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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θέµα 2ης Προκαταρκτικής φάσης 

 

Ισορρόπηση χηµικών εξισώσεων 
Γράψτε ένα πρόγραµµα το οποίο,  σε µια δοθείσα  χηµική εξίσωση όπως η 

_H2O+_CO2 = _O2+_C6H12O6,  

να συµπληρώνει τα κενά µε τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε να προκύπτει µια ισορροπηµένη 
χηµική εξίσωση, όπως η 

6H2O+6CO2 = 6O2+_C6H12O6 

Αν σε µια δοθείσα χηµική εξίσωση, m είναι το πλήθος των µορίων της και Ν το πλήθος των 
διαφορετικών ατόµων της και αν επιπλέον θεωρήσουµε ότι ένα πρόσηµο +1 µπροστά από ένα µόριο 
υποδηλώνει ότι αυτό το µόριο εµφανίζεται στο αριστερό σκέλος της εξίσωσης και –1 υποδηλώνει ότι 
εµφανίζεται στο δεξιό σκέλος αυτής, τότε το πρόβληµα  είναι να βρεθούν m θετικοί ακέραιοι 
συντελεστές C1, C2,…, Cm , τέτοιοι, ώστε η χηµική εξίσωση  

_ µόριο1 +_ µόριο2 +….+_ µόριοκ = _ µόριοκ+1 +_ µόριοκ+2 +……+_ µόριοm 

να δώσει την ισορροπηµένη εξίσωση 

C1 µόριο1  + C2 µόριο2 +….+ Cκ µόριοκ = C κ+1 µόριοκ+1 + C κ+2  µόριοκ+2 +……+Cm µόριοm 

 όπου για κάθε άτοµοn από τα Ν άτοµα της εξίσωσης θα ισχύει:  

∑πρόσηµοi * Ci * πλήθος ατόµωνn στο µόριοi… (i=1,2,….,m) 

δηλαδή για κάθε διαφορετικό άτοµο παράγουµε το αποτέλεσµα αθροίζοντας το πλήθος των ατόµων του 
µε πρόσηµο +1 και αφαιρώντας το πλήθος των ατόµων µε πρόσηµο –1 έτσι, ώστε να έχουµε σύνολο 0. 

Στη συνέχεια  τα Ci πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να συµβεί τούτο ταυτόχρονα για όλα τα Ν άτοµα. 

Σηµειώστε ότι ένα άτοµο είναι δυνατόν να επαναληφθεί σε µια δοθείσα γραµµή εισόδου, όπως στην 

+1  6 C  1 H  5 C  1 O  1 O  1 H  1, 

για την CH5COOH. 

 

Είσοδος: 
Στο αρχείο εισόδου (µε όνοµα INPUT.TXT) καταχωρούνται τα στοιχεία της χηµικής εξίσωσης.  

Γενικά  η είσοδος αποτελείται από m+1 γραµµές, όπου η πρώτη γραµµή περιέχει τον αριθµό m. Για 
κάθε µόριο (στοιχείου ή χηµικής ένωσης, π.χ. Ο2 ή H2Ο) που λαµβάνει µέρος στη χηµική αντίδραση 
υπάρχει και µια ξεχωριστή γραµµή εισόδου. Η κάθε k=1,2,…,m γραµµή περιλαµβάνει την περιγραφή 
του k-στού µορίου και έχει την ακόλουθη µορφή: 
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πρόσηµοk πλήθοςk άτοµοk,l δείκτηςk,l … άτοµοk,n δείκτηςk,n 
όπου πρόσηµοk,, πλήθοςk, , άτοµοk,j και δείκτηςk,j είναι όλα πεδία δύο χαρακτήρων µε ένα κενό µεταξύ 
τους.  

Το πρόσηµοk είναι ±1.  

Το πλήθοςk είναι το πλήθος των ατόµων στο µόριο. Για παράδειγµα στο µόριο CH5COOH το πλήθος 
=06. 

Κάθε άτοµοk,j αποτελείται από δύο χαρακτήρες, ο πρώτος εκ των οποίων πρέπει να είναι αλφαβητικός 
ενώ ο δεύτερος µπορεί να είναι αλφαβητικός ή κενό (π.χ. Η_, CA) και δηλώνει το όνοµα του ατόµου 
που βρίσκεται στη συγκεκριµένη θέση του µορίου. 

Κάθε δείκτηςk,j είναι ένας διψήφιος θετικός ακέραιος που δηλώνει το πλήθος των ατόµωνk,n στο µόριο k 
Για παράδειγµα στο µόριο H2Ο ο δείκτης του Η είναι 02. 

Έξοδος: 
Το αρχείο εξόδου (µε όνοµα OUTPUT.TXT) αποτελείται από µια µόνο γραµµή που περιέχει την 
ισορροπηµένη χηµική εξίσωση. 

Παράδειγµα: 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί το σωστό, αλλά για τους σκοπούς του 
διαγωνισµού µπορείτε να υποθέσετε ότι η εξαντλητική αναζήτηση είναι ένας αποδεκτός τρόπος για την 
εύρεση των Ci. 

Υποθέστε ότι τα Ci είναι φραγµένα άνω από το 10. 

 

Παρατηρήσεις 
Το πρόγραµµά σας θα ονοµάζεται CHEMY.EXE και θα αποσταλεί σε δισκέτα µε µορφή πηγαία 
και εκτελέσιµη. Τα αρχεία εισόδου και εξόδου πρέπει αντίστοιχα να ονοµάζονται υποχρεωτικά 
INPUT.TXT και OUTPUT.TXT, διαφορετικά το πρόγραµµα θα θεωρείται λάθος 

 
Καλή επιτυχία 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
4 
+1 02 H  02 O  01 
+1 02 C  01 O  02 
-1 01 O  02 
-1 03 C  06 H 12 O  06 

6Η2Ο+6CO2=6O2+C6H12O6 


