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I. INLEIDING. 

FORTRAN is een taal die het een programmeur mogelijk maakt 

met een computer te werken, zonder dat hij de machinetaal 

van de computer kent. Een in FORTRAN geschreven programma 

wordt namelijk in de computer automatisch vertaald in 

machinetaal door de FORTRAN-compiler en vervolgens ver-· 

werkt. 

Een FORTRAN (FORmula TRANslator) programma kan uit een aan

tal verschillende statements bestaan: 

- algebraische en logische statements 

- input en output 

- controle 

- specificatie 

- subfuncties en subroutines 

In de volgende hoofdstukken zullen we deze statements nader 

behandelen en weI toegespitst op het gebruik van FORTRAN 

op een terminal, aangesloten op een Philips P 9200 compu

ter. De doelstelling hiervan is om het voor eenieder moge

lijk te maken eenvoudige programma's in FORTRAN op de ter

minal te kunnen verwerken. Op grond van deze doelstelling 

worden dan ook niet aIle mogelijkheden behandeld, die met 

FORTRAN op de terminal bestaan.Voor een meer uitgebreid 

gebruik verwijzen we naar de volgende literatuur: 

a. FORTRAN IV, Reference manual, Philips. 

Van deze handleiding ligt een exemplaar ter inzage 

in de bibliotheek van het rekencentrum. 

b. A guide to FORTRAN programming van Daniel A. McCracken. 

c. Voor een handleiding voor het gebruik van de termi

nal verwijzen we naar: 

Programmeren in Basic op de terminal van A.J. Sanders, 

T.H. report, WE 71 - 29. 

Een FORTRAN-programma wordt regel voor regel op de terminal 

ingetypt. Iedere regel heeft 72 posities, welke als voIgt 

zijn ingedeeld: 
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tim 72 

Op de eerste vier posities komt het nummer van de regel te 

staan. Iedere programmaregel heeft een nummer tussen de 

0001 en 4999. De regelnummers 5000 - 9999 zijn gereserveerd 

om eventueel DATA in te voeren. 

De nummering mag willekeurig zijn, evenwel met dien verstan

de dat de nummering de regelvolgorde in het programma vast

legt. Ret is dan ook niet noodzakelijk de regels op volgorde 

in te lezen. De computer zet ze zelf in de juiste volgorde. 

Reeft men twee regels met hetzelfde nummer, dan wordt alleen 

de laatst ingelezen regel bewaard. Dit biedt de mogelijk

heid om eerder ingety,pte regels te overschrijven. 

Regelposities 5 tim 9 zijn gereserveerd om een statement

nummer in te vullen. Dit geeft aan het programma de mogelijk

heid naar dit statement toe te springen. 

wil men bijvoorbeeld aan een bepaald statement het nummer 10 

toekennnen, kan dit op de volgende wijze gebeuren: 

o 
1 0 
o 0 0 0 

o 
o 

Alle nullen die aan het cijfer voorafgaan en alle blanke po

sities worden door de computer geelimineerd, zodat men in al 

deze gevallen alleen statement-nummer 10 overhoudt. 

Kolom 10 is het vervolgveld. Stel dat bij een berekening de 

formule zo lang wordt dat hij niet op een regel kan worden 

getypt, dan kan men, door in kolom 10 een ander karakter dan 

een 0 of een blank in te vullen, aangeven dat de vorige regel 

wordt vervolgd. 
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De posities 11 tim 72 kunnen worden gebruikt om het state

ment zelf uit te typen. 

Wenst men in het programma kommentaar toe te voegen, dan ' 

kan men dat doen door in kolom 5een C te typen. Alles wat 

op die regel staat, wordt dan opgevat als kommentaar. 

2. ALGEBRAISCHE EN LOGISCHE STATEMENTS. 

De kern van een FORTRAN-programma wordt gevormd door een 

serie algebraische statements, die een beschrijving geven 

van de berekeningen, die uitgevoerd moeten worden. Een al

gebraisch statement is opgebouwd uit een aantal konstanten 

en variabelen. 

2. 1. Konstanten. 

2.1.1. Integer-konstanten. 

Dit zijn getallen zonder decimaalteken: 

b.v. 

- 663 

+51 

-3 enz. 

2.1.2. Real - konstanten 

Dit zijn getallen met decimaalteken 

b.v. 1. 

-663.275 

O. 

- 3.5 

51.0 

Voor een real-konstante is het decimaalteken in 

FORTRAN verplicht. 

Worden de getallen zeer groot of zeer klein, dan 

kunnen ze ook als voIgt geschreven worden: 

.1983E-3 0.0001983 

De E wordt hier herkend als het getal 10 tot de 

macht ••••• 

b.v. - 1.6EIO - 0.27525 E-3 I.E-6' 
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2.2. Variabelen 

FORTRAN herkent elke kombinatie van zes of minder letters, 

en cijfers, welke met een letter begint, als de naam van 

een variabele. In het geheugen zal er een plaats voor ge

reserveerd worden. 

De volgende kombinaties zijn aanvaardbaar als variabelen: 

A 

BI 

CLOCK 

JJ 

M683C 

Een variabele, waarvan de naam met de letter I, J, K, L, 

M of N begint, wordt door de computer behandeld als een 

integer. 

Variabelen die met een andere letter beginnen, worden 

behandeld als real. 

Opmerking: Een integer konstante of variabele mag geen 

hogere waarde hebben dan 32767;een real kon

stante of variabele moet liggen tussen 

o en + 10+ 38 

In een FORTRAN programma is het niet nodig dat variabelen 

die op deze manier gebruikt worden aan het begin van het 

programma te deklareren. Wil men toch variabelen, die met 

een van de letter I tIm N beginnen, als real gebruiken, 

dan deklareert men dit aan het begin van het programma, 

zoals: 

REAL A, B 1, J, II, MOM, LENGTE 

Wenst men variabelen met een andere beginletter dan I tIm N 

als integer te gebruiken, dan deklareert men dat als voIgt: 

INTEGER AANTAL, B2, EE. 

2.3. Rekenkundige statements. 

Bij FORTRAN bestaat het algemeen rekenkundig statement uit 

de volgende vorm: a = b. 

Hierin is a een variabele en been uitdrukking. 
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Het gelijk-teken moet niet gelezen worden als: is gelijk aan, 

maar als krijgt de waarde van. Zo is in FORTRAN een uit-

drukking N = N+l juist, omdat nu de waarde van N met 1 wordt 

verhoogd. 

In de uitdrukking rechts van het :::: teken kunnen de rekenkun

dige bewerkingen voorgesteld worden door de volgende vijf 

basissymbolen: 

+ optellen a + b 

aftrekken a - b 

* vermenigvuldigen a !IE b 

I delen a I b 

!IE* machtsverheffen a !IE!IE: b 

Twee bewerkingstekens mag men niet achter elkaar plaatsen, 

maar men moet scheiden door haakjes. 

b.v. A K -B moet geschreven worden als A !IE (-B). 

Haakjes worden verder gebruikt om de bewerkingsvolgorde vast 

te leggen. Zonder haakjes is namelijk de bewerkingsvolgorde 

als voIgt: 

Bij de 

b.v. 

Ie 

2e 

3e 

*, I 
+ -, 

machtsverheffen 

vermenigvuldigen of delen 

optellen of aftrekken. 

bewerkingen werkt men verder van links naar rechts 

AlB*C :::: ( AlB ) !f: C 

AlBIc "" ( AlB ) I C 

AlB ** C = AI ( B !f:!E- C ) 

AlBic * D !IE: ElF = ( ( «( AlB ) I C ) * D) * E) IF) 

A *" B ** C == ( A "!IE: B ) "* C. 
A+B-C * D :::: A+B- (C '* D). 

Bij FORTRAN is het niet mogelijk in de uitdrukking rechts 

van het = teken real en integer getallen met elkaar te ver

menigvuldigen, op elkaar te delen, op te tellen en af te 

trekken. Een real tot een macht integer te verheffen kan 

weI. 

Voorbeeld: A = 3.14 *]0 mag niet 

A = 3. 14 '" 1 0 • } kan we 1. 

A = 3.14 * 2.5 '* 2. K!f: 2 
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2.4. Standaardfuncties. 

Bij de rekenkundige bewerkingen kan men ook gebruik maken 

van een aantal standaardfuncties. De volgende standaard

subroutines zijn aanwezig: 

SIN (A) 

f A in radialen 
COS (A) 

ATAN (A) arctan (a); uitkomst in radialen 

TANH (A) tangenshyperbolicus van A 

SQRT (A) ..JA 

EXP (A) A e 

ALOG (A) e log (A) 

ALOG 10 (A) 1010g (A) 

ABS (A) IAI A is real 

I ABS (I) III I is integer. 

2.5. Voorbeeld van een berekening. 

QOIDe BEH~KENING VAN HET VOLUM~ EN RET QPPERVLAK VAN 1EN CYLT~DEH 
0020C MET STRAAL R EN HOOGIE H. 
0030 H=2. 
0040 FI=5. 
0050 PIE=4.*ATANll.) 
0060 OPPR::::PU;':}H{H~2 

0070 OMTH~~=2.*PIE*R 

0080 0 PP=2. '~0 pp"R+owr R j;;i('~H 
0090 VJLUn:=')PP"R{}!l 

Hier wordt eerst aan R en H een bepaalde waarde gegeven. 

Vervolgens wordt de waarde van TI berekend. Natuurlijk had 

men ook in kunnen typen: PIE = 3.1415926. Voor het geval 

dat men echter deze waarde niet bij de hand heeft, is TI 

zeker goed gedefinieerd als PIE = 4. x ATAN(I.) 

N.B. Let op dat aIle getallen een decimaalpunt hebben. 

Vervolgens rekenen we eerst afzonderlijk het grondopper

vlak en de omtrek van de cilinder uit en daarna pas het 

totale oppervlak en het volume. Deze volgorde geeft ons 

namelijk een beter overzicht en bespaart onseenmaal de 

berekening van het grondoppervlak, omdat dit zowel voor 

de berekening van het oppervlak als van het volume nodig 

is. 
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In dit voorbeeld hebben we nu weI de waarden van het volume 

en het oppervlak berekend, maar de berekende waarden moeten 

nu nog worden uitgevoerd. 

Bovendien zijn we met dit programma gebonden aan een waarde 

voor de hoogte en de straal. We zouden echter voor H en R 

waarden in willen lezen, zodat meerdere cilinders berekend 

kunnen worden. Deze mogelijkheden worden nu gegeven door 

de INPUT/OUTPUT - statements. Deze statementszullen we in 

het volgende hoofdstuk nader bekijken. 

2.6. Variabelen met indices. 

In de algebra gebruiken we vaak indices bij de variabelen 

om de notatie te vergemakkelijken, b.v. 

enz. 

Ook bij FORTRAN is het mogelijk variabelen van indices te 

voorzien. Deze worden dan geschreven als 

XCI), X(2) , M(I) , Z(I,J) 

Hierbij moet de konstante of de variabele tussen haakjes 

altijd een positief integer getal zijn. Het getal 0 is 

als index niet geoorloofd. 

2.7. Dimension. 

Wil men in een programma gebruik maken van variabelen met 

indices, dan moet men van te voren in het programma geheugen

ruimte reserveren om waarden voor deze variabelen op te kun

nen slaan. Dit gebeurt met hulp van het dimension-statement. 

Achter de variabelen komt tussen haakjes het getal te staan 

dat in het programma als index maximaal op kan treden: 

DIMENSION X(lOO), Y(lOO), MOM(10), ZET(IO,lO) 

Met dit statement hebben we 100 plaatsen voor de vektor X 

en de vektor Y, 10 voor de vektor MOM en 10 x 10 plaatsen 

voor de tien hij tien motrix zwr gcreHcrveerJ. 
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Vooral het ruimte reserveren van matrices neemt snel veel ge

heugenruimte in beslag. Ret is daarom zaak goed te bekijken 

hoeveel ruimte U nodig denkt te hebben. 

