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.1. Irileiding. 

, 
Een FuRTRAN progr~a pestaat uit een serie statements 

.. 
van verschillende soort. 

L) 

2. ) 

aen'serie statements, 

die het prableem be

schrijven. 

(wordt geschrevendaar 

de programmeur) 

FORTWU'J 

COf'lPIL'ER 

€en serie commando's 

:in de machinate.al. 

Een beschrijft rekenkundiga bewarkingen, die maeten \Vor-
; 

den uitgevoerd, zaals b.v. z· = X + Y 

Een tweede laat de machine· v~~r invoer vanaf b.v. een 

ponskaart of een magnetische.band, zorg dragen, of voor .... 

zist ±n de·uitvoer op b.v. een teletype of een magne-. 
tische band .. 

3.) Een andere specificeert de contrale over de serie state

ments, d.w;z. zorgt voar de volgorde, I;/aarin de state~ 

ments uitgevoerd moe ten worden. 
.. 

4.) Een ander soort statement voarziet aIleen in een infor-

matie over de procedure, zander ~nige aktie voo.rt te 

brengen. 

1 

De vOle;ende haofdstukken zullen deze statements beschrij

ven en laten zien, hoe !?',ij gebruikt worden om een FOH'rHAN pro-

gramma te maken. 

~ .. 

. 
, 
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,2: Rekenkundi~e statements. 

De kern van een FOHTRlI.N'programma, wordt gevormd door'een 

serie rekenkundige statements y die de berekeningen, die uitge-. 
voord mooten worden, besthrijven. 

Doze statements veroorz~ken.rek~nkundige bewerkingon met kon

stanten en' variabelen, die in de machine opgeborgen ,zijn. 

2.1 ;Konstanten. 

De FORTRAN coinpiler, staat rekenkundige bewerkingen toe., 

in of fixed .... point of f1oating~poi.nt. vot-m. 

2.1.1 Fixe.d-point. 
; I 

D~ bewerkingen worden gedaan, alsof de betrokken geta11en 

. integers (gehele getal1en) zijn. + 

2 

Om als ~en integer herkend te worden, moet de kortstante geschre-. , 

ven worden ~onder een aecimaal teken. 

Zo worden b.v. de konstanten: 

5 
o 

+ 150 

- 4361 
als zij in eon FORTRAN statement voorkomen, herkend ala fixed'"": 

point go'tallen en ala zodanig opgeborgen. 

2.1.2 Floating-point. 

Floating-point konstant'en kunnan in een FORTRAN program-

ma· in een van de ,twe(=: ,volgende vormen geachreven worden: . 

~)iedergeta1, geschreven met een decimaal taken, w6rdt door 

de FORTRAN compiler herkend ala een floating-point getal en als 

. zodanig opgeborgen. 

Voorbeeld: + 5~ 

O. 

16.793 
-.0001983 
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b) ale het getal zo klein of zo groet isf"dat het lastig is-

het getalin boven$~aande vorm te schrijven, dan kan het ge

volgd worden do6r de letter E en ~en positieve of.negatieve 

rnacht van 10 ( bestaande uit een of twee cijfers' ), waarmee 

het getal vermenigvuldigd~o~t wo~den. 

Voorbeeld:· . 

5.1E6 wordt herkend als 5.1 X 106 

-.32E-12 wordt herkend· a.ls - .32 X 10-12 
, 

2~2 VA~iabelcn. 

FORTRAN herkent elke kombinatie van 7.es, of minder, let-

ters of cijfers, die begint met een letter, als de naam van sen 

variabele en zal eeh geheugenplaats vrijhouden voor die bepaal~ 

de hoeveelheid. 

Zo zijn bijvoorbeeld: 
,. A 

CLOCK 

Ie 

aanvaardbare namen voor variabelen in FORTRAN-

--- Ben variabele, waarvan denaarn begint met een ~,J,K,L,M 

Qf N, wordt door de computer behandeld als eert fixed

point getal (integer). 

--- 11 variabele, waarvan de naam begint met een andere 

~etter dan.bovengenoemde, wordt behandeld ale een 

floating-point getal. 

2.3 Uitdrukkingen. 

In FORTHAN wordt elk van de vier basis reke.nkundige be

vilerkingen voorgesteld door een apart symbdol: 

Vermenigvuldigen : . *' 
Delen 

Optel1~n 

Aftrekken 

/ 
+ 
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c. 

FOf/TliAlf herkent wiskundige uitdrukkingeri, die samenges~eld zijn 

uit,wiskundig z.ui'lere kombinaties van konstanten, ,var~abelen 

en deze symbolen., 

Haakjeslmnnen g:ebruikt worden om de volgorde, waarin de be

werking,en uitgeVoerd moeten worden, aan te ge'len,echte~ 

niet als vervanging, van een bewerkingssym?ool. 

in FOR'l'RlI:N a (b+c) -~--

.A(B+C) ----- ,is in F'OR'l'RAN geen korrekte uitdrukking 

ab in FORTRAN '--';"-- A * B 

AB is in FORTP.AN ----- een variabele met de naam AB 

Als er geen haken Aanwe~ig zijn, om de bewerkingsvolg

orde aante geven, worden vermenigvuldigingen en delingen 

eerst uitge'loerd, 'lan links naar'rechts, en vervolgens optel

lingen en aftrekkingen, ook 'van links naar rechts. 

Zo wordt A/B* C o'pgevat als l~), C en 

Fixed- en floating-point hoeveelheden mogen niet in dezelfde 

uitdrukking .worden v'er:werkt. 

Dus: 

HOND + POES is ',goed ' . 

KAT + HUIS is goed 
. HOND +,KAT is fout , 

:t;'OES +: ;\vITJIS is fout ( . . 
z~e. 2.2) 

2.4 Rekenkulidige statements. 

" E.en rekenkundig statement in FOR'l'RAN wordt geschreven in 

de vorm: 

i een FORTRAN variabele =. een FORTRAN uitdrukking 

Of schoon hat Ben 

vergelijking .. , .. , 

lijkteken bevat is het statement geenechte 

!!~!! FOl:(TRAN interpreteerthet gelijkteken alF.; voIgt: 

reken de l1umerieke waarde van de FORTRAN u:itdrukking 

t'l. , 

rechts uit ~n bla t resul ~aa·t o·p in de geheugenplaats, 

die gereserveerd is voor de g~noemde variabele links. 
3". - , 

I 

. 
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betekent het statement: 

A. ::: .HOND + POES 

bere,ken de som van de getallei'lippgeborgen in de geheugenplaat

sen voor de ~ariabelen HOND en'POES ,e~ berg'het resultaat op 

in de geheugenplaats, ·die gereserveerd is VOOT de variabele A. 

