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The answers should be handed in before 11.01.2016 on blackboard!

Write as a comment on the first line your name and student number:
/* <name> <student number> */
#include <stdio.h>

Taak 20 (3 punten)
Schrijf een programma voor een eenvoudige rekenmachine. Deze kan voor 2 getallen de basis operaties +,
-, * en / uitvoeren. Bijvoorbeeld u toetst
12/4
en het programma geeft de waarde 3 uit.

Het programma moet de input van de command line lezen. Gebruik hiervoor int main(int argc, char *argv[]
). Command line parameter worden gescheiden door een spatie. Dus een input zoals 12/4 is EEN input vari-
abele; een element van argv. Daarentegen zijn “12 / 4” 3 aparte argumenten, en dus heeft argv 3 elementen.
Om de functie te gebruikten die hieronder beschreven staat is het nodig om de argumenten samen te voegen
tot een string.

char *fgets(char *str, int n, FILE *stream)

Schrijf de functie evaluate(char *text). Deze krijgt de string <text> toegewezen en geeft het resultaat van
de operatie terug.
De functie evaluate zoekt naar de tekens ”+”, ”-”, ”*” en ”/” in <text>. De tekens voor de operator woorden
aan een float variabel toegewezen en de waarde na de operator aan een tweede variabele. Gebruik de functie
sscanf. Daarnaar wordt de rekenkundige operatie uitgevoerd.

Print het resultaat voor elke operatie in het hoofdprogramma uit.

Taak 21 (5 points)
Schrijf een programma dat een rechte lijn fit aan data door gebruik te maken van functies beschreven in
”Numerical Recipes”.

Maak een text file ”data.dat” met deze waarden (x waarden, y waarden, en onzekerheden op y):
1 11.0 0.5
2 13.0 0.8
3 12.5 0.7
4 14.3 0.6
5 14.8 0.9
6 16.9 0.9
7 18.1 1.1
8 17.9 1.5
9 19.0 0.2

In je programma, open (data.dat) en lees de data in. Roep de functie void fit(float x[], float y[], int ndata,
float sig[], int mwt, float *a, float *b, float *siga, float *sigb, float *chi2, float *q) uit de ”Numerical Recipes”
library aan. NB: we hebben y waarden met onzekerheden. De functie fit en een beschrijving van de param-
eters zijn in het hoorcollege besproken.

Schrijf het resultaat van de fit: de parameters a en b en de onzekerheden op deze waarden siga en sigb als
floats in een file ”results.dat”

Voeg de inhoud van beide files ”data.dat” en ”results.dat” als commentaar toe aan het eind van je programma
en upload dit naar blackboard.
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Om de functies uit ”Numerical Recipes” te gebruiken, download de tar file van de course website. Schrijf
aan het begin van je code:
#include <stdio.h>
#include "gammln.c"
#include "gser.c"
#include "nrerror.c"
#include "gcf.c"
#include "gammq.c"
#include "fit.c"

Met #include ”” kun je code uit de zelfde directory importeren.

Taak 22 (3 punten)
Een schrikkeldag komt eens in de vier jaar voor, met uitzondering van eeuwjaren. Deze hebben enkel een
schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400 (dus 1900 niet, 2000 wel). Schrijf een functie char *check year(int
year). De functie geeft als output een van deze twee strings: ”Het jaar %i is een schrikkeljaar” or ”Het jaar
%i is geen schrikkeljaar”.

Roep de functie aan in het ”main” programma in een for loop en print het resultaat. De loop moet het resultaat
printen voor 20 opeenvolgende jaren. Gebruik als startjaar de laatste 4 cijfers van je eigen studentnummer.
Dus als je studentnummer s1234567 is, start je in het jaar 4567 en eindig je in het jaar 4587.

Schrijf de output van je programma als commentaar onder je programma en upload dit naar blackboard.

Taak 23 (3 points)
Controleer de random number geneartor die besproken is in het hoorcollege:
unsigned long next=1;

/* random number generator */
int rand(void)
{
next = next * 1103515245 + 12345;
return(unsigned int) (next/65536) % 32768;

}

/* set seed value */
void srand(unsigned int seed)
{
next = seed;

}

Schrijf een programma dat 300 random numbers tussen 0 en 1 produceert. In het ideale geval zijn ze uniform
verdeeld. Controleer dit door een histogram te maken; het programma geeft een output zoals hieronder:

0.0 .. 0.1 ###################
0.1 .. 0.2 #####################
0.2 .. 0.3 ################
0.3 .. 0.4 #####################
0.4 .. 0.5 #############
0.5 .. 0.6 #################
0.6 .. 0.7 ##################
0.7 .. 0.8 ##############
0.8 .. 0.9 #################
0.9 .. 1.0 #####################

Elke ”#” vertegenwoordigd een random number in het bijbehorende bereik.

Schrijf je output als commentaar onder je C programma en upload dit naar blackboard.

Een prettig nieuwjaar!

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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