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ido a legtöbb kozmológiai modellben nagyságrendileg megegyezik az Univerzum élet-
korával.

A Hubble-ido értékét a fénysebességgel megszorozva megkapjuk azt a távolságot, ahol
– a klasszikus közelítésben – a galaxisoknak már fénysebességgel kellene távolodniuk. Az
r11 = c ? H–1 távolságot Hubble-sugárnak nevezik, és a kozmológiai modellek többségében
az Univerzum általunk belátható részének, a Metagalaxisnak a méretét jellemzi.

Szenkovits Ferenc
Rekurzió egyszeruen és érdekesen

III. rész

Rekurzív függvények – I.
Az „Rekurzió egyszeruen és érdekesen” cikkben arról olvashattál, miként közelíti meg egy

rekurzív függvény az n! kiszámításának feladatát. Emlékeztetoül:
Ha a feladatot banálisnak találta (n=0), akkor felvállalta a teljes feladat megoldását.

Ellenkezo esetben viszont (n>0) két részre osztotta a feladatot: egy oroszlánrészre (az
(n-1)! értékét biztosító elso n-1 szorzás), amit rekurzív hívás által átruházott, és egy saját
részre (az n-ik szorzás) amit felvállalt.

Próbáljuk meg általánosítani a fenti megközelítési módot. A következo sablont java-
solom:

Pascal
Function f(<a feladat paraméterei>):<tipus>;
Var talca:<tipus>;
Begin

if <banalitás feltétele> then <banális eset kezelése>
else
begin

talca:=f(<átruházott rész paraméterei>);
<saját rész>

end;
end;

Tapasztalataim szerint egyszeru függvények estén igen jól használható a fenti sab-
lon. Amint magad is látni fogod, gyakran egyebet sem kell tenni csak ki kell tölteni a
sablont és máris megvan a feladatot megoldó rekurzív függvény. Segítségedre lehet
ebben, ha felteszed magadnak a következo három rávezeto kérdést:

1. kérdés
Hogyan vezetheto vissza a feladat egy hasonlóképpen megoldható, de egyszerubb feladatra?

Az erre a kérdésre adott válaszod világosan el fogja határolni a rekurzívan átruházandó
oroszlánrészt a felvállalt saját résztol. Továbbá nyilvánvalóvá fogja tenni mind a fo feladat
mind az átruházott feladat paramétereit.

2. kérdés
Miután tálcán megkapom az átruházott rész eredményét, hogyan építhetem fel ebbol a

teljes feladat eredményét a felvállalt saját rész megoldása által?

3. kérdés
Mikor tekintem a feladatot annyira banálisnak, hogy teljesen felvállalom a megoldását

anélkül, hogy valamit is rekurzívan átruháznék belole?
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Ez a megközelítés nagyon eredményes például olyan feladatok esetében, amelyek egy
szám számjegyenkénti, vagy egy számsorozat elemenkénti feldolgozását követelik meg.

Például szolgáljon a következo feladat:

1. Írj rekurzív függvényt az n természetes szám számjegyei összegének ki-
számítására.

Kezdjük azzal, hogy megválaszoljuk a három kulcskérdést:

1. válasz
Az n számjegyei összegének kiszámítása visszavezetheto az n DIV 10 (n, az utolsó

számjegye nélkül) számjegyei összegének kiszámítására. Ez egy hasonló feladat, hiszen
ugyancsak egy természetes szám számjegyei összegének kiszámítását jelenti, de
egyszerubb, mert n DIV 10 eggyel kevesebb számjegyu szám, mint n. Tehát a rekurzívan
átruházandó oroszlánrész az n DIV 10  számjegyei összegének kiszámítása lesz, a saját rész
pedig az utolsó számjegynek (n MOD 10) a kezelése. Az alábbi ábra ezt szemlélteti (n
egy m számjegyu természetes szám): 

 
 
 
 
 
 
  n DIV 10 n MOD 10 

n 

a1 a2  … am-1    am 

2. válasz
Miután a talca változóban megkapom n DIV 10 számjegyeinek az összegét,

egyszeruen annyit kell még tennem csupán, hogy hozzá adom n utolsó számjegyét, az n
MOD 10 értékét.

3. válasz
A feladat banálisnak tekintheto már akkor is, ha n egyszámjegyu (n<10) , vagy akkor

amikor „elfogyott” (n = 0) . Az elso esetben a megoldás maga a szám lesz, a második
esetében pedig 0.