De vorige inhoud Yah die geheug~nplaats gaat hierbij verloren. 

t statement: 

N ::: H + 1 

betekent: voeg I toe aan de fixed-poitit va~iabele in de geheu

,di:e e;ereserveerd is voor variabele H en berg het 

resultaat op in di~zelfde geheugenplaat's.'( Eet is nu weI dui

delijk, dat dit laatste statement niet Opgevat kan vlOrden ala' 

een normals vergelijking.) 

Het statement: 

B ::: ,.75 *A 

5 

betekent: vermenigvuld±g de inhoud van de geheugenplaats" ger,e

serveerd voor variabeleA, met 3.75 en. berg het resultaat op 
, 

in de geheugenplaats, gereserveerd voor variabele B., 

, " 

i .. 
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Input- en outout statements. 

Speciale FORTPJ\N s ta tements . kunnen' ge bruikt vwrden om 

gegevens in of resultatenuit te voeren. 

De belangrijkste van deze· statements worden op'de volgende 

blad den besenreven •. 

READ en FORI"Ji'tT .. 

READ • 

. Input is het gevolgvan eeh statement, dat begint met 

READ, gevolgd door de· namen van de variabe,len, die in de ma

chine ingelezen moetenwordeh: 

Inv<;>er van gagevens bij FORTRAN'gaat normalit-er m.b.v. pons-.· 

kaa.rtenen ieder READ statement leidt het· inlezen varl een 

nieuwe kaart in~ 
, 

Waartlan van variabelen moeten op.de ponskaart.gezet 

worden in de volgorde, waarin de namen vande variab,elen in 

het READ statement voorkbmen .. 

Het READ statement zorgt dan,' dat deze vtaarden op de juiste 

geheugenplaatsen 6pgeborgen 'w6rden~ 
.. r 

Een HEAD statement op 2,ich bevat echter niet alie in!",' 

formatie, die n6dig is om een getal van een.ponskaart te le-

zen. 

De ponskaart beyat 80 kolommen, waarvan elk een decimaal 

cijfer mag bevatten. 

De machin's 'moet e'chter' verteld wotden, 'welk van deze ,kolommen 

het ciale ~etal omvatten, of dit getal fixed-point of 

floating-point is enwaar het decimaal teken zich bevindt. 

Daze ·infornta tie wordt 'in , 'een apart statement', het FORNAT 

statement, geplaatst. .. 
" 

3.1.2 FORHAT,. , 
, 

~ 

.Het FOm'lAT statement bestaat uit het Vloord FOIHvUiT', ge-

volgd door haCJ.kjes, waartussen'de beschrijving staat· vim elk 

getal, <'lat'door het bijbehorenge READ statement ingele7.,en 

6 

' ' 
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. , " , 

Bijvoorbeeld: 

. f011f1AX(I5, F~,,4,EI2 .. 2) 

F8.4 ; 

" 

El2.2 i 

: 

· · 
· · 

De eerstev:Ljf kolommen van de .kaart bevatten een 

fixed-point getal. 

De. volgende acht kolommen bevatten e.en floating-point 

tal, met viercijfers achter het decimaal teken. 

De volgende twaalf kolommen bevatten een floating

point getsl, met twee cijfers achter het. decimaal 

teken, gevolgd door een macht van tien'. ( zoals be

schreven.is in 2.1.2.b ) 

Aan elk FOHTRANstatement kaneengetal toegevoegd wor-

den, datdoor ~nder~ statements als ~efe~entie ge~ruikt kan 

worden. 

Het statement nummer wordt aan het begin van het state~ent ge

plaatst. 

Aan een FOl~IViAT statement ~een nU!llmer toegevoegd 

worden~ zodat READ statements er naar kunnen verwijzert. 

Vervolgens·bevat elk READ statement, onmiddellijkna Het woord' 

HEAD, het nummer van het FORf/tAT statemen't, cat beschrijft hoe 

het inlezen moet· gebeuren. 

Voorbeeld 1: 

READ 15,A,B,X 

15 Ji'ORf.1AT(FIO.4,F8.2,F12.6)· 

Voorbee1d 2: 
1 
READ 123,HAT,Al,A2,A3,A4 

'123 FORI"U\T (I5, FlO. 5, FlO .• 5, FIQ.5, FlO. 5) 

Voor dit speciale geval is een ge~akkelijker oplossing mogelijl5: 

!i.l·: 

READ l23,HAT,AI,A2,A3,~~ 

'123 FORHAT(I5,4FIO.5) 

Voorbee1d 3: 
'. t 

chrijf input statements, die waarden voor AI,A2, ,A3 

en A4 inlezen vaneert kaart en waarden voop BI, B2, B3eh B4 

inle2',en van een an~ere kaart, terwijle1k getal,acht k010mmen 
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van de kaart bevat en vier cijfers 'achter het decimaal teken 

heeft. 

Een gemalcl~eiijlce aerie sto~te}llents zou hi,e"rvoor iijn·: 

READ 101,Al,A2,A3,A!!-~ 

READ 101,Bl,B2,E3,B4 

101 FORHAT(4F8.4) 

Let hierbij op, dat beide READ statements verwijzen naar het-
, , . 

zelfo.e FORI'1AT sta teme~t. 

8 

Ret is toegestaan,' dat ve1e READ statements verwijzen naar, het-

,zelfde FOm'jj\T statement. 

2.2 PRINT. 

Output ~ordt normalitfr veroorm~akt door een sta~ 

tement, dat de v~r1angde waarden door een prinier ( meestal 

een met een: capaciteit van 120 karakters per rege1 ) laat uii;;-

~ schrijven. 

Voorbeeld: 

Schrijf een serie FORTRAN statements, die de machine de 

hoeveelheden I en Alaten uitschrijven.: 

Rierin is I een fixed-point geta1 van ten hoogste vijf cijfers 

en A een floating-point getal, kleiner dan 500, dat we in 4' 

decima1en willen laten uitschr~jven. 

