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Wprowadzenie do programu

Mathematica
Zaczynając pracę z jakimkolwiek programem warto poświęcić kilka chwil na poznanie
otoczenia, w którym będziemy pracować. W przypadku programu Mathematica jest to
bogaty zestaw palet i oferta wielopoziomowej pomocy, które w tej chwili możemy
spokojnie pominąć i pozostawić na odpowiedniejszy moment. Dla nas w tej chwili
najważniejszy jest pusty notatnik na ekranie. Tu będziemy wpisywać nasze polecenia i
tu będziemy oczekiwać wyników. Na wielu typach ekranów domyślny notatnik używa
zbyt małych znaków aby można było wygodnie pracować. Dobrym i sprawdzonym
rozwiązaniem jest wyszukanie w menu FormatScreen Environment opcji Presentation.
W wyniku takiego wyboru otrzymujemy notatnik, który idealnie nadaje się do pracy
indywidualnej, jak również do prezentacji w trakcie lekcji czy wykładu.

Aby zapoznać się ze sposobem pracy w programie Mathematica wpiszemy nasze
pierwsze polecenie i wykonamy je. Zacznijmy od najbardziej naturalnego polecenia
jakie zadajemy programom komputerowym, np. aby rozwiązał nam jakieś proste
równanie, coś w rodzaju x2  5x − 1  0. Polecenie rozwiązania takiego równania
może mieć postać:
Solve[x^2  5 x ‐ 1  0, x]

Aby uniknąć pomyłek już na samym początku zauważmy kilka istotnych rzeczy.
Mathematica rozróżnia pomiędzy dużymi i małymi literami. Polecenie Solve będzie
zrozumiane przez program, natomiast polecenie solve już nie. Wszystkie polecenia
zdefiniowane w programie Mathematica, nazwy funkcji i operatorów zaczynają się od
dużej litery, np. Solve, Simplify, Expand, Sin, Cos, etc. Drugą istotną sprawą jest
nawias przy Solve, jest to nawias kwadratowy. W każdym poleceniu, czy funkcji,
używamy nawiasów kwadratowych do wpisania argumentów polecenia czy funkcji.
Mamy zatem Sin[x], Cos[x], Expand[(x‐1)^3], Simplify[Sin[x]^4‐Cos[x]^4],
itd. Do tych spraw będziemy wracać jeszcze wielokrotnie. A oto kolejne istotne
elementy występujące w naszym poleceniu. Wyrażenie x^2 oznacza x2, natomiast 5 x
oznacza 5 ∗ x lub po prostu 5x. W tym ostatnim przypadku nie musimy pisać symbolu
mnożenia, wystarczy spacja.

Zauważmy ponadto, że równości w równaniach wpisujemy używając symbolu "".
Pojedynczy symbol "" ma nieco inne znaczenie w programie Mathematica.
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Teraz jesteśmy gotowi do wykonania naszego pierwszego polecenia. Ustawmy
wskaźnik myszy gdzieś na obszarze linii z poleceniem Solve i jednocześnie wciśnijmy
dwa klawisze [Shift][Enter]. Jeśli wpisaliśmy nasze polecenie poprawnie, to na ekranie
powinien pojawić się wynik. Jeśli były jakieś błędy w naszym poleceniu, to albo
otrzymamy komunikat o błędzie, albo nasze polecenie zostanie powtórzone bez
zmian. Poniższy obrazek pokazuje notatnik programu z wpisanymi i wykonanymi
kilkoma poleceniami.

Uwaga techniczna Polecenia w programieMathematica często używają pewnych, z góry
ustalonych słów np. Solve, Expand, itd.. Słowa takie nazywać będziemy nazwami procedur
lub krótko procedurami. Procedury są programami, które zostały napisane przez twórców
programuMathematica lub przez jego użytkowników. Zazwyczaj użytkownik nie zna lub nie
chce znać zawartości procedury. Wystarczy, że zna nazwę procedury i wie jak jej używać. W
dalszej części tej książki będziemy odróżniać nazwy procedur od poleceń ich używających.
Zauważmy przy tym, że dana procedura może być użyta na wiele sposobów, często do
różnych typów obiektów matematycznych, np. procedura Solvemoże być użyta do
rozwiązywania różnych typów równań.

Zanim pójdziemy dalej w poznawaniu programu, przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę
pewnym specyficznym elementom notatnika. Każda linia kodu i wyników
poprzedzona jest wyrażeniem In[nr]: lub Out[nr]:. Linie In[nr] oznaczają
input czyli wpisane przez nas polecenia, linie Out[nr] oznaczają wyniki obliczone i
wyświetlone przez program Mathematica. Każde polecenie, jak i wynik, ma numer
pokazujący w jakiej kolejności wpisywaliśmy i wykonywaliśmy polecenia. Kolejność
ta nie koniecznie musi zgadzać się z kolejnością w jakiej polecenia występują na
ekranie.

Drugą widoczną na obrazku cechą notatnika są nawiasy kwadratowe na prawym
obrzeżu notatnika. Każdy z tych nawiasów wskazuje obszar jakiegoś bloku elementów
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notatnika, np. blok danego polecenia, blok wyniku, blok polecenia i odpowiadającego
mu wyniku, blok rozdziału, itd. Każdy blok może być skasowany poprzez wybranie
odpowiadającego mu nawiasu na prawym marginesie i wciśnięcie klawisza [Delete].
Pomiędzy dwa kolejne bloki możemy wstawić nowe polecenie lub tekst. Wystarczy w
tym celu ustawić wskaźnik myszy w odpowiednie miejsce, a kiedy zamieni się w
poziomą kreskę, kliknąć i zacząć wpisywać nowe polecenie.