És most következzen a feladatot megoldó rekurzív függvény Pascal és C/C++ vál-
tozatban:

Pascal
Function szamjegy_osszeg (n:integer):integer;
Var talca:integer;
begin

if n < 10 then szamjegy_osszeg :=n
    else
    begin
        talca:=szamjegy_osszeg(n DIV 10);
        szamjegy_osszeg:=talca+n MOD 10;
    end;

end;

C++
int szamjegy_osszeg (int n)
{

int talca;
if (n < 10) return n;
else
{
   talca= szamjegy_osszeg (n/10);
   return talca+n%10;
}

}

Az alábbi ábra nyomon követi a szamjegy_osszeg (3561) függvényhívás végrehajtását
(Pascal változat):

Fo-prog-
ram 15
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n <-3561 14+1=15 ^ 15
n <- 356 8 +6 =14 ^ 14

n <- 35 3 + 5 = 8 ^ 8
n <- 3 ^ 3

Példát arra , hogy miként old meg egy rekurzív függvény egy olyan feladatot amely
egy számsorozat elemenkénti  feldolgozását követeli meg, a következo részben olvashatsz!

Kátai Zoltán

Optikai anyagvizsgálati módszerek

II. rész

A XIX sz. közepére a fény sokféle tulajdonságát ismerték már a fizikusok, de ezek
egy részét még nem tudták magyarázni, sem megfeleloen alkalmazni. Ezeket röviden így
foglalhatjuk össze:

A fény izzó fényforrásból származó, hullámmozgást végzo részecskék vonulata,
mely egy közeg határára érve visszaverodhet, szóródhat, s behatolva a közegbe irányt
változtatva (fénytörés) erosségébol veszítve (részben vagy teljesen) elnyelodhet (abszor-
beálódik), s a megmaradt része továbbhaladhat. Mutatja a fényelhajlás, interferencia
jelenségeket, polarizálható. A terjedo fényt ugyanazokkal a fizikai mennyiségekkel jelle-
mezték, mint a mechanikai hullámokat:
?  hullámhossz (?): két szomszédos azonos fázisú pont távolsága, ma nm egységben

adják meg
?  periódus (T): az az ido, amely alatt egy teljes rezgés végbemegy
?  frekvencia (? ): egy másodperc alatt végzett rezgések száma 

T
1

??

A fénysebesség nagysága függ a terjedési közegtol, vákuumban a jele c, bármilyen
anyagi közegben értéke kisebb, mint c. A fénysebesség elso számszeru meghatározását I.
O. Römer végezte 1676-ban, mérve azt az idotartamot, amely a Jupiter egyik holdjának a
Jupiter árnyékából való két egymás utáni kilépése közt eltelik akkor, amikor a Föld a Nap-
körüli pályán a legközelebb, illetve a legtávolabb van a Jupitertol. A földpálya átmérojének
és a fényjel késésének ismeretében kiszámítható volt a fény terjedési sebessége. Römer a
ma ismert legpontosabb értékkel (c=2,99793?0,0000003·108m·s-1 ) jól egyezo adatot ka-
pott. A fény terjedési sebessége függ a hullámhosszától: ?=v·T, illetve v = ?·??

A c/v = n arány a közeg törésmutatója, nagysága függ a hullámhossztól.
Törésmutató meghatározást már rég végeztek a fizikusok, de kémiai elemzésre, mé-

résre alkalmas készüléket eloször E. Abbe (1840 – 1905) szerkesztett. Készülékében a
folyékony anyagok törésmutatójának meghatározására a mérési elv a teljes
visszaverodés határszögének észlelésén alapszik. A muszerrel változtatható, jól meghatá-
rozott homérsékleten lehet mérni a mérorendszer termosztatálásával. Skáláján közvetlenül
törésmutató értékek olvashatók le (1,3 – 1,7 érték között ?0.0002 hibával). Foleg szerves
anyagok elemzésére, azonosítására használják.

A fényelnyelés jelenségét is már hosszabb ideje ismerték a fizikusok és próbálták
hasznosítani. Kirchhoff  és Bunzen felfigyelt arra, hogy a fényforrásként viselkedo izzó
testek különbözo színu fényt bocsátanak ki. Az izzó vas és az izzó platina fényét a
prizma más összetevokre bontja. 1855-ben Bunzen szerkesztett egy gázégot, amellyel