Een serie statements hiervoor zou kunnen zijn: 

PRINT 150,I,A 

150FOFI1AT (15, F8 .. 4), 

Dezes,erie statements zal er voor zorgen, dat I op de eer'ste 

~ljf karakterplaatsen wordt uitgeschreven en A opcde volgende .-
acht p1aatsen. ( Een plaats hiervan zal gebruiktworden om 

het'decimaal taken'uit teschrijven. ) 

Aang~zieri echter deze serie statements de waardenvan 

lenA vlak achter elkaar op het papier zou 7"e,tten,) z~u een 

beter FORHAT zijn: 

150 FORHATq5,F20.4) 

I"let dit FORIvlAT worden 20 plaatsen gereserveerd. voor A. 

Aangezi~n h~t getal echter 8 plaatsen hie~van inneemt, zullen 
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ar'lege plaat~en overblijven.tussen de ,vlaarde van I en de waar

de van A,. wa'ardoo-r de outputs gemakkelijl\:er, te, lezen zijn .• 

Ditzelfde resultaat kan oak verkregen_wor~en door het 

. gebruik van aen ander symbool, da~ toegestaan is in aen FORr-fAT 

sta temant; het symbool' X, dOlt betekent: laat een spatie over. 

5X b~tekent dus: lever vijf spaties. 

Het statement: 

150 FORHAT( ,.;L2X,F8.4) 

zou dus ook een scheiding leveren tussen de twee uitges~hreven 

waarden. 

Holleri~h~kariikters. 

Vaak is het gevlenst, datde computer aIleen maar een 

serie karakters of woorden uitsGhrij ft, .zoals opschriften 01; 

titels, of een aanwijzing, dat de berekening aen :teker stadium 

heeft bereild. 

Zulke syml{olen of karakters worden verwezen naar " Hollerith II 

karakters. 

Hollerith karakters kunnen opgenomen worden in een 
I 

FORKA.T statement en zullen uitgeschreven wordenzoal$ z,e in 

het FORr'l£l.T statement opgenomen zijn, 7.,odra een PRINT statement 

verwijst naar dat speciale FORJ':lAT statement. 

De Hollerith karakters moeten vooraf gegaan worden door een . . 
getal, dat de grobtte heeft yah het wer~elijke aantal karak-

tars, dat uitgeschreven moet worden,~~evolgd door de letter H. 

Zo laten bijvoorbeeld de statements: 

PRINT 105 

105 :FORI.JlAT(15H END OF PROBLI!:f.1)· ......... " . " ..... . 
de c,ompu tar ui tschrij ven: I1END OF PROBLErvi ll 

l'1er,khierbij op, dat hat aantal Hollerith karakters 15,iso 

De spatie na H en de twee spati'es'tussen de woorden'moeten in 
> 

het totaal worden opgenomen~ 



4. 

T ECHN J SCH E HOGESCHOOLE I NpHOV EN 

LABORATORIUM VOOR MECHANISCHE TECHNOLOGIE 
EN WERKPLAATSTECHNIEK 

.Eenvoudige FORTRAN programma's.'-

Nog sl~chts tweestatements zijn nodigom eenvoudi~e 

programma's in FORTRAN te schrijven. 

4.1 "STOP. 

10 

t ,STOP statement wordt gebruikt om de computer te la-

ten zien, dat de berekening ~f is en dat d~ machine mciet stop

pep en wachten op zijn yolgende opdracht. 

4 .. 2 END • 

. Het END statement wordt gebruikt om de FORTRAN compiler 

te vertellen, dat ar g€Bn statements meer komen in het program

,ma, zodat de 'compiler zijn taak, het maken van een object pro

gra@na, kan afmaken. 

4.3 Voorbeelden. 

10) Schrijf eeh FORTRAN programma, . dat dria getallen A, B 

en C inlees~ en hun som en prdduktb~r~kent en uits6hrijft. 

Progranima: 

i 

READ +Ol,A,B,C 

X =A +B + C 

PHINT lOl,X,Y 

S'l'OP 

101 FORNA'1'(3E12 .. 4) 
, . 

END 

Dit programma kan uitgevoerd \'Jorden door de statements op een 

kaart te ponsen~ ~~n statement per kaart. 

De COI?lputer zal de FOHTRAN statements ui tvoer.e.n in de volgor-

de, ivaarin ze in bovenstaand programmE\ zijn genoell1d. 

Aangezien het FORi:-lAT statement nie't wordt uitgevoerd., 

maar slechts ihformatie geeft, dott zijnplaats in het pro

gramma er niets toe. 

In bovenstacmd programma is het acm het eind geplaatst., 

OPf.1ER.KIHG:· ;t FOR.NAT $tate-ment voorziet in' FORHATS voot' 

drie getallenen hetPRINT statecrent gebruikt er 

m;;tar t we evan •. : 
, 
~--------------------------~--------------~-------~--~------~ 
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11 

Al~ rle een ldooiere output willen hebben, dan kunnen v'la het bo-
-. 

. venstaanc1e PRINT state.ment vervangen door: 

,X,Y 

en ean '"ander FOHHAT statement toevoegen: 

102 FORI1AT(6n S01:1 =,E12.4/10X,lOH PRODUKT =,EI2~4) 

waarmee hat nieuwe programma wordt: 

READ 101,A,E,C 

X :::: A + B + C 

Y ::: A*, B'* C 

PRINT 102,X,Y 

STOP 

101 FORl'I[fI.T( 

. 102 l i'ORI1i\T( 

.END· 

.4) 
SON =,E12.4,lOX,lOH PRODUKT ::::,Ei2 .. 4) . 

Met deze statements,zal het geschreven resultaat zijtl: een re

gel met de woorden SOM =, gevolgd door de waarde van de som, 

dan 10 I?paties, vervo;J..gens de woorden PRODUKT =, gevolgddoor 

de waard~ van hat produkt. 
'i 

2.) Sc"hrijfeen FORTRAN programma, dat de volgend'e waarden 

inleestj XENGTE, "die de afmetingen zijn' van 
2 een doos in m~ters, en .varvolgans hat total'e oppervlak in m' 

en hat volume:in m3 b~rekent en uitschrijft. 

