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L.8. 

Het komt binnen de vakgroep BKO herhaaldelijk voor, dat stu
denten moeilijkheden hebben met het oplossen van een stelsel 

vergeli.ikingen Ax= b met behulp van de computer. Dit is ener
zijds te wijten aan hun summiere programmeerervaring, die 
zich meestal beperkt tot het ALGOL-practicum van wiskunde 49. 
Anderzijds ligt de oorzaak bij het rekencentrum. De reken
centrum~informatiebladen zijn meestal niet up-to-date en de 
begeleiding in het rekencentrum laat veel te wensen over • 
.Een groot aantal deskundigen in het rekencentrum zi.in nl. 
niet in staat om de leek-gebruiker op een begrijpelijke manier 
te in.formeren. Hopelijk is deze handleiding duidelijker. 
De gebruikte taal is FOHTHAN en de stelsels worden opgelost 
met behulp van standaard-procedures uit de zgn. NAG-library. 
Het programma wordt met behulp van ponskaarten ingelezen. 
Succes! 

Frans Doomen 

Enige literatuur: 

D.D. McCracken, A guide to FORTRAN IV programming 
(aanwezig in bibliotheek rekencentrum) 

HG-informatie AG-16: Het FOHTHAN-systeem op de B7700 

' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 
' ' ' ' 

BI- 7: 
Pl!,- l~: 

AG-18: 

AG-11: 

Beknopt overzicht van ANSI-FORTIUN 
Het gebruik van de NAG-library 
Het gebruik van het B7700-systeem 
Gebruiksaanwijzing voor de kaartponser 



· 1. EnigP, li'OH'l1HAN-ui tdrukkingen 

1.1 Getallen 
In FORTRAN wordt 
komma. bv. 0.1 

.1 

altijd een decimale punt geplaatst, dus geen 

-0.02? 

3.0 
6. ff.22 

De punt is verplicht bij alle real-getallen. 
, Getallen met exponent, bv. 11.E'l d.w.z. 11 •107 
1 

mag ook zijn 11.E+? 
-achter de exponent hoeft geen punt. 
-de exponent is altijd een BBh~el getal. 
-f';etnl met exponent moet aaneengesloten zi,jn, dus geen spaties. 

-vb. 3.0;?5E-10 

-2.7E3 

1.2 Matrices en vectoren 

Aan het begin van een programma moet altijd aangegeven worden 
hoeveel geheugenruimte nodig is voor een bepaalde matrix of 

vector. Dit f~ebeurt met de zgn. DIMENSION-statement. 
bv. DH1ENSION A(2,2) ,B(6,4) ,X1(6) ,X2(3) 

Dit betekent dat A een matrix van 2 bij 2. is en B een van 6x4, 
X~1 en X2 zijn vectoren van 6 resp. 3 elementen. 
In verband met de te gebruiken standaardprocedure moet een vec

tor hier geschreven worden als een matrix. De vector X(3) 
wordt dan geschreven als X(3,1) dus een matrix van 3 rijen en 
1 kolom. 

1.3 Regelindeling 
Een ponskaart is opgedeeld in een aantal kolommen. Alleen de 
eerst~ 72 kolomm~n mogen gebruikt worden. 
In it'üHTHAN worden de kolommen 1 tm 5 gebruikt voor zgn. labels. 
Kolom 6 mag elke willekeurige letter (of cijfer) bevatten, 
maar mag alleen ingevuld worden als de regel een vervolg is 
op de vorige. Iedere uitdrukking begint op een nieuwe regel. 
Als een uitdrukking meer dan 72 plaatsen lang is en dus niet 
op.één regel kan, kun je die uitdrukking vervolgen op de vol

gende regel door in kolom 6 van die regel een letter of cijfer 
te zetten. 



In dP. kolommen 'l tm 72 staat dan het .eigenlijke programma. 
De stuurkaarten moeten wel in kolom 1 beginnen. 

2. Stuurkaarten 

Elk programma wordt voorafgegaan door een aantal stuurkaarten. 
Voor het oplossen van een stelsel Ax=b kun je meestal vol
staan met de 

? staat hier voor een invalid character, dit wordt verkregen 
door de toets MULT PCH ingedrukt te houden en achtereenvolgens 
de toetsen 1,2 en 3 in te tikken. 
Achter UBER= dien je, de user- en sponsornummer, alsmede je 

password in te vullen. (verkrijgbaar via v.d. Ploeg) 
Aan het eind van het program.ma komt de kaart: ? END JOB 

3. Het programma 
Stel we willen hetvolgende stelsel oplossen: 

r • 

• 

A • x = b 

A is een matrix van nxn, b is een vector met n elementen en 
x is de onbekende vector (met n elementen) 
Het prop;ramma staat op de vol~~ende bladzijde. 



