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kezeléséhez, másrészt azért, hogy állandóan elegendõ anyag álljon rendelkezésre a
magfizikai kutatásokhoz. Az így összegyûjtött radioaktív anyagkészlethez hasonló
tudományos eszköz sehol a világon nem volt a részecskegyorsító-berendezések
megjelenéséig (1930). A párizsi Rádium Intézetben lévõ 1,5 gramm rádiumban az évek
során jelentõs mennyiségû rádium és polónium halmozódott fel, amelyek nélkül az 1930
körül elvégzett vizsgálatok – különösen Irène Curie és férje, Frédéric Joliot kísérletei –
nem lehettek volna sikeresek. Ezeknek a kutatásoknak az alapján fedezte fel Sir James
Chadwick a neutront, valamint Irène és Frédéric Joliot-Curie 1934-ben a mesterséges
radioaktivitást.

Marie Curie néhány hónappal e felfedezés után, 1934-ben Sancellemoz-ban
(Franciaország) belehalt a sugárzás okozta fehérvérûségbe.

Rendkívül szerény, a tudományért élni, halni képes tudós volt. Többször ismételt
mondata: „A tudományban a dolgok iránt kell érdeklõdnünk, nem a személyek iránt”.

Tudományos munkásságának jelentõs szerepe volt az atomfizika további
fejlõdésére. Tudós egyénisége mintául szolgált a magfizikusoknak és kémikusoknak.

Kovács Enikõ

A programozási nyelvek elemei
III. rész

Utasítások

Az utasítások a program legalapvetõbb, algoritmikus részei. Az eredmény eléréséhez
szükséges mûveleteket írják le. Az utasításokat általában fenntartott szavak alkotják.
Megkülönböztethetünk egyszerû és összetett utasításokat.

Egyszerû utasítások

a.) értékadás

Az értékadó utasítás általános alakja:
Azonosító értékadóoperátor kifejezés. Egy azonosító, attól függõen,

hogy az értékadás melyik oldalán szerepel, lehet bal  illetve jobb oldali azonosító. Az
értékadó utasítás jobb oldalán levõ kifejezés az értékadás során kiértékelõdik,
felhasználva az összes jobb oldali azonosító pillanatnyi értékeit. Ezek után a bal oldali
azonosító felveszi a kiszámított ért éket.

Pl: x := x + 1; a jobb oldali x értéke különbözik a bal oldali x értékétõl.
Értékadó utasítások:
Pascal: azonosító := kifejezés
BASIC: LET azonosító = kifejezés
C++: azonosító = kifejezés

b.) eljáráshívások

Magas szintû programozási nyelvekben az eljárásnév utasításként való szereplése a
programban maga után vonja az illetõ eljárás meghívását. Alacsonyabb szintû
nyelvekben ezt a CALL utasítással kell elvégezni.

Általános alak:
EljárásNév vagy
EljárásNév(ParaméterLista)

A FoxPro eljáráshívási utasítása eltér a megszokott alaktól:
DO EljárásNév WITH ParaméterLista
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c.) ugrás

Az ugrási utasítások befejezik a programrész szekvenciális végrehajtását, és egy jól
meghatározott ponttól folytatják tovább, átugorva a közbeesõ részeket. Ezek az
utasítások általában alacsony szintû, szekvenciális programozási nyelvekben
használatosak, de megtartották õket a magas szintû nyelvekben is.

Pascal

A Borland Pascalban a következõ ugrásutasítások értelmezettek:
1.) a goto cimke  utasítás
A címkét egy label cimkedeklaráció vezeti be. A goto utasításra két lényeges

szabály vonatkozik:
− A címke deklarációja ugyanabban, vagy magasabb szintû blokkban kell legyen, mint

a goto cimke utasítás.

− Ne használjunk goto utasítást eljárásokból, függvényekbõl való kiugrásra,
eljárások, függvények blokkjába való beugrásra. Beláthatatlan következményekkel
járhat, ugyanis a goto nem oldja meg a verem inicializálását vagy felfrissítését
függvénybe való be-, illetve kiugráskor, így a formális és aktuális paraméterek
közötti kapcsolat teljesen összekavarodik.

