande sätt:

3.2.11  Ta reda på kvadratrotens resterande siffror

För att ta reda på kvadratrotens resterande siffror är det bara att upprepa
fyrstegsprocessen till dess att man fått önskat antal decimaler eller till dess att
resten blir noll. Om resten blir noll och kvadratens siffror tagit slut så har man
fått fram en exakt rot.

3.2.11.1  Kvadratrotens femte siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ner 3:an och lägg den efter resten 57. Då bildas talet 573.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är 2er. Det finns ingen mer term.
∑t=2er=2!3!8=48

        317922311716
        
    31                                q = 5                  112   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                   1    | 112 |
       679                               e = 3                      2    | 224 |
      -     6 3 6                    r = 8   3    |    336 |
           432                                                              4    |   448 |
       -  3 3 6                                                              5    |    560 |
              962                                                            6    |  672 |
    -       9   7    |   784 |
              953    8    |   896 |
     -   8 9 6     9    | 1008 |
           57             | 1120 |
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3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
573L48=525
4, M-tabellens största möjliga värde.
Största möjliga värde som ej överstiger 525 är 448. 448 motsvarar 4. Alltså
är t=4.

3.2.11.2  Kvadratrotens sjätte siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ner 1:an och lägg den efter resten 77. Då bildas talet 771.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är rr. Om man går ett steg upp respektive ett steg ned från
r så får man t-termen 2et. 2et är den sista t-termen.
∑t= rr+2et=8!8+2!3!4=64+24=88
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
771L88=683
4, M-tabellens största möjliga värde.
Största möjliga värde som ej överstiger 683 är 672. 672 motsvarar 6. Alltså
är y=6.

       317922311716
        
    31                                q = 5                  112   |                 |
     -   2 5                                 w = 6                   1    | 112  |
       679                               e = 3                      2    | 224 |
      -     6 3 6                    r = 8   3    |     336 |
           432                             t = 4                      4    |    448 |
       -  3 3 6                                                              5    |    560 |
              962                                                            6    |    672 |
    -       9   7    | 784 |
              953    8    |    896 |
     -   8 9 6     9    |  1008 |
           573         |   1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          77
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3.2.11.3  Kvadratrotens sjunde siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ner 1:an och lägg den efter resten 11. Då bildas talet 111.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är 2rt. Nästa term är 2ey.
∑t= 2rt +2ey =2!8!4+2!3!6=64+36=100
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
111L100=11
4, M-tabellens största möjliga värde.
Värdet i steg 3 är 11. Det räcker inte för att u ska vara 1 (det krävs
nämligen 112). u är således noll. M-tabellens värde blir också noll
(eftersom 112!0=0).

        317922311716
        
    31                                q = 5               1 12   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                1    |     112 |
       679                               e = 3                    2    |     224 |
      -     6 3 6                    r = 8  3    |     336 |
           432                             t = 4                      4    |     448 |
       -  3 3 6                            y = 6                       5    |    560 |
              962                                                            6    |     672 |
    -       9   7    |     784 |
              953    8    |     896 |
     -   8 9 6     9    |   1008 |
           573          |   1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          771
       -     8 8
          683
       -   6 7 2
            11
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3.2.11.4  Kvadratrotens åttonde siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ner 7:an och lägg den efter resten 11. Då bildas talet 117.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är tt. De följande termerna är 2ry och 2eu.
∑t= tt+2ry+2eu=4!4+2!8!6+2!3!0=16+96+0=112
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
117-112=5
4, M-tabellens största möjliga värde.
Eftersom värdet i steg 3 bara är 5 så är i=0.

        317922311716
        
    31                                q = 5                  1 12   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                   1    |    112 |
       679                               e = 3                     2    |    224 |
      -     6 3 6                    r = 8  3    |    336 |
           432                             t = 4                      4    |    448 |
       -  3 3 6                            y = 6                       5    |    560 |
              962                        u = 0                   6    |    672 |
    -       9   7    |     784 |
              953    8    |    896 |
     -   8 9 6     9    |   1008 |
           573         |   1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          771
       -     8 8
          683
       -   6 7 2
            111
        -    1 0 0
              11
           -     0
              11
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3.2.11.5  Kvadratrotens nionde siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ned en etta och lägg den efter resten 5. Det bildar talet 51.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är 2ty. De följande t-termerna är 2ru och 2ei.
∑t= 2ty+2ru+2ei=2!4!6+2!8!0+2!3!0=48+0+0=48
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
51L48=3
4, M-tabellens största möjliga värde.
Eftersom värdet i steg 3 bara är 3 så är o=0.

       317922311716
        
    31                                q = 5                  1 12   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                   1    |    112 |
       679                               e = 3                      2    |    224 |
      -     6 3 6                    r = 8   3    |    336 |
           432                             t = 4                      4    |    448 |
       -  3 3 6                            y = 6                       5    |    560 |
              962                        u = 0                   6    |    672 |
    -       9 i = 0   7    |    784 |
              953   8    |    896 |
     -   8 9 6   9   | 1008 |
           573        |  1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          771
       -     8 8
          683
       -   6 7 2
            111
        -    1 0 0
              11
           -     0
              117
           -   1 1 2
                  5
           -       0
                  5
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3.2.11.6  Kvadratrotens tionde siffra

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Nu flyttar man ned kvadratens sista siffra (en sexa) och lägger den till
resten 3. Då bildas talet 36.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är yy. De följande termerna är 2tu, 2ri och 2eo.
∑t= yy+2tu+2ri+2eo =6!6+2!4!0+2!8!0+2!3!0=36+0+0=36
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
36L36=0
4, M-tabellens största möjliga värde:
Eftersom värdet i steg 3 är noll så är p=0.

        317922311716
        
    31                                q = 5               1 12   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                 1    |    112 |
       679                               e = 3                     2    |    224 |
      -     6 3 6                    r = 8   3    |    336 |
           432                             t = 4                      4    |   448 |
       -  3 3 6                            y = 6                       5    |    560 |
              962                        u = 0                  6    |    672 |
    -       9 i = 0   7    |    784 |
              953 o = 0   8    |   896 |
     -   8 9 6     9    |  1008 |
           573          |  1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          771
       -     8 8
          683
       -   6 7 2
            111
        -    1 0 0
              11
           -     0
              117
           -   1 1 2
                  5
           -       0
                  51
             -     4 8
                    3
             -       0
                    3
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Nu är uträkningen klar eftersom resten är noll och kvadratens siffror är slut. Det
som återstår att göra nu är att sammanställa resultaten.

        317922311716
        
    31                                q = 5                  1 12   |                  |
     -   2 5                                 w = 6                 1    |     112 |
       679                              e = 3                    2    |     224 |
      -     6 3 6                    r = 8  3    |     336 |
           432                            t = 4                      4    |     448 |
       -  3 3 6                            y = 6                      5    |     560 |
              962                        u = 0                  6    |     672 |
    -       9 i = 0  7    |    784 |
              953 o = 0  8    |      896 |
     -   8 9 6 p = 0  9    |    1008 |
           573                |  1120 |

    -      4 8
               525

    -    4 4 8
          771
       -     8 8
          683
       -   6 7 2
            111
        -    1 0 0
              11
         -        0
              117
           -   1 1 2
                  5
           -       0
                  51
             -     4 8
                    3
             -       0
                    36
               -     3 6
                      0
               -         0
                      0
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3.2.12  Sammanställning av resultat

Man kan dela in kvadratrötter i två sorter. Antingen har de en exakt numerisk
lösning eller så har de inte det.

3.2.12.1  Vid exakt rot

Om roten är exakt så blir resten noll samtidigt som kvadratens siffror tar slut.
Dessutom blir summan av alla framtida t-termer också noll eftersom varje
individuell tMterm kommer att innehålla minst en nolla. Alla dessa kriterier
uppfylls i vårt exempel .Vi har alltså räknat fram en exakt rot.

Om man testar att köra fyrstegsprocessen i exemplet en gång till så får man
följande resultat:

1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Flytta ned en nolla till resten noll. Då bildas talet noll.
2, Addera alla t-termer.
Mittentermen är 2yu. De följande termerna är 2ti, 2ro och 2ep.
Eftersom alla värdesiffror från u och uppåt är noll så har alla tMtermer
värdet noll. ∑t=0.
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
0L0=0
4, M-tabellens största möjliga värde.
Kvadratrotens nästa värdesiffra är också noll. Detta ger samma utgångsläge
till nästa fyrstegsprocess. Alltså kommer varje fyrstegsprocess man gör
härifrån leda till att man får en värdesiffra med värdet noll.

Man läser av kvadratroten uppifrån och ned i taltabellen (5638460000).
Eftersom denna kvadratrot innehåller sex heltalsvärdesiffror (det tog man reda
på i stycke 3.2.3) så tecknar man den som X=563846,0000. Man kan ta bort
nollorna efter decimaltecknet eftersom denna rot är exakt. Då får man:
X=563846. Man får inte glömma bort att det finns en lika stor negativ rot. Svaret
blir:

X2=317922311716  &&  X=??563846

3.2.12.2  Vid ungefärlig rot

Om roten ej är exakt så kommer resten aldrig att bli noll och då är det bara att
fortsätta köra fyrstegsprocessen så länge man orkar. Då kvadratens siffror tar
slut får man flytta ned en nolla varje gång man kommer till steg 1 i



39

fyrstegsprocessen. Varje varv man kör denna process så får man fram en ny
värdesiffra/decimal av roten. Värdesiffrorna man får fram är inte avrundade utan
avkortade. Om man till exempel räknat fram roten ur 85 med elva värdesiffror så
får man ej direkt skriva det som JJ \\ 9,2195444572 eftersom svaret ej är
avrundat utan avkortat. Först får man räkna ut en värdesiffra till för att se om
den sista värdesiffran ska avrundas uppåt eller nedåt. Den tolfte värdesiffran
visar sig ha värdet 9. Den elfte värdesiffran avrundas därför uppåt. Det korrekta
svaret blir alltså i detta fall J \J \ 9,2195444573.