Toelichting: 

-In DIMENSION worden de afmetingen van de matrix en de vectoren 
opgegeven. Als bv. je matrix 8x8 is, moet je in het hele pro
gramma n=8 invullen. 

Y is een noodzakeli~ik werkg~heugen van de grootte n 
-In de regels; DO 1 1=1,n 

DO 1 J=1,n 

1 A(I,J)=O" 
wordt de matrix A geheel met nullen gevuld. Als een element dus 
nul is hoef je dat niet meer op te geven. 

-Vervolgens geef je alle getallen 10 op. Dit gebeurt door de 
plaats in de matrix op te geven, bv. A(3,2)=6.E-7 
Ook voor de vector b doe je dat, waarbij deze beschouwd wordt 
als een matrix van nx1, bv. B(2,1)=6.3 

-CALl, FO(nul ! )4AAF roept de procedure aan die het stelsel oplost. 
-De rest dient om de oplossingsvector ~ uit te schrijven. 



4. Voorbeeld 

Stel we willen het volgende stelsel oplosaen: 

6 2,5 l.j. •10-2 X1 82,28 

8 '1 '.:::. 9 10 • x2 = 299,84 

-3,3 2•103 0 X3 5,999604•104 

A(3,3) X(3,1) B(3,1) 

Dan ziet het programma er als volgt uit: 

0)000100 
00()00200 
000 00 30Cl 
')0000400 
0000050.) 
.')Q:'lOOóOl' 
0000070~ 
1)0()0340'' 

? BC G m J n B MAT R I x ; 
QUEUE=2J USER=U1011SS553J 
FAMIL'V OISK 1 = DISK CTHE:RWI5E l•PPL; 
Ml\XLI~ES "' ~oo; 
'! COMfILE llATRIX/OPlOSSING FO'<TRt N 
? FILE fIL~ó <KIND=FRINTER> 
? F tl R TR A N 0 AT A C ~ R D 
? ENO JOB 

DIM r.:~ SI 0''1 AC 3, 3 >, F,( 3" t > "X C3, 1 h Y C3 > 
un 1 1~~1"3 
DO 1 J:.::J,3 

l AC!,.J}-::0. 
IF A Il= 1J 

A C 1, 1 > ;: 6 • 
ACt,zi>=2.5 
AC1,~>=4.f"•2 

A(~,1>=3.2 

A< 2"2 ):".9. 
AC2"3>=10. 
AC~.tlJ:•;.3 

AC 3"?)=2.f~ 
BC 111 >=82. 28 
3C 2.'1 >=299.84 
B( ~11 >=5.999604E4 
CALL F 0 4 AA F < A, 3, F, 3, 3, 1, x, ~, Y, ! f AI L l 

J=l 
HR IT c- < 6":::: > I" XC I "J > 

3 F 0 R M' T C 311 XC , I 2" 6H > = , 1 PE 2 0. 11 , / ) 
;: CC NT P.WE 

E"li.J 

N.B. dollarkaurten worden niet uitgeprint. 
De oplossingsvector: 

'( ( 1) ::. 

i< ?>.: 

.(( 3> = 

1.2oo?OOOOOOEE+Ou 

3.0000000000CE +01 

1. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~E + O o 



Aanvulling t.b.v. stijfheidematrices 

1. Identieke elementen 
Aln elnmonten van de matrix gelijk zijn, doe je dat zo: 

A(6,~1)=A(3,2) 

Heb element 6,5 krijgt hier dezelfde waarde als het, al opge
geven element 3,2 

2. Stijfheidsmatrices 
Dezen zijn meestal symmetrisch. Als je alleen de rechterbovenhoek 
(en de hoofddiagonaal) inleest, kun je door de volgende kaarten 
de 

3. Hatrixvermenigvuldiging (t.b.v. balk- en staafwerken) 
1ll 

opblazen van de matrix A(n,n) 
tot S(m,m) 

opblazen van de vector X(n) 
tot V(m) 