Podobnie postępujemy jeśli chcemy wpisać w notatniku dowolny tekst. Ustawiamy
wskaźnik myszy w odpowiednim miejscu, klikamy aby rozpocząć wpisywanie i
następnie wciskając [Alt][7] zamienić dany blok w tekst. Jeśli chcemy, aby nasz
notatnik był podobny do dokumentów jakie tworzymy w MS Word, czy innym
programie do edycji tekstów, to kolejne sekwencje klawiszy z [Alt] mają następujący
efekt: tytuł ([Alt][1]), podtytuł ([Alt][2]), podpodtytuł ([Alt][3]), sekcja ([Alt][4]),
podsekcja ([Alt][5]), podpodsekcja ([Alt][6]), tekst ([Alt][7]), kod ([Alt][8]), input
([Alt][9]). Bloki input oraz kod mają podobne własności ale mogą różnić się wyglądem
na ekranie.

Po tych bardzo wstępnych uwagach możemy przystąpić do poznawania możliwości
programuMathematica.

1.1 Mathematica jako podręczny kalkulator

1.1.1 Arytmetyka
Na początek zauważmy, że Mathematica posiada bardzo bogatą kolekcję funkcji do
obliczeń, jak te wykonywane przez nas codziennie z użyciem kalkulatora. Mamy
zatem wszelkie funkcje arytmetyczne: , −, , /, potęgę (wyrażenie 23 zapisujemy jako
2^3), oraz pierwiastek (wyrażenie 2 zapisujemy jako Sqrt[2]). Mamy do
dyspozycji często używaną w matematyce operację silnia "!". Z pomocą tych operacji
możemy tworzyć dowolnie skomplikowane wyrażenia i obliczać ich wartości, np.
(234 ‐ 456)*(752  345)/((23  34)*(75 ‐ 32)  (78*99))

− 811783391
34!

295232799039604140847618609643520000000
Sqrt[1  2  2^2  2^3  2^4  2^5]

3 7

Bardziej skomplikowane wyrażenia pierwiastkowe zapisujemy używając symbolu
potęgi, np. 3 1  2  22  23  24  25 zapiszemy jako
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(1  2  2^2  2^3  2^4  2^5)^(1/3)

32/3 3 7

To samo wyrażenie może być zapisane z użyciem polecenia Power, tak jak poniżej:
Power[1  2  2^2  2^3  2^4  2^5, 1/3]

32/3 3 7

Zauważmy przy tym, że wyrażenie do obliczenia może być podane w postaci liniowej,
jak powyżej, lub w postaci dwuwymiarowego wyrażenia jakie zazwyczaj widzimy w
podręcznikach matematyki, np.

234 − 456 752  345
23  34 75 − 32  78  99

Pisanie wyrażeń w tej postaci jest możliwe za pomocą odpowiednich palet symboli.
Możemy je znaleźć w menu Palettes i dalej np. Classroom Assistant, lub Basic Math
Assistant. Ponieważ na dalszych stronach tego tekstu będziemy używać licznych
poleceń korzystających głównie z zapisu liniowego, opis palet i ich wykorzystania
zostawimy sobie na inną okazję.

Wreszcie zauważmy dość istotną cechę programu Mathematica. Jak każdy inny CAS,
Mathematica stara się podawać wyniki w postaci symbolicznej, a więc 23  2
zamiast 4. 9411, 110 zamiast 0.1, itd. Jeśli zatem chcemy aby program podawał nam

wyniki w postaci numerycznej, to musimy go do tego w jakiś sposób zachęcić.
Sposobów zachęty jest conajmniej trzy.

Możemy zapisać jedną z liczb w postaci dziesiętnej, np. zamiast 234 napisać 234.0, to
wystarczy abyMathematica podała cały wynik w postaci dziesiętnej.
(234.0 ‐ 456)*(752  345)/((23  34)*(75 ‐ 32)  (78*99))

Możemy użyć polecenia N[wyrażenie]
N[(234 ‐ 456)*(752  345)/((23  34)*(75 ‐ 32)  (78*99))]

lub

(234 ‐ 456)*(752  345)/((23  34)*(75 ‐ 32)  (78*99)) //N

Każde z tych poleceń wyprodukuje wynik −23.9393. Na szczególną jednak uwagę
zasługuje polecenie środkowe. Tu możemy zażądać dodatkowej precyzji wyniku, np.
wynik z dokładnością do 50 miejsc po przecinku otrzymamy przez użycie
dodatkowego parametru.
N[(234 ‐ 456)*(752  345)/((23  34)*(75 ‐ 32)  (78*99)), 50]

−23.939250958419345325862577410793276319669713948688

Ostatnie z trzech powyżej podanych poleceń zostało użyte w tzw. postaci postfix, czyli
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operator podany jest na końcu polecenia, tu //N . Z pewnych powodów jest to bardzo
wygodny sposób wykonywania pewnych operacji nie tylko arytmetycznych. Do tego
problemu wrócimy przy innej okazji.

Na zakończenie tego krótkiego rozdziału poświeconego arytmetyce warto wspomnieć
o dwu najczęściej używanych w matematyce stałych:  oraz e. Zapisujemy je jako Pi
oraz E. Mamy zatem:
N[Pi, 50]

3.1415926535897932384626433832795028841971693993751

oraz
N[E, 50]

2.7182818284590452353602874713526624977572470937000

Ćwiczenia
1. Oblicz dziesiętną wartość ułamka 123/456 z dokładnością 10, 100, oraz 1000

miejsc po przecinku.
2. Oblicz  oraz e z dokładnością 150miejsc po przecinku.

1.1.2 Funkcje trygonometryczne, logarytmiczne
W programie Mathematica mamy do dyspozycji wszystkie znane nam funkcje
trygonometryczne, logarytmiczne i potęgowe. Są tu między innymi funkcje
wymienione w poniżej załączonej tabeli.

