
Leif Wettstam är redaktör för tidskriften Skolan och datorn. Han har plockat ut
några program från olika nummer av denna tidskrift.

Primfaktorer
Här är ett litet program
som delar upp ett in-
matat naturligt tal i prim-
faktorer.

Eratostenes såll
Eratostenes såll är en effektiv metod att bestämma primtal. Me-
toden har fått sitt namn efter uppfinnaren, en grekisk astronom
och matematiker 275 — 194 f Kr.

Om man känner de primtal som är mindre än eller lika med
kvadratroten ur N, så kan man bestämma alla primtal som är
mindre än eller lika med N på följande sätt. Man skriver upp alla
positiva heltal som är mindre än eller lika med N. Sedan stryker
man alla som är delbara med två, därefter alla som är delbara
med tre, . . . och slutligen alla som är delbara med P, där P är det
största primtalet som är mindre än eller lika med kvadratroten
ur N. Återstående tal är samtliga primtal större än kvadratroten
ur N men mindre än eller lika med N.

Programmet är skrivet i Comal 80 på CBM Commodore.



Rika, fattiga och perfekta tal
Definition: Om summan av ett tals delare är
(med undantag av talet självt) större än talet så
kallas talet rikt. Är summan mindre kallas talet
fattigt. Skulle summan vara lika med talet säges
talet vara perfekt.

Följande datorprogram undersöker alla tal i ett
godtyckligt intervall och avgör om talen är rika,
fattiga eller perfekta. I utskriften anges tal, sum-
man av delarna och talets karaktär.

Kryptering
Med hjälp av detta pro-
gram och en ABC 80 kan
man skriva krypterade,
hemliga brev till bästa
kompisen.



Ekvationssystem av första graden
Här presenteras ett program som, utan tillgång
till matrisbehandling e d, ger lösningen till ett
ekvationssystem av första graden, om man ma-
tar in ekvationssystemets koefficienter. Antalet
obekanta är valfritt och begränsas endast av da-
torns minneskapacitet.

När man kör programmet, anger man först anta-
let obekanta. Därpå skriver man in koeffici-
enterna i den ordning som de, med vanligt sätt
att läsa, har i ekvationssystemet.

Kvot med många decimaler
Med detta enkla program kan man utföra en
division och få utskrift med önskat antal de-
cimaler. Maximala antalet decimaler bestäms
av det största tal som datorn accepterar som
värde på N. Om detta inte skulle räcka kan
man ta bort raderna 30 och 60 samt byta ut
rad 110 mot '110 GOTO 70'. Då fortsätter
datorn att skriva ut decimaler så länge den
är påslagen.

Pytagoreiska taltripler
Detta program kan lämp-
ligen användas i samband
med behandling av
Pytagoras' sats.Applesoft
Basic.