Pro e;r an11J1 a : 

READ 101 ,DIEPTE 1,HOOGTE 

"OPP = ( XENGTE * HOOGTE + XENGTE '# Dn~PTE + 
HOOGTE ~ DIEPTE. ) 2. 

VOLUf.1E = XENGTF: '* HOOGTli: * DIEPTE 

PRUJT 101,OPP, 

STOP, 

i6:r lFORMAT( .. 4) . 

END 

Indit programma kan het woord LENGTE niet gebruikt\70rden . 

\ 

voor de lengte van aen zijde,.aangezien.de.m~chine een woord, 

dat begint met een II L II aan zou zien voor'een fixed-p<?i.nt 
, 
variabele~ 
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3.) . Schrijf €len FORTRAN programma, dat vier getal1en A, B, 

C en D inleest en hun gemiddeld~ berekent en bitschrijft., 

Programma: 

of 

READ lOl,A,B,C,D 

GENID ::: ( A. + 'B + 'C + D,). / 4. 

PRINT 101,GEHID 

STOP 

101 FORNjd:( 4El2. 4) 

END 

READ 101,A,B,C,D 

GEMID ::: ( A + B +'C .'D ) / 4. 
PRINTl02,GErUD . 

STOP 

101 FORHAT(4E12.4} 
. , ' 

102 F?RN..A.T (l3H GEHIDDELDE ::: ;E12 ~ 4) 

END 

l~ .. ) Scb:rijf een FORTRAN programma, ·dat de straa1 en hoogte 

van een cylinder inleest en zijn tot:ale oppervlalc en' inhoud 

berekent en uitschrijft. 

Programma! 

READ lOl,STRAAL,HOOGTE 

OPP ::;; 6.28,* «STRAAL * STRAAL) +(STRI\AL *HOOGTE) ) 

VOLUNE..;: 3.14 * STI~AAL * STRAAL * !IOOGTE 

PHD·IT 102, OPF, VOLUME 

STOP 

101 FORrvLA.T(2EI2 • 4) 

12. 

102 F'ORHb.T(14H OPPERVI,AKTE -, .4,lOX,9H VOI,uNE ,E12.4) 

Schrijf een programma, dat twee. tallen:;< en Y 

inleest en d~ volgende hoeveelhe'den berekent en ui tschrijft: 

U == 2X + 4Y 
'~,,2 

. '.', ..., 
V xc. + 5XY + ,J. 

W ::: :5 + 4x' + 5X
2 <6X3 

+'~~ . . 
Z ::: ( X + '2Y ) / ( 6X - 4Y ) 

. , 
I, t" .. ',' " . 
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lCJl,X, Y 

2.M-X + 4.*,y 

v X ~ X + 5. * X *' Y + L~ .. * y,* Y 

W :3. + 4. *. X + 5. ~ X * X + 6. * X *' X * X 

z (x+'2.*Y)/(6.*X-4.~Y) 

'PRIl';T 10~,U,V,w,z 

101 FOlmAT(2E12.4) 

102 FORHAT( 4H U ::;:. ,2a2'./+, 5X, 4}1 V = ,E12 .4, 5X, 4H W ::! ,E12 .4, 
• 5X,4H ,Z =,IU2.4) 

. \ 

13 
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~~Verand!~ing in de.Yolgorde. 

In de FORTRAN programma's tot dusverre, .zijn we er van 

uit gegaan, 'dat de statements \'Jordep. uitgevoerd, in de volg~ 

erde, VlRq'rin z,e in het prog;ranllna 'i.roo:i:'komen.' 

jnechter voordelen als de volgorde, ,~~arin d~ 

'statements worden uitgevoerci:, v'er8.nderd kan worden.. ' , 

V~~r liit;doel zijn ver~chillende FORTRAN statements ontworpen. 

2.1 GO TO-,. 

Het FOR'rRAN statement: GO TO n, waarin n het nummer is 

van een ander statement in het programma, zal er voor, 2',orgen, 

dat statementn vervolgens wordt uitgevoerd. 

Voorbeeld: t.'r 
Schrij f een 'programma, da t Serie IS vandrie getallen 

A, B ,en C iillees't en hun sam en .prod";lkt berekent en uitschrijft. 

( Dit voorbeeld is ana~oog aan voorbeeld '1 'uit 4.3, met als 

verschil, dat de berekenirig in dit programma herhaald moet, 

worderi v~or verschillende serie's getallen A, B en C.} 

Programma: 

I HEAD lOI,A,B,C 

PRINT 101 X Y 
" , 

GO TO 1 

101 FOliIvlAT( .. 4) 

END 

Dit prograInma 

en uitschriJven. 

aen kaart in lezen, Xen Y bereke~en 

Danzal het statement GO 'r0 1 de berekening naar statement 1 

doen terugkeren en de volgende kaart in laten lezen. -

Daie procedure zal aoorgaan, :totdat a11e ~anwezige kaarten op 

zijn. 
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Het zo juist besproken. GO TO statement is- a'naloog aan de 

onvoor\;18.ardelijke veFandering in·· de machinetaal. 

Een FORTRAN sta.tementan2.1oog aan de voorw2.ardeli.ike verandering 

is oak buitengewoon nuttig. 

Het IF statemeti~ heaft dit nls doel. 

t st~at in devorm: 

TF(EXP)nl,n2,n3 

waarin EXP een ofLandere uitdrukking betekent, beschreven 

:fs in 2.3, en n1,n2 en,n3statementnurnmers zijn. 

Als de waarde van de uitdrukking tussen haakjes f is, 

gaat de berekening 'naar nl, als hij gelijk aan nul is,na,ar 

n2 en ale de waarde positief is gaa~de berekening naar n3. 

Voorbeeld, 1: 

Schrijf een programma, dat de geta1len A en B per paar 

inleest en het·kleinste getal, of, indian beide gelijk 

zijn, het woord !l GELIJK "., uitschrijf.t. 

Programma: 

1 ~EAD::'lOl, A, B 

IF (11 - .B) 2 , 3, , 4 

2 PRTN'r ·101, A 

GO'TO 1 

3 PEIN'r 102 

GO TO 1 

i+ PRINT lOl,B 

GO TO 1 

101 FORI).l\' T (2E12 .1+) 

102 FORl''lAT(7H GELIJK) 

END 

In dit programma leest'statement 1 een serie waarden Joor A en' 

B in en berekent het IF statement het verschil A-B. 