Funkcja Zapis w programieMathematica i przykład użycia
sinx Sin[3 Pi/15]

cosx Cos[3 Pi/15]

tanx Tan[3 Pi/15]

cotx Cot[3 Pi/15]

arcsinx ArcSin[1/2]

arccosx ArcCos[1/2]

arctanx ArcTan[Sqrt[3]]

arccotx ArcCot[Sqrt[3]]

Niezmiernie ważne jest zauważenie, że funkcje trygonometryczne używają
argumentów wyrażonych w radianach, a nie stopniach.
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Mamy zatem dla przykładu:
Sin[1] // N

0.841471
Sin[Pi]

0
Sin[Pi/2]

1
Sin[Pi/4]
1
2

Podobnie jest w drugą stronę. Funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych
podają wyniki w postaci radianów, np.
ArcSin[1/Sqrt[2]]

4

ArcTan[Sqrt[3]]

3

W przypadku, gdy zamiast radianów mamy do czynienia ze stopniami, to prostym
sposobem możemy spowodować aby Mathematica rozumiała nasze potrzeby. Dla
przykładu obliczenie sin15∘ możliwe jest za pomocą polecenia:
Sin[15 *Pi/180]

3 − 1
2 2

Drugą ważną grupą funkcji w matematyce szkolnej, czy uniwersyteckiej, są funkcje
wykładnicze i logarytmiczne.

Mamy zatem:

Funkcja Zapis w programieMathematica i przykład użycia
lnx Log[E*E]

log10x Log[10,10234.0]

log2x Log[2,15.]

logax Log[a,x]

ex Exp[x] lub E^x

an Power[a,n]
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Oto kilka przykładów pokazujących jak te funkcje mogą być stosowane.
Log[E*E]

2
Log[10, 10234]
log10234
log10

Zauważmy, że jak zawsze, Mathematica stara się podać wynik w postaci symbolicznej.
Jeśli jednak zależy nam na wyniku w postaci liczby dziesiętnej, to wystarczy
zasugerować tę potrzebę w znany nam już sposób.
Log[10, 10234.]

4.01005
Log[2, 15.]

3.90689
Log[a, b]
logb
loga

Exp[x]

ex

Power[a, b]

ab

Tu warto wspomnieć o interesującej własności programu Mathematica — jeśli
zamiast pojedynczych argumentów będziemy podawać argumenty w postaci list, to
wynik również otrzymamy w postaci listy, w której każdy element został poddany
odpowiedniej operacji. Dla przykładu podniesienie do 3 potęgi wszystkich wyrazów
pewnego ciągu może być wykonane jednym poleceniem,
Power[{a, b, c}, n]

an,bn,cn

lub tak, gdy chcemy utworzyć ciąg potęg pewnego wyrażenia

Power[a, {1, 2, 3, 4, 5}]

a,a2,a3,a4,a5

lub nawet tak,

Power[{a, b, c, d, e}, {1, 2, 3, 4, 5}]

a,b2,c3,d4,e5

W tym ostatnim przypadku musimy pamiętać, aby oba ciągi miały tę samą liczbę
elementów.
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W podobny sposób zachowują się inne operacje i funkcje w programie Mathematica
jeśli zastosujemy je do ciągów wyrażeń. Dla przykładu mamy:
{a, b, c}  {d, e, f}

a  d,b  e,c  f
{a, b, c}/{d, e, f}

 ad ,
b
e ,
c
f 

Log[{a, b, c}]

loga, logb, logc
Sin[{a, b, c}]

sina, sinb, sinc

Do operacji na ciągach wrócimy w innym odpowiedniejszymmomencie.

1.2 Rozwiązujemy równania
Drugą ważną operacją, jaka nie zawsze występuje w kalkulatorach, jest
rozwiązywanie równań lub nawet układów równań. Rozwiązywanie równań jest
bardzo bogatym tematem i w tym rozdziale ograniczymy się tylko do kilku
elementarnych przykładów.

Zacznijmy zatem od tego, że każde równanie powinno być podane w postaci:

lewa strona  prawa strona

Piszemy zatem x^2‐10, a nie x^2‐10. Dalej, do rozwiązania większości równań,
wystarczy nam polecenie Solve z drobnymi modyfikacjami. Oto kilka prostych
przykładów.
Solve[x^2 ‐ 3 x  1  0, x]

x → 1
2 3 − 5 ,x → 1

2 3  5 

Solve[x^3 ‐ 3 x  1  x^2 ‐ 2 x  3, x]

x → 2,x → − 3 −1 ,x → −12/3

W podobny sposób rozwiązujemy układy równań. Zauważmy, że to bardzo
przypomina to co zobaczyliśmy przy okazji funkcji Power. Tu również grupujemy
równania, oraz zmienne dla których chcemy otrzymać rozwiązania, używając
nawiasów klamrowych.
Solve[{x  y  1, x ‐ 2 y  2}, {x, y}]

x → 4
3 ,y → −

1
3 

A oto nieco bardziej skomplikowany przykład z algebry liniowej:

8



Mathematica dla niecierpliwych

Solve[{x  2 y ‐ z  2, x ‐ y  z  4, 2 x  y ‐ z  5},{x, y, z}]

x → 3,y → 0, z → 1

Funkcja Solve może mieć wiele interesujących zastosowań. Dla przykładu, punkty
przecięcia okręgu x2  y2  1 z prostą y  1

2 x 
1
2 można otrzymać za pomocą

prostego polecenia,
Solve[{x^2y^21, yx/21/2}, {x, y}]

x → −1,y → 0,x → 3
5 ,y →

4
5 

Na zakończenie tego bardzo krótkiego wstępu do rozwiązywania równań z
programem Mathematica zauważmy pewną ważną rzecz. W każdym z powyższych
przypadków rozwiązania mają postać x → a. Jest to bardzo dogodne w sytuacji
pojedynczych przykładów, gdzie od razu widzimy jakie wartości otrzymujemy dla
poszczególnych niewiadomych. Jeśli jednak chcemy te wyniki wykorzystać w dalszych
obliczeniach to wygodniejsze byłoby otrzymanie ich w postaci listy, gdzie każdy
element jest wartością odpowiedniego rozwiązania. Inaczej mówiąc chcemy aby
wykonanie polecenia
Solve[{x2*y‐z2, x‐yz4, 2*xy‐z5},{x, y, z}]

dało nam wynik 3,0,1. To jednak wymaga zapoznania się ze zmiennymi i funkcjami w
programieMathematica.