3. INPUT / OUTPUT STATEMENTS. 

Er bestaan twee hoofdtypen van INPUT/OUTPUT statements: 

Ie de READ en WRITE statements 

2e de I/O control statements. 

De terminal heeft de mogelijkheid de I/O stroom op verschil

lende manieren te laten verlopen. De wijze waarop kunnen we 

aangeven door een cijfer, het unit-number. 

Voor de inputstroom zijn o.a. de volgende unitnumbers be

schikbaar: 

unit beschrijving 

1. De gegevens worden volgens een vast formaat (FORMAT) 

via de terminal ingelezen. (Ret FORMAT statement zal 

hierna worden besproken). 

2. De gegevens worden via de terminal ingelezen zonder 

dat een vast FORMAT opgegeven hoeft te worden. 

3. De gegevens worden volgens een vast FORMAT ingelezen 

van de disk, welke de gegevens van te voren via DATA 

regels (regelnummer > 5000) van de terminal heeft 

ingelezen. 

4. Retzelfde als unit 3, maar nu staan de gegevens zon

der vast FORMAT op de disk. 

De unitnumbersivoorde outputstroom luiden als voIgt: 

unit 

l. 

2. 

3. 

4. 

Output op de terminal. 

Output wordt geponst op 

kencentrum. 

Niet van toepassing. 

Output wordt geprintop 

ken centrum. 

de snelle ponser in het re-

de snelle printer in het re-
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Opmerking: Wil men unitnumber 2 of 4 gebruiken, dan moet 

men dit van te voren doorgeven aan het reken

centrum. 

Er zijn ook nog unitnumbers beschikbaar om gegevens op 

FILE weg te schrijven of in te lezen. Deze mogelijkheid 

zullen we hier verder niet bespreken. 

De output moet altijd geschieden via een FORMAT statement, 

waarin men precies op moet geven welk getal of welke tekst 

moet worden uitgeschreven. 

3.1. READ-statements. 

Er zijn twee READ-statements: 

1. READ (u,f) list 

Bij dit statement worden de gegevens via unitnumber 

u en volgens het format met statementnummer f ingele

zen. De waarden worden ingevuld bij de variabelen die 

in de list vermeld staan. 

b.v. READ (1,500) R,H 

Via de terminal moe ten de getallen die de waar

den voor R en H representeren worden ingelezen 

volgens een format met statementnummer 500. 

2. READ (u) list 

Nu worden zonder format getallen ingelezen via unit

number u. 

b.v. READ (2) R,H. 

De waarden van R en H kunnen nu via de terminal 

worden ingevoerd, zonder dat men zich er om hoeft 

te bekommeren op welke positie de getallen worden 

ingetypt. 

Omdat op de terminal vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt 

wordt van het laatste READ-statement, zullen we hier 

daarop nader ingaan. 

Men helJft bijvoorbecld hut volv.enue Hlulmnenl: 

READ (2) A. U. C,D 
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Aangekomen bij dit statement zal de terminal (u = 2) om 

gegevens vragen. Dit gebeurt door middel van een belletje. 

Heeft het belletje gerinkeld, dan typt men de waarden 

voor A, B, C en D in b.v. 6.385 7.6E4 en -0.2725 E-3. 

De getallen moeten worden gescheiden door een getal

scheider zoals: 

I. + of - behalve na E of D (b.v. 2.5 E-2) , 

2. aIle letters behalve E en D, 

3. een of meer spaties, maar na de E of D twee of meer 

spaties. 2.5 E 2 wordt gelezen als 2.5 en 2 

2.5 E2 als 250 
4. ,;: = 

Dit biedt de mogelijkheid om een tekst in de invoerstroom 

te typen. Moet bijvoorbeeld de grootte van een kracht en de 

lengte van een staaf worden ingevoerd, dan kan men na het 

belletje intypen: 2000 NEWTON, LENGTE = 2 METER. 

3.2. WRITE - statement. 

Er bestaat maar een WRITE - statement n.l. 

WRITE (u, f) list. 

Via unit u worden de waarden van de variabelen, vermeld in 

list volgens het format met statementnummer f, uitgeschre-

ven. 

3.3. FORMAT - statement. 

In het FORMAT - statement wordt precies beschreven hoe de 

posities van de regel(s) gevuld moeten worden bij het in

lezen of bij het uitprinten 

De algemene gedaante is FORMAT (SI' S2' S3' •••• Sn)' waarbij 

Sl· •••. Sn beschrijvingen zijn van de ext erne vorm van de 

variabelen. 
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De S heeft de vorm van nKwd, waarbij 

- n het aantal identieke velden is dat beschreven moet worden, 

- Keen van de letters I, E,F,H of X is, welke nog nader 

uiteengezet worden, 

- w de breedte van het veld (het aantal posities) is dat ge

vuld wordt, 

- d het aantal posities in het veld rechts van het decimaal

teken is. 

3.3.1. Type 1. 

Dit type specificatie kanworden geschreven als Iw of nIw, 

waarbij w posities worden vrijgehouden voor een integer ge

tal. Dit integer getal komt rechts in het veld te staan. 

Is het getal echter groter dan de ruimte die gereserveerd 

is, dan komt op de eerste positie een $ teken te staan als 

het getal positief is en een = teken als het getal negatief 

is. 

In het voorbeeld wordt een spatie aangeduid met b. 

Voorbeeld: 

OUTPUT format getal OUTPUT 

I 7 + 6435 bbb6435 
I 6 - 3564 h-3564 

I 5 + 123456 .$1234 

I 4 - 13654 =J36 

I 3 00000 000 

3.3.2. Type E. 

Dit type wordt geschreven als nEwd of Ewd. Het externe veld 

bestaat uit w spaties, waarbij d signifikante cijfers wor

den meegenomen. 

Voorbeeld: 

OUTPUT - format getal OUTPUT 

E 14.4 + 123456 bbbbO.1235Eb06 
E 12.4 - O. 125 b~Q.1250EbOO 

E 10.4 + 0,0125 O. J 250E-Ol 

E 10.4 - 0.0125 =0. 1250E-0 

E 9.4 + 0.0125 ,$0.1250Eb 
! 

-11-



3.3.3. Type F. 

Dit type wordt geschreven als nFwd of Fwd, waarbij het externe 

veld weer bestaat uit w spaties en waarbij het getal gerepre

senteerd wordt met d cijfers achter het decimaalteken. tenzij 

het gereserveerde veld te klein wordt. 

Voorbeeld: 

OUTPUT - formaat getal OUTPUT --
F 7.4 + 0.01234 bO.0123 

F 7.4 - 0.12367 -0.1237 

F 7.4 + 125.25 $125.25 

F 6.3 - 125.25 =125.2 

F 6.0 - 125.25 b-125. 

3.3.4. Type X. 

Vaak wil men de berekende waarden in tabelvorm uit laten 

printen.Om nu de verschillende kolommen te onderscheiden, 

maakt men gebruik van een aantal spaties. Door nX in het 

FORMAT - statement op te nemen, krijgt men n spaties. 

Voorbeeld: 

5X bbbbb 

X b 

3.3.5. Type H, Hollerith karakters. 

Wenst men een bepaald opschrift of enige tekst als uitvoer 

in het programma, dan kan men gebruik maken van de Hollerith 

karakters. Deze karakters worden in het FORMAT - statement 

als voIgt opgenomen: nHa 1a2 •.•• an' waarbij de karakters 

a 1 tIm an worden uitgeprint 

Voorbeeld: ISH END OF PROBLEM 

Oak een spatie wordt als een Hollerith karakter beschouwd. 
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3.3.6. Type A. 

Ret is mogelijk aIle letters, cijfers en leestekens in te 

lezen, te bewaren en later in de output te verwerken. 

Ret format van type A wordt als voIgt geschreven: 

Aw of nAw. 

Rierbij geeft w de veldbreedte aan en n het aantal keren 

dat dit veld moet worden herhaald. 

Voorbeeld: 

OUTPUT - format 

At 

interne data 

ABCD 

OUTPUT . 
A 

A 2 

A 4 

A 5 

ABeD 

ABCD 

ABCD 

AB 

ABCD 

bABCD 

3.3.7. / de schuine streep. 

Wil men verder gaan op een nieuwe regel of wil men enkele 

regels overslaan, dan kan men dat aangeven door middel van 

een schuine streep. 

Door meerdere schuine strepen achter elkaar te plaatsen, 

kan men enkele regels overslaan. 

/ de regel waarmee men bezig is, wordt afgeslo

ten en de terminal springt naar een nieuwe 

regeL 

II de regel wordt afgesloten en de volgende re-

1/ 1/ / 

gel wordt overgeslagen. 

de regel wordt afgesloten en vier regels 

worden overgeslagen. 

Ieder FORMAT - statement begint zonder meer al op een nieuwe 

regel. 
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3.3.8. STOP en END statement. 

!wee statement hebben we nu nog nodig om een eenvoudig pro

gramma te schrijven: 

- STOP n statement. 

Het STOP - statement laat de computer weten dat een bere

kening beeindigd is en dat de machine moet stoppen en 

wachten op een volgende opdracht. 

Men kan aan het STOP - statement een nummer toekennen, 

zodat men bij meerdere STOP - statements weet, hoever men 

gevorderd is. 

- END - statement. 

Het END - statement vertelt de computer dat er voor dit 

programma geen opdrachten meer volgen. 

3.3.9. Voorbeeld. 

Met behulp van de behandelde statements kunnen we nu het 

voorbeeld van pagina 6 afmaken. Bovendien kunnen we het 

programma zo schrijven, dat de straal R en de hoogte H inge

lezen worden, zodat we het programma meerdere keren kunnen 

oproepen. 

OOlGe l~j~:FU;K};!';ING VA'! ilE'l' VOLUt,ll:; }:iJ inn' OPPr:t{VLAK VA;,j 1<;BrJ CYI,Him:H 
0020C m~T S'i'HAAI. H EN HOOG'il'; II. 
0030 READI2IH,H 
0050 PB=4.-::-ATANI 1.) 
00_60 oppn==PIJ~>!- P~H:'2 

00'70 OMTfU;K=2.'l!-PIK1!-f\ 
OO~30 OPP=2.*OPPR+OWl'/U,;{1':I 
0090 
0100 
0110 ~)99 

0120 

VOLUt,n;=op P'R"'H[ 
WRIT~(1,999)OPP,VOLUMg 

F'OHr'lAT! 114H 'JVfALr; OPP =j<'H.3,!:>,'{,dHVOr.UMF; =F'B.;5) 
s'rup 

Hebben we het programma op de terminal ingetypt, dan kunnen 

we door RUN in te typen en de RETURN - toets in te drukken, 

het programma laten starten. De computer print WAIT en laat 

even later het belletje rinkelen. 
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Nu kunnen we de waarden voor R en R intypen en op de 

RETURN-toets drukken. De computer geeft ons dan de uit

komst. Willen we het programma een tweede keer gebrui

ken, dan kunnen we G0 typen en de RETURN-toets indruk

ken. De procedure kan dan worden voortgezet. 

AIleen die woorden, die in het voorbeeld onderstreept 

zijn moeten worden ingetypt. De rest is uitvoer en kom

mentaar van de computer. 

hUt"" 
HAI'l' 

b 

TOfAL~ OP? = 87.9G5 
S'.t'O? HUJ.IBEH Oll 

GO p,trr:AD 
GO 
l:IIUT 

4 

TOtA1E OPF = 1~1.Y47 
s'rop ;-.nmlH.:R 00 

GO AHKAD 

In dit kleine programma is de volgorde van de invoer nog 

gemakkelijk te overzien. Bij grote programma's met veel 

invoer is de kans op vergissingen veel groter. 