Als A - B negatief is, gaat 

er voorzorgt, dat A ~ordt 

Vervolgens bfengt het GO TO 

de'berekeni;l1g naar statement 2, dat 

chreven. ., 
statemebt de· berekening naarst~-

tem"ent_l, waar een nieU1!Je serie. 

gelezen. 

~oor A en Bwo~dt in-

. ' 
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A~S A - B" Gel~jk aE!.n nul is, enz, enz. , 
. Het IF statement dient als 'een verta.kking .in het pro-· 

grarilma, dat de berek~nin.g naarstatement2,.3 of:4 laat g~an, 

afh~nkelijk vande waarde A-B. 

Daze proceduregaatdoor, zolang er ka~rte~ beschikbaar.zijn~ 

Een ander g~bruik van het IF state~ent is, de machine 

dan te laten stoppen, ala de' gegevEms, van de'laatste kaart 

uitgevoerdzijn. 
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In d,e laatste paar voorbeelden, is .het GO TO statement gebruikt 

o.m de machiile terug te laten gaan naar een READ· statement, ten-• 
einde €len nieuwe kaart in te leze~. 

Di twas een 'eindeloze 10op,l{ifaarbij gezegd werd, d~ t, de machine 

zou stoppen, als er geen input meer beschikbaar was. 

Dit is echter geen wenselijke manier om te stoppen, aang~zien 

{ . 

de machine Jiliet weet of het probleem afgehandeld is enz.i t te . 

, wachtien op meer input., . 

Het i:;; efficienter de machine te laten stoppen met een S'fOP' 

statement, dat. duidelijk aangeeft, dat het probl'eeni afgehandeld 

is en dat de machine,rlirekt met het volgende'probleem door kan 

. gaari. 

Di t kart gedaan worden met· een IF statement, 2.oa1s dUidelijI;: 

zal worden in het volgende ~oorbeeld. 

Voorbeeld 2: 

Schrijf een program~a, dat serie's van drie getallen A, 

B en Cinleest en hurt sam enpr6dukt berekent en ~itschrijft. 
" , 

( Dit is hat voorbeeld uit 5.1 ) 

Programma.: 

Veronderstel nu, dat de waarde van A nooit "groter wordt 

dan 1030 • ( Bij de meeate problemen zou zoln veronderstlling 

aanvaardbaar zijn. 

We zul1en in icder geval wel ietsover getal A weten en 'kun

nen deze wetenschap gebr~iken am een test earnen te stellen, 

zoal~ in het voorbeeld~edaan zalworden. ) 

Dan kan het onderstaande programma gebruikt worden am 
, 

'de gevraagde berel\.ening te llliaken. 
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Programma: 

1 REJ1D 101,A,B,C 

IF( A- 1.E30 )2,3,3 

2 X ::: A + B + C 

Y=A*B,*C 

PRINT 101',X, Y 

GO 'TO 1 

, 3 STOP 

101 FORHAT( .4) 

.END 

Vlordt 'het IF statement gebruikt als een uitgang uit· de 

loop. 

Teneinde deze-te benutten, mo~t achter de pOUf?kaarten m'et de 

goade gagevens een foutieva kaart geplaatst worden, met een 

waarde .voor A, .die groter is dan, of gelijk is aan 103,0 .. 

Zodra de machine daze" ka0.rtberaikt, zal het IF statement voor 

een overgang naaf statement ~ ~orgen, waardoor de machine stopt~ 

5..3 Comput.ed GO .. T9. 

Dit statement levert, evenals hat IF statement, een 

voorwaardelijka veraridering en h~eft de volgende' vorm: 

GO TO(nl,n2,n}, •••• ••. ,nN) ,i 

waarin i een fixed-point variabele is en nl, n2, •••.••• ,nM sta

tement nummers zijn. 

Als de waarde van i 1 op hettijdstip, dat dit sta-

tement wordt bereikt, de berekaning naar statement nl, 

als i 2 is, de berekening naar statement n2, anz. 

Dit soortstatemant is nutt ,als het programma z.ich in diver

se richtingen moet vertal:::..."k:en .. 

Voorpeeld: 
, . 

Schrijf een programna, dat een waarde X inleest ( daze 

waarde van X gegeven zijn in' inches, feet, yards of mijl) 

en zijn waarde in uitschrijft. 

Programma: 

Laten we aannemen, dat iedere input-kaart een waarde 

,. 
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voorX' en' tevens een fixed-po,int konstante bevat .. ", 

Deze konstartte heeft de waarde'l als Xin inches,' 2 

feet, 3 als X in yards en 4 alsX in mijl gegeven . . . 

We krijge.t:l .progranuna: 

1 ,X,I 

IF( x- I.E30 )2.),3' 
Z GO TO(4,5,6,7),I 

4 X X / 36 •. 

GO TO 6 . 

5 X :::: X / 3. 
GO TO 6 

7 X = 1760.* X 

6 PRINT lOl,X 

GO 'TO 1 

3 STOP 

101 FORHAT(E12.4,Il) 

END 

X in 

• 

In dit hebben !Ie weer een IFstater:lent gebruikt om 

18 

de berekening van het probleem te laten steppen, a1s aIle input

kaarten gebruikt zijn. 

Het computed GO TO statement Werktals voIgt: 

Ale X gegeven is in inches, ,is lIen de bereken~ng naar 

statement 4, waar X door 36 gedeeld vJOrdt ,teneinde yards te 

krijgen. 

Vervolgens zorgt de overgang naar statement 6 ervoor, dat X 

wordt uitgeschreven. 

Als X gegeven is in feet, is I 2 en de berekening naar 

statement 5, waar X door 3 gedeeld worat, teneinde yards te 

krijgen, enz, enz~ 

0PI'1ERKING: De statements in dit programma, zijn niet op volg

orde.genummerd. 

Statement nummers worden aIleen als referentie ge

bruikt en hoeven niet in volgorde in een programma 

te verschijnen .. 
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S .. ubscripted variabelen.· 

Het is normaal in de wiskunde indices te gebruiken bij 

19 

'namen van· variabelen; teneinde, e'en 'notatie te V'e1'gemakkelijken. 