Ćwiczenia

Rozwiąż następujące równania lub układy równań w programie Mathematica.
1. x2 − 49  0
2. x2  x − 6  0
3. 20x2 − 31x − 9  0
4. x2 − 3x − 1  0
5. x2 − 6x  1  0
6. x2  7x  9  0
7. x2  y2  4xy − 1  0, rozwiąż ze względu na zmienną x, a następnie jeszcze raz

ze względu na y.
8. x3 − x2  x  1  0
9. x − 2y  7 i x2  4y2  37
10. x  y  1 i 16x2  y2  65
11. y − x  a i 2x2  xy  y2  8
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1.3 Zmienne
Każdemu obiektowi w programie Mathematica możemy przyporządkować jakąś
zmienną, lub inaczej mówiąc możemy mu nadać nazwę. W takim przypadku zamiast
za każdym razem wpisywać cały obiekt, np. system równań, łatwiej będzie posłużyć
się jego nazwą. Oto jak to wygląda w przypadku równań.

Nasz układ równań otrzymuje nazwę równania. Zauważmy, że nazwa może zawierać
specyficzne polskie litery. Niestety system w którym edytuję ten tekst nie pozwala mi
na to.
rownania  {x  y  1, x ‐ 2 y  2}

x  y  1,x − 2y  2

Teraz nazywamy nasze zmienne i dokładamy średnik na końcu polecenia, aby
Mathematica nie wyświetlała niepotrzebnego na ekranie wyniku.
zmienne  {x, y};

Po tych nazwaniach możemy rozwiązać system równań bez wypisywania od nowa
równań i zmiennych.
rozwiazania  Solve[rownania, zmienne]

x → 4
3 ,y → −

1
3 

Otrzymany wynik jest zbiorem/listą zawierającym listę z dwu reguł x → 4
3 oraz

y → − 13 . Naszym zadaniem będzie wyłuskanie z tego liczb 4
3 oraz −

1
3 .

W programie Mathematica mamy operację podstawiania. Działa ona w następujący
sposób, polecenie
f(x)/. x‐a

zamieni w f(x) wszystkie wystąpienia zmiennej x na a. Możemy więc zastosować je
do pojedynczej zmiennej, pary zmiennych, lub innej struktury zwierającej zmienną x.
Oto jak to wygląda w naszym przypadku,
r1  x /. rozwiazania

4
3

r2  y/. rozwiazania

− 13

A następnie odrzucamy zbędne nawiasy klamrowe,
r1  r1[[1]]

4
3
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r2  r2[[1]]

− 13

Teraz możemy już bez problemu operować naszymi rozwiązaniami dalej, np.
r1‐r2

5
3

Polecenia z podwójnym nawiasem kwadratowym mogą się wydawać dziwne, ale w
gruncie rzeczy łatwe do wyjaśnienia. Symbol [1] oznacza indeks czyli pozycję
elementu na liście, natomiast zewnętrzny nawias [ ] jest niczym innym jak nawiasem
wewnątrz, którego wpisujemy argument [1]. Mamy tu więc jakby operację listy lub
zbioru na argumentach. Oto nieco szerszy przykład pokazujący jak to działa.
Tworzymy listę A, a następnie wybieramy z niej jeden z elementów, w naszym
przykładzie jest to element czwarty.
A  {1, 2, 3, 4, 5}^2  11

12,15,20,27,36
A[[4]]

27

Przyjrzyjmy się jeszcze przez moment jak działa operacja podstawiania w nieco
bardziej złożonej sytuacji. Polecenie
rozw  Solve[{x^2  y^2  1, y  x/2  1/2}, {x, y}]

daje nam nieco bardziej skomplikowaną strukturę

x → −1,y → 0,x → 3
5 ,y →

4
5 

Załóżmy, że chcemy jednocześnie wydobyć z niej wszystkie rozwiązania. W tym celu
używamy nowej zmiennej u i jej przypisujemy otrzymane rozwiązania.
u  {x, y} /. rozw

−1 0
3
5

4
5

To co otrzymaliśmy jest już macierzą, ale i w jej przypadku mamy dostęp do każdego
elementu,
x1  u[[1, 1]]

−1
x2  u[[2, 1]]

3
5

y1  u[[1, 2]]

0
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y2  u[[2, 2]]
4
5

Teraz należy tylko zapamiętać, że pierwszy numer w parze [n,m] oznacza wiersz
macierzy, a drugi kolumnę, w której znajduje się dane rozwiązanie. Kolumny
zazwyczaj odpowiadają kolejnym zmiennym x, y, itd., numery wierszy są numerami
poszczególnych par (trójek, itd.) rozwiązań.