2.) az exit eljárás
Az exit eljárás befejezi az aktuális blokkot és a vezérlést egy magasabb szintû

blokknak adja át. Ha az aktuális blokk a fõprogram, akkor a vezérlést az operációs
rendszer kapja meg.

3.) a halt eljárás
A halt eljárás a program azonnali befejezését eredményezi. Egy opcionális word

típusú paramétere van, amely a befejezéskódot (ErrorLevel) határozza meg.

4.) a break  eljárás
A break eljárás befejez egy for, while vagy repeat ciklust. A fordítóprogram

hibát ad, ha nem ilyen ciklusban található a meghívás.
Pl: 100-nak i vel való osztási eredménye hat tizedes pontossággal:
var i: integer;
begin

while true do
  begin

readln(i);
if i = 0 then break;
writeln(100/i:10:6);

  end;
end;

5.) a continue eljárás
A continue eljárás folytat egy for, while vagy repeat ciklust a következõ

iterációval, átugorván az aktuális iteráció hátralevõ lépéseit.
Pl: Páros számok összeadása 1-tõl 10-ig:
var i: integer;
    sumparos: integer;
begin
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sumparos:=0;
for i := 1 to 10 do

   begin
writeln(i);
if i mod 2 = 1 then continue;
sumparos := sumparos + i;

  end;
end.

C++

A Borland C++ a következõ ugrásutasításokat ismeri:
1.) goto azonosító
2.) break
3.) continue
4.) return [kifejezés]

A return utasítás egy függvénybõl való kilépést eredményez. Ha a függvény
visszatérõ értéke void, akkor a return-t kifejezés nélkül hívjuk.

Speciális ugrásutasítások például BASIC-ben a GOSUB, FORTRAN-ban a CALL,
amelyekkel alprogramokat hívhatunk meg úgy, hogy ráugrunk a kezdõcímükre. Az
alprogramok utolsó végrehajtott utasítása a RETURN kell, hogy legyen. Így valósul meg
kezdetlegesen az eljáráshívás.

Összetett utásítások

a.) blokk

A blokk fogalma jól elkülönített utasítássorozatot határoz meg egy program keretén
belül.

Pascalban a blokk a begin és end fenntartott szavak közé írt (lehet üres is)
utasításokat jelenti, és csak csoportosítási szerepe van.

C++-ban a blokk fogalma sokkal többet fed. A Pascal blokkdefinícióján kívül a
következõ elemeket tartalmazza:
− Egy blokkon belül deklarált változó lokális az illetõ blokkra nézve.
− Egy blokkból való kilépés alkalmával automatikusan meghívódnak az összes

blokkon belül használt objektumok destruktorai.
C++-ban a blokkokat a { } zárójelpár határolja.

b.) egyszerû elágazás

Az elágazási utasítások valósították meg elõször a futás pillanatában történõ döntést
bizonyos feltételek függvényében. Ennek a megvalósításnak köszönhetõ, hogy ugyanaz
az algoritmus különbözõ bemeneti értékek illetve részeredmények alapján önmagából
más-más lineáris utasítássorozatot hajtson végre. Ettõl az újítástól vált a lineárisan
programozható algoritmust végrehajtó gép számítógéppé. Ez a megvalósítás Neumann
Jánosnak tulajdonítható. Az elsõ magas szintû nyelvben megjelent elágazás a
FORTRAN-beli aritmetikai IF:

IF (AritmetikaiKifejezés) E1, E2, E3
Az elágazás az AritmetikaiKifejezés  értékétõl (negatív, nulla, pozitív) függ és

ennek alapján a programban az E1, E2 vagy E3-as címkékre történik ugrás. Pascalban



112 2002-2003/3

az egyszerû elágazás if LogikaiKifejezés then utasítás [else
utasítás]; alakú és a LogikaiKifejezés  értékétõl (false, true) függõen
ágazik le. Az else ág opcionális.