Ett avancerat exempel på hur man får ut en ungefärlig rot med Hedmans
algoritm följer i ett senare kapitel (3.4). I detta kapitel beräknas ett närmevärde
till roten ur 97 med 55 värdesiffror. För att förstå alla vändor i det kapitlet krävs
dock att man först förstått innehållet i detta kapitel.
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3.3   Bevis

3.3.1  Inledning

När man räknar med Hedmans algoritm så kallar man rotens värdesiffror för
q,w,e,r o.s.v. (i de traditionella algoritmerna kallas de för a,b,c,d o.s.v.).

3.3.2   Kvadrering av rot med multiplikationsschema

Först kvadrerar man kvadratrötterna man hjälp av ett
multiplikationsschema. För att visa hur detta schema fungerar så
konstrueras nedan ett multiplikationsschema där kvadratroten består av
fem heltalsvärdesiffror.

Kvadratroten X är ett femsiffrigt heltal. Man kallar den första siffran q,
den andra w o.s.v.  Kvadratroten kan då tecknas på följande sätt:
X=q!104+ w!103+ e!102+ r!101+ t!100

Nu kvadreras denna rot med ett multiplikationsschema. I ett
multiplikationsschema så multipliceras alla termer med varandra. Detta
förfarande sker i alla multiplikationsalgoritmer. Fördelen med att
använda just multiplikationsschemat är att produkterna grupperar sig
diagonalt efter tiopotens. Alla produkter med samma tiopotens lägger sig
i samma diagonal. Alla produkter som har en tiopotens lägre lägger sig i
nästa diagonal o.s.v.

q!104 w!103 e!102 r!101 t!100

q!104 q§!108 qw!107 qe!106 qr!105 qt!104

w!103 qw!107 w§!106 we!105 wr!104 wt!103

e!102 qe!106 we!105 e§!104 er!103 et!102

r!101 qr!105 wr!104 er!103 r§!102 rt!101

t!100 qt!104 wt!103 et!102 rt!101 t§!100
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Om man summerar alla produkter i alla diagonaler i ovanstående
multiplikationsschema så får man ett komplett uttryck för kvadraten X2.

Dessa produkter skrivs in i en termtabell där termerna ordnas efter
tiopotens (diagonal). Kvadraten X2 bildar följande tabell då kvadratroten
är ett femsiffrigt heltal.

Diagonal: Termer: Tiopotens:
1 q2 108

2 2qw 107

3 w2 + 2qe 106

4 2we + 2qr 105

5 e2 + 2wr + 2qt 104

6 2er + 2wt 103

7 r2 + 2et 102

8 2rt 101

9 t2 100

Nu omstruktureras termerna för att se om de växer fram i något speciellt
mönster. Tiopotenserna skrivs inte ut i nästa figur.

Diagonal: Termer:
1 q2

2 2qw
3 w2 + 2qe
4 2qr + 2we
5 e2 + 2qt + 2wr
6 2wt  + 2er
7 r2             + 2et
8 2rt
9 t2

Här ser man början till ett mönster. Första termen är q2 = qq. Den
andra termen är 2qw. I de följande diagonalerna byggs följande termer
på: w2, 2we, e2, 2er, r2, 2rt, t2. Dessutom verkar det som
om att det byggs på termer nedåt i varje kolumn som börjar på en tvåa.
Den term som byggs på verkar vara samma som den överliggande
termen med den skillnaden att numret på den sista värdesiffran har ökat
ett steg. För att se om dessa iakttagelser är korrekta så tar man nu ett
exempel med många fler värdesiffror.
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Ett multiplikationsschema där roten består av 14 heltalsvärdesiffror är
uppritad nedan. Termerna i detta schema tecknas på samma sätt som
tidigare i en termtabell som är uppritad på nästa sida. Nu försöker man
plocka in termerna så att de stämmer in på det mönster man anade innan.

Tiopotenser skrivs inte ut varken i schemat eller i tabellen eftersom de
inte påverkar termerna och därför bara tar upp plats. Det man ska ha i
åtanke är att tiopotensen är samma för alla termer inom samma diagonal.
Dessutom minskar tiopotensen med ett steg för varje diagonal man går
nedåt i termtabellen.

     q    w    e    r    t    y    u    i    o    p    å    a    s    d

q   q§  qw  qe  qr  qt  qy  qu  qi  qo  qp  qå  qa  qs  qd

w  qw    w§  we  wr  wt  wy  wu  wi  wo  wp  wå  wa  ws  wd

e  qe  we    e§  er  et  ey  eu  ei  eo  ep  eå  ea  es  ed

r  qr  wr  er    r§  rt  ry  ru  ri  ro  rp  rå  ra  rs  rd

t  qt  wt  et  rt    t§  ty  tu  ti  to  tp  tå  ta  ts  td

y  qy  wy  ey  ry  ty    y§  yu  yi  yo  yp  yå  ya  ys  yd

u  qu  wu  eu  ru  tu  yu    u§  ui  uo  up  uå  ua  us  ud

i  qi  wi  ei  ri  ti  yi  ui    i§  io  ip  iå  ia  is  id

o  qo  wo  eo  ro  to  yo  uo  io    o§  op  oå  oa  os  od

p  qp  wp  ep  rp  tp  yp  up  ip  op    p§  på  pa  ps  pd

å  qå  wå  eå  rå  tå  yå  uå  iå  oå  på    å§  åa  ås  åd

a  qa  wa  ea  ra  ta  ya  ua  ia  oa  pa  åa    a§  as  ad

s  qs  ws  es  rs  ts  ys  us  is  os  ps  ås  as    s§  sd

d  qd  wd  ed  rd  td  yd  ud  id  od  pd  åd  ad  sd    d§
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Termtabell för X2:

Diag.                 
 1 q2

 2 2qw
 3 w2 2qe
 4 2qr 2we
 5 e2 2qt 2wr
 6 2qy 2wt 2er
 7 r2 2qu 2wy 2et
 8 2qi 2wu 2ey 2rt
 9 t2 2qo 2wi 2eu 2ry
10 2qp 2wo 2ei 2ru 2ty
11 y2 2qå 2wp 2eo 2ri 2tu
12 2qa 2wå 2ep 2ro 2ti 2yu
13 u2 2qs 2wa 2eå 2rp 2to 2yi
14 2qd 2ws 2ea 2rå 2tp 2yo 2ui
15 i2 2wd 2es 2ra 2tå 2yp 2uo
16 2ed 2rs 2ta 2yå 2up 2io
17 o2 2rd 2ts 2ya 2uå 2ip
18 2td 2ys 2ua 2iå 2op
19 p2 2yd 2us 2ia 2oå
20 2ud 2is 2oa 2på
21 å2 2id 2os 2pa
22 2od 2ps 2åa
23 a2 2pd 2ås
24 2åd 2as
25 s2 2ad
26 2sd
27 d2

Här ser man att mönstret som man anade att det fanns när man räknade
med fem värdesiffror verkligen finns. Första termen är q2 .Vid de udda
diagonalerna så byggs en ny kvadrat på. I diagonal 3 tillkommer termen
w2, i diagonal 5 termen e2 o.s.v. Dessa termer samlas i första
kolumnen. Även vid de jämna diagonalerna så byggs det på termer. I
diagonal 2 så byggs termen 2qw på. Denna term bildar en egen kolumn
där det fylls på med termer. Alla termerna i denna kolumn börjar på 2q.
Den sista värdesiffran i termen ökar ett steg för varje diagonal man går
nedåt (2qe, 2qr, 2qt…..….. ..2qd). I nästa jämna diagonal (nr.4)
tillkommer termen 2we. Även denna term får en egen kolumn där
termer byggs på enligt samma princip. De två första tecknen förblir
samma. Numret på den sista värdesiffran ökar med ett steg för varje
diagonal man går ned i tabellen. Vid alla jämna diagonaler så tillkommer
det en ny term som bildar en egen kolumn. De nästa kolumnbyggande
termerna är 2er, 2rt, 2ty o.s.v. (mittentermer).

Detta mönster som termerna lägger sig i gäller vid godtyckligt många
siffror.

Termtabellen för 14 värdesiffror gäller även för fem värdesiffror
eftersom om man tar bort alla termer som innehåller värdesiffra y till d
från termtabellen för 14 värdesiffror så växer termtabellen för 5
värdesiffror fram.
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3.3.3   Termtabellen

Termtabellen är helt enkelt en metod att dela upp kvadrater i mindre och
mer lätthanterliga termer. Alla termtabeller är uppbyggda på samma sätt.
Den enda skillnaden är att en termtabell där roten består av många siffror
blir större än en termtabell där roten består av få siffror. Nedan finns en
termtabell där roten är ett åttasiffrigt heltal. Denna tabell kommer att
användas i resten av beviset.

