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De antwoorden moeten voor 09.12.2012 op blackboard ingediend worden!

Schrijf in elke programma in de eerste lijn uw naam en uw studentnummer in een commentaar:
/* <naam> <studentnummer> */
#include<stdio.h>

Taak 7 (3 punten)
Schrijf een programma voor de studenten administratie en gebruik bit-velden. De stu-
dentnummer staat in de variabelesnummer. Elke student heft een aantal vakken die in de
variabelevakken opgeslagen zijn.

Schrijf een programma die voor alle studenten die het vak scheikunde volgen de volgende
informatie in een rij uitprint:
studentnummer vak1 vak2 vak3 ...

Gebruik het volgend fragment.

#include <stdio.h>

#define MAX_STUDENT 10

#define WISKUNDE 1
#define NATUURKUNDE 2
#define SCHEIKUNDE 4
#define KOSMOLOGIE 8
#define STERRENKUNDE 16
#define PROGRAMMEREN 32

int main()
{
int i;
int snummer[MAX_STUDENT];
char vakken[MAX_STUDENT];
snummer[0]=123001; vakken[0]=WISKUNDE | SCHEIKUNDE | STERRENKUNDE;
snummer[1]=123002; vakken[1]=NATUURKUNDE | KOSMOLOGIE | PROGRAMMEREN;
snummer[2]=123003; vakken[2]=WISKUNDE | NATUURKUNDE | SCHEIKUNDE;
snummer[3]=123004; vakken[3]=PROGRAMMEREN | KOSMOLOGIE | STERRENKUNDE;
snummer[4]=123005; vakken[4]=0x3f;
snummer[5]=123006; vakken[5]=WISKUNDE | STERRENKUNDE;
snummer[6]=123007; vakken[6]=0xff;
snummer[7]=123008; vakken[7]=WISKUNDE | STERRENKUNDE | PROGRAMMEREN;
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snummer[8]=123009; vakken[8]=WISKUNDE | SCHEIKUNDE | STERRENKUNDE;
snummer[9]=123010; vakken[9]=0;

/* uw eigen code */

}

Taak 8 (3 punten)
Schrijf een programma omex te berekenen.

Gebruik de relatie

ex
=

∞∑

i=0

xi

i!

De de som
∑

= y0 + y1 + y2 + . . . yi . . . wordt berekend door

y0 = 1 en

yi = x · yi−1/i.

Herhaal totyi < 10−3.

Berekenex voorx = 0.1 enx = 2.

Gebruikscanf om de waarde van x te lezen.

Taak 9 (3 punten)
Bereken het getalπ met de random methode, waarvan in het volgend stukje een uitleg
geven wordt.

De oppervlakte van een kwart cirkel isr2 · π/4.

Berekenn paren (x,y) van willekeurige getallen (random numbers) tussen 0 en 1. Teel
het aantalin van paren met √

x · x + y · y < 1.

π wordt dan gegeven door
π ≈ 4 · in/n.

De random functie rand() wordt gedefinieerd door #include<stdlib.h>.
rand()/(float)RANDMAX geeft een random cijfer tussen 0 en 1.
De wortel functiesqrt(x) wordt gedefinieerd door #include<math.h>.

Berekenπ voorn = 100000000.

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1213.
Voor algemene vragen over de organisatie en coördinatie van het practicum graag contact met
Anna Nelles (a.nelles@astro.ru.nl) opnemen.
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