Ćwiczenia

Wpisz deklaracje następujących wyrażeń

1. pierwiastek x  1

2. drugiPierwiastek 2
1  x − 1

x

3. wielomian 3x3  2x2  x  1
4. ułamki b  1

a  1
x
 1
b  1

a 1x

 1
c  1

b  1
a 1x

5. dużoPierwiastków a  a  a  a  x

1.4 Funkcje
Funkcje i relacje są istotą matematyki. Używamy ich w każdej dyscyplinie
matematycznej. Możemy je również definiować w programie Mathematica. Oto kilka
przykładów

Tak definiujemy funkcje jednej zmiennej
f[x_] : x^2  3 x  2
g[x_] : 2 Sin[3 x]  3 Cos[5 x]

A tak ich używamy w naszych dalszych obliczeniach,
f[a  1]

a  12  3a  1  2
g[Pi/4]

2 − 3
2

Zwróćmy uwagę na kilka istotnych rzeczy w tych deklaracjach. W naszych
przykładach po lewej stronie mamy litery f lub g. Są to nazwy naszych funkcji.
Możemy mieć tu dowolne inne nazwy. Wybierając nazwy dla naszych funkcji, lub
zmiennych, warto przestrzegać pewnych konwencji. Ponieważ wszystkie funkcje w

12
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programie Mathematica zaczynają się od dużej litery to, dla odróżnienia, powinniśmy
zaczynać nasze funkcje od małych liter. Zazwyczaj, jeśli nie prowadzi to do
niepotrzebnych komplikacji, używamy nazw bardzo krótkich. Jeśli z jakiegoś powodu
nazwa funkcji musi być bardziej opisowa wówczas używamy jednego słowa lub kilku
połączonych w odpowiedni sposób, np. poleDwuOkregow. Jak widzimy nazwa zaczyna
się od małej litery, ale każde kolejne słowo już od dużej.

W deklaracji funkcji zmienna, lub zmienne, po lewej stronie mają znak podkreślenia.
Są to zmienne, za które możemy podstawić dowolne wyrażenia. Wreszcie symbol :
powoduje, że wyrażenie po prawej stronie pozostanie bez wartości w momencie
deklaracji, a jego wartość za każdym razem zostanie wyliczona od nowa w zależności
od wartości jakie podstawimy za zmienne.

Oto kilka innych przykładów deklaracji funkcji i ich użycia,
h[x_, y_] : 3 x^5  2 x^3
h[11, 23]

485815
s[x_, y_, n_] : Expand[(x  y)^n]
s[a, b, 5]

a5  5a4b  10a3b2  10a2b3  5ab4  b5

Podany tu sposób deklaracji funkcji pozwala również na łatwe deklaracje funkcji
rekurencyjnych. Oto jak możemy szybko utworzyć sobie deklarację funkcji
rekurencyjnej produkującej wyrazy ciągu Fibonacciego.

Zaczynamy od deklaracji dwu pierwszych wyrazów,
fibo[1]  1;
fibo[2]  1;

i dalej deklaracja już całej funkcji,

fibo[n_] : fibo[n ‐ 1]  fibo[n ‐ 2]

Teraz możemy wyliczyć dowolny wyraz ciągu Fibonacciego.
fibo[17]

1597

Tak zdefiniowana funkcja rekurencyjna nie jest zbyt szybka i ma ograniczenia
odnośnie liczby kroków rekurencji, dlatego powinna być stosowana raczej dla małych
wartości argumentu. Bardziej efektywna metoda deklaracji funkcji rekurencyjnych
pojawi się przy innej okazji.

Na zakończenie omawiania deklaracji funkcji warto wspomnieć jak można szybko
utworzyć pewną liczbę wyrazów ciągu mając jego wzór. Dla przykładu pierwsze 15
wyrazów ciągu Fibonacciego utworzymy za pomocą następującego polecenia.

13
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Table[fibo[n],{n, 1, 15}]

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610

1.4.1 Problemy z deklaracjami
Notatnik, w którym pracujemy przez dłuższy czas, może w pewnym momencie zacząć
sprawiać nam kłopoty. Są to najczęściej problemy wynikające z istnienia, już
niepotrzebnych, starych deklaracji. Oto przykład, pokazujący jak ten mechanizm
działa. Deklarujemy dwie zmienne x i y przypisując im odpowiednio wartości 1 i 2.
x1;
y2;

W tej sytuacji wykonanie polecenia, w którym występują x i y zastępuje te zmienne
ich aktualnymi wartościami, np.
xy

3

Dalej możemy zadeklarować funkcję używającą symboli x i y. Tu jeszcze nic złego się
nie dzieje.
f[x_] : x^2  3 x ‐ 1

Natomiast jeśli w tym momencie zechcemy sprawdzić jak nasza funkcja wygląda, lub
użyć jej do zbudowania bardziej złożonej funkcji, to już zaczyna działać istnienie
deklaracji dla x.
f[x]  2 f[x]^2

21

Mogą nas np. spotkać takie niespodzianki jak ta poniżej,
Solve[f[x] 0, x]

General::ivar: 1 is not a valid variable 
Solve[False,1]

Otrzymaliśmy tutaj komunikat informujący nas o błędzie oraz wynik, który nie ma dla
nas już większego znaczenia. Aby uniknąć takich niespodzianek warto od czasu do
czasu zlikwidować stare deklaracje i uwolnić zmienne, których najczęściej używamy.
Polecenie Clear[x] uwolni zmienną x od jej aktualnej wartości. Polecenie
Clear[x,y] zrobi to samo ale dla obu zmiennych. Mamy zatem,
Clear[x]

i dalej już wszystko działa jak tego oczekujemy.
Solve[f[x]  0, x]

x → 1
2 −3 − 13  , x → 1

2  13 − 3

14
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Ćwiczenia

Napisz deklaracje poniżej wymienionych funkcji, a następnie wylicz ich wartości dla
x  2 oraz x  3 .

1. fx  1  2x  1

2. gx  1
3x2 − 3x  5

3. hx  x4  2x2  4

4. Frx  1  1
1 − 1

x
 1
1  1

1− 1x

5. Rtsx  x − 2x  3x − 4x  x

1.5 Operacje na wyrażeniach matematycznych
Jednym z najbardziej podstawowych elementów pracy w matematyce jest
przekształcanie wyrażeń algebraicznych i trygonometrycznych. Mamy tu do czynienia
z rozkładaniem i zwijaniem wielomianów, upraszczaniem funkcji wymiernych i
wieloma innymi operacjami zaliczanymi często do matematyki elementarnej. W tym
krótkim rozdziale omówimy pewne podstawowe procedury występujące w programie
Mathematica.

