
ΜΑΣ 191 Μαθηµατικά µε Υπολογιστές Σετ προβληµάτων 02/04/2012

Πρόβληµα 1. ∆ηµιουργήστε ένα διάνυσµα από δοµές struct που αποθηκεύει πληροφορίες
που χρησιµοποιούνται σε ένα πείραµα. Κάθε δοµή έχει τέσσερα πεδία : num, name, weights και
height. Το πεδίο num είναι ακέραιοι αριθµοί, το name είναι string, το weights είναι διάνυσµα
µε δυο τιµές και το πεδίο heights είναι δοµή struct µε πεδία feet και inches (και τα δυο είναι
ακέραιοι). Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγµα πως καταχωρούνται τα δεδοµένα.

peirama

weights height

num name 1 2 feet inches
33 nikos 200.34 202.45 5 6
11 maria 111.45 111.11 7 2

Να γραφεί µια συνάρτηση printhts που να δέχεται ένα διάνυσµα στην πιο πάνω δοµή και ϑα
τυπώνει το height κάθε δεδοµένου σε inches. Η συνάρτηση αυτή να καλεί µια άλλη συνάρτηση
howhight που να δέχεται την δοµή height και να δίνει το συνολικό height σε inches. Για πα-
ϱάδειγµα τα αποτελέσµατα των συναρτήσεων ϑα µπορούσε να είναι

>>printhts(peirama)
nikos, ypsos: 66 inches
maria, ypsos: 86 inches

Για την συνάρτηση howhight

>>howhight(peirama(2).height)
ans = 86

Πρόβληµα 2. Τα αποτελέσµατα από ένα τεστ καταχωρούνται σε ένα αρχείο res.dat. Κάθε
γραµµή του αρχείου έχει το ID του ϕοιτητή που είναι ένας ακέραιος αριθµός και ακολουθείται
από τα αποτελέσµατα σε κάθε τεστ αντίστοιχα. Για παράδειγµα, το αρχείο ϑα µπορούσε να
είναι :

44 7 7.5 8
33 5.5 6 6.5
37 8 8 8
24 6 7 8

∆ηµιουργήστε σε ένα script σε ένα διάνυσµα από δοµές ως εξής. Κάθε στοιχείο στο διάνυσµα
ϑα είναι µια δοµή που έχει δυο πεδία : το ID του ϕοιτητή και ένα διάνυσµα µε τα αποτελέσµατα
των τεστ.

foitites
test

id 1 2 3

44 7 7.5 8
33 5.5 6 6.5
37 8 8 8
24 6 7 8

Για να υλοποιηθεί αυτό ας υποθέσουµε ότι το αρχείο res.dat έχει 4 στήλες. Οι ακόλουθες
εντολές στο Matlab ϑα καταχωρήσουν τις τιµές του αρχείου σε πίνακα µε όνοµα res
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>>load res.dat;
>> x = res(:,1);
>> y = res(:,2);
Στη συνέχεια µε loops καταχωρήστε τα αποτελέσµατα σε ένα διάνυσµα από δοµές. Μετά να
γραφεί µια συνάρτηση που να υπολογίζει και να τυπώνει το µέσο όρο των αποτελεσµάτων για
κάθε ϕοιτητή. Για παράδειγµα

foititis test m.o.
44 7.5
33 6
37 8
24 7

Πρόβληµα 3. Να γραφεί ένα script που δηµιουργεί ένα διάνυσµα που περιέχει τα σηµεία
ευθύγραµµων τµηµάτων (όπως είδαµε στις διαλέξεις). Να δωθούν τιµές στο διάνυσµα και να
καταχωρηθούν στην δοµή δεδοµένων µε όποιον τρόπο ϑέλετε. Να γραφεί µια συνάρτηση που να
υπολογίζει το µέτρο κάθε ευθύγραµµου τµήµατος και να τυπώνει τα σηµεία του ευθύγραµµου
τµήµατος και το µέτρο του. Για παράδειγµα

tmhma apo sto metro
1 (3, 5) (4, 7) ...
2 (5, 6) (2, 10) ...

k.o.k
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