Daarom gaan we het programma nu zo schrijven, dat iedere 

keer, als een gegeven ingevoerd moet worden, het pro

gramma als het ware vraagt naar de grootte van de varia

bele. Ret programma en de uitvoer zien er nu als voIgt uit. 

(De onderstreepte woorden en getallen zijn invoer). 
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aOlDe m:i:n:KEiiHIG VAN Hld' 'ior,Uf,n; Ei~ HE'l' OPPJ.:HVT.AK VAN J':~:N Cn.HIIJ~;H 
0020C !,n:'l S'1'HA1\L It r;~J HOOG'.i.'}; IT. 
0030 WRITB{1,99b) 
0035 99b ]'OEJ.!A'l(15H m:; StlUu\L H =, 

READI?)H 
\-1 HIT};{ 1,996) 

00;56 
0040 
0045 996 
0046 
0050 

FOiiMAT( I5H Dl!; EOOG'l'E H =) 

R};AD( 2m 
PIK=4.*ATAtiC 1. I 
OPPB=PI1-:} R-!Hr2 
OI-IT!fj':K=2. -Ii- PIB'}R 

0060 
0070 
Ou80 
0090 
0100 
0110 999 
0120 
0130 

OP P:;;::2. ':}O PPTl+O~! '1' !iEK':'n 
VOLU~H:=OPPB-I;'H 

WRITECI,999JOPP,VOLUNE 
FOH'/-!A'i'l/14H 'l'OTHE oPP =~'B.;1,5X,811VOLlit·1L =m'::J) 

STOP 2-
g:m 

GO AHEAD 

WAIT 

D~: STRAA.L R =? 

iOTALB OPF = B7.9Gb 
STOP NUt·1N:rt O~~ 

GO AHEA)) 
Q.Q 
\;iA I 'i. 

DB 5'1' !iAAL H 

TOTALE JPP = 175.920 
STOP NUM~EH 02 

GO ll.Hl!;AD 
GO 
l'iA IT 

D~ SlRAAL 3.75 eM 

'l';)'i'AL}: OPt' lilCi.IH) 
STOP iWiHI.l,:ti 0;' 

GO !dI~AlJ 

V.JLUME = 150.'796 

Als laatste wijziging kan men nog een kop boven de uitvoer 

zetten, zodat we weten waar het programma over gaat. 
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: .. : J: IT}; ( 1,900 ) 0010 
OOlf) 990 
0016 
0030 
0035 995 
OO~'\6 

0040 
0045 996 
0046 
0050 

b'OlWATCtl2H Rr; tl:~K I'lG VA] lfi;;'i' V\)Lll~H: EN iH:'!' 'I 0 'i'AU; OPP;·;HVLAK, 

0060 
0070 
0080 
0090 
0100 
0110 999 
01:~O 

;:-WH VAl~ EEll C:nEilJ};l{dll) 
~lhIT}:( 1,995) 
FORMATI15R DE ST~AAL R =1 
READ(2)1( 
I'i RI'l'};( l, 99G I 

~'ORf.1A'l'( 16n Dl<; HOOG'l'E if =) 

RKflJ)( 2)H 
P!E=4. '~ATAiH 1. ) 
oppn""pn;'~R'B~2 

Of·l'l'R~;K=2. -1:- PI E'~ R 
O? P=;2. *0 ppn+OI~ T JU:PH 
VOLUilF;=OPPB'~H 

WRITM(1,999)OPP,V010MB 
FOid·1A~P( /14i{ 'fQ'l'AL}: OPt' =F8.:'i,5X,mIVOT,urH: =FfJ.;5) 
STOP 2 

ln~)o END 

GO AlItAD 
RliN 
i;JAI'!' 

BE~~KEJING VAN BET VOLUME B~ nET rOTALE OPP~RVLAK VAN BEN CYLINDBH. 

m; STHAAL II ::= 3.75 eM 

DE HOOGTE IT ::= 5.5 eM 

TOTALF OF? = 217.948 
STOP NUMF1R 02 

GO AHEAD 

VOLO!,tE ;::: 242.9d2 

Tenslotte kan men in dit programma nog twee regels uitsparen 

door de regels 0016 tim 0035 te veranderen in 

0010 WHITtll,990) 
OOl~) 9S"IO i'ORJ·IA'i'( 52H m':H~~)O;HrIG VArI '{EI VOLCl!1l'; };t{ Ul';'j' TOTH}; O~)P~;l:vtAK 

0016 ''"18)[ VAtI };}jl·; CYI.I'fD};'1./1/15lj DJ+; S'l'HlI.AL 11 =) 

OO~6 RBAD(2)R 



4. DE KONTROLE STATEMENTS. 

4.1. G0T0 - statements. 

We zullen twee soorten G0T0 - statements behandelen: 

- Unconditional G0T0 
- Computed G0T0 

4.1.1. Unconditional G0T0. 

Dit statement heeft de vorm G0T0 k, waarbij keen statement

nummer is. Aangekomen bij een G0T0 - statement zorgt het 

programma ervoor dat het volgende statement, dat uitgevoerd 

wordt, statementnummer k 1S. 

4.1.2. Computed G0T0. 

Het computed G0T0 - statement heeft de vorm 

G0T0 (k l , k2' k3·····kn),i 

Hierin zijn k1 tim kn statementnummers en i is een variabele. 

Afhankelijk van de waarde i is het statement, volgend op het 

G0T0 - statement het statement met nummer k i 
Voorbeeld: 

I 3 

. 
20 G0T0 (15,25,60,30,10) I 

25 A D - F 

I 1 

G0T0 20 

100 Y = Ax X 

I = 4 

etc. 
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4.2. De IF - statements. 

De G~T0 - statements zorgen er voor dat het programma, 

aangekomen bij dit punt, naar een bepaald statement

nummer springt. 

Bij de IF - statements bestaan er een aantal mogelijk

heden. We onderscheiden 2 soorten: 

Arithmetic IF - statement 

Logical IF - statement. 

4.2.1. Arithmetic IF - statement. 

Rierbij is a een uitdrukking in de vorm van een integer 

of-een real en zijn k l , k2 en k3 statement-nummers. Als 

de waarde van a negatief is, gaat het programma naar het 

statement met nummer kIt is de waarde van a nul, dan 

gaat het programma naar statement-nummer k2 en wanneer 

de waarde van a positief is, gaat het programma naar 

statement-nummer k
3

• Ret is natuurlijk mogelijk om twee 

gelijke statement-nummers in te vullen. 

Voorbeeld: 

IF (RR) 10, la, 20 

IF (AI) 5, 10, 15 

IF (I) 100, 20, 20 

4.2.2. Logical IF - statements. 

Voordat we dit type statement nader kunnen gaan bekijken, 

is het noodzqkelijk dat we eerst de logische uitdrukkin

gen leren kennen. Riervan onderscheiden we twee vormen: 

de relational operator en de logical operator. 

Relational 
operator 

· LT • 

• LE • 

· EQ • 

• NE • 
• GT • 

betekenis voorbeeld. 

less than X.LT.Y 

less than or equal to X+Y.LE.Z 

equal to AxB.EQ.(C-D)/2. 

not equal to C.NE.4.5 
greater than A+B.GT.AxB 
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Logical 

operator 

.NOT. 

• AND. 

• OR. 

Betekenis 

Keer de waarde van de 

logische waarde die voIgt om. 

De uitdrukking .NOT.X.GT.2. is 

identiek aan X.LE.2. 

Genereert een logische waarde 

aan de hand van twee logische 

waarden. 

T true 

F false 

T.AND.T -+ T 

T.AND.F -+ F 

F.AND.T -+ F 

F.AND.F -+ F 

Genereert een logische waarde 

aan de hand van twee logische 

waarden. 

T.OR.T -+ T 

T.OR.F -+ T 

F.OR.T -+ T 

F.OR.F -+ F. 

Voorbeeld. 

.NOT. 

.NOT.X.GT.2. 

A.NE.B.AND.C.EQ.O 

A.LE.B.OR.X.GE.Z. 

Het logische IF - statement is nu als voIgt opgebouwd: 

IF (e) S. 

Hierin is e een logische expressie. Heeft e de waarde TRUE, 

dan voert het programma statement Suit. 

Voorbeeld: 

IF (A.LT.5) G¢T¢ 20 

IF (B2 - 4 .• If A If C. LT. 0.) I = 

IF (A.EQ.B.AND.D.GT.E) IF (D) 20,20,10. 

Het statement S mag ieder uitvoerbaar statement zijn behalve 

een D0 - statement (zie later) of een ander logical statement. 
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4.2.3. Voorbeelden. 

Een programma. dat de wortels van een aantal (N) vierkants-
2 vergelijkingen van de vorm AX + BX + C = 0 uitrekent, kan 

er als voIgt uitzien: 

0010 
OO~O 

OO~)O 10 
0040 
(lO50 
0060 20 
0070 999 
OOdO 
0090 2' ,0 

0100 

1=0 
h~A])( 2PI 
iH:AD{2IA,R,C 
D=B'H~2-4. * Ai:'C 
!}'( D'20,2t),;50 
~i IH T 1': ( I ,999' 
'OHMATf27H D~ ~OHtELS ZIJN IMAGINAJRIII 
('TOTO 35 
X=-B/(2.*AI 
i~ R IT ~ ( 1 , 998 I X 

0110 9913 
0120 

FOHMAT(36H ])~ BEIDk WOHT~LS "~HBEN D~ WAARDE '8.311) 
GO'TO 35 

01~~0 30 
0140 
0150 

,U=( -B+SQH'l'f 1)) III 2.{~A I 
X2=f-B-SQRlfDII/(2.*AI 
~RITE(1,gg7)Xl,X2 

0160 997 FOHt·tATf ~'itiH Di'~ \'/QF:n:LS fU;nTlEd m; \~AAHm:N XI= Fth3, 
0170 
OH30 :15 
0190 
O?UU 
0210 

GO AHJ<;I\U 
HlHI 
\~A IT 
~s 

1 I 

.;r 7H :(2= ~'d.;V I) 

1=1+1 
IFfI.LT.N) GOTU 1U 
STOP 1 
t<:N D 

D~ WOht~LS llJN rMAGIN~Iq 

1 .2 1 

j)~: lH: I m: iiO BTl-a, sin. RB};N In; \Ii AA H j)~; 
1 ~s 2 

-1.000 

-1.00ll X2= -2.00U 

De in- en uitvoer LS hier zeer kompakt en daardoor onoverzich

telijk voor een buitenstaander. Met enige moeite kunnen we het 

programma echter zo veranderen dat iedereen er mee zou kunnen 

werken, zonder precies de inhoud van het programma te weten. 