Na początek zadeklarujmy sobie wielomian A, a następnie zobaczmy co Mathematica
może z nim zrobić.
A  (x ‐ 3)^2*(x ‐ 1)^3*(x ‐ 5)

x − 5x − 32x − 13

Teraz możemy rozwinąć nasz wielomian,
B  Expand[A]

x6 − 14x5  75x4 − 196x3  263x2 − 174x  45

Otrzymany wynik możemy zwinąć do postaci wyjściowej,
Factor[B]

x − 5x − 32x − 13

Mathematica uprości większość elementarnych wyrażeń matematycznych,
Simplify[Sin[2*x]^2  Cos[2*x]^2]

1

15



Mirosław Majewski

Simplify[Sin[3*x] * Cos[3*x]]
1
2 sin6x

Simplify[Exp[x]*Exp[3*x]‐Exp[x]*Exp[2*x]]

e3xex − 1

Mathematica może również uprościć dowolne wyrażenie korzystając z podanych jej
założeń. Tu, dla przykładu, pokazujemy jak uprościć wyrażenie uwzględniając znak
zmiennej występującej w wyrażeniu.
Simplify[Sqrt[x*(Sqrt[x]  x)^2]]

xx  x 3

To samo polecenie, ale z dodatkowym założeniem x  0 daje zupełnie inny wynik.
Simplify[Sqrt[x*(Sqrt[x]  x)^2], x  0]

x3/2  x

Na zakończenie zajmijmy się jeszcze przez chwilę wielomianami. Oto wielomian dwu
zmiennych Px,y  xy  axy  x2y − axy2  x  ax. Wielomian ten może być zwinięty
względem dowolnej zmiennej w nim występującej lub względem wszystkich
zmiennych. Oto jak to wygląda w praktyce.
P  x*y  a*x*y  x^2*y ‐ a*x*y^2  x  a*x

−axy2  axy  ax  x2y  xy  x

Teraz w zależności od potrzeb używamy procedury Collect z odpowiednim
parametrem.
Collect[P, x]

x−ay2  ay  a  y  1  x2y
Collect[P, y]

yax  x2  x − axy2  ax  x
Collect[P, {x, y}]

x−ay2  a  1y  a  1  x2y

W rachunku całkowym jak i w algebrze przekształcamy czasem wyrażenia wymierne
do postaci tzw. ułamków prostych, czyli sumy wyrażeń wymiernych, w których
mianownik jest wielomianem nierozkładalnym, co najwyżej stopnia drugiego, a
licznik jest wielomianem stopnia zerowego, lub co najwyżej pierwszego. W programie
Mathematica rozkładanie wyrażeń wymiernych na ułamki proste wykonujemy za
pomocą procedury Apart. Zacznijmy, zatem od zadeklarowania wyrażenia
wymiernego a następnie zobaczmy, co z niego otrzymamy za pomocą procedury
Apart.

16
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w  x^2/(x^3 ‐ 3*x  2)
x2

x3 − 3x  2
Apart[w]

4
9x  2 

5
9x − 1 

1
3x − 12

Ćwiczenia
1. Rozwiń następujące wyrażenia:
a. 2x  32

b. 4x2 − 12

c. x − 12x − 34

d. x − 2x − 35x − 42

e. 1  xn, dla n  2,3,4,5.
2. Rozwiń następujące wyrażenia z funkcjami trygonometrycznymi:
a. sinx  cosx3

b. 1  sinx
cosx

5

c. tanx  1
d. cotx2  1

3. Zapisz w postaci iloczynu dwumianów:
a. 2x2 − 3x3

b. 4x4 − 5x2  1
c. 9x2  21x  10
d. 6x2 − 4x − 4x3  x4  1
e. 1

y  1
1
2 x 

1
2  1

1 − y
1
2 x 

1
2

4. Uprość następujące wyrażenia:
a. cosx siny  cosy sinx
b. 5x  10x2  10x3  5x4  x5  1
c. 1

y  1
1
2 x 

1
2  1

1 − y
1
2 x 

1
2

d. 1  3x5
1  3x3  9x

e. 2 − 3
2  3

5. Rozwiń na ułamki częściowe:
a. x  7

x2 − x − 6

17
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b. 50x2  20x  6
x3  2x2  x

1.6 Elementy analizy matematycznej
Różniczkowanie i całkowanie są podstawowymi czynnościami w analizie
matematycznej. Mamy tam jeszcze parę innych czynności, o których wspomnimy
dalej. Na początek zacznijmy od zdefiniowania wyrażenia wymiernego z jedną
zmienną x.
w  x^2/(x^3 ‐ x  1)

x2
x3 − x  1

Teraz wyliczmy jego pierwszą pochodną,
D[w, x]

2x
x3 − x  1

− x23x2 − 1
x3 − x  12

Wpodobny sposób możemy wyliczyć drugą pochodną i kolejne,
D[w,x,x]

− 6x3
x3 − x  12

 2
x3 − x  1

 2x
23x2 − 12

x3 − x  13
− 4x3x2 − 1
x3 − x  12

Oto inny przykład gdzie wyliczamy trzecią pochodną wyrażenia trygonometrycznego.
h  Sin[x]/(x  1)^2
sinx
x  12

D[h, x, x, x]
6sinx
x  13

− 24sinx
x  15

− cosx
x  12

 18cosx
x  14

Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych otrzymujemy w identyczny sposób jak
pochodne funkcji jednej zmiennej.
u  (Sin[x]  Cos[y])*(Cos[x] ‐ Sin[y])

sinx  cosycosx − siny

Teraz możemy wyliczyć drugą pochodna mieszaną.
D[u, x, y]

sinx siny − cosxcosy

Mathematica równie łatwo wylicza całki — zarówno oznaczone, jak i te nieoznaczone.
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Integrate[x^2  3*x  1, x]
x3
3  3x

2

2  x

Dotychczas przeprowadzaliśmy operacje na wyrażeniach matematycznych, te same
operacje możemy wykonywać na wcześniej zadeklarowanych funkcjach. Jest tu kilka
istotnych różnic, o których warto pamiętać.