Diagonal: Tiopotens:

1 q2 1014

 2 2qw 1013

3 w2 2qe 1012

4 2qr 2we 1011

5 e2 2qt 2wr 1010

6 2qy 2wt 2er 109

7 r2 2qu 2wy 2et 108

8 2qi 2wu 2ey 2rt 107

9 t2 2wi 2eu 2ry 106

10 2ei 2ru 2ty 105

11 y2 2ri 2tu 104

12 2ti 2yu 103

13 u2 2yi 102

14 2ui 101

15 i2 100

3.3.4  Första ekvationen

Nu tar man ett godtyckligt åttasiffrigt heltal och kvadrerar det.
89567473 2= 8022332219605729 = 80.22332219605729!1014

Starttermen är 80 (hur man får fram starttermen står i lathunden).
Anledningen till att man räknar bort siffror från kvadraten i par bakifrån
är att tiopotensen måste ha en jämn exponent (i detta fall 14), annars får
inte kvadratrotens tiopotens en heltalsexponent (i detta fall 7).
Termen q2  i termtabellen har samma tiopotens som starttermen. Alltså
kan värdet av q2  ej överstiga värdet av starttermen. Då gäller
ekvationen q2 [ 80. Om man kallar starttermen X0 så får man den
allmänna ekvationen: q2 [ X0. Denna ekvation kallas för den första
ekvationen.
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Man tar nu reda på största möjliga heltal på q som uppfyller denna
ekvation. Därefter drar man bort q2 från X0 och får resten X0Lq2.
Denna rest har tiopotensen 1014. Nu multiplicerar man resten med tio så
att den får tiopotensen 1013  (X0Lq2)!10. Sedan går man in i
termtabellen och ser vilka termer i X2 som har tiopotensen 1013. Det var
bara termen 2qw. Denna term får ej överstiga resten. Nu har man
uttrycket: 2qw[(X0Lq2)!10. Värdet av högersidan kommer att öka
något eftersom man flyttar ned den siffra från kvadraten som har
tiopotensen 1013. I detta fall är det den första siffran efter starttermen (en
nolla) som man flyttar ned. Denna siffra kallas för X1. Nu får man
uttrycket: 2qw[(X0Lq2)!10+X1.

3.3.5  Andra ekvationen

Nu följer man samma procedur som innan. Man drar bort vänsterledet
från högerledet och får resten (X0Lq2)!10+X1L2qw . Denna rest har
tiopotens 1013 och görs om till tiopotens 1012 genom att den multipliceras
med tio: ((X0Lq2)!10+X1L2qw)!10. I termtabellen ser man att
termerna w2 och 2qe har tiopotens 1012. Summan av dessa termer får
ej överstiga resten. w2+2qe [((X0Lq2)!10+X1L2qw)!10. Nu
flyttar man ned nästa siffra från kvadraten till högersidan eftersom den
har tiopotens 1012. Det blir automatiskt nästa siffra i kvadraten man
flyttar ned eftersom dess tiopotens alltid är ett steg lägre än den
föregående nedflyttade siffrans tiopotens. Siffran man flyttar ned kallas
för X2 och är i detta fall en trea. Nu har man följande uttryck:
w2+2qe[((X0Lq2)!10+X1L2qw)!10+X2

Nu gör man en förenkling. Det är denna förenkling som gör Hedmans
algoritm så effektiv. Förenklingen är att man försummar termen 2qe.
Man sätter dess värde till noll. Detta kan man göra p.g.a. att värdet av
denna term är så pass litet i förhållande till värdet av de andra termerna i
uttrycket. Termen 2qe är ungefär tio gånger mindre än termen 20qw
samt femtio gånger mindre än termen 100q2.

Försumning och förenkling ger:
w2+2qe[((X0Lq2)!10+X1L2qw)!10+X2  &
& w2 [((X0Lq2)!10+X1L2qw)!10+X2  &
& w(w+20q)[100X0+10X1+X2L100q2

Nu har man fått fram den andra ekvationen. Denna ekvation används i
lathunden (3.2.5) för att ta reda på kvadratrotens andra värdesiffra. Nu
återvänder man till exemplet i lathunden för att se att momenten i
Hedmans algoritm har direkt teoretisk koppling.
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Exempel: 317922311716

                  31   ( X0 )                          q = 5
                L   25   ( q2 )
                    6   ( X0-q2 )

Först flyttas starttermen ( X0 ) ned från kvadraten. Därefter dras q2  bort
från starttermen och bildar resten (X0-q2) .

Nu flyttar man ned kvadratens två nästa siffror till resten. I detta exempel
innebär det att man flyttar ned 79 och därmed får det numeriska värdet
679. Detta innebär att restens värde ökar med hundra. D.v.s. resten är nu
100!( X0Lq2 ). Den första siffran (X1) man flyttar ned ökas med en
faktor tio till 10X1. Den andra siffran (X2) som flyttas ned ökas inte med
någon faktor. Talet  679 består alltså av följande uttryck:
100!(X0Lq2)+10X1+X2. Om man skriver om detta uttryck så får man
exakt det uttryck som finns i högerledet av den andra ekvationen:
(100X0+10X1+X2L100q2).

Enligt lathunden ska man nu ta reda på det största möjliga heltalsvärdet
på w som uppfyller ekvationen: w(w+20q) [ 679. Eftersom 679 i
detta fall var högerledet till den andra ekvationen så löser man helt
enkelt den andra ekvationen: w(w+20q)[100X0+10X1+X2L100q2

Alltså har de första momenten i Hedmans algoritm teoretisk koppling.

3.3.6  Tredje ekvationen

Nu delas ekvation 2 upp i vänsterled (VL) och högerled (HL) där
VL= w(w+20q) och HL=100X0+10X1+X2L100q2 . Man får inte
glömma faktorn 2qe som försummades förut. Det korrekta uttrycket är
VL+2qe[HL . Först dras hela vänsterledet ifrån högerledet så att man
får den nya resten. Därefter multipliceras resten med 10 för att den ska få
tiopotensen 1011. Då får man uttrycket (HLLVLL2qe)!10. Till detta
uttryck tillkommer nästa siffra från kvadraten (X3). Summan av termerna
i termtabellen med tiopotens 1011 (diagonal 4) får ej överstiga detta
uttryck. Dessa termer är 2qr och 2we. Man får då ekvationen
2qr+2we [(HLLVLL2qe)!10+X3.

Nu försummas termen 2qr eftersom den är så pass liten i jämförelse
med summan av de termer som innehåller e. Omstuvning bland
termerna gör att man får ekvation A: 2(10q+w)e[(HLLVL)!10+X3.
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Nu gör man om samma procedur. Ekvation A delas upp i vänsterled och
högerled. Man får ej glömma bort att den försummade termen 2qr
innan försumningen tillhörde vänsterledet. Man får nu uttrycket:
VL+2qr[HL. Återigen dras hela vänsterledet ifrån högerledet och
man får då resten: HLLVLL2qr. Resten multipliceras med 10 för att
det ska få tiopotensen 1010. Siffran (X4) flyttas ned från kvadraten och
bildar uttrycket: ((HLLVLL2qr)!10+X4). Termerna på diagonal 5
(1010) i termtabellen får ej överstiga detta uttryck. Man får nu
ekvationen: e2+2qt+2wr[(HLLVLL2qr)!10+X4. Nu
försummas 2qt och därefter omstuvas termerna till ekvation B.
Ekvation B: 2(10q+w)r[(HLLVL)!10+X4Le2. Denna ekvation har
stora likheter med ekvation A. Nu upprepas samma procedur så att man
får fram liknande ekvationer till diagonal 6, 7 och 8. Dessa ekvationer
kallas C, D och E.

Diagonal 6 : 2qy+2wt+2er [(HLLVLL2qt)!10+X5 &
& Ekvation C: 2(10q+w)t[(HLLVL)!10+X5L2er
Diagonal 7 : r§+2qu+2wy+2et [(HLLVLL2qy)!10+X6 &
& Ekvation D: 2(10q+w)y[(HLLVL)!10+X6Lr§-2et
Diagonal 8 : 2qi+2wu+2ey+2rt [(HLLVLL2qu)!10+X7 &
& Ekvation E: 2(10q+w)u[(HLLVL)!10+X7L2ey-2rt

De fem ekvationer man fått fram ur diagonal 4 till diagonal 8 är i tur och
ordning:
Ekvation A : 2(10q+w)e[(HLLVL)!10+X3  (Diagonal 4)
Ekvation B : 2(10q+w)r[(HLLVL)!10+X4Le2 (Diagonal 5)
Ekvation C : 2(10q+w)t[(HLLVL)!10+X5L2er (Diagonal 6)
Ekvation D : 2(10q+w)y[(HLLVL)!10+X6Lr§L2et (Diagonal 7)
Ekvation E : 2(10q+w)u[(HLLVL)!10+X7L2eyL2rt(Diagonal 8)

Eftersom diagonalernas ekvationer är så lika så kan man teckna dem på
en slags formel. Då man är på diagonal 4 så är det kvadratrotens tredje
siffra man ska räkna ut. Då man är på diagonal 5 så är det kvadratrotens
fjärde siffra man ska räkna ut o.s.v. Då man ska räkna ut kvadratrotens
N:te siffra är man således på diagonal N+1. Vänsterledet av ekvationen
då man ska räkna ut n (diagonal N+1) är: 2(10q+w)n

HL (högerled) och VL (vänsterled) ingår i alla ekvationer. Det är viktigt
att komma ihåg att det alltid är högerledet eller vänsterledet till
diagonalen innan som efterfrågas. När det t.ex. står HL i ekvationen till
diagonal 9 så syftar man på högerledet i diagonal 8. Nu när detta är
klargjort så kan ekvationen utökas till: 2(10q+w)n[(HLLVL)!10



48

Starttermen kallas för X0. För alla siffror som sedan flyttas ned från
kvadraten ökar indexet ett steg. I ekvationerna ovan så har dessa siffror
samma indexvärde som värdet på den värdesiffra man ska räkna ut.
Eftersom värdesiffran som ska räknas ut kallas för n kan man kalla den
term som kommer från kvadraten för XN. Ekvationen ser nu ut:
2(10q+w)n[(HLLVL)!10+XN

Det som nu är kvar att systematisera är de termer som man drar bort från
högerledet vid varje ekvation. Dessa termer kallas för tMtermerna.
Summan av de t-termer (Σt) som ska dras ifrån högerledet då man räknar
ut värdesiffra n kallas för TN.

