STAVOKS 2018 Vědecko-odborná konference studentů středních škol
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 1. 2. 2018

POROVNÁNÍ PŘIBLIŽNÝCH VZORCŮ PRO VÝPOČET OBVODU
ELIPSY
Vladimír Filip
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havl. Brod

ABSTRAKT
Cílem práce je určit, který z přibližných vzorců pro výpočet elipsy je nejpřesnější,
nebo alespoň určit, které vzorce na daných intervalech jsou nejblíže k pravdě.
Autorovi není známo, že by v českém jazyce byla problematika řešena. Práce
zhodnotí jednotlivé vzorce a na závěr budou vzorce porovnány.
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Porovnání přibližných vzorců obvodu elipsy

1 Úvod
Součástí výuky matematiky na střední škole je i geometrie (klasická i analytická).
V jejím rámci se provádí i výpočty v rovinných útvarech – obsahy, délky, úhly. Mezi
tyto výpočty patří i určení obvodu základních geometrických útvarů. Zatímco
u některých jsou známy přesné vzorce (mnohoúhelníky, kružnice), u jiných přesné
vzorce vyjádřitelné pomocí středoškolské matematiky neexistují. Do těchto útvarů patří
právě elipsa, ke které byly nalézány přibližné vzorce a dodnes se ještě některé vzorce
vyvíjí.
Cílem práce je určit, který z přibližných vzorců pro výpočet elipsy je nejpřesnější.
O tomto tématu existuje v dostupných zdrojích minimum informací obzvláště v českém
jazyce.
Dále se zde o většině vzorců dozvíme i něco k jejich historii.
Ke konci práce zjistíme, který matematik byl nejblíže výpočtu obvodu elipsy.
Celá práce je psaná textem formálním, kterému by měl porozumět středoškolský
student, který se za svého studia setkal s pojmem elipsa.

1.1 Motivace
Autorovi práce není známo, že by se někdo v českém prostředí touto problematikou
zabýval, proto považuje zpracování tématu za přínosné.

1.2 Cíle práce
Cílem práce je určit, který z přibližných vzorců pro výpočet elipsy je nejpřesnější, nebo
alespoň určit, které vzorce na daných intervalech jsou nejblíže ke skutečnosti.
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2 Teoretická východiska
Aby bylo možno jednotlivé vzorce mezi sebou porovnávat, musí se nejprve spočítat
jejich odchylka od skutečného obvodu elipsy. Pro lepší představu je využito programu
Maple k vykreslení grafů s křivkami odchylek. Program byl vybrán pro schopnost
počítat s integrály.

2.1 Vzorce
K porovnání byly použity následující vzorce:
•

Cantrellův vzorec

•

Holderův vzorec

•

Ramanujanův 1. vzorec

•

Ramanujanův 2. vzorec

•

Vzorec od neznámého autor

•

Hudsonův vzorec

•

Peanův vzorec

•

Eulerův vzorec

•

Zafaryho vzorec

Vzorec pro výpočet přesného obvodu elipsy (lze odvodit ze vzorce pro délku křivky)
π
2





o  4a  1  1  b 2 sin 2 t dt
0

Od tohoto vzorce budeme počítat odchylku přibližných vzorců vyjádřenou
v procentech. Nejde nám tedy o velikost elipsy v cm, ale o její tvar. Z tohoto důvodu
můžeme její poloosu a zafixovat na hodnotu 1. Nyní můžeme zapsat funkci vyjadřující
závislost obvodu elipsy na délce druhé poloosy b. Pro b = 0 bude elipsa mít extrémní
excentricitu a její obvod tedy bude o = 4a = 4. Pro b = 1 půjde o kružnici a její obvod
tedy bude o = 2πr  6,28. Pro větší hodnoty b není třeba funkci zobrazovat, protože se
6
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elipsa opět zplošťuje a dosahuje tak excentricit, které již byly dosaženy na intervalu
b ∈ (0; 1).
Předpis funkce tedy vypadá (a = 1):
π
2





o(b)  4 1  1  b 2 sin 2 t dt
0

Tato funkce má graf:

Obrázek 1: Graf funkce o(b).

