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De antwoorden moeten voor 14.12.2015 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 integraal I =

∫ 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 met h = b−a
n en x0 = a en xi = a + ih.

Schrijf een programma die n0, k, a en b inleest en de integraal berekend. De functie f(x) wordt als ”func-
tie(x)” gedefinieerd. Schrijf de functie ”integral(a,b,n)” om de integraal voor een gegeven n te berekenen.

Begin met n = n0 en verhoog n met k (n+ = k) tot

|In−k − In|
|In|

< 10−5.

Bereken
∫ 10

0
exp(x) voor n0 = 10 en k = 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]={-5, -128, 12, 36, 48, -55, 93, 508, -17, 7};

Gebruik een FOR loop en het commando CONTINUE.

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

char text[]="Verwijder het studentnummer aan het einde van deze string 1234567";

Gebruik uw eigen student nummer. Gebruik een FOR loop en het commando BREAK.

Taak 14 (3 punten)
Priemgetallen

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

Gebruik het volgende algoritme:
Herhaal in een lus n van 2 t/m max.

Herhaal in een tweede lus i van n− 1 en verminder i in elke stap om een (i−−) t/m i = 1.
Stop de loop als n%i == 0. In dit gefal is n geen priemgetal en wij kunnen de loop stoppen.
Als i == 1 dan is n een priemgetal.

Druk n af.

Bereken de Priemgetallen tussen 2 en 200. Druk 10 getallen in een regel af.
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Taak 15 (5 punten)
Schrijf een functie char * i2roman(int n) om een integer nummer om te zetten naar een Romeins cijfer.
Gebruik de volgende conventie om de getallen om te zetten:

1 I
5 V

10 X
50 L

100 C
500 D

1000 M
Er staan nooit meer dan 3 dezelfde Romeinse cijfers naast elkaar. Voorbeeld: 4 is niet IIII maar IV, netzo is
400 niet CCCC maar CD.

De functie char *i2roman() returned een pointer naar de string met het Romeinse cijfer. Schrijf een main
programma dat een integer getal leest met scanf, daarna de functie i2roman gebruikt, en vervolgens het
resultaat print met printf.

Vergeet de string niet te eindigen met een \0.

Schrijf voor de volgende bereiken van getallen de decimaal getal en de Romeinse getal:
1 t/m 50
499 t/m 501
999 t/m 1001

College website: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?prog1516.
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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