Den slutgiltiga ekvationen är 2(10q+w)n[(HLLVL)!10+XNLTN.
Denna ekvation kallas den tredje ekvationen. Det är denna ekvation som
m-tabellen bygger på.

Enligt lathunden gör man m-tabellen för dubbla det tal som läses i
taltabellen uppifrån och ned. De siffror som står i taltabellen är q och
w. Om man läser dessa uppifrån och ned får man talet 10q+w. Då
man dubblerar detta tal får man talet 2(10q+w). Detta tal ingår i den
tredje ekvationen.

I fyrstegsprocessens sista steg tar man med hjälp av m-tabellen reda på
största möjliga ensiffriga heltal som n kan anta utan att produkten
2(10q+w)!n överstiger det tal man fått när man utfört de tre första
stegen i fyrstegsprocessen. När man startar fyrstegsprocessen har man en
rest: (HLLVL). I steg 1 läggs det till denna rest en siffra från kvadraten
(XN). Då förflyttas resten en position åt vänster och blir således tio
gånger större. Uttrycket man har när man genomfört steg 1 är:
(HLLVL)!10+XN . I steg 2 adderas alla t-termer. Summan av alla
tMtermer kallas TN. I steg 3 dras summan av alla t-termer ifrån uttrycket
man fick i steg 1. Det uttryck man får då är: (HLLVL)!10+XNLTN . Detta
uttryck får inte produkten 2(10q+w)n överstiga.

Det m-tabellen gör matematiskt är att den löser ekvationen:
2(10q+w)n[(HLLVL)!10+XNLTN. Eftersom detta är den tredje
ekvationen så har m-tabellen direkt teoretisk koppling. Genom att
använda m-tabellen sparar man mycket tid och arbete jämfört med om
man skulle lösa varje värdesiffra algebraiskt med den tredje ekvationen.
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3.3.7  Systematisering av tMMtermer

För att Hedmans algoritm ska vara en effektiv algoritm så måste man
hitta det mönster som tMtermerna uppkommer efter. Om inte detta
mönster skulle funnits så skulle man vara tvungen att göra en tabell som
innehöll alla diagonalers tMtermer för att kunna räkna ut kvadratrötter
med Hedmans algoritm.

Först och främst ser man om det finns något samband mellan
termtabellens termer för respektive diagonal jämfört med tMtermerna för
varje diagonal.

Diagonal:    Termtabellens termer: TMtermer (TN):

 4 2qr +2we
 5 e2  +2qt +2wr e2

 6 2qy +2wt +2er 2er
 7 r2 +2qu +2wy +2et r2 +2et
8 2qi +2wu +2ey +2rt 2ey +2rt

I figuren ovan ser man att om man tar bort alla termer som innehåller
värdesiffrorna q och w från termtabellen så får man tMtermerna (TN).
Rent praktiskt är det bara att rita upp en termtabell och ta bort kolumn 2
och 3 så får man en tabell för tMtermerna. Anledningen till att man kan
göra detta är att alla termer i kolumn 2 innehåller q och alla termer i
kolumn 3 innehåller w. Ingen annan term behöver strykas eftersom q
och w inte ingår i någon annan kolumn.

På nästa sida finns en stor tabell som visar vilka tMtermer som motsvarar
en viss värdesiffra n. För att konstruera denna tabell så använder man
sig av sambandet mellan numret på den diagonal man befinner sig på
och numret på den värdesiffra man ska räkna ut. Om man är på diagonal
N+1 så ska man räkna ut kvadratrotens N:te siffra. Följaktligen är
sambandet:
Värdesiffra som ska räknas ut = Diagonal man befinner sig på --1
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n          TN

e
r e§
t 2er
y r§ 2et
u 2ey 2rt
i t§ 2eu 2ry
o 2ei 2ru 2ty
p y§ 2eo 2ri 2tu
å 2ep 2ro 2ti 2yu
a u§ 2eå 2rp 2to 2yi
s 2ea 2rå 2tp 2yo 2ui
d i§ 2es 2ra 2tå 2yp 2uo
f 2ed 2rs 2ta 2yå 2up 2io
g o§ 2ef 2rd 2ts 2ya 2uå 2ip
h 2eg 2rf 2td 2ys 2ua 2iå 2op

Om man omarrangerar termerna så kommer man att se några intressanta
mönster.

n           TN

e
r e2

t 2er
y r2 2et
u 2rt 2ey
i t2 2ry 2eu
o 2ty 2ru 2ei
p y2 2tu 2ri 2eo
å 2yu 2ti 2ro 2ep
a u2 2yi 2to 2rp 2eå
s 2ui 2yo 2tp 2rå 2ea
d i2 2uo 2yp 2tå 2ra 2es
f 2io 2up 2yå 2ta 2rs 2ed
g o2 2ip 2uå 2ya 2ts 2rd 2ef
h 2op 2iå 2ua 2ys 2td 2rf 2eg

Den första kolumnen innehåller nu mittentermerna (stycke 3.2.9 i
lathunden). Man ser i tabellen att varje tMterm består av två
ihopmultiplicerade värdesiffror. Om det är två olika värdesiffror som
multiplicerats ihop så multiplicerar man dessutom med en tvåa. Nu ska
man hitta ett samband mellan värdesiffran som ska räknas ut och
mittentermen. För att hitta detta samband gör man om värdesiffrorna till
numeriska värden så att man kan räkna på dem. Värdesiffrorna r.t.y.
o.s.v. kallas för 4.5.6. o.s.v. Mittentermerna som består av samma
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värdesiffra (r§.t§.y§. o.s.v. ) kallas för denna värdesiffra (4.5.6.
o.s.v.). Mittentermerna som består av två närliggande värdesiffror kallas
för det värde som ligger mittemellan dessa. Alltså kallas 2er. 2rt.
2ty. 2yu. o.s.v. för 3,5. 4,5. 5,5. 6,5. o.s.v.

Man ska nu hitta ett samband som gör t.ex. 3&0, 4&3, 5&3,5 och 6&4.
Det visar sig vara ett enkelt samband som gäller för alla mittentermer:
(Värdesiffra som ska räknas ut+2)/2=Mittentermen

Eftersom man har den senast uträknade värdesiffran uppskriven i sin
taltabell så är det mer praktiskt att denna värdesiffra ingår i formeln. Nu
ska man alltså hitta ett samband mellan den värdesiffra man senast
räknade ut (den för diagonalen innan) och mittentermen för diagonalen
man befinner sig på. Detta samband gör t.ex. 2&0, 3&3, 4&3,5 och
5&4. Detta samband är lika enkelt.
(Senast uträknad värdesiffra+3)/2=Mittentermen

Det är denna formel som används när man använder formelmetoden
(stycke 3.2.9 i lathunden). Om man just räknat ut värdesiffra o och vill
ta reda på vilken nästa mittenterm är så gör man på följande sätt:
o&9, (9+3)/2=6 &y§  (mittentermen).
Om man just räknat ut värdesiffra p så gör man på samma sätt för att ta
reda på mittentermen. p&10, (10+3)/2=6,5 &2yu  (mittentermen).

Nu har man fått fram en formel som tar reda på mittentermen. De
resterande tMtermerna följer ett visst mönster. Alla resterande tMtermer
består av en faktor 2 samt två värdesiffror. Om man utgår från
mittentermen så kommer den första värdesiffran i nästa tMterm att minska
ett steg medan den andra ökar ett steg. I följande tMterm så har den första
värdesiffran minskat ytterligare ett steg medan den andra ökat ytterligare
ett steg. Detta förlopp upprepas ända till den första värdesiffran är e
(eftersom q och w ej ingick i tMtermerna). När den första värdesiffran är
e så är den andra maximal. Den maximala värdesiffran som kan ingå i
tMtermerna när man ska räkna ut n är NL1.
I t-tabellen ser man att e och N-1 alltid bildar par.

3.3.8  Exempel med teoretisk koppling

På nästa sida kommer hela exemplet som togs upp i lathunden. I denna
figur är det noterat inom parentes vilka teoretiska steg de motsvarar.
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De tre ekvationerna som ligger till grund för Hedmans algoritm är som
nämnts tidigare:

Första ekvationen: q2[X0

Andra ekvationen: w(w+20q)[100X0+10X1+X2L100q2     
Tredje ekvationen: 2(10q+w)n[(HLLVL)!10+XNLTN

     317922311716
        
    31  ( X0 ) q = 5 1 12   |                |
     -   2 5  ( q§ )                         w = 6          1   |   112 |
       679 (100X0+10X1+X2L100q2) e = 3          2    |   224 |
      -     6 3 6 ( w(w+20q) = VL ) r = 8   3    |   336 |
           432  ( (HL-VL)!10+X3 ) = HL )   t = 4   4    |   448 |
       -  3 3 6  ( 2(10q+w)e = VL ) y = 6   5    |    560 |
              962   ( (HL-VL)!10+X4 ) u = 0         6    |   672 |
    -       9   ( T4 ) i = 0 7    |   784 |
              953 ((HL-VL)!10+X4-T4= HL ) o = 0   8    |   896 |
     -   8 9 6 ( 2(10q+w)r = VL ) p = 0   9  | 1008 |
           573  ( (HL-VL)!10+X5 )        | 1120 |

    -      4 8  ( T5 )
               525  ((HL-VL)!10+X5-T5= HL )

    -    4 4 8  ( 2(10q+w)t = VL )
          771  ( (HL-VL)!10+X6 )
       -     8 8  ( T6 )
          683  ((HL-VL)!10+X6-T6= HL )
       -   6 7 2  ( 2(10q+w)y = VL )
            111  ( (HL-VL)!10+X7 )
        -    1 0 0  ( T7 )
              11  ((HL-VL)!10+X7-T7= HL )
           -     0  ( 2(10q+w)u = VL )
              117  ( (HL-VL)!10+X8 )
           -   1 1 2  ( T8 )
                  5  ((HL-VL)!10+X8-T8= HL )
           -       0  ( 2(10q+w)i = VL )
                  51  ( (HL-VL)!10+X9 )
             -     4 8  ( T9 )
                    3  ((HL-VL)!10+X9-T9= HL )
             -       0  ( 2(10q+w)o = VL )
                    36  ( (HL-VL)!10+X10 )
               -     3 6  ( T10 )
                      0  ((HL-VL)!10+X10-T10= HL )
               -         0  ( 2(10q+w)p = VL )
                     0 (Rest=0 && VL=HL && Exakt rot)

                   X=??563846
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3.3.9   Antal heltalsvärdesiffror

I lathunden (3.2.3) står det hur man gör för att ta reda på hur många
heltalsvärdesiffror som kvadratroten består av. Först räknar man antal
sifferpar som kvadraten består av baklänges. Man slutar då man har
antingen en eller två siffror kvar (starttermen).