Egy látszólagos kétértelmûséget figyelhetünk meg az if-then-else struktúráknál.
Nem lehet egyértelmûen eldönteni, hogy egybeágyazott, sorozatos hívás esetén az else
melyik if-hez tartozik. A Pascal egy olyan konvenciót vezet be, amelynek értelmében az
else mindig a legutolsó if-hez tartozik, ha ezt meg akarjuk változtatni, akkor blokkokat
(begin-end) kell használnunk. Vannak programozási nyelvek, amelyek ezt a
kétértelmûséget if határolókkal küszöbölik ki. Ezek a határolók lehetnek if-then-
else-fi alakúak (ALGOL68), IF-THEN-ELSE-END alakúak (Oberon) vagy if-then-
else-endif alakúak (FoxPro). Az Ada programozási nyelv komplex határolórendszert
használ. Bevezeti az if-then-else-endif valamint az if-then-elsif-then-else-
endif struktúrákat:

if felt1 then ut1
elsif felt2 then ut2
...

elsif feltn then utn
else utn+1

endif
C++-ban az egyszerû elágazás szintaxisa:
if (LogikaiKifejezés) utasítás;

vagy:
if (LogikaiKifejezés) utasítás;
   else  utasítás;
Az else ág elõtt itt pontosvesszõt kell tenni, Pascalban nem!

c.) többszintû elágazás

A többszintû elágazást megvalósító utasítást Wirth és Hoare vezette be 1966-ban.
Szemantikai szerepe: több alternatíva közül egynek a kiválasztása. Szimulálni lehet
egymásbaágyazott if-then-else struktúrákkal. A végrehajtandó alternatíva
kiválasztása egy szelektornak nevezett kifejezés alapján történik és a szelektorkifejezés
megfelelõ case-címkéi alapján történik az elágazás.

Pascal:

A többszintû elágazás alakja a következõ:
case SzelektorKifejezés of

CaseCimkeLista: utasítás;
{CaseCimkeLista: utasítás;}
[else utasítás;]

end;
A SzelektorKifejezés értéke megszámlálható típusú kell, hogy legyen és a

CaseCimkeLista ezen típus értékeibõl épül fel.
Ada:
case SzelektorKifejezés is

when CaseCimkeLista => utasítás;
{when CaseCimkeLista => utasítás;}
[when others => utasítás;]

end case;

C++:
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switch (SzelektorKifejezés) blokk
case KonstansKifejezés: utasítás
default: utasítás
C++-ban a többszintû elágazásban használhatjuk a break ugrásutasítást egy

ágból való kiugrásra.
Pl: A következõ elágazást lehet használni kifejezések kiértékelésére.

switch (op) {
case MULTIPLY: x *= y; break;
case DIVIDE: x /= y; break;
case ADD: x += y; break;
case SUBTRACT: x -= y; break;
case INCR2: x++; op = INCR1;
case INCR1: x++; break;
case EXPONENT: // nem csinál semmit
case MOD: printf("Nincs megírva\n"); break;
default: exit(1);

}

d.) ismétlés

Ebbe az utásításosztályba tartoznak a ciklusszervezõ, iteratív számításvezérlõ
utasítások. Az osztály két lényeges alosztályra bomlik: a rögzített lépésszám ú é s  a
változó lépészámú ciklusokra. A végrehajtandó utasításokat a ciklus magvának
nevezzük. A ciklus magvát el kell határolni a többi utasítástól, ezért határoló
utasításokat, illetve fenntartott szavakat vezettek be (for-next,  repeat-until,
loop-repeat,  do-while, stb.). Ciklusokat lehet szervezni, ugrásutasítások (goto)
segítségével is, ez azonban csak alacsonyabb szintû programozási nyelvekben ajánlott.

Pascal:

A Pascal egy rögzített lépésszámú és két változó lépésszámú ciklust használ:
A for változó := érték1 to|downto érték2 do utasítás; alakú

utasítás rögzített lépészámú ciklus. A to illetve a downto fenntartott szavak a ciklus
írányát (növekvõ vagy csökkenõ) jelentik. A ciklusszámláló csak egyenként nõhet vagy
csökkenhet.