Zacznijmy zatem od zadeklarowania funkcji.
f[x_] : 1/(1  x^3)

No, a teraz, skoro już zdefiniowaliśmy sobie funkcję, to możemy wyliczyć jej pochodną
i całkę. Mamy zatem pochodną,
D[f[x], x]

− 3x2
x3  12

całkę nieoznaczoną,

Integrate[f[x], x]

− 16 logx
2 − x  1  13 logx  1 

tan−1 2x−1
3

3

całkę oznaczoną w granicach od x  0 do x  5,
Integrate[f[x], {x, 0, 5}]
1
18  3   3 log

12
7   6 3 tan−13 3 

oraz całkę oznaczoną w granicach od zera do nieskończoności.

Integrate[f[x], {x, 0, Infinity}]
2
3 3

Inną czynnością na lekcjach rachunku różniczkowego jest znajdowanie granic funkcji i
ciągów. Na początek zajmijmy się granicami funkcji. Zbadajmy granice funkcji znanej z
poprzedniego przykładu, w dwu punktach, dla x  0, oraz dla x  −1, gdzie występuje
nieciągłość drugiego rodzaju.
f[x_] : 1/(1  x^3)

Dla x  0 dostajemy wynik bez większego problemu.
Limit[f[x], x ‐ 0]

1

Oto granica tej funkcji w punkcie x  −1 z lewej strony,
Limit[f[x], x ‐ ‐1, Direction ‐ 1]

−
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a następnie granica tej samej funkcji z prawej strony

Limit[f[x], x ‐ ‐1, Direction ‐ ‐1]



Zauważmy jak określa się tu granice lewostronne i prawostronne. Kierunek określa
się tu od zera do punktu x  1 lub x  −1. Czyli granica lewostronna oznaczona jest
parametrem Direction ‐ 1, natomiast prawostronna parametrem Direction ‐
‐1.

Podobnie wyliczamy granice ciągów. Dla przykładu, granica ciągu en  1  1/nn dla n
zmierzającego do nieskończoności ma postać,
e[n_] : (1  1/n)^n
Limit[e[n], n ‐ Infinity]

e

Zauważmy, że mogliśmy zadeklarować nasz ciąg używając małej litery e. To głównie
dlatego, żeMathematica używa dużych liter do oznaczania swoich stałych i procedur.

Ćwiczenia

Napisz polecenia deklarujące, a następnie obliczające, pochodne i całki podanych
poniżej funkcji.

1. y  x3  x2  x  1
2. y  sinx  cosx
3. y  tanx  cotx
4. y  e1xx2

5. y  1  x
1  x  x2

1.7 Szukamy pomocy
Nazwy, a szczególnie mało znane nazwy poleceń języka programu komputerowego,
dość często ‘wylatują nam z głowy’. Tak jest również w przypadku nazw procedur jak
również składni poleceń w programie Mathematica. Warto zatem poznać parę
sposobów jak ustrzec się błędów.

Na początek przypomnijmy sobie pewne, już wcześniej poznane, rzeczy. Większość z
nich jest niezmiernie ważna dla początkującego użytkownika programu Mathematica.

1.7.1 Duże i małe litery
Wszystkie nazwy procedur i tzw. słów kluczowych w programie Mathematica
zaczynają się od dużej litery. Nazwy składające się z kilku słów pisane są w taki
20
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sposób, że poszczególne słowa pisane są razem i każde z zaczyna się z dużej litery, np.
PlotStyle, ColorData, ControlType, itd. Jeśli deklarujemy nasze własne nazwy
zmiennych czy procedur to powinniśmy zaczynać je od małej litery aby odróżnić je od
tych już istniejących w programie.

1.7.2 Nawiasy
Mathematica używa różnych rodzajów nawiasów do zupełnie różnych celów.
Wpisanie złego nawiasu powoduje, że program nie rozumie naszego polecenia
poprawnie i nawet jeśli otrzymamy wynik to będzie on zły.

1. Nawiasy kwadratowe używane są do wpisywania argumentów poleceń czy
funkcji, np. Sin[x], Solve[x^2‐10,x]. Używamy ich również do
oznaczania indeksów wyrazów w ciągach lub bardziej złożonych strukturach.

2. Nawiasy klamrowe używane są do tworzenia list, np. {x,0,1}, {n, 1, 15},
itd.

3. Nawiasy okrągłe używane są do grupowania wyrażeń we wzorach, np.
(1x)^2, (Sin[x]/(Cos[x]1))^2

4. Nawiasy okrągłe z gwiazdką są ignorowane przez program, a zatem mogą
służyć jako komentarz, np. (* A ten tekst nic nie znaczy *). Taki
fragment wpisany na obszarze dowolnego polecenia Mathematica zignoruje.

5. /. jest używany w celu zastosowania określonych reguł do wyrażenia po
prawej stronie, np. x^2 /. x‐5 podstawi wartość 5wwyrażeniu x^2.
Zauważmy przy tym, że to podstawienie jest tymczasowe. Jeśli za chwilę
zechcemy użyć zmiennej x to okaże się, że ma ona ciągle swoją dotychczasową
wartość.