Eftersom starttermen (St) består av max två siffror så ligger den i
intervallet 1<St<100. Om man drar roten ur detta uttryck får man
intervallet: 1<Roten ur St<10. Heltalsdelen som starttermen ger upphov
till är alltså ensiffrig. Starttermen ger således en heltalsvärdesiffra.

Om man har en kvadrat som består av n stycken sifferpar efter
starttermen så är St!102n ett närmevärde till denna kvadrat (ett
specialfall där alla sifferpar består av nollor). Om man drar roten ur detta
uttryck så får man ett närmevärde till kvadratroten (Roten ur St)!10n. I
detta uttryck ser man att kvadratroten dels består av antalet heltalssiffror
som roten ur starttermen innehåller (en). Sedan multipliceras denna term
med 10n och därmed tillkommer n stycken heltalsvärdesiffror (antal
sifferpar i kvadraten). Antal par siffror som kvadraten består av plus
starttermen visar således hur många heltalsvärdesiffror kvadratroten
består av.

Kvadraten på föregående sida (X2=31  79 22 31 17 16) består av 5 par
siffror plus starttermen. Fem plus ett är sex. Dess kvadratrot består alltså
av sex heltalsvärdesiffror.

3.3.10  Tabell jämfört med algoritm

I efterhand ser man att det blev en exakt rot med 6 värdesiffror. Tabellen
för tMtermer vid 6 värdesiffror ser ut på följande sätt:

n           TN

e
r e§
t 2er
y r§ 2et
u 2ey 2rt
i t§ 2ry
o 2ty
p y§
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När man räknar fram tMtermerna med metoden som beskrevs i lathunden
(3.2.9) visar det sig att man får fler tMtermer än dessa. Metoden fungerar
på följande sätt: Först tar man reda på mittentermen, därefter ökar man
den första värdesiffran successivt medan man minskar den andra
successivt ända till den första värdesiffran har värdet e. De termer man
får fram när man räknar med denna metod är:

n           TN

e
r e§
t 2er
y r§ 2et
u 2rt 2ey
i t§ 2ry 2eu
o 2ty 2ru 2ei
p y§ 2tu 2ri 2eo

Eftersom värdesiffrorna u och uppåt i detta exempel har värdet noll så
leder detta till att alla termer som innehåller dessa värdesiffror får värdet
noll. Om man tar bort dessa termer så får man exakt t-tabellen för en rot
med 6 värdesiffror.

n           TN

e
r e§
t 2er
y r§ 2et
u 2rt 2ey
i t§ 2ry
o 2ty
p y§

Detta betyder att man i förväg inte behöver bestämma hur många
värdesiffror man ska räkna ut. Detta är speciellt bra när man beräknar
närmevärden till kvadratrötter. Då räknar man bara på tills man tycker att
man fått ut tillräckligt många decimaler.

I nästa stycke beräknas närmevärdet till roten ur 97 med 54 decimaler.
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3.4   Avancerat exempel med praktiska tips.

3.4.1  Inledning

Nu har jag praktiskt visat hur man räknar med Hedmans algoritm i lathunden.
Dessutom har jag teoretiskt visat den matematiska grund den står på. I detta
kapitel kommer jag att ta upp ett svårare exempel. Jag ska beräkna roten ur 97
med 55 värdesiffror. När man kommer upp i så många antal värdesiffror så
uppkommer det vissa svårigheter i beräkningarna. I detta kapitel visar jag vilka
svårigheter som uppkommer samt hur man löser dessa på ett smidigt sätt.

Jag använder mig dels av resultatblad där de färdiga resultaten införs. Dessutom
använder jag mig av beräkningsblad där själva beräkningarna görs. Jag skriver
först ut hela uträkningens resultatblad med index utsatta på de ställen som kräver
extra förklaring. Därefter förklarar jag de indexerade delarna av uträkningen.

3.4.2   Resultatblad

På följande fem sidor har exemplets resultatblad ritats upp.
På resultatbladet har kvadratrotens 25 första värdesiffror kallats q.w.e….c.
P.g.a. att det inte fanns tillräckligt med tangenter i det teckensnitt som jag skapat
så kallar jag de övriga för 26.27.28….56 utan någon ring runt. När man räknar
för hand så ritar man självklart ut ringar även för dessa värdesiffror.
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X2= 97    1a                      Resultatblad 1
-  8 1

1600 1b
-  1 5 0 4

960 1c
-    7 8 4 1d

1760 1e
-          1 6 1e

1744 1e
-    1 5 6 8 1e

1760
-           6 4

1696
-     1 5 6 8

1280
-     1 2 8

1152
-     9 8 0 

1720
-        1 6 8

1552
-    1 3 7 2

1800
-       2 0 0

1600
-    1 5 6 8

320
-     2 5 6 1f

64
-           0

640
-        2 6 5 1g

375
-        1 9 6

1790 1h
-      2 0 6 1h

1584 1h
-    1 3 7 2 1h

2120
-        2 0 1

1919
-     1 7 6 4

1550
-           3 1 2

1238

1 | 196
2 | 392
3 | 588
4 | 784
5 | 980
6 | 1 176
7 | 1 372
8 | 1 568
9 | 1 764

1 960

2e = 8   1i

q = 9
w   = 8
e = 4
r = 8
t = 8
y = 5
u = 7
i = 8
o = 0
p = 1
å = I 7
a = 9
s = 6
d = 1
f = 0
g = 4
h = 7
j = 2
k = 1
l = 7
ö = 4
ä = 6
z = 2
x = 1
c = 1
26 = 4
27 = 1
28 = T 4
29 = 9
30 = W 1
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-    1 1 7 6              Resultatblad 2
620

-        3 7 8
242

-       1 9 6
460

-       3 3 2
128

-             0
1280

-       3 1 6
964

 -        7 8 4
1800

-           3 4 6
1454

-    13 7 2
820

-         3 5 9
461

-         3 9 2
690

-        3 1 6
374

-        1 9 6
1780

-       2 7 5
1505

-    1 3 7 2
1330

-       3 6 8
962

-        7 8 4
1780

-       5 0 9
1271

-    1 1 7 6
950

-       4 9 6
454

-       3 9 2
620

-        3 5 4
266

-       1 9 6

31 = 7
32 = 6
33 = 2
34 = 4
35 = T 4
36 = 8
37 = W 1
38 = U 6
39 = P 9
40 = 6
41 = 1
42 = R 3
43 = 6
44 = E 2
45 = O 8
46 = 7
47 = 4
48 = 4
49 = E 2
50 = I 7
51 = 6
52 = 4
53 = W 1
54 = 7
55 = W 1
56 = 7  2a
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           Resultatblad 3 700
-       3 7 2

328
-       1 9 6

1320
-        4 5 9

861
-        7 8 4

770
-       4 3 6

334
-       1 9 6

138 0
-        3 7 8

1002
-        7 8 4

2180
-       3 3 0

1850
-    1 7 6 4

860
-       4 4 8

412
-    1 9 6

2160
-    6 0 0

1560
-    1 3 7 2

1880
-       5 9 9

1281
-    1 1 7 6

1050
-        5 0 6

544
-        3 9 2

1520
-       5 7 4

946
-       7 8 4

1620
-        6 1 4

1006
-        7 8 4 
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2220     Resultatblad 4
-        5 4 3   (Har förflyttats åt vänster p.g.a. platsbrist i sidled.)

1677
-     1 5 6 8

1090
-       6 8 0

410
-       1 9 6

2140
-        7 0 1

1439
-     1 1 7 6

2630
-       6 5 8

1972
-    1 7 6 4

2080
-        7 8 2

1298
-     1 1 7 6

1220
-       8 6 4

356
-       1 9 6

1600
-       8 1 0

790
-       5 8 8

2020
-        6 9 8

1322
-     1 1 7 6

1460
-       8 0 6

654
-       3 9 2

2620
-        8 1 2

1808
-     1 5 6 8

2400
-       8 4 3

1557
-    1 3 7 2

1850
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-        8 7 6          Resultatblad 5
974

-        7 8 4
1900 5b

-       9 4 3 5b + 5a (∑t(25))
957 5b

-       7 8 4 5b
1730

-     1 0 8 2 5a (∑t(25,5))
648

-        3 9 2
2560

-       9 7 4 5a (∑t(26))
1600

-    1 3 7 2
2280

-       9 2 2 5a (∑t(26,5))
1358

-    1 1 7 6
1820

-        8 9 3 5a (∑t(27))
927

-        7 8 4
1430

-       9 7 8 5a (∑t(27,5))
452

-       1 9 6
2560

-     1 0 3 8 5a (∑t(28))
1522

-     1 3 7 2
1500

-    1 0 4 0 5a (∑t(28,5))
460

-       1 9 6
2640

-    1 1 0 9
1531

-    1 3 7 2 5c
1590 5d

         -     1 0 2 0 5d
570 5d
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Maskinskrivet blev det alltså fem resultatblad. När man räknar detta exempel för
hand får man knappt fyra resultatblad.

