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Примери

Пример1:
Да се намери средната стойност МХ на 
елементите на масива Х, който има N
елемента.

Променливата на цикъла I се 
инициализира преди цикъла с нула.

Сумата Suma се нулира преди цикъла.

Тялото на цикъла включва въвеждането 
на поредния елемент на масива Х[I] и 
добавянето му към сумата, както и 
актуализация на променливата на цикъла 
I.

Докато I е по-малко или равно на N
цикълът се изпълнява.

След излизане от цикъла МХ се 
изчислява като сумата се раздели на N.

I<=N

Начало

Брой елементи 
на масива N

Край

не

Отпечатай MX

Suma=Suma+X[I]

I=I+1

I=1
Suma=0

да

Веведете X[I]

MX=Suma/N



Примери

Пример 2: 
Продължение на Пример 1

Да се изчисли дисперсията (средно 
квадратичното отклонение) на 
елементите в масива Х с N елемента. I<=N

не

Отпечатай DX

DX=DX+(X[I]-MX)2

I=I+1

I=1
DX=0

да

1

Край



Решение на примери 1 и 2

# include<iostream.h>

# include<math.h>

int main()

{

double mx,dx, x[100];

int i,n;

cout<<"Broj izmervania N="; cin >>n;

mx=0; dx=0;

for (i=0; i<n; i++)

{   cout<<"Vavadete x["<<i+1<<"] = ";

cin >>x[i];

mx=mx+ x[i];

}

mx=mx/n;  cout<<“MX="<<mx<<endl;

for (i=0; i<n; i++) 

{ dx=dx+(mx-x[i])*(mx-x[i]);} cout<<“DX="<<dx<<endl;

return 0;

}



Примери

Пример 3:
Да се намерят и отпечатат всички дни в 
месеца с температура по-голяма от 
средната.

Първо се въвеждат 30 температури в 
масива Т. После се изчислява средната 
температура Тср. След това масивът се 
сканира, като текущата температура от 
всеки един елемент на масива се 
сравнява със средната и ако тази 
температура е по голяма от средната, то 
тази температура се отпечатва.

I<=N

Начало

Брой дни в 
месеца N

не

Отпечатай 
Тср

Тср=Тср+Т[I]

I=I+1

I=1
Тср=0

да

Веведете Т[I]

Тср=Тср/N

1



Примери

Пример 3: продължение
Да се намерят и отпечатат всички дни в 
месеца с температура по-голяма от 
средната.

Първо се въвеждат 30 температури в 
масива Т. После се изчислява средната 
температура Тср. След това масивът се 
сканира, като се текущата температура 
от всеки един елемент на масива се 
сравнява със средната и ако тази 
температура е по голяма от средната, то 
тази температура се отпечатва.

I<=N

не

I=I+1

I=1

да

1

Край

T[I]>TсрТ[I], I

не

да



Решение на примера

# include<iostream.h>

# include<math.h>

int main()

{

double tsr, t[100];

int i,n;

cout<<"Broj dni v meseca N="; cin >>n;

tsr=0;

for (i=0; i<n; i++)

{   cout<<"Vavadete T["<<i+1<<"] = ";

cin >>t[i];

tsr=tsr+ t[i];

}

tsr=tsr/n;  cout<<"tsr="<<tsr<<endl;

for (i=0; i<n; i++) 

if (t[i]>tsr)  cout<<"Den "<<i+1<<"   Temp="<<t[i] <<endl;

return 0;

}



Примери
Пример 4 : 

Да се пресметне скаларното 
произведение на два вектора с N 
на брой елемента 

I<=N

Начало

Брой елементи 
на масивите N

не

Отпечатай 
Scalar

Scalar=Scalar+X[I]*Y[I]

I=I+1

I=1
Scalar=1

да

Въведете X[I]  и 
Y[I]

Край



Решение на примера

# include<iostream.h>

# include<math.h>

int main()

{

double scalar, x[100], y[100];

int i,n;

cout<<„Broj elementi na masivite N="; cin >>n;

scalar=0;

for (i=0; i<n; i++)

{   cout<<"Vavadete x["<<i<<"] = ";

cin >>x[i];

cout<<"Vavadete y["<<i<<"] = ";

cin >>y[i];

scalar=scalar + x[i]*y[i];

}

cout<<“Scalar="<<scalar;

return 0;

}



Примери
Пример 5:

Да се намери максималният 
елемент в един масив от N 
числа.

Първо се въвеждат всички 
числа в масива, а след това 
масивът се сканира за търсене 
на максималният елемент.

Ако се търси минимален 
елемент, то е необходимо да се 
промени знакът по-голямо по-
малко.

X[I]>Max да стане X[I]<Max.

Тогава в Мах ще се запази най-
малкото число.

I<=N

Начало

Брой елементи 
на масива N

I=I+1

I=1

да

Веведете X[I]

I=1
Max=X[I]

I<=N

X[I]>MaxMax=X[I]

I<=N

Начало

Брой елементи 
на масива N

не

I=I+1

I=1

Веведете X[I]

I=1
Max=X[I]

I<=N

да

Отпечатай 
Max

да

не

не

Край



Решение на примера

# include<iostream.h>

int main()

{

double max, x[100] , min;

int i,n,maxel, minel;

cout<<"Broj elementi na masiva N="; cin >>n;

for (i=0; i<n; i++)

{   cout<<"Vavadete x["<<i<<"] = ";

cin >>x[i];

}

max=x[0];  min=x[0];

for (i=1; i<n; i++) }

if (x[i]>max) { max=x[i]; maxel=i;}

if (x[i]<min) { min=x[i]; minel=i;}

}

cout<<"Max="<<max<<"   nomer na Max="<<maxel<<endl;

cout<<"Min="<<min<<"   nomer na Min="<<minel;  

return 0;

}