,Bijvoorbeeld: .' 

Xl' 12 , X3 ' X4t •••••••••• ~ Xn 

Soms wo~dt ~otwserieh;eveelheden ~a~gedtiid ala eeq 1'ij en 

elke aparte hoeveelheid, ala eEm element in die 1'ij. 

FORTRAN voo1'ziet ook in het geb1'uik van indices in de 

·namen van variabelen. 

D~e indice iseen positief fixed-point getal ( konstante of va ... 

1'iabele ), die, tussen haakjea, achte~ de naam van de variabele 

gepl~atst aordt, ~oa1s: 

X(l), X(2), enz of x(1), X(M)., enz 

!!! U Hetgetal nul is ili indica echter niet gcqor;toofd. 

De naam van, aen subscripted variabele kan in 'FOR'rRAN statements 

net zo gebruikt VJorden, als een naam van een wi1iekeu1'ige an-

dere variabele. 

Zo kan bijvoorbeelde~n statement om een hoeveelheid 

y Xl + X2 4. te berekenen, gesohre~en worden ale: 

Y = X(l) + iCi) + X(3) 

De notatie met indices heaft in een voorbeeld alsboven echter 

geenbijzonders~aa1'de. 

De bijzondere waarde van dit statement i$, dat het dikwijls 

toelaat lange berekeningen te progra~~eren al~ loops. 

Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid: Y = Xl +,.x:
2 

+ ...... . 

berekend worden door d~ volgende 

Y Q. 

I = 1 

5Y=Y+X(I) 

1= I + 1 

IF(IOI - I)6,6~5 

6 PRINT lO,Y 

statements: 

+ ~lOO 
,."':" -
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6.1 

Tot dusverre hebben we een paar statem~nts ge~chreven, 

waarbij we gebruik maakten van subscripted v.ariabelen, zonder 

echter een kompleet programma te maken,' waarbij de notati.e 'met 

indices gebruikt werd. 

De reden hiervoor. is', 'dat een FORTRAN 'compiler niet in 

staat is een programma te compiler'en, zander dat er snige voor

afgaande informatie.wordt gegeven • 

. Terwijl het programma gecoinpileerd'wordt, moet bekend z;tj#~,w~l-
I 

,ke. variabelen indices hebben en hoeveel verschillende waarden 

iedere indice kari krijgen. 

De ,compiler kan dan een geheugenplaats reserveren vooriedere 

hoeveelheid, die opgeborgen moet worden. 

Deze informatie wordt verstrekt door he DJ:HENSION sta-

tement. 

Voordat een subscripted variabele i.n een programma vers,chijnt, 

moet het genoemd worden in een DHlENSION statement. 

Ge\'loonlijk wordt een DIMENSION statement aan het begin van het 

prograrnma geplaatst; hierin zijn dan aIle subscripted v.ariabe

len genoemd.-

Dit statement heeft de vorm! 

; DH1ENSION V1, V2, V3, ........ '; Vn 

lNaarin VI,. V2, V3, ,enz, de namen zijn van de subscripted varia-

be'len; 
ledera naam. van €len variabe1e, moet gevolgd wot-den door, tussen 

haakjes, de maximale waarde, die de-indice'lean krijgen .. 

Een programma, dat bijvoorbee1d €len subscripted variabele X. 
J. 

zou bevatt~n, wAarin ~ e~n integer k~n zijn van 1 tot 100, 

zou ·een DIJ'fJ.ENSION statement moeten hebben, da.t lui'dt! 

DH1ENSION X(100) 

Voorbee1d 1: 

.~Schri.jf een DU1ENSION statement voor een programma;da.t 

gebruik luaakt vande subscripted variabelen xCI), waarin' I 50 

lean worden,' ZAV(J);' waarin J maximaal 25 is, en HOX(K), waarin , ~ 

K 10 k~worden .. 
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Een goed statement,zou zijn: 

DlMEIJSIQN X(,'?O) ,ZAV(25) ,MOX(10) 
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Er moet eehter weI opgelet worden, dat bij hat gebruik van sub

scripted v;:triahalan een aparte geheugenple.ats wordt gereser..;. 

veerd, voor iedere waarde van'de indic~~ 

Hierdoor kan de besehikbare geheugenruirnte zeer snel verbruikt 

zijn. 

Subscripted variabelen worden dan ook aIleen maar gebruik~, 

als ze eeht noodzakelijk'zijn. 

Fret volgende voorbeeld laat dan ook liet onnodige gebruik van 

een subscripted variabele zien. 

Voorbeeld 2: 

Schrijf een programma, dat de hoeveelheden Xl' Xe; ••• ,X100 

inleest en hun som berekent en uitschrijft~ 

Een programma, dat, de opdracht zouuitvoeren, is: 

DHlEtJSlON X (100) 

y = O. 

I :::: 1 

1 READ 50,~(I) 

y :::: Y + X{I) 

1 :::: 1+1 

IF(lOl - 1)2,2,1 

2 PRINT 50,1 

STOP 

50 FOHlvIAT(EI2.4) 

END 

dit program..."!la worc1en 100 geheugenplaatsen gereserveerd voor 

de hoeveelheden XCI). 

ledere keel' veroorzaakt stat.emant 1· het inlez,en van een nieuwe 

vlaarde J!:(l) t di~ in aen rtiei,lwe geheugenplaats wordt.opg,ehorgen • 

. Onmiddellijk daarila, wordt deze ,vaarde toegevoegd aan: de w,aar..,.. 

de van Y,en is dart niet meer nodig. 

Ret ,vo~gende programma zal de be'rekenihg op een evengoed~ 

manier uityoere·n, echter zonder gehEmgenruimte te ver~p:n·len. 

, ' 
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. Y :::: O. 

I =1 

1 READ 50,X, 

y = y + XCI) 

I =: ,I + 1 

IFCI01 - 1)2,2,1 

2 PRINT 50,Y 

STOP 

50 FORI1AT(E12.4) 

22 

In het volgende voorbeeld, -is de subscripted variabele echt 

nodig, bmdat ~lle 100waarden op he.tzelfde og.enblik in het ge-

heugen no 

Voorbeeld 3: 
zijn. 