Werken in conversational mode is dan mogelijk op de terminal. 
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0010 1=0 
Oil12 WBll~(1,990J 

0014 990 
0016 
0018 
0020 10 
0022 991 

~~t)Rt,lAT( IlbOH HOr:H:KL n,ti(;,;';T.IJKlNGh:fl VAil m: GEDAAWn: 
"12H W<X: + C = 0/29jf iJ,:j<:"lST U OP Ti<: Lt)SS~:N? \1=) 

HKA.])( 2 IN 
;~ HI'll':! 1,991 ) 
FORMAT(1137H GE~F D~ WAARD~~ VA~ A, R B~ C 

0024 H~:f\J)!2IA,R,C 

0026 WHITg(I,992'A,H,C 
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A*X"*2 + 

0028 992 Jt'Otn~A'f(:5bH Dg OPLOSSPIG VAN m: VJt:!1Gr;{'LJKING }'8.;3,dH UK'lt,,:? + 
0030 *FU.3,bH *x +F8.3,4H = 011) 
0040 D=F**2-~.*A*C 

0050 
vUliO 20 WHIT~(1,99Y) 

0070 999 FOH~lA'l(;'?H IH: \vOIi'l'fo,LS !.T.1N T~lA.GPHIH/Il 

Gu'l0 ;S~) 

25 X=-lV( 2.-:·A) 
\'JRI'll!:( 1,99dl)( 

lIUdO 
0090 
0100 
0110 
0120 
0130 
0140 
0150 

998 jt'ORt·l,\'P(;S6H DF; REIDt: l'IOWn;r,s lU:BHl':N ill!: ~jAARD~; r'!:;l.~'SI/1 

GOl0 35 
Xl == ( - R+ SQ. R l' ( D) ) I ( 2. * A I 
X2==(-R-SQRT(D))/(2."AJ 
WHITE(1,997))(1,X2 

0160997 FORI4A'I'(2joH DE \'iQf1'l1LS H}<;BB~;N m; \'IAARD1i~ Xl= ~'d.3, 

0170 * 7H X2= Fd.31/) 
0180 .. 5b 1=I+l 
0190 II! I.I.'l'. ) GO'10 10 
0200 S'h)P 1 
021 0 ~)~ j) 

GO AH};AI) 
hUN 
',-;AII' 

HOBV~BL VEBGBLIJ{ING~N VAN D~ GEDAAN1E A*;(**2 + B*X + C = U 
W~~ST U OF TB LOSS1H? N= 3 

lH; OPLOSS HiG V At-I IH~ Vl<~ HG r;r. I.J K IlW 

O€ WOHiELS ZIJK IMAGINAIR 

GE};F D~; \'iA!dm~:N VAN A, T~ Ei~ c: 1 1 ------
:? 000 {:-x: + 1.000 ::;:; 0 

D1<; OPLOSSING VM! DE V~;IlGELI..TKI1fG· 3.333 "X + 2.082 = 0 

Strop ~WmlER 01 



4.3. D0 - statements. 

In het vorige voorbeeid hebben we gezien dat we met behulp van 

het IF - statement aan het einde van het programma, dit pro

gramma een aantal keren achter elkaar kunnen laten uitvoeren. 

Ret D0 - statement geeft een andere manier om dergelijke loops 

uit te Iaten voeren. Dit statement wordt geschreven als: 

D0 k i = m I' m2 , m3 

Rierin is keen verderop ~n het programma voorkomend statement

nummer, i is een integer variabele en m
t

, m2 , en m3 zijn posi

tieve integer variabelen of konstanten. 

Ret D0 statement is een opdracht om de statements, die op het 

D0 - statement volgen tot en met het statement met nummer k, 

te herhalen. Bij de eerste keer heeft i de waarde ml , Iedere 

volgende keer wordt de waarde van i met de waarde m3 vermeer

dert, totdat i = m2• Als dit bereikt is, gaat het programma 

verder met het statement dat op statement k voIgt, 

De integer m3 kan weggelaten worden als hij de waarde I heeft. 

Ret programma zal i dan automatisch met I verhogen. 

Voorbeeld: 

Bepaal de som van aIle even getallen van a tot en met 100. 

OU10 
OOc.U 
OO~)O 

0040 10 
n04b 
004(3 990 
UUbO 
IJObO 

GO AHE;I\}) 

HU1>J 
\'1 An 

SUf,!::=U 

D0 10 1=?,100,;' 
::;= 1 
Sl~\=SU~~.+S 

·/)~l'n.( lt~l~h))SU~~ 

~'(Hi!vlA'JIlhlH SUt·1 ::: ~'().Ol 

S'Io? 10 
.t<:ND 

su~, =:: l:'t>;)O. 

STOP NUMB~" 10 

GO AH~;AD 
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Het is ook mogelijk binnen een bepaalde D~ - loop een of 

meerdere D~-loops te plaatsen. Voorbeelden daarvan komt 

men vooral tegen als men met matrices gaat rekenen. 

Voorbeeld: 

Het vullen van een matrix A(N,N) met nullen kan als voIgt 

geschieden: 

E~IO I = 1,N 

DIt! to J = 1,N 

~ A (I,J) = 0 

Hierbij krijgt I eerst de waarde 1 en vervolgens krijgt J 

de waarden 1 tot en met N. 

I wordt opgehoogd met en J kr.ij gt opnieuw de waarden 1 

tot en met N, enz. 

Is I = J = N, dan zijn we aan het einde van de beide DIt!

loops. 

Bij het gebruik van een D~ - statement moeten enkele regels 

in acht genomen worden: 

a. Het laatste statement in een D~ - loop mag geen GOT~, 

IF of een ander DIt! - statement zijn; om altijd aan deze 

regel te kunnen voldoen, heeft FORTRAN een dummy::;--

statement dat zonodig als laatste statement in een D~ -

loop gebruikt kan worden. Dit dummy - statement is het 

woord C~NTINUE, 

b. het statement dat volgt ot) een D0 - statement mag 81'!en 

DlMENSI~N of FORMAT - statement zijn, 

c. een D~ - loop mag binne~ een andere D~ - loop voorkomen, 

maar ze mogen elkaar niet overlappen; dit betekent dat de 

tweede D~ - loop v66r of op hetzelfde statement moet 

eindigen als de eerste D~ - loop, 

d. men mag niet met b.v. een GIt!T~ of een IF - statement van 

buiten af in een D~ - loop springen, 

e. geen statement in de D0 - loop DIt! k i=m
1

, m
2

, m3 mag de 

waarden van i, m
t

, m2 of m3 veranderen. 
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4.3.1. Voorbeelden: 

We hebben twee rijen bij elkaar behorende getallen: 

X (I), X (2), ••••••••• , X (N) en Y(l), Y(2), ... ,Y(N). 

Nu willen we de waarden van X zo sorteren dat X(M) 5 
X (M+ I) • 

Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de bijpassende 

waarden van Y tegelijk met de waarden van rij X worden 

gewisseld. 

Ret volgende stukje programma doet dat voor ons. 

O?UO DO 100 I 1,'J 

0210 !vi = I 
0220 
02:50 
0240 90 
02bO 
U260 
0270 
02110 
0290 
O~SU lJ 
O~Sl 0 
O~~20 lUI) 

DO 91J ,J::::I,iIj 
H ( X. ( J ) • VI • ,{ I !.~ I J t~::::J 

C0N '1' I rJLi t: 
IFI~.~Q.II G0TO IOU 
',n SS},:L=X ( I) 
((l)=X(~\) 

,H :.1 ) =\'d S S ~; L 
loiISSI::rJ=YI I I 
Y(ll Ylt·l) 
Y ( I,D =\~ ISS~: L 
C0i'I'1'INU); 

Voor I = I wordt gekeken welk getal in de rij X de laagste 

waarde heeft. Dit getal met index M wordt gewisseld met 

XCI). Is XCI) reeds het kleinste getal, dan hoeven er 

geen waarden omgewisseld te worden en springen we direkt naar 

statement 100 met behulp van het IF - statement op regel 

250. De I wordt opgehoogd met I en nu wordt gekeken welke X 

uit de rest van de rij de laagste waarde heeft. Rierna wordt 

weer een wisseling van de getallen X(I), X(M) en YCM) uit

gevoerd. Deze handeling wordt herhaald totdat de hele rij X 

naar waarde gesorteerd is. 
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Een programma om een tabel te maken, waarin de Ie tim 5e 

machten van de getallen 1 tot en met 10 staan, kan er als 

volgt uitzien: 

0605 DIM~~SION l(bl 
:i HI 'l'}.; ( 1,999) 
1!'0Et'~AT( 44H I 

*10R I**bll) 
DO 10 1=1,10 
DO 5 .J:::::1,5 
KI::::I 
A{ J )=XpHI-J 

001U 
0020 999 
OU~'lO 

0040 
0050 
0055 
006ll 5 
00'70 10 
0080 99'::3 
0100 
011ll 

,'i J{ IT B ( 1 , 998 ) X. ( 1 ) d ( ? ) , X ( ~'i I , .( ( 4 1 , X ( b I 

GO AHF:AD 
HUN 
liAE 

FORMAT(5{4X,F7.U)/11 
S'l'OP 
gND 

J I ':H>'.) ,- 1-;'-::' ;'1 

I. 1. 1. 

? 4. 8. 

~) . 9. 27. 

4. 1(5. 64. 

f) • 2b. 12:). 

G. ;5G. ~~Hj • 

7. 4D. ;'14:'). 

t) • "A t,) ., • :>12. 

:J. Hl. ?;'.::). 

10. 100. lUOa. 

STOP iJ lll·j Ri': R 00 

T l,';' IJ 

1. 

16. 

tH. 

?56. 

\.5C'h. 

1 ;>'~lti. 

?401. 

409t.:. 

(;:161. 

10000. 

I~H"b 

1. 

:"1;? • 

2'~;5. 

1024. 

:51?b. 

7?'rt). 

16UU7. 

:j2'(c,t{ • 

b9U4'). 

100000. 
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4.3.2. D0 - loops in I/O statements. 

In het voorafgaande voorbeeld werd in regel 0070 door het 

WRITE - statement de hele rij X in de list gedeklareerd. 

Dit is natuurlijk een bizonder omslachtige manier. Er be

staat echter ook een andere schrijfwijze voor. 

Willen we namelijk de hele vektor of matrix uitprinten, 

dan hoeven we alleen maar de naam van deze vektor of ma

trix te vermelden. In het voorgaande voorbeeld wordt regel 

0070 dan: 

0070 10 WRIT811,998)X 
HU!'j 

"iAIl 

I I"H~2 

1. 1. 

4. 

BSCAPED! 

I >}l}:"S 1,HL1 1*"i-5 

1. 1. 1. 

·B. 16. :5? 

Wensen we een gedeelte van een vektor uit te schrijven, dan 

kan dat met het volgende statement: 

WRITE (u,f) (X(I) , I = mI , mZ' m3) 

Hierin 1S U het unitnumber, f het statementnummer van het 

FORMAT - statement en hebben mI , m2 en m3 dezelfde betekenis 

als in een D0 - loop. 

Bij READ (u,f) (X(I), Y(I), I = 1,3) wordt achtereenvolgend 

ingelezen: XCI), Y(I), X(2), Y(2), X(3), Y(3), terwijl 

READ (u) (X(I),I = 1,3) achtereenvolgend inleest: 

X(1), X(Z), X(3), Y(1), Y(2), Y(3). 

Willen we een gedeelte van de matrix A uitschrijven~dan kunnen 

we het volgende WRITE - statement gebruiken 

WRITE (1,50) (A(I,J),J = 1,3), I = 1,3), waarna 

uitgeschreven worden. We zien dot de .1 het anelst vuriecrt. 
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We willen een matrix A en een vektor B uitschrijven. 

Met WRITE (1,20) «A(I,J), B(I), J = ],3), I a 1,3) 

krijgen we uitgeprint: 

AI,I; AI ,2; AI ,3; BI ; A2,1; AZ,2; A2 ,3; B2; A3,1; A3,2; 

Met WRITE (1,20) «A(I,J), B(I), I = 1,3), J = 1,3) krijgen 

we echter: 

Al , I AZ,l A3 , ) BI BZ B3 

AI ,2 A2,2 A3,2 BI B2 B3 

AI ,3 A2,3 A3,3 BI BZ B3 

Met WRITE (1,20) «A(I,J),J 

krijgen we: 

1,3), I= 1,3), (B(I), 1=1,3) 

At , I AI ,2 AI ,3 

A2, I A2,2 A2,3 

A3 , ] A3 2 
~ 

A3,3 

B] B2 B3 

We z~en dus dat we goed op moeten letten hoe we het WRITE 

of READ - statement opstellen. 

