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De antwoorden moeten voor 06.01.2013 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 10 (3 punten)
De integraalI =

∫
b

a
f(x)dx kan met de trapezium regel berekend worden. Het is

I = In =
h

2
(f(x0) + 2f(x1) + . . . 2f(xn − 1) + f(xn))

voor i = 1 . . . n meth = b−a

n
enx0 = a enxi = a + ih.

Schrijf een programma dien0, k, a en b in leest en de integraal berekend. De functie
f(x) wordt in de functie ”functie(x)” gedefinieerd. Schrijf de functie integral(a,b,n) om
de integraal voor een gegevenn te berekenen.

Begin metn = n0 en verhoogn omk (n+ = k) tot

|In−k − In|

|In|
< 10−5.

Bereken
∫

1

0
tan(x) voorn0 = 10 enk = 5.

De absolute waarde|x| van een getaal wordt mit fabs(x) (#include<math.h>) berekend.

Taak 11 (3 punten)
Een eendimensionaal veld van tekens (zoals char text[80]) noemen wij ook string (char-
acter chain). Schrijf een functie stringsort die de tekens binnen een string in alfabetische
volgorde brengt. A..Z zijn voor a..z. En space is voor A.

int stringsort( ..)

De return waarde van stringsort zal 0 zijn als er alleen tekens A..Z en a..z binnen de string
zijn, en 1 als er nog andere tekens zijn zoals 0..9 of ? ! of space.

Voor de berekening van de return waarde is het nuttig om het maximum te berekenen.
Gebruik

#define max(A,B) ( (A) > (B) ? (A) : (B) )
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daarvoor. Dit is geen functie. De compiler vervangt max(A,B) met (...).

Roep de functie stringsort in een hoofdprogramma met de volgende string:

”Dit is een test met HOOFDLETTERS en kleine letters”

De hoofdprogramma print teerst de originele string uit en daarnaar de gesorteerde string.
Ook de return waarde van stringsort moet uitgeprint worden.

Taak 12 (5 punten)
De studentenadministratie heft een lijst met de voornamen en achternamen van een aantal
studenten:
#define MAXSTUDENT 6
De namen zijn maximaal
#define MAXLEN 80
tekens lang en staan in
char voornaam[MAXSTUDENT][MAXLEN];
char achternaam[MAXSTUDENT][MAXLEN];

Schrijf een programma om de achternamen in alfabetisch volgorder te brengen. Geef in
de hoofdprogramma een gesorteerde lijst met voornamen en achternamen uit.

Om de namen te sorteren moet u beslissen of een naam voor of naar een tweede naam in
een alfabetisch volgorder staat. Daarvoor gebruiken wij defunctie

int avoorb(char *a, char *b)

Schrijf deze functie: hij geeft 1 terug als de naam in *a voor de naam in *b is, en 0 anders.

In de hoofdprogramma kunt u dan de beslissing

if( !avoorb(achternaam[i],achternaam[j]) )

gebruiken.

De functie

char strcpy(char *s1, const char *s2);

(#include<string.h>) kopieert een string s2 naar s1.

Let op: achternaam[i] = achternaam[j] is een toewijzing vanpointers. Om de inhoud
toe te wijzen gebruiken wij het best strcpy(achternaam[i],achternaam[j]); Dit kopieert de
inhoud van achternaam[j] naar achternaam[i].

Gebruik de volgende naamen voor een test van uw programma:
Paul Kuijpers
Inna Groot
Antje Groeten
Jan Vries
Peter Dijkgraaf
Rosa Achterberg

Print in de programma teerst de originele lijst uit en daarnaar de gesorteerde lijst.

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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