Obdobně můžeme vyjádřit závislost přibližného obvodu na poloose b s použitím
nějakého přibližného vzorce, např. Cantrellova vzorce.
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2.1.1 Cantrell (ukázkové řešení)
V roce 2001 David W. Cantrell navrhuje vzorec [5]:

o'C  4a  b  

24   ab
s

as bs

2 2

kde: s  0,825056

Z toho máme funkci (a = 1)

o'C b   41  b  

24   b
s

1 bs

2 2

Její graf vypadá:

Obrázek 2: Graf funkce o'c(b)
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Na první pohled vypadají obě funkce velice podobně, ale rozdíly zde jsou. Přesnější
představu o odchylce přibližného vzorce získáme, pokud od funkce o'(b) odečteme
funkci o(b). Jelikož nám jde o vyjádření relativní přesnosti, vydělíme tento rozdíl funkcí
skutečným obvodem a vynásobíme 100. Tím vyjádříme relativní odchylku v procentech
a získáme tak funkci

d %b  

o'c (b)  o(b)
100%
o(b)

s grafem

Obrázek 3: Graf odchylky v procentech

Z grafu můžeme pozorovat, že maximální odchylka se pohybuje okolo ± 0,008 %.
Pomocí následujícího příkazu zadaného do programu Maple, dostaneme x souřadnici
v 1. extrému

s výsledkem

Dalším příkazem získáme y souřadnici v 1. extrému

který má výsledek
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Těmito příkazy bylo zjištěno, že při hodnotě poměru b/a  0,0392 je hodnota odchylky
0,0083 %. Dalšími výpočty jsme se dostali k výsledkům 2. extrému. Výsledkem je, že
při poměru b/a  0,3197 je odchylka –0,0083 %.
Z grafu ještě můžeme vypozorovat, že je zde i hodnota, kde je vzorec dokonce přesný.
Tuto hodnotu získáme příkazem

s výsledkem

Což znamená, že při hodnotě poměru b/a 0,1313 je výsledek přibližného vzorce
stejný jako výsledek zmíněného vzorce pro přesný obvod elipsy.
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2.1.2 Holder
Bohužel nebyly nelezeny žádné informace o autorovi a době vzniku. [3]
1
s s

s
kde:

o'Ho  4(a  b )
s

ln(2)
 
ln  
2

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 4: Graf odchylky v procentech

Z grafu vyplývá, že největší odchylka je  0,3619 %, a to při poměru b/a  0,1999.
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2.1.3 Ramanujan 1.
Roku 1914 indický matematik S. Ramanujan (1887–1920) přišel se vzorcem [5]:



o' R1  π 3(a  b) 

3a  b a  3b  

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 5: Graf odchylky v procentech

Z grafu lze vyčíst, že s klesající excentricitou je vzorec přesnější a největší odchylka je

0,415 %, a to při maximální excentricitě.
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2.1.4 Ramanujan 2.
Téhož roku Ramanujan přišel s ještě lepším vzorcem, který dokázal poměrně přesně
počítat i obvod elips s vyšší excentricitou [5]:

3h


o'R 2   a  b   1 
,
 10  4  3h 
kde
2

a  b
h
a  b 2

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 6: Graf odchylky v procentech

V grafu můžeme vidět, že maximální odchylka je  0,04 %, což znamená, že při
extrémních excentricitách je až 10krát přesnější než Ramanujanův 1. vzorec.
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2.1.5 Vzorec neznámého autora
Tento vzorec pochází od neznámého autora [3]:



o' A  π 2 a  b
2

2

2

a  b


2

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 7: Graf odchylky v procentech

Z grafu vyplývá, že největší odchylka je 3,8 %, a s klesající excentricitou je vzorec
přesnější.
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2.1.6 Hudson
Ralphu G. Hudsonovi je často připisován vzorec bez odmocnin, který ovšem neobjevil
on, tento vzorec se objevil bez uvedení na straně 17 prvního výtisku (1917) [6]
"A Manual of Mathematics" od Ralpha G. Hudsona a Josepha Lipka. [5]




1
1 
 h


o' Hu   a  b   31   
h
4
4
 
 1  

4

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 8: Graf odchylky Hudsonova vzorce v procentech

Bližší pohled na graf, který je omezený do odchylky 0,02 %:
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Obrázek 9: Graf odchylky Hudsonova vzorce pro hodnoty s odchylkou menší než 0,02 %.

Z grafů je vidět, že s klesající excentricitou je vzorec přesnější a největší odchylka je

0,19 % při vysoké excentricitě.
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2.1.7 Peano
Tato kombinace byla navržena Giusseppem Peanem [1] roku 1889. [5]

 3a  b 

o' P   
 ab 
 2

Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 10: Graf odchylky Peanova vzorce v procentech.