5. SUBPROGRAMMA'S. 

Ret komt vaak voor dat bepaalde stukken in formules of ge

deelten uit het programma in een programma meerdere keren 

voorkomen. Wanneer dit het geval is, dan loont het de moeite 

om zulke functies of programmadelen eenmaal te schrijven en er 

verder in het programma naar te verwijzen. Bij FORTRAN kunnen 

we kiezen uit een van de volgende subprogramma's; 

bibliotheek functies 

statement functies 

Fortran functies 

subroutine subprogramma's. 
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De eerste drie geven als uitkomst een enkele waarde en kun

nen worden opgenomen in een formule. De subroutine kan als 

uitkomst meerdere waarden geven en kan eventueel ook een 

I/O statement bevatten. De subroutine moet dan ~ok apart 

aangeroepen worden. 

5.1. Bibliotheekfuncties. 

In hoofdstuk 1.4 hebben we deze funkties, b.v. SIN(A), 

C¢S(D) enz. reeds besproken. Het zijn regelmatig terugke

rende standaardfunkties in berekeningen. 

5.2. Statementfuncties. 

Wanneer in een aantal formules in een programma een gedeelte 
2 2 voorkomt met als vorm x + 6y , 

2 2 (x-y) + 6z 
2 2 Z + 6(x-z+y) enz, dan kan men in 

het programma het statement 

W¢RTEL (A,B) :: SQRT (All. 2+6.MBMM2) opnemen. 

In de formule vult men dan in plaats van de hele uitdrukking in: 

W¢RTEL (X,Y), W¢RTEL (X-Y,Z) of W¢RTEL (Z, X-Z+Y). 

Ditkan de schrijfwijze veel verkorten, vooral als de uitdruk

king rechts van het :: teken nog wat ingewikkelder en langer 

wordt. 

Een statementfunctie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a. de functie moet het eerst uitvoerbare statement in het pro

gramma zijn en moet dus boven in het programma staan, 

b. de functie moet een naam hebben, waarbij dezelfde regels 

gelden als bij de namen van variabelen, 

c. achter de naam staan tussen haakjes en gescheiden door 

komma's de variabelen die in het functiestatement voorkomen. 

De variabelen mogen geen index hebben. 
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d. de waarde van de functie is real, tenzij de naam van de 

functie begint met een van de letters I, J, K, L, M of N. 

Dan wordt de waarde integer. 

e. rechts van het = teken mag iedere normaal toelaatbare uit

drukking staan, mits hij geen variabelen met indices be-

vat, 

f. iedere variabele ~n de uitdrukking rechts van het = teken 

kan als argument gedeklareerd worden. De namen van de 

argumenten zijn dummy - variabelen en niet belangrijk 

voor het programma. Ze mogen eventueel dezelfde zijn 

als variabelen uit het programma. 

Variabelen aan de rechterkant van de functie, welke niet als 

argument gedeklareerd zijn, worden als gewone parameters be

handeld. Hun naam mag dan ook niet voor een andere variabele 

gebruikt worden. 

Voorbeeld: 

A(X) = SIN (X) + X Kft 2 + Y ft~ 3 

B(X,Y) = EXP (A(Y) - X *K 2) 
\ 
I , 
r 
I 

q(I) = A(T M S/U) , 
~ = B (1.25 * DELTA, 4. * GAMMA) 

5.3. FORTRAN - functies. 

Het kan voorkomen dat de waarde van een statement-functie niet 

met een enkel statement berekend kan worden. In dat geval kan 

gebruik gemaakt worden van een FORTRAN - functie als de functie 

een uitkomst heeft. FORTRAN-functie zijn gesloten programma's, 

die buiten het eigenlijke programma staan. Ze kunnen ook apart 

van het hoofdprogramma gehouden worden, zodat ze bij meerdere 

hoofdprogramma's gebruikt kunnen worden. 

Een FORTRAN-functie wordt als voIgt geschreven: 

FUNCTION NAME (ARG
I

, ARG
2

, ••••••••• , ARG
n

) 

Dit zijn statements om:de waarde te evalueren. 

NAME = uiteindelijke berekening 

RETURN 

END 
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Voor de naam van de FORTRAN-functie geldt hetzelfde als voor 

de naam van een statement-functie. Er moet minstens 1 argu

ment zijn en de argumenten moeten variabelen zijn zonder 

indices. Wanneer een van de argumenten een vektor of matrix 

is, dan moet deze binnen de FORTRAN-functie gedeklareerd 

worden. door middel van een DIMENSION - statement. Hierbij 

moet het aantal gereserveerde plaatsen gelijk zijn aan dat 

van de array in het hoofdprogramma. 

Voorbeeld: 

Men heeft in een programma een aantal rijen getallen. Men 

moet nu rekening houden met het maximum uit die rijen. 

ou 1 D Ii p,1 r \j I '1 A ( (';) I , .~ ( ?b J , Y I c::) J 

OU?LJ h' t:t, jll ;~ I 

II ;'\Oll 
i.i~) U l) 

U~) 1 \J 
0;) (>U 

lb:')(J 

Uh4"J 1\1 
UbhU 
U;;(u 

~: 'j i) 

r Ii H~ ') 1 J'I ;,' /\ X I I'. T ) 
j) P,' ~,'J ~, T d 'J P ( ? h I 

r"=l 
1\) 1tl 11=;',T 
T H t' ( i" ) • L'l • ,,( I TIl ;1"" 1 1 
Mil .i. '" h' ( ;,' I 

r:'] d in 

Het laatst uit te voeren statement moet altijd het RETURN -

statement zijn om aan te geven dat weer naar het hoofdpro

gramma terug gegaan moet worden. Het FUNCTION - subprogramma 

wordt afgesloten met het END - statement. 

5.4. SUBROUTINE - subprogramma. 

Een SUBROUTINE - subprogramma heeft bijna dezeIfde opbouw 

als een FUNCTION - subprogramma. Het kan echter niet in een 

formule worden aangeroepen, maar aIleen met het statement 

CALL NAME (arg
1

, arg
2

, ...... , arg ). 
n 
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NAME ~s de naam die aan de SUBROUTINE gegeven wordt. Deze 

moet natuurlijk weI anders z~Jn dan de namen van andere va

riabelen (met of zonder index), die in het programma ge

bruikt worden. 

Als argumenten mogen voorkomen: 

- konstanten 

- variabelen (met of zonder index) 

- uitdrukkingen 

- namen van arrays 

- namen van hoofdfuncties 

- hollerith karakters. 

De subroutine zelf is als volgt opgebouwd: 

SUBROUTINE NAME (arg
1

, arg
2

, •.••• , arg
n

) 

statements om de subroutine af te wikkelen 

RETURN 

END 

Ret is mogelijk subroutines onafhankelijk van een hoofdpro

gramma te ontwikkelen, te compileren en op te slaan in het 

geheugen van de computer, zodat ze voor meerdere programma's 

te gebruiken zijn. 

De nu volgende subroutine is bedoeld om een matrix van de 

orde N x N zo uit te printendat er iedere keer zes rijen 

naast elkaar komen te staan. (Ret papier op de terminal 

heeft nu eenmaal een bepaalde breedte). 

Deze subroutine is voor meerdere programma's bruikbaar. 

lOlJu 
lOlO 
10?O 
1 O~)O 
1040 
lObO 
1060 
1070 
lOHd 
1090 
1100 
1110 
1120 
l1~'JO 

114 Ll 
11 :)\} 
1 ji, () 

11 '/0 

I I Ill) 

9Cl9 

10 
900 

%U 

/,0 

(t Ii 

SUHl1uU r['H1H PHIrI'j'( At ;'i} 

D HO; 'J S I J I'J A ( ri , Ii ) 

H\=,Uti 
IF! I~.~Q.OI G01J ~u 

Du 1ll K=l,IM 
IK=1+( >(-11*6 
JK=B+b 
WRIT~(1,99wIIKtJ~,N 

F0Ri"PT(117P KOLJ;,',L),4E 1'1t·l,n,:'}x,qt !l<IJ 1 1nft.tI~S!l 

DU 10 1=1, 
','i R I T~; ( 1 , 99d' (l\ ( ,[, J I ,J:: I K , .J.( 1 
F0hU~T(/{6~12.4)) 

IF(JK.EO.NJ COTO 40 
T i{ =1 +i(>,}tj 

h I '\ ~: I 1 ,'l!)( l) r>( • ; ,I , n 
I),) ;',0 r,,,l, "J 

','} !iT T 1.;( 1 ,: J: jd I (II I I .' f 1 , ,J ' 1 ~ • iI I 
H~;TI) 1(;') 

1<) f'i 
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Met het volgende kleine progranuna vullen we een matrix en la-

ten hem door de SUBROUTINE PRINT uitprinten 
lJOIO iHii !';riS I J'i ,({lOdOI 

00;.:0 'i=1 
0030 DO 10 1=1,1 0 
0040 1)0 10 J=1,1U 
OObO \11,3)='[ 

OOtiO 10 N=1-Hl 

0070 CALf, PHINTI (,101 

QOi3Ll STOP 100 
0090 1<;~D 

RUr-J 
ii A I 'I 
,OLOM 1 'f I r·l I", HI,] 1 T/V 10 

(}.1 QOO~; lJl O.?(lOO~; ll1 lJ. ;,)0[)l1 r: 01 O. '1t)()O~; 01 o .bUUO~; 01 I). (J dOO~] 01 

0.11001': o;c: lJ.l?UOl-: 02 U.1300l-: 02 O.ltllHH' 0'0 c., 0.1;1 00 ~~ 02 Ool60U~: 02 

0.21001'; 02 0.22001'] 02 O. ;·<500~; U? O. ;')400~; o;~ o. ?bOU:'; (),; O.2HIO}; 0:·" 

O.3100F: O~ O. ::S?()lH: 02 O.;5300F; 02 0.3': 0 lJ~: 02 O.3500r~ 0') ::. 0.~)600E Of-> 

0.41001<; 02 O.4200~; 02 U. tI300J.: 02 O. 440(n~ 02 O. 4bOO~: 02 O.46()O~; O? 

U.5100~; 0') f, o .S;'>'OO~~ 02 O.b~S00r: 02 O.bA()O~: 02 O • .'jbOO.~: 02 O.t)t)OOF; O? 

O.6100~: () :~' O.li200,!<: \.)'> (). fi:'iOU~: 02 O. ti40 (n: O? O.(;bOOJ<: .,. ) l).t;{il.hH: () ;) r. U.' 

O.710tn; I) ;) n. ?;)(lin: iJ' ) L i). ?>i\l()).: 02 ().711()()~; O? O. ?hOO~: il? ll. ?tiOO r: O? 

(1.;'100 k: il ;-~ \). H?nO~: u;) (l. H:'\Ulll.; Of-> (l.Il/Oilr; fl' , 
" / n.HhOO~' 02 O. H(HHn: U? 

U .:)1 OO~; O? U.9:'l)\P,: 0:' ().' 1;'10U~: O? ().Dt1(JOI·; II ;~ O. \ I.') 0 II ~; 0;) O. ~~f; 0 L1~; 02 

I{JLU>l 7 'Nt,) 10 1l1J 1 T/tvj 10 

0.7000];; 01 \I.dOOO!;; 0] tJ. \1IJOU~; 01 U 01 00(]1-; 02 

Ool700~; 02 (J oli:~OO~; 02 0.19001:; 02 0.200Ul< O? 