Jag kommer inte att gå igenom detta exempel lika grundligt som exemplet i
lathunden. Detta exempel är överkurs och man måste förstått exemplet i
lathunden innan man kan förstå detta exempel. Indexeringen som jag hänvisar
till består av en siffra följd av en bokstav. Siffran står för vilket resultatblad som
indexet står på (1.2.3.4.5) och bokstaven står för själva indexet (a.b.c…).
Indexet 3e är alltså index e på resultatblad 3.

3.4.3   Första ekvationen

Vi börjar med det första indexet på det första resultatbladet (1a). Största möjliga
kvadrat som ej överstiger 97 är 81 {{& q=9. Nu har man löst det som i
bevisdelen kallas för den första ekvationen (q2[X0).

3.4.4  Andra ekvationen

Vid index 1b så löser man ekvationen w(w+20q) [1600. Denna ekvation
kallas i bevisdelen för den andra ekvationen. w(w+20q)= w(w+180). Nu
förenklar man ekvationen w(w+180) [1600 så att man hittar ett ungefärligt
värde på w. Det går naturligtvis att testa alla värden (1.2.3…) i ekvationen men
det är onödigt arbete. Vi försummar helt enkelt w:an i parentesen och får då:
w!180<1600 & w<1600/180. Nu ska man alltså hitta ett närmevärde till
1600/180. Detta hittar man lätt om man använder sig av faktoruppdelning samt
approximationen 10/9\1. 1600/180=160/18=(8!10!2)/(9!2)=(8!10)/9\8. Vi
sätter in w=8 i ekvationen w(w+180) och får då 8!188. Detta kan räknas ut
antingen med skriftlig huvudräkning eller med en multiplikationsalgoritm. Jag
valde att använda multiplikationsalgoritmen.

w=8 är godtagbart eftersom w(w+180) blir mindre än 1600. Vi måste
självklart testa att öka värdesiffran ett steg för att se om w=9 uppfyller
kriterierna.

188
  !        8  Y U

1504

189
!          9 I I

1701
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w=9 är inte godtagbart eftersom 1701>1600. Alltså är w=8.

Vid index 1c ser man att en nolla flyttats ned från kvadraten. När kvadratens
siffror tagit slut flyttar man helt enkelt ned nollor istället.

3.4.5  Kontrollalgoritm efter subtraktion

Vid index 1d så vill jag visa på vilket sätt jag hanterar subtraktioner. Jag vill
använda mig av en metod som dels är mekanisk (d.v.s. att jag inte behöver tänka
aktivt hela tiden) och dels säker. Den metod jag använder mig av är först en
vanlig subtraktionsalgoritm. Därefter stoppar jag in samma siffror i en
additionsalgoritm i omvänd ordning och får då ut utgångsvärdet. Denna metod
består alltså av två på varandra följande algoritmer. Det är dock bara den första
algoritmen (subtraktionsalgoritmen) som är nödvändig. Additionsalgoritmen är
bara för kontroll. Jag tycker det värt att kontrollera varje uträkning man gör
eftersom det räcker med ett enda slarvfel för att hela uträkningen ska bli felaktig.

Först räknar man ut subtraktionen:

D  S

O60
-    7 8 4

176

Därefter kontrollerar man att man räknat rätt genom en addition:

 1   1 
176

+    7 8 4
960

Eftersom jag nu fick fram talet som jag började med så vet jag att jag utfört
subtraktionsalgoritmen rätt. Denna kontrolloperation gör jag i alla mina fortsatta
beräkningar men för att spara utrymme så visar jag bara subtraktionsalgoritmen i
resten av uträkningarna.
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3.4.6  Fyrstegsprocessen

Nu har man kommit så långt i beräkningarna att nu börjar fyrstegsprocesserna.
En sådan process är indexerad på resultatbladet som 1e. De fyra stegen är i tur
och ordning:
1, Fyll på en siffra från kvadraten till resten.
Här lägger man en nolla till 176 och bildar 1760.
2, Addera alla tMMtermer.
Här har man bara en tMterm (denna tMterm är således också mittentermen).
TMtermen är e2=42=16.
3, Subtrahera värdet av steg 2 från värdet av steg 1.
1760L16=1744
4, M-tabellens största möjliga värde.
M-tabellen görs för dubbla det tal som läses i taltabellen uppifrån och ned. I
detta exempel läser man 98 och därför görs m-tabellen för talet 196. Man går in i
m-tabellens högra kolumn och tar reda på det största möjliga värde som ej är
större än 1744. Detta värde är 1568 och det motsvarar siffran 8 (r=8).

3.4.7  Numrering av fyrstegsprocesser

För att ha ordning på mina beräkningar så delar jag in mitt beräkningsblad i
rutor. Varje fyrstegsprocess får en egen ruta. I dessa rutor sker alla beräkningar
som hör till just den fyrstegsprocessen. Varje beräkningsruta namnges efter
mittentermen. Eftersom mittentermen i vårt exempel var e så namnges denna
ruta 3. De följande rutorna får enligt mittentermerna benämningarna 3,5. 4. 4,5.
5…… Här ser man att för varje ny fyrstegsprocess så ökar mittentermen med en
halv. Fördelen med detta rutsystem är man hela tiden har ordning på vilken
mittentermen är. Det enda man behöver göra är att öka rutans benämning med
en halv för varje ny ruta (fyrstegsprocess). Detta leder till att man slipper
använda mittentermsformeln varje gång man ska reda på mittentermen.

3.4.8  Uträknande av tMMtermer

Om man benämner rutorna efter ovannämnda system så har rutan vid index 1f
benämningen 5,5. Alltså är mittentermen 2ty. Den sista värdesiffra som
räknades ut var i=8. Formeln ger också att mittentermen är 2ty
((8+3)/2=11/2=5,5). Nu ska man ta fram de resterande tMtermerna. Jag använder
taltabellen på ett speciellt sätt när jag räknar fram tMtermerna (taltabellen är den
tabell längst åt höger på resultatblad 1). Först sätter jag mitt vänstra pekfinger på
den översta värdesiffran som ingår i mittentermen (här t=8). Därefter sätter jag

Mittentermen består av = ( Numret på senast uträknad värdesiffra + 3 ) / 2
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min vänstra tumme på den nedersta värdesiffran (här y=5). Nu skriver jag med
min högra hand vad produkten av dessa två värdesiffror blir (8!5=40) samtidigt
som jag håller kvar min vänstra hand i samma position. Därefter flyttar jag upp
pekfingret ett steg och ned tummen ett steg. Nu skriver jag upp produkten av
dessa värdesiffror (8!7=56). Jag kan upprepa denna procedur en gång till innan
taltabellen tar slut nedtill (4!8=32)(observera att man då samtidigt kommit till
strecket upptill).

När man räknar fram många värdesiffror så räcker inte avståndet mellan
tummen och pekfingret. Då kan man markera talen med gem istället. Dessa gem
flyttas på samma sätt upp och ned.

De anteckningar jag gjort på arbetsbladet ser ut på följande sätt:

Nu lägger jag ihop dessa tal samt multiplicerar summan med två (eftersom alla
tMtermer som består av olika värdesiffror även består av en faktor två).

När man ska räkna ut tMtermerna för nästa fyrstegsprocess (index 1g) så gör man
nästan på samma sätt. Denna ruta är markerad 6. Följaktligen är mittentermen
y2. Det man måste tänka på är att mittentermen ej innehåller en faktor 2
(eftersom den innehåller två likadana värdesiffror). Först sätter jag pekfingret
(och tummen) på mittentermens faktor och skriver upp dess kvadrat på
arbetsbladet (5!5). Därefter flyttar jag upp pekfingret ett steg och ned tummen
ett steg. Jag hamnar då på t=8 och u=7. Jag skriver upp produkten av dessa
tal (8!7=56) bredvid mittentermen på arbetsbladet. Därefter fortsätter jag samma
procedur som i förra exemplet och får även ut tMtermerna 8!8=64 och 4!0=0.
Mitt arbetsblad ser nu ut:

5,5 40
56
32

5,5 40
56

+    3 2
128

F
256

6 25 56
64
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Nu lägger jag först ihop alla siffror i den högra kolumnen. Därefter multiplicerar
jag den summan med två och sist av allt adderar jag talet i den vänstra
kolumnen.

Eftersom varannan mittenterm består av två likadana värdesiffror och varannan
av två olika värdesiffror så använder jag proceduren för 1e och 1f varannan gång
för att räkna ut tMtermerna.

3.4.9   Val av för hög värdesiffra

På arbetsbladet nedan är beräkningarna för fyrstegsprocessen med index 1h

I uträkningen ovan fick man ut att å=8 (motsvaras av 1568). Om man nu går
vidare till nästa fyrstegsprocess så kommer man se att ett fel uppstått. Detta fel
uppstår antingen då resten är liten eller då summan av tMtermerna är stor. I detta
fall inträffar det p.g.a. att resten är liten. När man räknat fram många
värdesiffror beror felet oftast på att summan av tMtermerna är stor. Man flyttar nu
ned en nolla till resten och får 160 (eftersom dessa beräkningar senare visar sig
vara felaktiga så stämmer dessa värden ej med resultatbladet). Sedan beräknar
man nästa fyrstegsprocess.

