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1.

(αʹ) ΄Ενα ορισµένο ολοκλήρωµα στο διάστηµα [a : b], µιας συνεχούς συνάρτησης µιας µεταβλητής µπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά µε
τη µέθοδο Simpson. Σύµφωνα µε αυτήν, χωρίζουµε το [a : b] σε 2k
ίσα τµήµατα, όπου k ακέραιος αριθµός της επιλογής µας (εξαρτώµενος από την ακρίβεια που ϑέλουµε να επιτύχουµε). Εποµένως, έχουµε
επιλέξει στο εσωτερικό του διαστήµατος 2k − 1 ισαπέχοντα σηµεία (και
έχουµε µαζί µε τα άκρα 2k + 1 σηµεία). Τότε, το ολοκλήρωµα δίνεται
προσεγγιστικά από τη σχέση
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όπου b − a = 2kh, fi = f (a + ih).
Γράψτε συνάρτηση C++ η οποία να υπολογίζει το ορισµένο ολοκλήρωµα
µιας µαθηµατικής συνάρτησης f (x) σε κάποιο διάστηµα [a : b]. Η f (x)
ϑα δίνεται σε µορφή µονοδιάστατου πίνακα µε N στοιχεία, τα οποία ϑα
είναι οι τιµές της σε ισάριθµα ισαπέχοντα σηµεία στο διάστηµα [a : b].
Η συνάρτηση της C++ ϑα ελέγχει αν το N είναι περιττός αριθµός προτού προχωρήσει στον υπολογισµό. Σε αντίθετη περίπτωση ϑα τυπώνει
κατάλληλο µήνυµα λάθους. Ως ορίσµατα ϑα δέχεται τον πίνακα και τα
όρια ολοκλήρωσης ενώ ϑα επιστρέφει την τιµή του ολοκληρώµατος.
(ϐʹ) ∆ηµιουργήστε έναν πίνακα µε 12 ισαπέχουσες τιµές της συνάρτησης
f (x) = x(x2 + 5 sin(x)) στο διάστηµα [−5 : 5] και χρησιµοποιήστε
την παραπάνω ϱουτίνα για να προσδιορίσετε και να εκτυπώσετε µε 9
σηµαντικά ψηφία το ολοκλήρωµα. Τι σφάλµα έχετε ως προς την ακριβή
τιµή [10 sin(5) − 50 cos(5)];
2.

(αʹ) Γράψτε υποπρόγραµµα που να αναζητεί µια συγκεκριµένη τιµή σε µονοδιάστατο πίνακα οποιουδήποτε τύπου. Το υποπρόγραµµα ϑα δέχεται ως ορίσµατα τον πίνακα και τη Ϲητούµενη τιµή και ϑα επιστρέφει
τη ϑέση του πρώτου στοιχείου που έχει τιµή ίση µε τη Ϲητούµενη ή −1
αν αυτή δε ϐρεθεί.
(ϐʹ) Γράψτε υποπρόγραµµα που να υπολογίζει το πλήθος των στοιχείων
ενός µονοδιάστατου πίνακα που είναι κατ΄ απόλυτη τιµή µεγαλύτερα
από µια δεδοµένη τιµή. Το υποπρόγραµµα ϑα δέχεται ως ορίσµατα
τον πίνακα και τη συγκεκριµένη τιµή και ϑα επιστρέφει το Ϲητούµενο
πλήθος.
(γʹ) Το αρχείο rndint περιέχει ένα πλήθος ακεραίων αριθµών, σε ξεχωριστή
γραµµή ο καθένας. ∆ηµιουργήστε ένα πίνακα κατάλληλου τύπου και
µεγέθους και εισάγετε τα στοιχεία σε αυτόν από το αρχείο. Κατόπιν,
αναζητήστε τους αριθµούς 10856 και 10576 σε αυτόν και τυπώστε
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τις ϑέσεις τους. Επίσης, τυπώστε το πλήθος των στοιχείων που είναι
µεγαλύτερα από το 1222.
3. Γράψτε συνάρτηση της C++ που να υπολογίζει την τιµή των πολυωνύµων
Hermite, Hn (x). Τα πολυώνυµα αυτά δίνονται από την αναδροµική σχέση :

Hn+1 (x) − 2xHn (x) + 2nHn−1 (x) = 0
µε H0 (x) = 1, H1 (x) = 2x.
Η κβαντοµηχανική αντιµετώπιση του µονοδιάστατου αρµονικού ταλαντωτή
(µάζα m σε δυναµικό V = kx2 /2) καταλήγει στις ιδιοσυναρτήσεις (χωρικό
τµήµα)
s

ψn (y) =
όπου y = x

q√

2
1
√ Hn (y)e−y /2 ,
2n n! π

km/h̄.

Να τυπώσετε στο αρχείο ‘‘harmonic.dat’’ τις τιµές της πυκνότητας πιθανότητας (ψψ ∗ ) για n = 5 σε 60 ισαπέχοντα σηµεία x στο διάστηµα [−6 : 6], µαζί
µε τα αντίστοιχα σηµεία x (δηλαδή το αρχείο ϑα περιέχει δύο στήλες, x και
ψψ ∗ ).
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