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De antwoorden moeten voor 15.12.2014 op blackboard ingediend worden!

Schrijf in elk programma op de eerste regel uw naam en uw studentnummer als commentaar:
/* <naam> <studentnummer> */
#include<stdio.h>

Taak 11 (3 punten)
De integraalI =

∫
b

a
f(x)dx kan met de trapezium regel berekend worden:

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 enb inleest en de integraal berekend. De functief(x) wordt als ”func-
tie(x)” gedefinieerd. Schrijf de functie ”integral(a,b,n)” om de integraal voor een gegevenn te berekenen.

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

|In−k − In|

|In|
< 10−5.

Bereken
∫

1

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

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

Taak 12 (2 punten)
Bereken de som van alle positieve elementen van een vector. Pas dit toe op:

int a[10]={-3,5,8,22,-17,96,35,42,-42,-100};

Gebruik eenFOR loop en het commandoCONTINUE.

Taak 13 (2 punten)
Verwijder alle cijfers van het eind van een character vector(string). Pas het algoritme toe op de string

char text[]="This is a test with my student number 1234567";

Gebruik uw eigen student nummer. Gebruik eenFOR loop en het commandoBREAK.

Taak 14 (3 punten)
Priemgetallen

Schrijf een programma om priemgetallen te berekenen. Lees de waardemax met SCANF. Priemgetallen
worden in het interval 1 t/mmax berekend.

Gebruik het volgende algoritme:
Herhaal in een lusn van 2 t/mmax.

Herhaal in een tweede lusi vann − 1 en verminderi in elke stap om een (i −−) tot n%i 6= 0.
Als i == 1 dan isn een priemgetal.

Druk n af.

Bereken de Priemgetallen tussen 2 en 200. Druk 10 getallen ineen regel af.

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1415.
Voor algemene vragen over de organisatie en coördinatie van het practicum graag contact met Jan van Roestel
(j.vanRoestel@astro.ru.nl) opnemen.
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