Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Ιουνίου 2012 (Α΄)
P 2
1. Βρείτε τη διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος των τετραγώνων,
k , και
P 2
του τετραγώνου του αθροίσµατος, ( k) , των ακεραίων από 1 έως και
100.

2/10

2. Τα κέρµατα του ευρώ έχουν αξία 1 λεπτό, 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά,
20 λεπτά, 50 λεπτά, 100 λεπτά (= 1€) και 200 λεπτά (= 2€).
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΄Ενα συγκεκριµένο ποσό µπορεί να σχηµατιστεί µε συνδυασµό διάφορων
κερµάτων. Πόσοι είναι όλοι οι συνδυασµοί που έχουν αξία 300 λεπτών ;
Υπόδειξη : Προφανώς, κάθε συνδυασµός ϑα έχει το πολύ 300 κέρµατα
του ενός λεπτού, 150 κέρµατα των δύο λεπτών, 60 κέρµατα των 5 λεπτών
κλπ. Σχηµατίστε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς και µετρήστε όσους
έχουν αξία 300 λεπτών.
3.

(α΄) Να γράψετε συνάρτηση που να υπολογίζει τους αριθµούς Bernoulli, Bn , n = 0, 1, 2, . . .. Ο αριθµός Bn υπολογίζεται από τον εξής
αλγόριθµο
Για m από 0 µέχρι n

a[m] ← 1/(m + 1)
Για j από m µέχρι 1 µε_ϐήµα -1

a[j − 1] ← j(a[j − 1] − a[j])
Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
Αποτέλεσµα a[0] (είναι το Bn )
(ϐ΄) Επαληθεύστε τη σχέση
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για m = 2, 3, 4, 5, 6 και n = 7, 8, 9, 10 ως εξής : υπολογίστε και
τυπώστε στην οθόνη τα δύο µέλη της εξίσωσης για τις διάφορες
τιµές των m, n· ϑα πρέπει να είναι ίσα (για τα ίδια m, n).
Υπόδειξη : γράψτε υποπρόγραµµα στο οποίο να γίνονται οι Ϲητούµενοι
υπολογισµοί για συγκεκριµένα m, n και καλέστε το όσες ϕορές χρειάζεται.
Υπενθύµιση : Πίνακας ακεραίων µε στοιχεία a(0), a(1), . . . a(10) δηλώνεται µε το INTEGER :: a(0:10).
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !
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