
Języki i metody programowania.  Ćwiczenie 7.

Funkcje

Cel ćwiczenia: Poznanie zastosowań funkcji. Struktura funkcji. Przekazywanie parametrów
do funkcji i zwracanie wyników. Funkcje rekurencyjne. Obliczenia iteracyjne i rekurencyjne.

1. Opracować funkcję, która oblicza sumę dwóch liczb rzeczywistych przekazywanych
przez wartości, za pomocą argumentów x i y, oraz zwraca wynik dodawania argumentów
przez wartość funkcji. W programie głównym wywołać funkcję dla danych wejściowych
wczytywanych z klawiatury. Przyjąć, że nagłówek funkcji ma następującą postać:
function Suma(x, y: real): real.

2. Opracować funkcję, która zwraca przez wartość średnią arytmetyczną z dwóch liczb rze-
czywistych, przekazywanych do funkcji przez wartości, oraz zwraca minimum i maksi-
mum z tych liczb przez zmienne. Przyjąć, że nagłówek funkcji ma następującą postać:
function SMM(x,y: real; Var min,max: real): real.

3. Opracować funkcję, która oblicza sumę n pierwszych wyrazów szeregu przybliżającego
wartość sin(x) dla x typu rzeczywistego. Przyjąć, że x oraz n są argumentami funkcji.

 S(x,n) = x1 / 1! - x3 / 3! + x5 / 5! - x7 / 7! + ... ± x(2i-1) / (2i-1)! + ...

Wartości zmiennej i są liczbami naturalnymi (i=1, 2, 3, ...). Porównać wartość funkcji
S(x,n) dla wybranych x i n (np. x=2; n=8) z wartością standardowej funkcji sin(x). Dla
dużych n powinno być sin(x) ≈ S(x,n). Nagłówek:  function S(x: real; n: integer): real.

4. Opracować funkcję, która oblicza sumę n pierwszych wyrazów szeregu przybliżającego
wartość arcsin(x) dla x typu rzeczywistego. Przyjąć, że x oraz n są argumentami funkcji.

A(x,n) = x + 1∗ x3 / (2∗ 3) + 1∗ 3∗ x5 / (2∗ 4∗ 5) +
                 + 1∗ 3∗ 5∗ x7 / (2∗ 4∗ 6∗ 7) + 1∗ 3∗ 5∗ 7∗ x9 / (2∗ 4∗ 6∗ 8∗ 9) + ...

Porównać wartość funkcji A(x,n) dla wybranych x i n (np. x=0.9; n=8) z wartością stan-
dardowej funkcji arcsin(x), wyliczoną na podstawie arctan(x). Dla dużych n powinno być
arcsin(x) ≈ A(x,n). Nagłówek: function A(x: real; n: integer): real.

5. Zaprojektować funkcję rekurencyjną (funkcja wywołuje sama siebie), która wyznacza
n-ty wyraz ciągu Fibonacciego, gdzie:  F(1) = F(2) = 1; F(n) = F(n-1) + F(n-2), dla
n=3,4,5, ... . Sprawdzić, czy F(3)=2, F(4)=3, F(5)=5, F(6)=8.

6. Zaprojektować funkcję obliczającą rekurencyjnie współczynniki dwumianu (x+y)n z trój-
kąta Pascala. Współczynniki An[k] (dla k=0, 1, 2, ..., n) należy obliczać ze wzorów:
An[0] = An[n] = 1, An[k] = An-1[k-1] + An-1[k],  dla k=1,2, ..., n-1. W szczególności,
A0[0] = 1;    A1[0] = 0, A1[1] = A0[0] + A0[1] = 1 + 0 = 1, itd. Wyprowadzić trójkąt
Pascala na ekran.

1 n=0; k=0;
1 1 n=1; k=0, k=1;
1 2 1 n=2; k=0, k=1, k=2;
1 3 3 1 n=3; k=0, k=1, k=2, k=3;
. . .