Schrijf een programma, dat 100 hoeveelheden XltX2' •••• ~Xl00 

inleest en ze uitschrijft in de volgorde van laag naar hoog., 

Het volgende programma zal voor' de,berekening voldoen: 

DII"J:EIfSION X(100) 

1==1 

1 READ ~X(I) 

I :::: I + 1 

IF(101 - 1)2,2,1 

2 A :::: 1 .. E30 

I :::: 0 

3 1 - T + 1 
IF(101 - r)6,6,4 

4 'IF C X (I) ... A) 5 , 3,(J 3 

5> J :::: 1 

A :::: XCI) 

GO TO 3 

6 IF(.9E30· :... A)8,8,7 
, 
7,PRINT'50,A 

. X(J) :::: '1.lE30 

GO TO 2 

8 STOP 

50 FORHAT(E12.4) , 

END' 

.... , ~, 

; 
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In dit programma, worden eerat aIle 100 It/aarden voor xC I) inge .... 

lazen. 

Vervolgens wondt een getal A tel" verge1ijking gekbzen.(Hie~bij 

is verondersteld, dat aIle waarden X(I) 'kleiner zijn dan dit 

geta1. ) 

Elke;X(I) wordt op zijn beurt vergeleken met A en, indieneen 

getal wordt gevonden, dat k1einer is dan A, krijgt J~ de waarde 

van die X(l) en de bijbehorende indica wordt opgeborgen ala de 

hoeveelheid J. 

Ala allewaarden van X( 1) deze procedure hebbendoorlopen, is 

de lr/aarde van A gelijk, aan de kleinste waarde van xC 1). 

Dan wordt A uitgeschreven en de wa'arde van die xCI) wordt, 
7J' 

1.1 x 10':;v gemaakt, zodat deze XCI) riiet weer als de kleinste 

wordt geaelecteerd. 
30 . 

A wordt dan weer 10 en het proces wordt harhaal~. 

Als aIle 'xeI)'s geselecteerd, als zijndede kleinste, uitgeschre

ven en 1.1 x 1030gemaaktzijn, zal de test in stateltent 6 de 

, \\ de berekening naar statement 8 doe'n gaan,viaar de uitvoe!il)g 

, van het programma zal stoppen. 
, '. 

6.2 Dubbele en drievQudige.subscripts. 

Soms is het gemakl::elijk meer dan een indica in een va

riabele te hebben. 

Bijvoor'beeldj de tri3.nsformatie van een rechthoekig koordinatert

stelsel in een ander, wordt gema1ckelijksh'alve voorgesteld door 

de vergelijkingen: 

, Yl =, al1xi + a12x2 + a13x3 

Y2 ::: 8 21x1 .+ "'22x2 *' a23x3 

Als deelementen in een rij '5n subscript hebben, doemt men de 

rij een-dimensioneel~ I 

Als de elementen in een .rij twee indices hebben~ noemt men de-.. , "., 

rij twee'-dimensioneel, . enz. 

De negen koeffici~nten all' a 12 , enz vormen due een twee-dimeh- , 

.' . 
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sionele rij. 
" FORTRAN voorziet evenzo in het gebruik van twee ... ·en drie-di-
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mensionele rijen, als dat van e~n .. dimensionele. . " 
" . 

Nan variabele met twae indices, wordtgeschrevenin de'vorm: 

ACI,J), en een met drie indices, in, de ~orm: B(I 1 J,K) •. 

lIet DII"iENSION statement moet de maximum waar'de voor de door de 

v8.riabele ge>ioerde indices beschrijven .. 

Een programma, dat bijvoorbeeld de variabele B(I,J,K) bevat, 

'waarin, I maximaal, 10, Jmaximaal 15 en K maximaal 20 is, moat 

het volgende DIJlfJ,ENSIO.N statement· voeren! 

DINENSI01':T :8(10,15,20) 

Voorbee1d: 

Schrijf een programma, dat serie' s viaarden ,voor Xl' x2 

en x3 inleest en de waa~den Y1' Y2 en Y3 bere~ent en uitschrijft, 

De waarden Y 1 t Y 2 en Y 3 mo,eten echter voldoen aan· de volgende 

betrek,kingerr: 
I 

=~t Y1 a11x1 + a l2xZ + a13x
3 

Y2 = a 21x1 + a22x2 +,a23x3 

Programma: 

DIMENSION X(3),Y(3),A(3,3) 

.READ lOl,A(1,1),A(1,Z),ACl,3) 

READ l01,A(Z,1),A(2,2),A(2,3) 

READ l01,A(3,1),A(3,2),A(3,3) 

1 READ lOl,X(l) ,X(Z),X(3) 

IF(X(l) - 1.E30)2,3,3 . 

Z 1(1) A(1,1)*X(1)+A(1,Z).*X(Z)+A(1,3)*X(3)' 

Y(2)= A(2 ,1)* X(l)+A(Z ,2) *X(2)+A(Z ,3)*X(3') 

y( 3)= A( 3, 1) '* X(l) +A (3,2)* X(Z}+P:C3, 3~ *" x( 3) 

PRINT lOl,Y(I),Y(?),Y(3) 

GO TO 1 

3 STOP 

101 FORMAT(3E12.4) 

El'iD· 

.' 
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Ret voorgaande prograrrillla maakt wel gebruik van' d~ notatie met 
. .~' . 

indices om de gebruikte hoeveelheden aan te, gev,en,' maar maakt 

geen gebruik van de mogelijkheden van dez.e notatie om de hoe~ 

'veelheid schrijfwer,k, die v90r'een programma nodig is; te re-

duceren. 

25 

In hat volgende hoofds1;;uk zal een ietsl~andiger manier, am deze 

bereken'ing te programmeren, worden gegeven. 

~ 

, 

; 

, 

. 

" 

. 
.. 

, . 

.. . 
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Al eerder hebben we gezien, dat loops in de FORTRAN taal 

.gekonstrueerd kunnen 'forden door .een'IF statement. 

Een andere, bUitengewocmnuttige, manier am loops teprogram

meren is het gebruik van het 'DO statement. 

Dit statement heeftde vorm: 

waarin n het nuto.mer is van €len later in het 'programma uit te. 

~oeren statement, i een fixed-point variabele is en m
1

, li12 en 

!ii3 positieve fixed-point konstanten of variabelen zi.Jn. 

