
Keressük meg egy egész szám összes osztóit! 
A címben kitűzött feladatot két részben oldjuk meg. Először prímtényezőkre 

bontjuk a számot, majd előállítjuk az összes osztóit. A "felbontás" nevű eljárásban, 
amelyet egy M egész szám osztóinak megkeresésére készítünk, felhasználtuk, 
hogy M felírható a következő képlettel: 

ahol P 1 , P 2 , . . . P n egymástól különböző prímszámok, O 1 , O 2 , . . . O n a megfelelő 
kitevők. 

Az algoritmus: 
n:=0 
m1 := ABS (m) - m abszolút értéke 
CIKLUS Minden i=2, 3,..., m1 -re 
ELÁGAZÁS Ha m1 osztható i-vel, és i ≤ ml akkor 

n:=n+l 
osztók[n]:=i 
kitevők[n]:=1 
CIKLUS Amig m1 osztható i-vel 

m1:=m1 / i 
ELÁGAZÁS Ha m1 osztható i-vel 

akkor kitevők[n]:=kitevők[n]+1 
ELÁGAZÁS VÉGE 

CIKLUS VÉGE 
ELÁGAZÁS VÉGE 
CIKLUS VÉGE 

A futási idő csökkentése érdekében, be lehetne vezetni egy Prímek vektort. 
Az eljárást úgy is elkészíthetnénk, hogy az i értékének a növelésével a 
Prímek(i)-ben tulajdonképpen az i. prímszámot kapnánk és az ml értékét nem 
i-vel, hanem Prímek(i)-vel hasonlítanánk össze, így kikerülhető lenne a nem 
prímszámokkal való összehasonlítás, mert ez csak lassítja az eljárást. (Ajánlott 
gyakorlat.) 

A főprogram segítségével több számot felbonthatunk. Akkor lépünk ki a 
programból ha a beolvasott szám 0 lesz. 

program felbontás; 
uses Crt; 
type 
vekt = array[1..100] of integer; 

var 
i, j, k, n, m, m1:integer; 
szam: Integer; 
osztok,kitevok : vekt; 
elojel : char; 

procedure faktor (m:integer; var vekt1, vekt2 : vekt); 
begin 
n:=0; 
if m < > 0 then 
begin 
m1:=Abs(m); 
for i:=2 to m1 do 
if (m1 mod i=0) and (i≤m1) then 
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begin 
n:=n+l; 
osztok[n]:=i; 
kitevok[n]:=1; 
while (m1 mod i = 0) do 
begin 
m1:=m1 div i; 
if (m1 mod i=0) then 
kitevok[n]:=kitevok[n]+1; 

end; 
end 

end; 
end; 
begin 
repeat 
ClrScr; 
writeln ('Irjuk be a szamot (0, ha vege):'); 
repeat 
readln(szam); 
until szam< MaxInt; 
if szam <> 0 then 
begin 
for i:= 1 to 100 do 
begin 
osztok[i]:=0; 
kitevok[i]:=0; 

end; 
faktor(szam,osztok,kitevok); 
writeln; 
writeln ('Az osztok es kitevok sorozata:'); 
i:=1; 
while osztok[i] <> 0 do 
begin 
write(osztok[i]:6); 
i:=i+l; 

end; 
writeln; 
j:=1; 
while j < i do 
begin 
write(kitevok[j]:6); 
j:=j+1; 
end; 
writeln; 
if szam < 0 then 
elojel:='-' 

else 
elojel:='+'; 

writeln ('A szam felirhato a kovetkezo alakban:'); 
write ('',szam:6,'=',elojel); 
for j:= 1 to i-2 do 
if kitevok[j]=1 then 
write(osztok[j]:3,'*') 
else 
write (osztok[j]:3,'**',kitevok[j]:3,'*'); 

j:=i-1; 
if kitevok[j]=1 then 
write(osztok[j]:3) 
else 
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write(osztok[j]:3,'**',kitevok[j]:3); 
writeln; 
readln; 
end; 
until szam = 0; 
end. 

Most pedig állítsuk elő az összes osztót! 
HA, akkor az összes osztó száma (α1 + 1) (α2 + 1 ) . . ( α n + 1) 

Az eljárásunkban kitevőkkel jelöltük az alfákat és osztok-kal a prímtényezőket. 
A prímtényezőket egy Vandermonde-típusú mátrixba raktároztuk a hatványaik 
sorrendjében. Pontosabban a ennek a speciális Vandermonde-mátrixunknak 
annyi sora lesz, ahány prímtényezőnk van és annyi oszlopa amekkora a 
legnagyobb (α 1+1). Ugyanis az első oszlopba mind egyesek kerülnek és csak a 
második oszlopban jelennek meg a prímtényezők, majd azok kitevői. (Esetleg 
ezt a mátrixot is ki lehet íratni). A program a felbontás nevű program továbbfej-
lesztése, hiszen először a számot prímtényezőkre bontjuk és csak azután fogunk 
hozzá az összes osztó előállításához. Természetesen, nem ez az egyetlen 
lehetséges megoldás. 