A repeat utasítás until kifejezés; illetve a while kifejezés do
utasítás; alakú utasítások változó lépésszámú ciklusok szervezését biztosítják. A két
utasítás közötti különbség a kifejezések kiértékelésének idejére vonatkozik. A repeat
utasítás egyszer mindenképp végrehajtja a ciklus magvát. Az iteráció pedig addig tart,
ameddig a kifejezés igazzá nem válik, a tesztelés tehát a végrehajtás után történik, a while
utasítás csak akkor lép be a ciklus magvába, illetve csak akkor iterál, ha a kifejezés igaz , az
utasítás tehát elõször tesztel, és csak azután hajtja végre a ciklus magvát. Ha nem
gondoskodunk az iterációt számláló változó helyes használatáról, akkor végtelen
ciklusba kerülhetünk.

C++:

A C++ változó lépésszámú ciklusokat implementál. Ezek a következõk:
while (kifejezés) utasítás

A while utasítás esetén a ciklus magva addig iterálódik, ameddig a kifejezés értéke 1. A
while tehát elõteszteléses iterációt biztosít.

do utasítas while (kifejezés)
Utóteszteléses ciklusszervezõ utasítás. Az iteráció addig történik, ameddig a kifejezés

értéke 0.
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for(InicializálóKifejezés; Kifejezés1; Kifejezés2)
utasítás komplex for-ciklust biztosít. Az összes kifejezés opcionális, csak a ;-ket
kell kitenni. Ilyen értelemben végtelen ciklus szervezhetõ a for(;;) utasítással.

A kifejezésekben a , operátor is használható. Az InicializálóKifejezés  a
ciklusszámláló értékét inicializálja. A Kifejezés1 megállási feltételt biztosít, a
Kifejezés2 pedig egyéb mûveletek (pl. ciklusváltozó növelése, stb.) elvégzésére
hivatott.

e.) hivatkozás

A hivatkozás utasítás bonyolultabb adatszerkezetek mezõire, metódusaira való
hivatkozást egyszerûsíti le. Pascalban ezt a with rekord|objektum do
utasítás; jelképezi és a rekord.mezõ illetve az objektum.mezõ,
objektum.metódus hivatkozásokat oldja fel.

Kovács Lehel

k ísér l et , labor

Kivetíthetõ
mágnestûs modell

II. rész

II. A mágneses mezõ szerkezetének tanulmányozása

A tér egy adott pontjában a mágneses mezõ jelenlétére hatásai alapján
következtethetünk. Ezek:

− hat az adott ponton áthaladó, mozgó elektromos töltésre – Lorentz erõ
− elforgatja a beléje helyezett mágneses dipólust, vagyis az áram által átjárt tekercsre,

valamint a mágnestûre, forgatónyomatékot fejt ki.
Helyezzük a mágnestûket tartalmazó kazettát elég erõs, állandó  mágneses mezõbe!

Tapasztaljuk, hogy a mágnestûk beállnak egy, a mezõ által kijelölt irányba. Ezért magától
kínálkozik a lehetõség, hogy a mágneses mezõt, a tér minden pontjában, a mágnestûk
irányába mutató irányított mennyiséggel – az úgynevezett mágneses indukció vektorral (B

r
) –

jellemezzük.

Játszadozás mágnesekkel

Elõször is, szükségünk lesz néhány erõs, állandó mágnesre: egy rúdmágnesre és két
egyforma korong-alakú mágnesre. Tegyük írásvetítõre a mágnestûs kazettát, majd erre
helyezzük el a – vizsgálandó mágneses mezõt létrehozó – mágnest!

Íme néhány mágneses mezõ mágnestû-elrendezõdési képe, azaz mágneses spektruma:
− A 6. képen a rúdmágnes mágneses

mezejének spektrumát láthatjuk. A
rúdon kívüli térben az északi saroktól
elindulva, és a mágnestûk irányát




