Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες Ι
Θέµατα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2015 (Γ΄)
1. Το πολυώνυµο Chebyshev δεύτερου είδους, τάξης n, µπορεί να οριστεί
ως εξής :
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για |x| ≤ 1. Το bxc είναι το ακέραιο µέρος του x.
Υπολογίστε µε πρόγραµµα την τιµή του U9 (x) στο x = 0.19.
2. ΄Εχετε τις εξής πληροφορίες :
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• Οι µήνες Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Οκτώβριος, ∆εκέµβριος έχουν 31 ηµέρες.
• Οι µήνες Απρίλιος, Ιούνιος, Σεπτέµβριος, Νοέµβριος έχουν 30 ηµέρες.
• Ο Φεβρουάριος έχει 28 ηµέρες εκτός αν το έτος είναι δίσεκτο, οπότε
έχει 29.
• ∆ίσεκτα είναι τα έτη που διαιρούνται ακριβώς µε το 4, εκτός από τις
εκατονταετίες. Οι εκατονταετίες είναι δίσεκτες όταν διαιρούνται µε
το 400. Εποµένως : ένα έτος που διαιρείται ακριβώς µε το 4 αλλά
όχι µε το 100 είναι δίσεκτο. Είναι επίσης δίσεκτο αν διαιρείται µε
το 400.
• Η αλλαγή από το παλαιό στο νέο ηµερολόγιο έγινε στις 16 Φεβρουαϱίου 1923 (µε το παλαιό) που ορίστηκε ως 1η Μαρτίου 1923 (στο
νέο). Συνεπώς, ο Φεβρουάριος του 1923 είχε 15 ηµέρες.
Γράψτε υποπρόγραµµα που να δέχεται µήνα και έτος και να υπολογίζει
πόσες ηµέρες έχει ο συγκεκριµένος µήνας. Κατόπιν, χρησιµοποιήστε το
σε πρόγραµµα που να δέχεται από τον χρήστη δύο ηµεροµηνίες (ηµέρα,
µήνα, έτος) και να τυπώνει στην οθόνη πόσες ηµέρες µεσολαβούν µεταξύ
των συγκεκριµένων ηµεροµηνιών.
3. Μια ακολουθία ακέραιων αριθµών µπορεί να προκύψει από ένα ακέραιο
αν τον αναλύσουµε στα ψηφία του, υπολογίσουµε το άθροισµα των τετραγώνων αυτών των ψηφίων και χρησιµοποιήσουµε το αποτέλεσµα ως
νέο αριθµό προς ανάλυση. ΄Ετσι, δυο τέτοιες ακολουθίες είναι οι εξής

44 → 32(= 42 +42 ) → 13(= 32 +22 ) → 10(= 12 +32 ) → 1(= 12 +02 ) → 1
και

85 → 89 → 145 → 42 → 20 → 4 → 16 → 37 → 58 → 89
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Παρατηρήστε ότι η πρώτη καταλήγει στον αριθµό 1 (που επαναλαµβάνεται) και η δεύτερη στον αριθµό 89 (που τον παρήγαγε ξανά και εποµένως
επαναλαµβάνονται για πάντα κάποιοι αριθµοί).
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι κάθε ακολουθία, ανεξάρτητα από τον αρχικό
αριθµό, καταλήγει στο 1 ή στο 89.
Να υπολογίσετε και να τυπώσετε στο αρχείο µε όνοµα "chains" τις ακολουθίες που παράγονται µε την παραπάνω µέθοδο για όλους τους
αριθµούς από το 1 έως το 9999. Οι αριθµοί κάθε ακολουθίας να είναι
στην ίδια γραµµή µε ένα κενό αναµεσά τους. Κάθε ακολουθία να σταµατά όταν παραχθεί ο αριθµός 1 ή ο αριθµός 89. ∆ηλαδή, το αρχείο ϑα
είναι το

1
...
44 32 13 10 1
...
85 89
....

Να στείλετε τους κώδικες που ϑα γράψετε, ως συνηµµένους στο
ety114@edu.materials.uoc.gr.
∆ιάρκεια: 3 ώρες

Καλή επιτυχία !

2