6. // pozwala otrzymać wartość wyrażenia po lewej stronie przekształconego
funkcją użytą po prawej stronie, np. polecenie x^2  1  0 //Solve
spowoduje rozwiązanie równania po lewej stronie.

1.7.3 Równość nie jest równa równości
Podobnie jak w przypadku nawiasów, równości mogą być pisane na kilka sposobów i
za każdym razem będą spełniały inną rolę.

1. Znak równości "" używany jest do przypisania danej nazwie wartości, również
wyrażenia ze zmienną, np. A1, Bx^25. Wyrażenie po lewej stronie jest tylko
etykietą wyrażenia po prawej stronie. Nie jest ono funkcją w żadnym
przypadku. Dlatego nie możemy takiego wyrażenia użyć w postaci A[x] czy
A[2.5].

2. Znak podwójnej równości używany jest jako symbol relacji równości, np.
x^2‐1x. Używamy go miedzy innymi do konstruowania równań.
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3. Znak ":" używany jest do deklarowania funkcji, np. f[x_] : 1/(1  x^3).
W takim przypadku wyrażenie po lewej stronie jest nazwą funkcji, zmienna z
podkreśleniem jest zmienną, za którą możemy podstawiać wartości, wyrażenie
po prawej stronie jest definicją naszej funkcji.

1.7.4 Kolor ma też jakieś znaczenie
Pisząc nawet proste polecenia w programie Mathematica zauważyliśmy, że dość
często zmienia się kolor poszczególnych elementów polecenia.

1. Niebieski kolor oznacza zawsze wyrażenia nieznane w danymmomencie w
programie. Dla przykładu wpisując zmienną x lub słowo solveMathematica
wyświetli je na niebiesko. Dlatego, jeśli coś wyświetla się nam na niebiesko
powinniśmy zastanowić się, czy jest tam błąd i jaki. Zmienne wolne, czyli takie,
które nie mają przypisanej wartości powinny być zatem niebieskie.

2. Kolor czarny zawsze oznacza wyrażenia znane programowi Mathematica, w
tym zmienne wyświetlane na czarno są zmiennymi z przypisanymi już
wcześniej wartościami. Dla przykładu podczas wpisywania słowa Solve
Mathematicawyświetla je na niebiesko aż do momentu, gdy wpiszemy ostatnią
literę. Po wpisaniu ostatniej litery słowo Solve będzie już wyświetlone na
czarno. Inny przykład, zmienna x po wykonaniu polecenia przypisującego jej
jakąś wartość, np. x2 będzie wyświetlona na czarno. Wartość przypisaną
zmiennej możemy usunąć za pomocą polecenia Clear, np. Clear[x],
Clear[x,y], itd.

3. Nawiasy bez pary są wyświetlane kolorem zbliżonym do różowego.
Natychmiast po zamknięciu danej pary nawiasów ich kolor zmieni się na
czarny.

1.7.5 Pomoc w programie
Mathematica posiada dość bogaty system pomocy. Wiele rzeczy znajdziemy w menu
Help. Tu najczęściej przeszukiwaną opcją jest tzw. Function Navigator. Tu znajdziemy
listę wszystkich procedur programu Mathematica pogrupowanych tematycznie. Po
wybraniu tematu, a następnie odpowiedniej procedury dostaniemy szczegółową
informację o procedurze oraz wiele interesujących przykładów zastosowania
procedury. Każdy z tych przykładów może być skopiowany do naszego notatnika i
użyty do naszych eksperymentów. Rysunek 1.1 pokazuje pomoc dla procedury Plot.
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Rys 1.1 Nawigator funkcji w programie Mathematica

W wielu przypadkach, gdy składnia naszych poleceń odbiega od poprawnej,
Mathematica wyświetla komunikat informujący co jest źle w naszym poleceniu.
Komunikat zakończony jest znakiem , który jest odnośnikiem do odpowiedniego
miejsca w pomocy. Dla przykładu polecenie
Plot[x^2, {}]

spowoduje wyświetlenie komunikatu

Plot::pllim: Range specification {} is not of the form {x, xmin, xmax}. 

Wciśnięcie  skieruje nas do odpowiedniej strony w pomocy, gdzie jest
dokładniejsza informacja dotycząca naszego problemu.

Wreszcie na koniec warto wspomnieć o użytecznym skrócie do systemu pomocy.
Przypuśćmy, że znamy nazwę procedury, lub się jej domyślamy, której chcemy użyć,
ale nie pamiętamy dokładnie składni polecenia dla tej procedury. W takim przypadku
wpisujemy ? i nazwę procedury lub słowa kluczowego. Dla przykładu, załóżmy że
chcemy otrzymać wykres funkcji cosx, cosx2, cosx3 oraz cosx4 i domyślamy się, że
procedura wykonująca ten wykres może mieć nazwę Plot lub coś w tym rodzaju.
Wpisując polecenie ?Plot otrzymamy szczegółową informację jak napisać polecenie
wykonujące wykres naszych funkcji. Tu, na stronie pomocy zauważymy interesujący
wykres, na którym obszar pod funkcją jest wypełniony kolorem szarym i odbywa się
to za sprawą parametru Filling. Kolejne polecenie ?Filling pokaże nam
dokładniej jak zastosować ten parametr i dalej już możemy samodzielnie napisać
polecenie wykonujące nasz wykres.
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Plot[{Cot[x],Cot[x^2],Cot[x^3],Cot[x^4]}, {x,‐Pi,Pi},Filling ‐ Axis]

No i w ten sposób doszliśmy do wykresów w programie Mathematica, a to już jest
tematem następnego rozdziału.

Ćwiczenia

Znajdź w pomocy programu Mathematica informację o poniżej wymienionych
procedurach. Napisz kilka poleceń ilustrujących działanie tych procedur.
TrigExpand
PowerExpand
TrigReduce

24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