(].27(JO}; U2 O. 2>300~: 02 O.2900\<' (J2 O.;,)OO(Jb 02 

(J.;WOOE O? O. ~'li~OOE U? u. :'1,1001': U2 O. 4000~; 02 

O.4700~; 02 O.4dOOl<~ 02 lJ. ') ,,\)()~; 02 (J .bDOO}; O? 

o • ;)7 Of)!,: U? 1).hHO(n: O? ll.h;lOU~, O? O.(iOUlJ ~: O? 

O.t;'(\lO-. tJ ;.) U. (;J W(H: 0>' t).!,'I()Ur' I);' (I • ? () II () I'; n;' 

II. '; 'lOll Ii: 0;' 0.'/11111)': II; , (). ',"I\)II~: l); , 11. Hili! () I' tl: ' 

\l • ) l'? llU ~: II ;) ll.! l' \()() I': (J >: 11.1\' H)I) Ii, O~' u.' HllIl) I,: II: ' 

ll. O?O 0 ,,: 0;.: 0. ~'J)3\J 0 j<; O? O.(HUOI'; u;' (). 1 DUll I': (1/; 

STOP j U 1.\ n~; H 00 

GO A.fr"~AD 



6. SPECIFlCATIE - STATEMENTS. 

Specificatie statements z~Jn statement die geen aktie in het 

programma oproepen, maar zij organiseren en klassificeren de 

datasets en de variabelen, die in volgende statements gebruikt 

worden. We kunnen gebruik maken van de volgende specificatie -

statements: 

INTEGER 

REAL 

DOUBLE PRECISION 

COMPLEX 

LOGICAL 

DIMENSION 

EXTERNAL 

EQUIVALENCE 

COMMON 

DATA 

6.1. INTEGER - statement. 

geeft aan dat de variabelen die volgen 

integer getallen zijn. 

de variabelen die volgen zijn real. 

de variabelen die volgen zijn real varia

belen die met dubbele precisie worden 

verwerkt. 

de variabelen die volgen hebben een com

plexe waarde. 

de variabelen die volgen zijn logische 

variabelen. 

geeft de grootte en de orde van de arrays 

die volgen aan. 

geeft de namen van subroutines aan die te 

gebruiken zijn als argument van andere 

subroutines. 

geeft gelijke geheugenplaatsen aan ver

schillende variabelen of arrays. 

geeft aan variabelen en arrays geheugen

plaatsen in hetzelfde gebied. 

geeft variabelen en array - elementen 

een bepaalde waarde. 

Tenzij anders gedeklareerd krijgen variabelen, arrays of functies, 

die met een I, J, K, L, M of N beginnen, automatisch de vorm van 

integer. Variabelen, arrays of functies, die met een andere let

ter beginnen, mogen eveneens als integer worden gebruikt als ze 

in de list van een INTEGER - statement staan. 

INTEGER A, XX, PHI, BETA, SUBR 
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6.2. REAL - statement. 

Tenzij anders gedeklareerd krijgen variabelen, arrays, of 

functies, die met een andere letter dan een I, J, K, L, M of 

N beginnen, automatisch de vorm van een single - precision 

real getal. Andere variabelen, arrays of functies kunnen als 

real worden gebruikt ala ze in de list van een REAL-statement 

staan. 

REAL I, J3,MOM 

6.3. DOUBLE PRECISION - statement. 

Ret is ook mogelijk variabelen, arrays of functiea met dub

bele precisie te verwerken. Zij moeten dan vermeld staan in 

de list van het volgende statement 

DOUBLE PRECISION A, X, Y, FUNC 

6.4. COMPLEX - statement. 

Alle variabelen, arrays of functies die als complexe getal

len behandeld moeten worden, moeten vermeld staan in de 

list achter het volgende statement: 

COMPLEX B2, B4, XC, YC 

6.5. LOGICAL - statement. 

Alle variabelen. arrays of functiesdie als logische variabe

len behandeld kunnen en moeten worden. staan vermeld in de 

list van het statement 

LOGICAL BOOL, ALFA,I3,J3 
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6.6. DIMENSION - statement. 

In het DIMENSION - statement worden de namen van de arrays, 

hun orde en grootte gedeklareerd: 

DIMENSION A(lO), B(4,lS), C(4,4,12) 

De orde mag maximaal 3 zijn en de grootte kan worden beperkt 

door de kapaciteit van het geheugen van de computer. Ret is 

daarom raadzaam de grenzen niet veel ruimer te nemen dan 

strikt noodzakelijk is. 

Wordt een array ook in een subprogramma gebruikt, dan moet 

hij daar opnieuw gedeklareerd worden met precies dezelfde 

grenzen als in het hoofdprogramma. 

De grenzen in een subprogramma mogen worden aangegeven met 

integer variabelen, mits deze dezelfde waarden hebben als 

de bovengrenzen in het DIHENSION - statement van het hoofd-

programma. 

De naam van de array hoeft niet gelijk te zijn. 

Voorbeeld: 

~IMENSION A(40,40), B(40,40) 
, 
! 
CALL , SUBP (A,N) 

CALL SUBP (B,M) , , , 
I , 

END 

SUBROUTINE SUBP (X,I) 

DIMENSION X(40,40) 

END 

hoofdprogramma 

subprogramma 

Dit kan ook als volgt geschreven worden: 

DIMENSION A(40,40). B(20,20) , 

CALL SUBP (A,40,N) 

CALL SUBP (B,20,M) 

END 

SUBROUTINE SUBP (X, N, .0 .j 
DIMENSION X(N,N) , 

END 

hoofdprogramma 

subprogramma 
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De laatste subroutine biedt meer mogelijkheden, omdat hij 

gemakkelijker in meerdere programma's ingepast kan worden, 

daar met de waarde N de maximale grenzenin het DIMENSION -

statement variabel zijn. 

6.7. EXTERNAL - statement. 

Wil men de naam van een subprogramma als argument van een 

ander subprogramma gebruiken, dan kan dat, mits de naam van 

het eerstgenoemde subprogramma geplaatst is in de list 

achter het EXTERNAL - statement. 

EXTERNAL SUBP, FUNC, PRINT. 

6.8. EQUIVALENCE - statement. 

Het EQUIVALENCE - statement zorgt ervoor dat twee of meer 

variabelen met verschillende namen toch dezelfde waarde 

behouden door het hele programma. Dit statement kan voor 

twee doeleinden worden gebruikt: 

a. Wanneer men bijvoorbeeld een groot programma heeft en 

men merkt op het einde dat men een variabele drie ver

schillende namen heeft gegeven, b.v. X, Xl en RST, dan 

kan met het statement EQUIVALENCE (X, Xl, RST) deze 

fout in een keer verholpen worden. Alle drie variabelen 

krijgen nu dezelfde geheugenplaats toegewezen.en behou

den daardoor altijd een gelijke waarde. 

b. Men kan het EQUIVALENCE - statement ook gebruiken am 

geheugenruimte uit te sparen. Voor gewone variabelen 

loont dit echter de moeite niet, maar voor wat grotere 

(meerdimensionale) arrays kan het heel belangrijk zijn. 

Vaak komt het voor dat men met een bepaald array gere

kend heeft en deze in het verdere verloop niet meer no

dig heeft. Dan kan de nu vrijgekomen ruimte gebruikt 

worden voor een andere array. 

Voorbeeld: 

DIMENSION A(50), B(S,IO), 

EQUIVALENCE (A(t), B(l), 

C(2,S,S) 

C(l)) 
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.Nu worden voor de drie arrays dezelfde vijftig geheugen

plaatsen gereserveerd. 

Zou een van de arrays groter zijn dan de anderen, dan 

worden alleen de eerste gezamenlijke plaatsen sarnen ge

deeld en voor de rest worden vrije plaatsen gebruikt. 

Men kan ook een variabele gelijk stellen aan een element 

uit een array, b.v. 

EQUIVALENCE (A(4,2), B2), (A(4,3), C4) 

of als de array A een 4x4 matrix is: 

EQUIVALENCE (A(8),B2), (A(12),C4) omdat 

A(4,2) het achtste element uit de matrix 

A(4,4) is en A(4,3) het twaalfde element. 

De plaatsen worden zo genummerd dat de eerste index het 

snelst varieert. Matrices worden als het ware kolom na 

kolom op de geheugenplaatsen weggeschreven. 

dimensie DIMENSION indices waarde 

1 

2 

3 

(A) 

(A,B) 

(A,B,C) 

(a) 

(a,b) 

(a,b,c) 

a 

a+A(b-l) 

a+A(b-I)+A.B(c-l) 

We moeten er wel op letten dat het aantal geheugenplaatsen, 

dat gereserveerd wordt, afhankelijk is van de hoedanigheid 

van de variabele: 

INTEGER 

REAL 2 

DOUBLE PRECISION 3 

COMPLEX 4 

LOGICAL 

geheugenplaats 

Bovendien bestaat' de real array A(4,4) uit evenveel geheu

genplaatsen als de integer array 1(4,8). 
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6.9. COMMON - statement. 

6. 10. 

Het COMMON - statement zorgt er voor dat voor verschillende 

subprograrmna's dezelfde geheugenruimte wordt gebruikt. 

Zodoende kunnen gegevens van het ene subprograrmna naar het 

andere overgedragen worden, waardoor minder geheugenruimte 

nodig is. Men onderscheidt twee vormen in het COMMON - state

ment: 

COMMON a I ' a2 ' a3 , •.•••.•.•.• an 

COMMON /X/ aI' a2 , •••••. an!X2/ aI' a2 ,·····an • 

Hierin zijn a de namen van variabelen en arrays en de X tus

sen schuine strepen is een COMMON - block - naam. 

De eerste vorm van COMMON - statement kent geen naam toe aan 

het COMMON - block, een z.g. blank COMMON gebied. Men kan 

ook door twee schuine strepen // aangeven dat de gegevens in 

het blank - COMMON gebied thuishoren. 

Voorbeeld: 

Hoofdprogramma: COMMON/COM I/A(lO,IO), B(20), Cl//ALFA,BETA 

*': /COM 2/C(IS), D(3,lO) 
i 
I , 
I , 

SUBROUTINE SUB 1 

C~MMON/COM I/X(IO,lO), Y(20)//GAMMA, DELTA 
I 
I 

SUBROUTINE SUB 2 

COMMON/COM 1/Z(IO,10), ZETA(20), BETA/COM 2/ 

*:A(15), B(3,tO) 

De gegevens worden in volgorde opgeslagen, op dezelfde wijze 

van wegschrijven als bij het EQUIVALENCE - statement. 

DATA- statement. 

Met het DATA - statement kan men bij het starten van het pro

grarmna aan variabelen een bepaalde waarde meegeven. Krijgen 

de variabelen gedurende de executiefase een andere waarde, 

dan behouden de variabelen hun laatste waarde, als men het 

programma met GO opnieuw start. Moeten de variabelen hun oor

spronkelijke waarde terugkrijgen, dan moet men het programma 

opnieuw starten met RUN. 
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Het DATA - statement wordt als volgt geschreven: 

DATA k)/d)/, k2/d2/, ••.••.• ,kn/dn/ 

Iedere k is een lijst met variabelen en array - elementen 

(met vaste indices) gescheiden door komma's. Iedere d is 

een lijst met konstanten die overeen moeten komen met de 

mode van de variabelen in lijst k. Komt een konstante 

meerdere malen achtereen in de lijst voor, dan hoeft hij 

slechts een keer te worden geschreven, maar moet worden 

voorafgegaan door een cijfer dat het aantal herhalingen 

aangeeft en door een x teken, b.v. 

