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Máthé Enikő 

Info  labor 

Lineárts fraktálrajzoló  program 
Szakács Botond, XII. osztályos tanuló, Sepsiszentgyörgy 
A program általános eljárásokat tartalmaz melyek segítségével bár-

milyen lineáris fraktált  ki tudunk rajzolni. A programot Borland Pascal 7.0 
nyelvben írtam 

Uses Graph,Crt; 

(Az F_Tipus típusú változók tartalmazzák a lineáris fraktálgörbék  adatait) 

Type F_Tipus = Array [1..91 of  Word; 
Var X,Y:Word; 
Szog:F_Tipus; (Az aktuális fraktál  adatai 1 

Const 
Bgi_path = 'D:\BP\BGI'; IA BGI állományok az elérési útjai 
Lepes = 1; {Hány lépést végezzen el a program) 
Tipus = 5; ' 1 Melyik fraktált  rajzolja ki) 
Sz_Hossz = 3; { Milyen hosszú egy szakasz) 



(A fraktálok  adatait tartalmazó tömbök. 
Az első tömb a fraktál  képzési módját tartalmazza. Vegyük például a 

Koch görbét. A Koch görbének az adatait itt a FraktalBl tömb tartalmazza. 
A Koch görbe képzésénél kiindulunk egy szakaszból, felosztjuk  három 
egyenlő részre, és a középső rész helyére egy olyan egyenlő oldalú 
háromszöget teszünk melynek elhagyjuk az alapját. (A rajz megnézhető 
ha a 'Lepes' konstansnak 1-et a Tipus konstansnak 3-at adunk értékül) 
Az így keletkezett ábra négy szakaszból áll az első a vízszintessel 0 fokos 
zár be a második 60 fokos  szöget a harmadik 300 (vagy -60) fokos  szöget 
és a negyedik szintén 0 fokos  szöget zár be. Ezeket a szögeket illetve a 
szakaszok számát tároltam a két tömbben} 

Const 
Fraktal : Array [1..5] of  F_Tipus = 

((0,90,0,270,180,270,0,90,0), {PEANOt 
(0,60,300,0,0,0,0,0,0), 1KOCH} 
(0,90,0,270,0,0,0,0,0), 1KOCH görbéhez hasonló görbéi 
(0,90,0,270,270,0,90,0,0), 
(0,90,270,0,90,270,0,0,0)); 

Hossz : Array [1..5] of  Byte = (9,4,5,8,7); 

|A grafikus  módot inicializáló eljárás} 

Procedure Init; 
Var Gd,Gm:Integer; 

Begin 
Gd:=DETECT; 
InitGraph(Gd,Gm,Bgi_path); 

End; 

lEz a procedure kirajzol egy a vízszintessel Sz szöget bezáró Sz_Hossz 
hosszúságú szakaszt az X és Y koordinátájú ponttól} 

Procedure Rajzol(Sz:Integer); 
Var SzradrReal; 

Begin 
Szrad:=sz*pi/180; 
MoveTo(X,Y); 
X:=X+Trunc(Sz_Hossz*Cos(Szrad)); 
Y:=Y-Tru nc(Sz_Hossz*Sin(Szrad)); 
LineTo(X,Y); 

End; 

(Ez a rekurziv eljárás végzi el a fraktál  kirajzolását} 

Procedure F_Rajzol(N,K,F_Hossz:integer); 
Var I:Integer; 

Begin 



For I:=l to F_Hossz do 
If  N o l Then F_Rajzol(N-l,K+Szog[i],F_Hossz) 

Else RajzoKK+SzogtiD; 
End; 

{Főprogram} 

BEGIN 
Init; 
X:=20; 
Y:=GetMaxY div 2; 
Szog:=Fraktal[Tipus]; 
F_Rajzol(Lepes,0,Hossz[Tipus]); 
Readkey; 
CloseGraph; 

END. 

Feladatmegoldók  rovata 

Kémia 
K.G. 114. Különböző tömegarányban olvasztottak ónt és ólmot: 
a.) 20g ólom + l0g ón; b.) 20g ón + l0g ólom 
Melyik keverékben van több fématom?  Miért? 
K.G. 115. Szirup készítésekor vízben cukrot (molekulaképlete: 

C12H22O11) oldanak. A híg szirup 10 tömegszázalékos, a tömény szirup 
60 tömegszázalékos cukoroldat. Melyikben van több molekula? 

K.G. 116. 6,62g ólom(II)-nitrátot hevítve bontanak úgy, hogy az ólom(II)-
oxid mellett keletkező gázokat fél  liter vízben veszteség nélkül felfogják.  A 
teljes reakció után milyen jellegű az oldat, s mekkora a töménysége, ha a 
gázok oldódását kisérő térfogatváltozást  elhanyagolhatónak tekintjük? 

K.G. 117. Zárt tartályban 20 mólnyi levegő van, amelynek az 
összetételét a következő módon fejezte  ki az elemzést végző vegyész: 20 
mólszázalék oxigén, 79 mólszázalék nitrogén, s széndioxid és víz azonos 
molekulaszámban. A tartályban 2,4g szenet égettek el. Feltételezve, hogy 
a szén tökéletesen elégett, állapítsd meg a tartályban a gázelegy tömeg-
százalékos összetételét. 

K.G. 118. Egy vegyület molekulái csak szén és hidrogén atomokból 
épülnek fel.  lOg-ja 6,125 d m 3 térfogatot  foglal  el olyan állapotban, 
amelyben 32g oxigén térfogata  24,5 d m 3 . Elemezve az anyagot, megál-
lapították, hogy tömegének 10%-a hidrogén. írd fel  a molekulaképletét, 
s próbáld megállapítani a szerkezetét. 