6,5     1 S S

35 17O0 15I4
64 -     2 0 6 -  1 5 6 8  (å=8)

+       4 1584 16
103

F
206

6 25 56
 +     6 4 

120
F

240
+       2 5

265
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Här ser man felet. Summan av tMtermerna är större än det tal man fått då man
flyttat ned en siffra till resten. Resultatet av den subtraktionen blir ett negativt
tal. Negativa tal får inte finnas någonstans i uträkningarna. Felet är att den senast
bestämda värdesiffran är för stor. Vi får helt enkelt sänka den ett steg (å=I 7).

Det är bara den sista uträkningen i ruta 6,5 som påverkas av denna ändring.

1584
-     1 3 7 2    (å=7)

212

Resten blir nu mycket större (212). Eftersom värdesiffra å har ändrats så ändras
även tMtermerna i ruta 7. Ruta 7 ser nu ut:

Nu är uträkningarna korrekta eftersom man fick en positiv rest. Värdesiffra a=9
(motsvaras av 1764).

7     1

49 40 160
8 -        2 0 9

+    3 2 Negativt
80
F

160
+       4 9

209

7     1

49 40 S S S

8 W1W0   1O19
+    2 8 -        2 0 1 -     1 7 6 4 (a=9)

76 1919 155
F

1 1

152
+       4 9

201
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3.4.10   Konvertering från felaktig ∑∑t till korrekt ∑∑t

Summan av tMtermerna (∑t) i ruta 7 har inte förändras så mycket mellan den
felaktiga uträkningen och den korrekta. Det vore idealiskt om man kunde öka
eller minska den felaktiga uträkningen av ∑t med en term och därav få fram det
korrekta värdet på ∑t. På så sätt slipper man att addera alla tMtermer en gång till.
En sådan konvertering sparar mycket tid då ∑t består av ett stort antal tMtermer
(20-25 st.).

Det är bara den sist uträknade värdesiffran som har ändrats från den felaktiga
uträkningen av tMtermerna till den korrekta. Den sist uträknade värdesiffran ingår
enbart i den sista tMtermen (sluttermen). Om vi kallar den sist uträknade
värdesiffran för n så kan vi teckna sluttermen 2en. Den sist uträknade
värdesiffran (n) har minskat 1 i värde från den felaktiga beräkningen och den
korrekta. Alltså har sluttermen minskat 2!e!1 i värde. Eftersom det är bara
denna term som har påverkas av n så har alltså den totala summan av alla
tMtermer (∑t)  minskat 2!e i värde. Med andra ord så behöver man bara dra bort
2!e från den felaktiga uträkningen av ∑t för att få korrekt värde på ∑t. I vårt
exempel är 2e=8. Det uttrycket är bra att ha nära till hands. Därför skriver jag
upp detta uttryck under m-tabellen på resultatbladet (index 1i).

Man kan kontrollera att detta uttryck stämmer i exemplet som räknades förut.
Den felaktiga ∑t(7) var 209. Om man drar bort termen 2e=8 från 209 får man
201 som är det korrekta värdet på ∑t(7).

3.4.11  Förutseende av för högt vald värdesiffra

Desto fler värdesiffror man räknat ut desto fler tMtermer ska summeras. Eftersom
∑t ökar desto längre uträkningen fortskrider så ökar också risken att ∑t
överskrider resten och att man därmed väljer en för hög värdesiffra. Om man på
något sätt kan förutse när ∑t är för stort och då direkt välja ett lägre värde på
värdesiffran så skulle man tjäna tid och arbete. Man måste sedan givetvis
kontrollera att antagandet var korrekt.

Ett exempel då man använder denna metod börjar på resultatblad 5. Där är ∑t
för rutorna 25-28,5 markerade med index 5a. ∑t för dessa rutor är i tur och
ordning: 943, 1082, 974, 922, 893, 978, 1038, 1040. På åtta följande rutor
(fyrstegsprocesser) så pendlar ∑t mellan 893 och 1040. Man kan alltså utgå ifrån
att närliggande rutors ∑t är ungefär lika stora.

Fyrstegsprocessens fjärde steg är att man går in i m-tabellens högra kolumn och
tar reda på det största möjliga värde som ej överstiger värdet hos steg 3. Därefter
subtraherar man bort detta värde från värdet hos steg 3. Sedan flyttar man ned en
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siffra från kvadraten och gör därmed resten drygt tio gånger större (steg 1 i nästa
fyrstegsprocess). I vårt fall blir resten exakt tio gånger större eftersom man
flyttar ned en nolla. Man ska ifrån detta tal dra bort ∑t (steg 2). Man vet att
steg 1 i varje fyrstegsprocess är ungefär tio gånger större än föregående rest.
Man vet också att ∑t i denna fyrstegsprocess har ungefär samma värde som ∑t i
den förra fyrstegsprocessen. Med dessa fakta kan man förutse om värdesiffran
behöver sänkas eller inte.

Man behöver sänka föregående uträknad värdesiffra om värdet hos steg 2 (∑t) är
mycket större än värdet hos steg 1.
Värdet hos ∑∑t >> Värdet hos steg 1. Nu konverterar man dessa variabler till
variabler som man redan räknat ut (enligt resonemanget innan):
Värdet hos förra ∑∑t >> 10!!Senast uträknad rest. Eftersom man befinner sig i
den ruta som dessa värden står i så kan man skriva om uttrycket som:
∑∑t >>10!!Rest eller 10!!Rest << ∑∑t. Med andra ord: Om uträknad ∑t är mycket
större än tio gånger resten man får så har man med stor trolighet valt ett för stort
värde i m-tabellen. Då går man direkt tillbaka och väljer ett lägre värde i
mMtabellen.

Vid vissa tillfällen kan man få backa fler än ett steg i m-tabellen. Detta sker
antingen då ∑t är väldigt stort eller om m-tabellen är tät. I vårt exempel kommer
värdena i m-tabellen påpassligt nog väldigt glest (196 mellan varje värde). Men
när man räknar ut ett närmevärde till roten ur två så är avståndet mellan värdena
i m-tabellen 28. Denna m-tabell  är sju gånger tätare. Då får man på flera
värdesiffror backa flera steg i m-tabellen.

Nu följer några exempel på hur man använder denna metod. Värdesiffra 47=4 är
precis uträknad och man befinner sig då i ruta 25 (index 5b).
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I rutan ovan ser man att allt är i sin ordning. Eftersom att 10!Resten är så pass
mycket större än ∑t så finns det ingen anledning att sänka värdesiffran man fått
fram utan 48=4.

Uträkning av nästa ruta följer.

25 9
4 1900

1 2 -     9 4 3
24 957
36

7
7 957

12 -     7 8 4   (48=4)
14 173
16 (Rest)

8
6

54 10!Rest=1730
63 ∑t=943

6   1730>943 (OK!)
24
42
10
64
56

+       1 6 
471

F
942

+          1
943
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I exemplet ovan får man först fram att 49=3. Vid kontroll ser man dock att
10!Rest<<∑t. Därför sänks 49 från värdet 3 till värdet 2 och då blir 10!Resten
större än ∑t. För att denna sänkning ska få genomföras så krävs att ∑t för nästa
ruta (26) är större än 600.

Genom att man har sänkt värdet på 49 så har man även sänkt värdet på ∑t för
nästa ruta (26) eftersom 2e49 är dess slutterm. Men om det å andra sidan visar
sig att det nya lägre värdet på ∑t(26) är för stort (då 49=2) så vet man även att
originalvärdet på ∑t(26) är för stort (då 49=3). Poängen med detta resonemang
är att man inte behöver kontrollera att originalvärdet på ∑t(26) är för stort utan
det räcker att kontrollera att det nya värdet på ∑t(26) är för stort. När man räknar
ut det nya värdet på ∑t(26) ser det ut på följande sätt:

25,5 9

4 1730
1 -  1 0 8 2
8 648

54
4

49 648
6 -     5 8 8    (49=3)
4 60

28 (Rest)
16

1
36 10!Rest=600
81 ∑t=1082
42   600<<1082

1 Troligen är ∑t(26) > 600
48 Sätt därför 49=2
14
14
40 648
56 -     3 9 2   (49=2)
32 256 (Ny Rest)

+       1 6
541 10!Rest=2560

F 2560>1082 (OK!)
1082
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Här ser man att ∑t(26)>600 och att det därför var helt korrekt att sänka 49 till 2.

I ett tidigare exempel (index 1h) så räknades ruta 6,5 på vanligt sätt. I ruta 7
märktes att man valt en för hög värdesiffra i ruta 6,5. På nästa sida visas hur man
kunnat undvika valet av för hög värdesiffra om man använt ovannämnda metod.
Det är inte tänkt att man ska kontrollera varenda ruta med denna metod utan den
används då man räknat fram många värdesiffror eller när man fått fram en
ovanligt liten rest (som i detta fall).

26 S
1

16 4
18

6
28
42

2
8

28
32

6
54
54

7
3   

16
56
35
32
32

+          8 
472

F
944

+       1 6
960 > 600 (OK!)
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Man måste därefter kontrollera att antagandet ∑t(7)>160 stämmer. Fortsatta
uträkningar ger att ∑t(7)=201. Eftersom 201>160 så var antagandet rätt och
således är å=7.

3.4.12   Avrundande av svar

Alla siffror man får ut när man beräknar ett närmevärde till en rot är avkortade.
Man måste alltså alltid beräkna en värdesiffra till som visar om den näst sista
ska avrundas uppåt eller nedåt. För att få ut ett korrekt närmevärde till roten 97
med 55 värdesiffror måste man således räkna ut 56 värdesiffror (index 2a). Den
56:e värdesiffran visar om den 55:e värdesiffran ska avrundas uppåt eller nedåt.

