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De antwoorden moeten voor 18.01.2015 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 24 (3 punten)
Een Gaussische distributie

De functie

float gasdev(long *idum)
{

static int iset=0;
static float gset;
float fac,rsq,v1,v2;

if (iset == 0) {
do {

v1=2.0*(float)rand()/RAND_MAX-1.0;
v2=2.0*(float)rand()/RAND_MAX-1.0;
rsq=v1*v1+v2*v2;

} while (rsq >= 1.0 || rsq == 0.0);
fac=sqrt(-2.0*log(rsq)/rsq);
gset=v1*fac;
iset=1;
return v2*fac;

} else {
iset=0;
return gset;

}
}

is overgenomen uit het boek Numerical Recipes in C. Deze functie genereert random values volgens een
Gaussische distributie met een gemiddelde waarde van 0 en een standaard deviatie van 1.

Genereer 5000 random numbers met de bovenstaande code en maak een histogram (-4,4) met 32 ’bins’
(vergelijkbaar met taak 23). Print het histogram.

Taak 25 (4 punten)
Matrices

Schrijf een C programma om met vectoren en matrices te werken. Schrijf functies die het volgende doen:

– #define NN 3

– schrijf de functie readvector om een veld met de lengte NN te lezen

– schrijf een functie writevector om een veld van de lengte NN uit te printen

– schrijf een functie readmatrix om een NN ×NN matrix te lezen
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– schrijf de functie det om de determinant van een matrix te berekenen. Voor een 3 × 3 matrix is deze
gegeven door (regel van Sarrus):

det(A) = a11a22a33 + a12a23a31 + a13a21a32 − a13a22a31 − a11a23a32 − a12a21a33

Taak 26 (4 punten)
Lineare algebra

Wij hebben een n× n matrix A en de vectoren x en b met lengte n. De oplossing van het lineaire vergelijk-
ingssysteem

A · x = b

kunnen wij met de regel van Cramer berekenen.

Als
detA 6= 0

dan

xi =
det(Ai)

det(A)

voor alle i = 1, . . . , n. Ai is een matrix geconstrueerd op de volgende manier: de i-de kolom van A is
vervangen door vector b.

Schrijf een programma dat het volgende doet:

– #define NN 3

– definitie van de float vectoren x en b met lengte NN

– definitie van de NN ×NN matrix A

– grbruik de functies uit Taak 25

– een functie swap om Ai te berekenen

– een hoofdprogramma die het volgende doet:

∗ lees de matrix A en de vector b
∗ bereken de determinant d = det(A)

∗ als d == 0 stop het programma en print ”the system has no solution”
∗ anders (d 6= 0) bereken de oplossing voor x en print de vector

Gebruik geen globale variabelen!

Bereken de oplossing van de vergelijking A · x = b voor de matrix

A =

1 2 3
4 5 6
7 8 10

 en de vector b =

10
11
12

 .

Taak 27 (5 punten)
Numerieke integratie

Schrijf een programma om een integraal te berekenen volgens de Monte Carlo integratie methode besproken
tijdens het college.

Schrijf een code die:

– een functie userFunction, die de functie bevat die gentegreerd moet worden. De functie moet 1 returnen
als het punt in het volume zit en 0 als dat niet het geval is.

– de functie integral om de integraal te berekenen met de Monte Carlo methode. Een van de parameters
van deze functie moet een pointer naar een functie zijn om de functie die geintegreerd word (userFunc-
tion) door te geven naar deze functie.

– een main programma, deze roept de functie integral aan en print het resultaat.

Bereken het volume van een torus gedefinieerd door deze twee voorwaarden:

z2 +
(√

x2 + y2 − 3
)2
≤ 1 and x ≥ 1.

Kies een voldoende hoeveelheid van random numbers om de integraal te berekenen met een nauwkeurigheid
van 1%.
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Taak 28 (5 punten)
Magic square

Een (n × n) matrix word een ”magic square” genoemd als elk getal 1, 2, . . . , n2 er precies een keer in de
matrix voorkomt en het bestaat in S ∈ N met de volgende eigenschappen:

– De som van alle getallen in elke rij is S.

– De som van alle getallen in elke kolom is S.

– De som van alle getallen in beide diagonalen is S.

Voorbeeld:

A =
6 1 8
7 5 3
2 9 4

(n = 3).

Schrijf een programma dat een magic square uitrekent door middel van het volgende algoritme: n = 2·m−1
met m ∈ N:

A is in het begin leeg. Voor 1 op a1,m in. Voeg 2, 3, 4, . . . , n2 linksboven het vorige element in (dus
diagonaal een naar boven en een naar links). Als je de buitengrens bereikt of als er al een getal staat, ga dan
verder volgens de onderstaande regels. Als ai,j het laatst gevulde element is; doe dan

i = 1, j = 1 : ga verder met a2,1
i = 1, j 6= 1 : ga verder met an,j−1

i 6= 1, j = 1 : ga verder met ai−1,n

i 6= 1, j 6= 1 : ga verder met ai+1,j

Print de resulterende matrix en print de som van elke rij en elke kolom. Bereken de magic squares voor
m = 3 en m = 4. Schrijf het resultaat als commentaar onder je code.

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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