/2.5, 6,4 x 0./ = /2.5,6,0. ,0. ,0. ,0./ 

Ook Hollerith karakters mogen in een datalijst voorkomen. 

Zij worden daar voorafgegaan door een H en een cijfer dat 

het aantal Hollerith karakters aanduidt.Het aantal Hollerith 

karakters mag niet meer dan 2 bedragen. Intern wordt het 

Hollerith karakter omgezet in een real getal. 

Voorbeelden van de verschillende mogelijkheden: 

INTEGER DATA II, J,MO,NN/O,IO,4,25/ 

REAL DATA A2,X(1,1), X(2,2), Z/3xO., 2.125/ 

DOUBLE DATA AI, A3, D,E/O.16D3, 0.15 D-2, 2xO./' 

COMPLEX DATA DOB, COM/ (1. E6, 2. 5E5), (6.25,10.)/ 

LOGICAL DATA ALFA, BETA, WISSEL/.TRUE.,.FALSE.,.TRUE./ 

HOLLERITH DATA XA, YE/. ZRJA , IHY/ 

MIXED DATA I,A, XA/2,I.E5, 2HNE/ 

Ret DATA - statement moet in een programma als laatste speci

ficatie - statement voorkomen. Variabelen die ook in een blank

COMMON -block voorkomen, mogen geen waarden via een DATA - sta

tement toegekend krijgen. 
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Hieronder volgt een voorbeeldje hoe men het DATA - statement 

kan toepassen om de conversational mode te vervolmaken .. 

0010 DATA YA/2HJA/~YK/2HYBI 

0020 
0030 999 
0040 10 
0050 99d 
0055 
0060 
0070 997 
0080 
0090 

~} II I '1' It; I 1 , 999 , 
FORMAT(44H DIT PliOGHAMMA B~REKENt D~ hAARDB VAN 
W IiI '1'~; { 1 , 99t3 I 
FOfiMATI21H HJB GHOOT IS A: A=I 
READ(2IA 
~I R IT E ( 1 , 997 I 
FORMAT(21H HOE GROOT IS N: N=) 
RgAD(2)AN 
X=A**MI 
WRITNll,996IA,AN,X 
FORMATI/F8.3,2H**,F5.2,1H=,E16.81 
\'IHI1'EI 1,995) 
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0100 
0110 996 
0120 
01~~0 995 
0140 

FORMAT(/46H WENST U NOG ERN ANDERE WAARDE TE B~R~KEN~N : 

OWO 994 
0160 
0170 
0180 

Rl!;A J)( 1 ,9~~4 } )(A 
E'ORtifAT{ A2) 
IFIXA.EQ.YA.OR.XA.EQ.YEI GO TO 10 
STOP 1 

Als men op de vraag uit regel 0130.met JA of YES antwoordt, 

dan krijgt XA de interne waardevan JA resp. YEo In regel 

0160 wordt gekeken of deze waarde korrespondeert met een 

van de waarden, die in het DATA - block zijn vastgelegd. 

Is dit het geval, dan springt het programma terug naa~ 

regel 040. De uitvoer van dit programma ziet er als voIgt 

uit: 



RUN 
~IAIT 

DIT PROGRAMMA B~REKENT DE WAARDE VAN A**N 

HOE GROOT IS A: A=2.5 

HOE GROOi IS M: N=2 

2.500.* 2.00= 0.624999H2~ 01 

HOE GROOT IS A: A=2.7fi 

HOE GROOT IS N: N=7.25 

2.750** 7.25= O.15316521~ 04 

HOE GROOT IS A: A=3.5E-12 

HOE GROOT IS M: N=U 

0.000** 8.00= O.OOOOOOOOE 00 

WENST U NOG EE~ ANDERE WAAHDE TE ~EREKENEN :NEE 

STOP ~UMBER 01 

7. HET CHAINEN VAN EEN PROGRAMMA. 

Het kan voorkomen dat een programma zo groot wordt dat het ge

heugen van de P 9200 computer het programma niet meer kan ver

werken. Dan bestaat er een mogelijkheid om het programma in 

een aantal delen te splitsen die ieder voor zich niet te groot 

z~Jn. 

De programmadelen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

a. Ieder deelprogramma moet een COMMON -gebied hebben, waarin 

de variabelen, die in meer dan een deelprogramma worden 

gebruikt, zijn opgenomen. Een variabele b.v. die in deel 

1 eu 2, maar niet in deel 3 wordt gebruikt, moet toch wor

den opgenomen in het COMMON -gebied van aIle drie delen. 

Het COMMON - gebied moet dUB voor aIle programmadelen iden

tiek zijn. Men mag daarom ook niet twee integers op de 

plaats van een real plaatsen. 
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b. De namen van de deelprogramma's moeten dezelfde zijn, 

met uitzondering van het tweede karakter, dat een ge

tal moet zijn, b.v. 

P1RQG, ~2R()i, P3ROG, ~4ROG. P6ROG 

c. Een programmadeel kan een ander aanroepen met het sta

tement CALL CHAIN (n). Rierin komt n overeen met het 

tweede karakter uit de naam van het deel dat men aan

roept. De delen hoeven dus niet in volgorde aangeroepen 

te worden. Ret is dan ook mogelijk om meerdere keren 

binnen een programma hetzelfde deelprogramma aan te roe

pen. 

d. Programmadelen die worden aangeroepen, moeten eerst zijn 

gecompileerd (opdracht COM) en in code op de geheugen

cilinder van de gebruiker zijn geplaatst. (opdracht 

STO C). 

e. Ieder deelprogramma moet worden afgesloten met een 

END - statement. 

f. Ieder deelprogramma kan als eerste programma worden aan

geroepen. 

8. P 9200 SYSTEEMBIBLIOTREEK. 

In de systeembibliotheek van de P 9200 computer zijn een 

groot aantal programma's en subroutines aanwezig, waarvan de 

meesten aangeroepen en gebruikt kunnen worden. 

De subroutines worden in het FORMAT - programma aangeroepen 

met CALL ••••.• 

8.1. Inhoudsopgave en gebruik van de systeembibliotheek. 

De programma's en subroutines van de systeembibliotheek 

zijn te verde 1 en naar de volgende kategorieen: 

1. Demonstratieprogramma's. 

2. Mathematische routines. 

2.1. Matrixberekeningen; determinant, inverse, lineaire 

vergelijkingen. 

2.2. Differentiaalvergelijkingen. 
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8.1.1. 

2.3. Polynomen. 

2.4. Overige mathematische routines. 

3. Statistische routines en programma's. 

4. Netwerkplanning en financiele programma's. 

5. Opleidingsprogramma's en diversen. 

6. Warmtetransmissie en airconditioning. 

7. Civiele techniek. 

8. Lineaire programmering. 

9. Geodesie. 

Hieronder voIgt een volledige inhoudsopgave van aile katago

rieen. Wat het juiste gebruik en wat aIle mogelijkheden van 

de diverse subroutines en programma's betreft, zij voorlopig 

verwezen naar de door Philips verstrekte informatie welke 

bij de studie-bibliotheek van het Rekencentrum ter inzage 

ligt. 

N.B. De subroutines zijn alleen aan te roepen vanuit FORTRAN

progr aroma's. 

Demonstratieprogramma's. 

ACALENDAR 

ACLOCK 

ACROPO 

AINTEREST 

ANIMM 

ANNUITY 

AOXO 

A21 

AOPORC 

AUTOPIA 

Eeuwigdurende kalender. 

Geeft de juiste tijd. 

Spel waarbij de gebruiker een getal raadt. 

Interest berekening. 

Het Nimm-spel. 

Het annuiteiten probleem. 

Het spel boter, kaas en eieren. 

Het kaartspel een-en-twintigen. 

Spel waarbij de computer een getal raadt. 

Simulatie van een regering in een fictief land. 

8.2. Mathematische routines. 
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8.2.1. 

8.2.2. 

Matrixberekeningen. 

BDETS 

BLINS 

DETCT 

DETGS 

DETS 

GSEID 

INV 

INVS 

LINCHO 

LINEQ 

MARITH 

MATEIG 

MATINV 

MATMUL 

MATTRS 

Berekent de determinant van een symmetrische 

bandmatrix. 

Lost stelsel lineaire vergelijking op, die een 

symmetrische bandmatrix vormen. 

Berekent determinant van een nonsymmetrische 

vierkante matrix volgens methode Crout. 

Idem volgens methode Gauss. 

Berekent determinant van een symmetrische ma

trix volgens methode Cholesky. 

Lost stelsel lineaire vergelijkingen op volgens 

methode Gauss-Seidel. 

Berekent de inverse van een vierkante matrix 

volgens methode Crout. 

Berekent de inverse van een symmetrische matrix 

volgens methode Cholesky. 

Lost stelsel lineaire vergelijkingen op die een 

symmetrische matrix vormen. 

Lost stelsel lineaire vergelijkingen op. 

Optellen en aftrekken van matrices; matrix ver

menigvuldiging met een constante. 

Bepaalt eigenwaarden en eigenvectoren van een 

reele symmetrisch matrix. 

Bepaalt inverse, determinant en lost lineaire 

vergelijkingen op. 

Vermenigvuldigt twee matrices. 

Transponeert een matrix. 

Differentiaalvergelijkingen. 

DEFOAD Lost een differentiaal vergelijking van de le 

orde op volgens methode Adam. 

DEFOHA Idem volgens methode Hamming. 

DEFOMA Idem volgens een gewijzigde methode Adam. 

DEFORA Idem volgens de methode Runge-Kutta. 

-45-



8.2.3. 

8.2.4. 

DESOAD 

DESOHA 

DE SOMA 

DESORK 

Polynomen. 

NAAITK 

NABAIR 

NACPLY 

NALAGR 

NAMULL 

NAREGU 

PLYDIF 

PLYDIV 

PLYEVL 

PLYINT 

PLYIRT 

PLYMUL 

Lost een differentiaal vergelijking van de 2e 

orde op volgens methode Adam. 

Idem volgens methode Hamming. 

Idem volgens een gewijzigde methode Adam. 

Idem volgens methode-Kutta. 

Bepaalt een polynoom interpolatie volgens Aitken. 

Bepaalt de wortels van een polynoom met reele 

coefficienten. 

Bepaalt de coefficienten van een Chebyshev poly-

noom. 

Bepaalt een polynoom interpolatie volgens Lagrange. 

Bepaal de complexe wortels volgens methode Muller. 

Bepaalt wortel van een vergelijking met Regula 

Falsi. 

Differentieert een polynoom. 

Deelt twee polynomen. 

Ontwikkelt een polynoom volgens methode Horner. 

Integreert een polynoom van de graad n. 

Bepaalt een reele wortel van een polynoom volgens 

methode Newton. 

Vermenigvuldigt twee polynomen. 

Overige mathematische routines. 

BES200 

CVPOLR 

Bepaalt een aantal Bessel-functies. 

Transformeert poolcoordinaten naar orthogonale 

coordinaten en omgekeerd. 

INTI Integreert een continue functie vol gens de methode 

INT2 

INT3 

PLOT 

PLOTP 

van Simpson. 

Idem volgens de methode van Gauss-Legendre. 

Idem volgens de methode van Romberg. 

Het plotten van fucties op de terminal. 

Het plotten van functies op de regeldrukker. 
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SJO/SJl 

SYO/SYI 

DJO/DJI 

DYO/DYI 

SPLINE 
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Bepalen de Bessel-functies JO(x), J(x), YO(x), Y(x) 

(Deze subroutines zijn in ontwikkeling). 

a: Interpolatie met behulp van een 3e graads 

functie S(x) 

b: Bepaling van de le en 2e afgeleide van Sex) 

c: Integratie van Sex) tussen twee punten volgens 

de methode van Simpson. 