I slutet av resultatblad 5 (index 5c) drar man bort 1372 (56=7) och får resten
159. Nu kontrolleras slutligen att man inte valt ett för högt värde till 56.
Uträkningar visar att ∑t(29,5)=1020 ej överstiger 1590 (index 5d). Detta leder
till att 56=7 och därmed ska värdesiffra 55 avrundas uppåt.

3.4.13  Sammanställning av resultat

Det sista man gör är att sammanställa resultaten. Först och främst tar man reda
på hur många heltalsvärdesiffror roten innehåller. Detta gör man genom att se
efter mellan vilka jämna tiopotenser kvadraten ligger. I detta exempel ligger
kvadraten (97) i intervallet 1<X2<100. Sedan drar man roten av detta uttryck och
ser att kvadratroten ligger i intervallet 1<X<10. Vår rot består alltså av en
heltalsvärdesiffra.

6,5     1
35 1790
64 -     2 0 6

+       4 1584
103

F
206 1584 1584

-  1 5 6 8 (å=8) -  1 3 7 2 (å=7)
16 (Rest) 212 (Ny Rest)

10!Rest=160    10!Rest=2120
∑t=206 2120>206 (OK!)
160<<206
Sätt å=7
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Roten i exemplet läser vi ut uppifrån och ned i taltabellen. Den 56:e värdesiffran
visar hur man ska avrunda den 55:e. Roten innehåller en heltalsvärdesiffra
(således 54 decimaler).

Ett närmevärde till kvadratroten av 97 med 54 decimaler är följaktligen:
K\ K\ 9,848857801796104721746211414917624481696136287442764172

Då man ska beräkna roten av decimaltal har man nytta av att teckna tal som
jämna tiopotenser. Om man t.ex. ska beräkna roten av 0,000046212804 så
tecknar man den som 4,6212804!10-4. Sedan beräknar man roten av den första
termen (4,6212804) med Hedmans algoritm och roten av den andra termen med
potenslagar (roten ur 10-4=(10-4)0.5=10-2) och sedan multiplicerar man ihop
dessa rötter.
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4   Diskussion

4.1   Hedmans algoritm jämfört med tidigare tillämpade metoder

Efter att ha jämfört Hedmans kvadratrotsalgoritm med tidigare kända
kvadratrotsalgoritmer så har jag funnit att Hedmans algoritm är mycket
effektivare än alla dessa. Fördelen med Hedmans algoritm är att det aldrig blir
speciellt svåra beräkningar. Antalet tMtermer ökar då man räknat ut många
värdesiffror och det blir därför jobbigare att räkna ut summan av alla tMtermer
(∑t). Däremot blir det inte svårare att räkna ut varje enskild tMterm. För att
beräkna en tMterm så utför man alltid en multiplikation mellan två ensiffriga
heltal. För att beräkna ∑t behöver man således bara behärska upp till nians
multiplikationstabell samt en additionsalgoritm. De tidigare kända metoderna
kräver att man utför komplicerade multiplikationer redan efter att ha räknat ut
3L4 värdesiffror. Om man räknar ut ännu fler värdesiffror blir uträkningarna
ännu mer komplicerade.

4.2   Hedmans algoritm jämfört med miniräknaren/datorn

Kritiska röster har många gånger frågat mig varför det är meningsfullt att
framställa en algoritm för kvadratrötter när det finns miniräknare och
dataprogram som kan räkna ut kvadratrötter på nolltid.

Det första man måste ha i åtanke är att miniräknaren inte tänker själv utan den
har programmerats med instruktioner som den följer till punkt och pricka. Dessa
instruktioner består av ett antal matematiska operationer som måste utföras i en
viss ordning. Miniräknaren följer i själva verket algoritmer. Eftersom Hedmans
algoritm är effektivare än de tidigare kända algoritmerna för kvadratrötter så kan
man tänka sig att miniräknarna blir snabbare och effektivare om de istället
använde sig av denna algoritm istället för rekursionsformeln som den använder
sig av nu. Men å andra sidan har rekursionsformeln den styrkan att den är
väldigt enkel att programmera.

En fördel med Hedmans algoritm är att man med den kan beräkna kvadratroten
så exakt man vill. Miniräknare har begränsningar. I det avancerade exemplet
beräknades ett närmevärde till kvadratroten ur 97 med 55 värdesiffror och det
går att fortsätta räkna fram så många värdesiffror som helst. Hedmans metod är
således i noggrannhet överlägsen en vanlig miniräknare (8 värdesiffror) och en
teknisk miniräknare (runt 15 värdesiffror). Det finns dock väldigt effektiva
dataprogram (t.ex. Maple och Derive) som utför komplicerade matematiska
beräkningar snabbt. Dessa program kan på bråkdelen av en sekund beräkna
kvadratrötter med tusentals decimaler. Att man med datorns hjälp kan beräkna
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kvadratrötter så snabbt och noggrant kan ifrågasätta om det är meningsfullt att
kunna beräkna kvadratrötter för hand.

4.3   Hedmans algoritm i undervisningen

Trots att eleverna i realskolan fick lära sig en kvadratrotsalgoritm så är jag ingen
förespråkare för att eleverna i grundskolan ska lära sig en sådan. På gymnasiet
och högskolan anser jag dock att det kan vara intressant att ta upp Hedmans
algoritm i undervisningen. Inte med syftet att studenterna ska bli experter på att
räkna kvadratrötter för hand utan snarare visa teorin bakom Hedmans algoritm.
Målet är att de får insikt i hur en så komplicerad matematisk åtgärd som att
beräkna kvadratroten ur ett tal kan delas upp i enkla additioner, subtraktioner
och multiplikationer och på så sätt bli hanterbar. Denna insikt kan nog utveckla
deras matematiska tänkande och förändra deras syn på matematiken.

4.4   Hedmans kubikrotsalgoritm och divisionsalgoritm

Förutom Hedmans kvadratrotsalgoritm har jag utvecklat en kubikrotsalgoritm
och en divisionsalgoritm. Beskrivningar av hur dessa fungerar teoretiskt och
praktiskt tar jag av tidsbrist inte upp i detta examensarbete men någon gång i
framtiden ska jag skriva om hur dessa algoritmer fungerar. Nedan följer lite
information om dessa algoritmer.

Så vitt jag vet är Hedmans kubikrotsalgoritm den enda algoritm för kubikrötter
som går att beräkna för hand. Miniräknaren använder sig av en rekursionsformel
som är för komplicerad för att beräkna för hand.

Beräkningarna med Hedmans kubikrotsalgoritm blir fortare komplicerade än
med Hedmans kvadratrotsalgoritm. Jag har dock med denna algoritm räknat ut
exakta kubikrötter som består av 13 värdesiffror. T.ex. så har jag bestämt
kubikroten av 77692615789020936238116394667311898251  till
4267038695251 med denna algoritm.

Nyligen kom jag på Hedmans divisionsalgoritm. Detta är en algoritm som
fungerar på ett helt annat sätt än alla divisionsalgoritmer jag stött på. I ett
tidigare kapitel går jag igenom de vanligaste standardalgoritmerna. Dessa är
italiensk algoritm, engelsk algoritm, Celsius algoritm och anglo-amerikansk
algoritm. Till utseendet ser dessa algoritmer olika ut men om man studerar dessa
lite närmare så ser man att de fungerar på exakt samma sätt. Exakt samma tal
ingår i de olika uträkningarna. Den enda skillnaden är vart på pappret man
tecknar de olika talen. Kort division fungerar på samma sätt men där gör man
många av räkneoperationerna i huvudet så det blir färre anteckningar.
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Standardalgoritmerna fungerar ypperligt när man beräknar divisioner där
nämnaren består av ett- eller tvåsiffriga tal. Men blir det för stora tal i nämnaren
blir divisionerna för komplicerade för att praktiskt kunna utföras. Hedmans
divisionsalgoritm fungerar däremot på ett helt annat sätt. I Hedmans algoritm
blir beräkningarna inte mycket svårare då man har stora tal i nämnaren.
Dessutom behöver man mindre förkunskaper för att använda Hedmans algoritm
jämfört med standardalgoritmerna. Standardalgoritmer kräver nämligen att man
behärskar en multiplikationsalgoritm medan det räcker att man kan upp till nians
multiplikationstabell för att kunna använda Hedmans algoritm. De enda
multiplikationer som utförs i Hedmans algoritm är nämligen multiplikationer
mellan två ensiffriga heltal.

Hedmans divisionsalgoritm är fortfarande på utvecklingsstadiet men här om
dagen beräknade jag med denna algoritm divisionen:
65581194558342942467746767468327580280177805137636772 /
760423160954280136504200321543 = 86243026154073129094204
I denna division består täljaren av ett 53-siffrigt tal och nämnaren av ett 30-
siffrigt tal. Kvoten som räknades fram blev i detta fall 23-siffrig. Denna
beräkning var inte alls svår att göra helt för hand med Hedmans
divisionsalgoritm. Denna algoritm har stora fördelar jämfört med
standardalgoritmerna för division då man har stora tal i nämnaren. Att införa
denna algoritm på grundskolan anser jag vara praktiskt genomförbart eftersom
den fungerar på ett enkelt sätt och alla beräkningar som utförs är enkla.

4.5   Avslutande ord

Detta examensarbete kommer egentligen femtio år för sent. Om Hedmans
kvadratrotsalgoritm hade funnits innan datorns intågande hade den säkerligen
gjort livet lättare för många matematiker och fysiker. Nutida matematiker och
fysiker har kraftfulla datorprogram som sköter uträkningarna och således klarar
de sig bra utan Hedmans algoritm.

Visst är datorn ett oumbärligt matematiskt hjälpmedel men jag tycker att datorer
har en tendens att göra matematiken tråkig och opersonlig. Jag anser att när man
räknar för hand är matematiken som mest intressant och levande.
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