Bližší pohled na graf, který je omezený do odchylky 0,02 %:

Obrázek 11: Graf odchylky Peanova vzorce pro odchylky menší než 0,02 %.
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Z grafů lze vyčíst, že s klesající excentricitou roste přesnost vzorce. Největší odchylka
je  %. Je zřejmé, že vzorec má smysl používat jen u elips, u kterých je poměr
délek poloos větší než cca 0,5.
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2.1.8 Euler
Roku 1773 Leonard Euler [2] přichází s jedním z nejjednodušších přibližných vzorců.
[5]



o' E   2 a 2  b 2



Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 12: Graf odchylky Eulerova vzorce v procentech.

V grafu můžeme vidět, že největší odchylka je 11 % a přesnost vzorce není příliš velká
pro žádnou excentricitu.
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2.1.9 Zafary
Dne 21. 4. 2009 Sharam Zafary z Íránu uveřejnil poznámku, v niž uvedl následující
přibližný vzorec. [5]
4 ab

   ab 2
o'Z  4a  b    
4
Příslušná funkce procentuální odchylky má graf:

Obrázek 13: Graf odchylky Zafaryho vzorce v procentech.

Z grafu můžeme vypozorovat, že maximální odchylka se pohybuje okolo –0,125 %, a to
při poměru b/a  0,2728 (–0,1276 %) a b/a  0,0233 (+0,0272 %). Při hodnotě
b/a  0,0625 je vzorec dokonce přesný.
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3 Porovnání vzorců a diskuze
K závěrečnému porovnání byly vybrány tyto vzorce: Cantrellův (modrá),
Ramanujanův 2. (červená), Zafaryho (zelená) a Hudsonův (fialová), protože v práci
vycházeli nejpřesněji.

Obrázek 14: Graf porovnání odchylek

Bližší pohled na interval  0,05; 0,05 :

Obrázek 15: Bližší pohled na graf porovnání
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Pro lepší určení přesných intervalů ještě použijeme absolutní hodnotu (jde o velikost
absolutní odchylky, nezajímá nás, zda je odchylka plus či mínus):

Obrázek 16: Graf porovnání při použití absolutní hodnoty.

Z grafu můžeme zjistit, že u hodnot b/a  0,0625 je nejpřesnější Zafaryho vzorec a při
b/a  0,13 zase Cantrellův vzorec. Dále můžeme pozorovat na jednotlivých intervalech
b/a různou přesnost vzorců
•

0; 0,03665 – Cantrellův vzorec

•

0,0366 ; 0,0587 – Ramanujanův 2. vzorec

•

0,0587 ; 0,0655 – Zafaryho vzorec

•

0,0655 ; 0,1257 – Ramanujanův 2. vzorec

•

0,1257 ; 0,1357 – Cantrellův vzorec

•

0,1357 ; 1 – Ramanujanův 2. vzorec

3.1 Ukázkový výpočet
Příklad: Určete přibližný obvod elipsy s délkami poloos a = 7, b = 5.
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Pro výpočet si zjistíme poměr b/a, který vychází 0,7143. Při použití Ramanujanova 2.
vzorce bychom měli dostat nejpřesnější výsledek.

3h


o'R 2   7  5  1 

10

4

3
h


kde
2

7  5
h
7  52

Po úpravách vzorec vypadá takto:





1


o'R 2  12  1 

1


 12  10   141  
6



Přibližný výsledek tedy je 37,961368934748875.
Po dosazení do vzorce pro přesný výpočet obvodu elipsy dostaneme číslo
37,961368934763819.
Pokud tyto dva výsledky od sebe odečteme získáme číslo 0,000000000014944, které
nám říká, že výsledek Ramanujanova 2. vzorce začíná být nepřesný až při jedenáctém
desetinném čísle.
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4 Závěr
Jak můžeme vidět, nelze určit nejlepší vzorec, záleží na poměru b/a. Pokud bychom
počítali obvod elipsy s extrémní excentricitou, tak by bylo nejlepší tento obvod počítat
pomocí Cantrelova vzorce. Pokud by se počítala elipsa s nižšími excentricitami,
doporučoval bych použít Ramanujanův 2. vzorec, který při poměru b/a větším jak
0,1357 dosahuje nejpřesnějších výsledků z porovnávaných vzorců.
V práci bylo použito pouze 9 přibližných vzorců, ale objevených jich bylo více. Práce
by se tedy dala obohatit o více vzorců a porovnat je s nejpřesnějšími vzorci této práce.
Např. Keplerův vzorec, Jacobsenův vzorec, Lindnerův vzorec či různé řady.
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