A program a következőképpen állítja elő az összes osztót. A prímtényezőkkel 
és azok hatványaival feltöltött Vandermonde-típusú mátrixunk minden sorát 
képzeljük el úgy, mint egy vermet. Tehát annyi vermünk van ahány 
prímtényezőnk. Ezekből vegyük ki sorban az elemeket és szorozzuk őket össze, 
ügyelve a rendszerességre. Mikor az összes vermet kiürítettük, akkor előállítottuk 
az összes osztót. Például vegyük a 12-őt. Ekkor a Vandermonde-típusú mátrixunk 
a következő: 

1 2 4 
1 3 

Az osztókat a két sor elemenkénti összeszorzása (az összes lehetséges módon) 
adja meg. Vagyis 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 4.1, 4.3. Ezt valósítja meg az "s" nevű eljárás. 

A program akkor áll le, ha 0-t gépelünk be. 
program osszoszt;{Egy szám öszes osztóinak előállítása} 
uses Crt; 
const h=20; 
type 
vekt = array [1..h] of integer; 

var 
i,j,k,m,ml,ii,n,on,v:integer; 
szam: Integer; 
fi,osztok,kitevők : vekt; 
elojel : char; 
mm:array[1..h,1..h] of integer; 

function hatvany(x,y:longint):longint; 
var 
alap,kitevo,hat:longint; 

begin 
hat:=l; 
alap:=x; 
kitevo:=y; 
while kitevo > 0 do 
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begin 
while not Odd (kitevo) do {míg a kitevő páros} 
begin 
kitevo:=kitevo div 2; 
alap:=sqr(alap) 

end; 
kitevo:=kitevo-1; 
hat:=alap*hat; 
end; 
hatvany:=hat; 
end; 
procedure faktor (m:integer;var vekt1,vekt2:vekt); 
begin 
n:=0; 
if m<> 0 then 
begin 
m1:=Abs(m); 
for i :=2 to ml do 
if (m1 mod i = 0) and (i≤m1) then 
begin 
n:=n+l; 
osztok[n]:=i; 
kitevok[n]:=1; 
while (m1 mod i=0) Do 
begin 
m1 := m1 div i; 
if (m1 mod i = 0) then 
kitevok[n]:=kitevok[n]+1; 

end; 
end 

end; 
end; 
procedure s (k: integer); 
var j, p: integer; 
begin 
if k=on+l then 
begin 
p:=l; 
for j :=1 to on do 
p:=p*mm[j,fi[j]]; 
writeln ('az',ii:2,'. oszto= ',p:6); 
ii:=ii+1; 
end 
else 
begin 
fi[k]:=1; 
while fi[k]< kitevok[k] do 
begin 
s(k+1); 
fi[k]:=fi[k]+1; 
end; 
end; 
end; 

{foprogram} 
begin 
repeat 
ClrScr; 
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writeln ('Irjuk be a szamot (0, havege) : ' ) ; 
repeat 
readln (szam); 
until szam < MaxInt; 
if szam <> 0 then 
begin 
for i:=1 to 100 do 
begin 
osztok[i]:=0; 
kitevok[i]:=0; 

end; 
faktor(szam,osztok,kitevok); 
writeln; 
writeln ('Az osztok es kitevok sorozata:'); 
i:=l; 
while osztok[i] <> 0 do 
begin 
write (osztok[i]:6); 
i:=i+1; 

end; 
writeln; 
on:=i-1; {az osztok szama} 
j:=l; 
while j < i do 
begin 
write(kitevok[j]:6); 
j:=j+1; 
end; 
writeln; 
if szam < 0 then 
elojel:='-' 

else 
elojel:='+'; 

writeln ('A szam felirhato a kovetkezo alakban : ' ) ; 
write ('', szam:6,'=' ,elojel); 
for j:=1 to i-2 Do 
if kitevok[j] = 1 then 
write(osztok[j]:3,'*') 
else 
write(osztok[j]:3,'**',kitevok[j]:3,'*'); 

j:=i-1; 
if kitevok[j] = 1 then 
write(osztok[j]:3) 
else 
write(osztok[j]:3,'**',kitevok[j]:3); 

writeln; 
for i :=1 to on do 
kitevok[i]:=kitevok[i]+1; 
for j := 1 to on do 
begin 
v:=kitevok[j]; 

for k:=0 to v do 
mm[j,k+1]:=hatvany(osztok[j],k); 

end; 
{A matrix kiirasara torolni kell a kov. megjegyzes zarojeleit} 
{ for i: =1 to on do 

begin 
for j :=1 to kitevok[i] do 

74 1996-97 /2 



write ( m m [ ' , i : l , ' , ' , ] = ' , m m [ i , j ] : 1 , ' ' ) ; 
writeln; 
end; } 
ii:=1; 
s(1); 
readln; 

end; 
until szam = 0; 
end. 

Kovács Ibolya, Oláh-Gál Róbert 
Csíkszereda 

Alfa fizikusok versenye 
Előző lapszámunkban ismertettük a versenyt, s közöltük a VII. osztályosok 

számára kiírt feladatokat. Most folytatjuk a feladatok közlését a VIII. osztályosok 
számára kiírtakkal: 

I. forduló/VIII. osztály/1995-96 

1. Milyen hőcserét ábrázolhat a 
grafikon? Írj le 3 db összetartozó érték-
párt! 

2. Mit tudsz 4 l higanyról? (p = 13,6 g/cm3, V = ?, G= ?, m = ?) 

3. Melyikre hat nagyobb felhajtóerő? 
(tudod, hogy V1 = v2) 
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