8.3. Statistische routines en programma's. 

Routines. 

STMEAN 

STGEOM 

STCORR 

STSPER 

STMEDT 

STCHI2 

STCHIS 

STBNPB 

STLNRG 

STPLRG 

STANVl 

STANV2 

Bepaalt de gemiddelde variantie en de T-verdeling 

van twee series waarnemingen. 

Bepaalt de gemiddelde en de standaard afwijking. 

Bepaalt de correlatie-coefficient voor n paren 

variabelen. 

Berekent de Spearman-Rank correlatie-coefficient 

van twee variabelen. 

Berekent CHI-kwadraat met behulp van de mediaan 

test. 

Berekent de CHI-kwadraat met de Yates correctie. 

Bepaalt CHI-kwadraat voor een m x n contingente 

matrix. 

Bepaalt de binomiale waarschijnlijkheidsverdeling. 

Berekent de coefficienten van de lineaire regres

sie vergelijking van twee variabelen. 

Bepaalt een polynoom van de graad n met behulp 

van de kleinste kwadraten methode. 

Verwerkt de meetgegevens van een volledige random 

proef. 

Bepaalt de variantie analyse tabel, twee parameters 

varieren. 



STANVR 

STANVL 

STANVG 

STANVB 

STANVY 

SORT 

SORT2 

Progrannna's. 

BIMREG 

CEMEVA 

CORREL 

Bepaalt de variantie analyse tabel voor een random 

proef. 

Bepaalt de variantie analyse tabel voor een Latijns 

vierkant. 

Idem voor een Grieks-Latijns vierkant. 

Idem voor treatments en blocks van een balanced 

design. 

Idem voor een schema van Youden. 

Sorteert de elementen van een rij op numerieke grootte. 

Idem; formeert aldus een 2e rij. 

Verricht een multiple-lineaire regressie met behulp 

van de stepwise-forward methode en bepaalt de resi

duen, de som vande residuen en de residu-variantie. 

Berekent de statistische functie, de frequentie-tabel

len en bepaalt het histogram. 

Berekent de statistische functie, de covariantie- en 

de correlatie matrix. 

8.4. Netwerkplanning en financiele progrannna's. 

II PERT 

ISALARIS 

Netwerkplanning volgens de kritieke pad methode. 

Salarisberekeningen. 

8.5. Opleidingsprogrannna's en diversen. 

GOOOTEST) 

G ••• TEST2 

G ••• TEST3 

GDESC 

ALIB 

Cursus in drie delen in het gebruik van de terminal 

en in BASIC-progrannneren. Deel 2 kan pas aangeroepen 

worden, als deel 1 afgewerkt is, idem voor deel 3. 

Tafelrekenmachine simulatie progrannna. 

Overzicht P9200 T.S. progrannnatuur. 
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8.6. Warmtetransmissie en airconditioning prosramma's. 

JITRAN 

JIKLIMA 

Warmtetransmissieberekening. 

Koelkastberekening. 

8.7. Civiele prosramma's. 

DBEAM 

D:eILE 

DIFRAME 

DlRAIN 

DSPRING 

DUCFILL 

DIINFL 

DIGRATING 

EIDANEC 

E]PORT 

EIPORTS 

HCCPP 

HIPTRUSS 

HI STRUSS 

Berekening van een doorgaande prismatische ligger. 

Berekening van paalbelastingen volgens de methode 

van Franz. 

Berekening van een portaalconstructie. 

Berekening van een rioleringsnet. 

Berekening van liggers op verende steunpunten. 

Berekening van grondverzet. 

Berekening van een doorgaande prismatische ligger 

(invloedslijnen) 

Berekening van een roosterwerk. 

Berekening van een niet-lineair electrisch circuit. 

Berekening van een portaalconstructie. 

Berekening van grote portaalconstructies. 

Berekening van profielgegevens van een ligger met 

een veelhoekig profiel. 

Berekening van vlakke vakwerken. 

Berekening van ruimtelijke vakwerken. 
in voorbereiding. 

8.8. Lineaire programmering. 

CISTALP 

CIEILP 

Lineaire programmering volgens de standaard Simplex 

methode. 

Lineaire programmering voor grote stelsels. 

8.9. Geodetische prosramma's. 

DILAND 

FSNEL 

FIPOLY 

BenvoudiMe vcelvoorkomende londmeetkundige bereke

nillgen. 

Verkenning en berekening van een Snelliuspunt. 

Berekening van een polygoon. 
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9. FOUTMELDINGEN. 

Foutmeldingen van de FORTRAN-compiler. 

BRAC. IN DO 

BRACKETS 

COMPo ERROR 

DBLE NAME 

DBLE OPER 

DBL.ST.NR. 

DIFF.MODE 

DlMENS.ERR 

EXP. 255 

FORM. ERROR 

HOLL. CNT=O 

HOLL. ERROR 

IL. DO-TERM 

IL. FRST ST 

ILL. BLOCK 

ILL. COMMA 

ILL. COMMON 

ILL. CONTIN 

ILL. DUMMY 

ILLEG. CODE 

Er ontbreekt een haak in een DO-statement. 

Er ontbreken haken. 

Computer of compiler fout. 

Naam is reeds gebruikt. 

- De .NOT.-operator is niet gebruikt als een 

unaire operator. 

- Twee' of meer operatoren komen direct na el

kaar voor. 

- Meer dan een relational operator binnen een 

relational expression. 

-+ of - teken niet gebruikt als unaire operator. 

-x teken wordt voorafgegaan door een andere 

operator dan x. 

Eenzelfde label komt meerdere malen voor. 

Data en data name zijn niet van hetzelfde type. 

Verkeerd aantal dimensies. 

Exponent van een constante > 255. 

Incorrecte format statement. 

Hollerith constante = O. 

Hollerith data string is te lang. 

Incorrecte afsluiting van een DO-loop. 

Een function of subroutine mag niet de eerste 

statement zijn. 

Block data mag niet de eerste statement zijn. 

In een DO-statement mag geen komma buiten de 

haken voorkomen. 

Incorrecte COMMON referentie. 

Op een vervolgregel komt een label voor. 

Gebruik van dummy argument is hier niet toe

gestaan. 

Binnen een block data subprogram komen executa

ble statements voor. 



ILLEG. IF 

ILL. EXPRES 

ILL. RETURN 

ILL. SPECIF 

ILL.ST.NR. 

ILL. SUBSCR 

ILL. SUBSCR 

ILL. SUBSCR 

IMP.COM/EQ 

IMPR.CONST 

INT. RLQUIR 

MISS. CONST 

MIXED MODE 

M. OVERFLOW 

NEVER EXEC 

NME IN ARG 

NME NOT AL 

NO ARGUM 

NO AR. NAME 

NO FORM. REF 

NO INTEGER 

NO LIST 

NO, or CR 

NOT RELAT. 

NR. ARG. > 10 

REF. SPEC. 

Ongeoorloofde IF-statement. 

Links van = teken komt een expressie voor of 

er komen meerdere tekens v~~r. 

RETURN-statement is niet toegestaan in het 

hoofdprogramma. 

Specification statement is op deze plaats niet 

geoorloofd. 

Label is incorrect. 

Subscript incrementer is geen constante. 
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- In een dummy array is de symbolische subscript geen dl 

- Symbolische subscript komt in een niet -dummy array 

v~~r. 

Niet toegestaan gebruik van EQUIVALENCE Ln verband 

met COMMON. 

In DATA-statement komt incorrecte constante v~~r. 

Op deze plaats is een INTEGER vereist. 

Een noodzakelijke constante komt niet v~~r. 

In arithmetische expressies en logical expressies 

moeten de variabelen en constanten van hetzelfde 

type zijn. 

Data pool overflow. (teveel variabelen en constanten 

gebruikt). 

Deze statement zal nooit uitgevoerd worden. 

Hier mag een argument geen subroutine of array naam 

zijn. 

Subprogramma naam niet toegestaan. 

FUNCTION heeft geen argumenten. 

Element is geen array. 

Referentie aan format statement ontbreekt. 

Element is geen INTEGER. 

Type aanduiding wordt niet gevolgd door een lijst 

van variabelen of door FUNCTION. 

Equivalence groep wordt niet afgesloten met een 

komma of een carriage return. 

Element is geen relatieve variabele. 

Arithmeti.c statement fun(~tion Iweft mct!r dan 10 

aq~uml~n te n. 

Referentie aan een label van eell specificatie sta

tement is niet toegestaan. 



STRING ERR. 

TERM. CHAR. 

'TO' MISS 

UNDEF. FUNC. 

UND. ST. NR. 

UNREC. STAT. 

V AR. REQUIR. 

WRNG. EQUIV. 

WRONG DUMM. 

WRONG NAME 

Een lege string is niet toegestaan. 

Statement incorrect afgesloten of namen langer 

dan 6 karakters. 

In een ASIGN-statement komt TO niet voor. 

Aan de naam van een FUNCTION wordt in de FUNCTION 

subprogram geen waarde toegekend. 

Label waaraan in een of meerdere statements gere

fereerd wordt, komt niet in het labelveld v~~r. 

Onbegrijpeli~ke statement. 

Naam van een variabele is hier vereist. 

De gevraagde equivalence groupering is niet te 

verwezenlijken. 

Een dummy element komt voor in een EQUIVALENCE

list of een DATA-list. 

(Reserved word in de statement is incorrect ge

speld). 

Verkeerde statement naam. 

Foutmeldingen tijdens executie van FORTRAN-programma's. 

ARG NEG. OR ZERO 

ARITHM. OVERFLOW 

DIVISION BY ZERO 

ERROR IN FORMAT 

EXPONENT OVERFLOW 

INPUT ERROR 

NON-EX. STATEMENT 

PAUSE NUMBER xx 

de waarde van een actuele parameter is 

negatief of nul. 

Tijdens de bewerking treedt een INTEGER

waarde op die te groot is (> 32767) 

Poging tot deling door nul. 

Fout in FORMAT-statement. 

Tijdens de bewerking treedt een te grote 

REAL waarde op. 

Het ingelezen getal is niet van het voorge

schreven type. 

Een non-executable statement is hier niet 

toegestaan. 

PAUSE-statement met aangegeven nummer is 

uitgevoerd, de executie van het programma 

is nu onderbroken en kan met cen GO-opdracht 

weer voortgezet worden. 
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STOP NUMBER xx 

OPEN FREE FORMAT 

FF. ARRAY INPUT 

PUNCH LIMIT 

PRINT LIMIT 

PROGRAM TOO LARGE 

JOB ERROR 

BASE OVERFLOW-

Het programma is gestopt tengevolge van een 

STOP-statement met het aangegeven nummer. 

Free format array input. 

Teveel uitvoer voor papierbandponser. 

Teveel uitvoer voor regeldrukker. 

-53-

Het pr')gramma vraagt in vertaalde vorm meer 

dan 16 K kerngeheugen. Dit is mogelijk te 

verhelpen door gebruik te maken van 'chaining'. 

- Het programma bevat geen STOP-statement. 

- Een index valt buiten de gedeclareerde grenzen. 

- De aanroep van een subroutine of functie komt 

niet overeen met de declaratie. 

- Deze foutmelding houdt verband met de opbouw 

van de computer en de adresserings techniek 

die daarmee samenhangt. Deze foutmelding is 

te verhelpen door een dummy integer array te 

declareren met een lengte tussen 0 en 512 

elementen; de goede lengte is alleen te bepa

len door maar wat te proberen. Mocht dit 

echter geen oplossing opleveren dan is het 

nog slechts op te lossen door over te gaan 

op 2 te chain en modulen. 
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