Dit statement is een6pdracht om de serie statements, ~ie e1' 

door gevolgd worden, tot en met ~tatement n te herhalen, waa~-

bij iedere keer de waarde van i wordt verhoogd. 

De eerst~ kee1' wordt i .gelijk gesteld aan ml ; iedere vo1gende 

keer, a1$ de serie statements Vlordt doorlopen, word,t i ver-

hoogd met een bedrag, ter grootte van m-xt totdat i de waarde 
./ 

1112 overschrijdt .. -
Op dat ogenblik gaat de berekening, voor de rest van het pro-

grarnma,na statement n\, verder. 

De hoeveelheid ffi3 kan weggelaten 

waarde van m3 ,gelijk aan 1. 

Vobrbeeld 1: 

worden; FORTRAN stelt dan de 

Schrijf een programma, dat de hoeveelheden Xl' X2 ' .. ···, XIOO ' 

inle~s~ en hun som berekent en uitschrij£t. 

Dit is voorbeeld 2 Van 6 .. 1. 

Hiervoor 'werden al twee goed lopende programma's gegeven. 

Een gemakkelijker programma zou eehter zijn: 

y == O. 

DO 4I=1,100 

READ 50,X 
4 y y + X 

PRIJ.'TT 50';Y 
STOP 

50 FORIvIAT(E12:4)· 

END 
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, J 

Het DO qtatement stalt 1 

Dan leest het programma een waarde voor X in en tel t de,z'e op 

bij Y. 

Nadrit statement 4 is ~itgevoer~, wordt'! verhoogd tot 2 en een 
, f 

volgend~ w~arde voor X wordt ingelezen en bij Y opgeteld. 

Al~ I tenslotte 100 , ~ordt de 100-ate ~aarde voor X ingele- , 

zen en bij Y opgeteld. ' , .. 

Dan gaat de berekening naar het P'RINT statement(en \l'lordt Y,uit

geschreven .. 

Voorbeeld 2: 

Schrij£ een programma, dat serie!s waarden vo'or xl' X 2 

en X3 inleest en de ,waarden Y1 " Y2 

terwijl voor Y1 , Y2{'~n Y.3 geldt: 

en Y3 berekent en uischrijft, 

Yl :::: a11x1 + B12x2 ,+ af3~3 

Y2 :::: a21x1 +,822x2 + a 2:3x3 

Y3 :::: a
31

x1 + 8 32x2 + 8 33
x3 ( Zie voorbeeld in 6_2 ) , 

PrograInma: . 

DINENSION X(3),Y(3),A(3,:5) 

DO II 1,3 
, 

:::: 

· 1 READ lOl,A(I,1) ,A (1, 2) t,A (1,3) 

2 READ 10ItX~1),X(2),X(3) , 

'IF(X(l) .. l.E30) 3,4,4 

3 DO 51 :::: 1~3 , 

Y(l) :::: o. 
" 

DO. 5J :::: 1,3 

5 Y(I)' :::: y(1) + A(I,J)* x(J) ,< 

.,.. 
, PRINT 101,Y(I),Y(2),1(3) , . ' 

GO TO 2 , · , " ". . 
L~ STOP 

101 FOPJ'-t,l\T(3E12.4) , , 
, 

END , 
i 

" . , 

· 
, 

" 

, , 

, 

. 

~ 
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7~1 'Bepe:rkingen in· het geb:ruik van DO .. loops •. ' 

Bij het gebruik'van DO statements moeten bepaalde re" 

gels in aaht genomen worden. 

De belangrijkste van deze regelszullen in het yoigende stuk 
, 

behandeld ~o~den. 

I. 

1.) Het laatstestatement in een DO loop mag &,een GO TO, IF 

of een ~nder DO state~entzijn. 

Teneinde altijd aan deze regel te Imnnen YO,ldoen, voor

ziet FOR'l'RAN in een. dummy statement, dat, indien I,lodig, 

gebruikt kan worden als het laatste statement in een 

DO loop. 

Dit statement bestaat ,eertvoudig uit het woordCONTI1\iuE. 

2.) Het statement, dat volgt op eert DO statement, mag geen 

DIHENSION of FORHAT statement zijn. 

3.) Een DO loop, mag binnen een andere DO loopvoorkomen, ' 

maar ze mogenelkaar niet overlappen. 

Dit wil zeggen,. dat', wanneer eert DO statem'ent binnen een 

DO loop voorkomt, de tw's'ede een loop moet ui tvoeren, die 

ciindigt vear of op hei lelfde statement, als de ~er8te~ 

4.) Geen enkel statement mag de beiekening van ~uiten een 

DO loop er in vo~ren. 

5.) Gee~ statement in een DO loop: 

DO ni = m
1

,m2 ,m
3 

mai de waarden van i, ml , m2 enm
3 

wijzigen. 

7.2 ,.DO loops.birtnen READ en PRINT statement~., 

A~s er verlangd wordt, dat eehserie waarden wordt uit

geschreven of ingelez,en, 'kan een soort DO loop gebruikt worden 

om het PRINT of READ statement te vereenvoudigen. 

Het statement:-

, READ -lOO~A(l) ,A(2).1A(3) ,A(4) ,A(5) 

k~~ bakort worden tot: 

, READ 100, (A (1),1=1,5) 

In dit stat~ment ~taan de parameters, die ingel~zen moeten wor-. 

<. 
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d'en tUBBen haakj es., gesc'heiden. door, kOlllllla' S en 'gevolgd door de 

aanduiding van de waar~en, die'de iridice kan hebben~ 

Hetg~en tbssen haakjes staat, wo~dt behandeld als een DO loop • 

De uitdrukking: 
. 

PRINT 106~(A(I),B(I),I=1,3) 

zal dezelfde uitwerking hebben a1s: 

PRINT lOO,A(I) ,B(1)',A(2) ,B(2) ,AO) ,BO) 

De READ statements, die gebru:pct zij~ ,in voorbeeld 2 in 7. kun-

nen vervangen worden door het erikele statement: 

- r READ ,lOl,«.A(I,J),J=1,3),I=1,3),(X(I),I==1,3) 

Deze DO loops moeten echter zeer zorgvu1dip; gerangschikt worden. 

Ben onop1ettendheid in de vo1gorde van de indices, za1 er voor 

zorgeni dat de'inputs verwisseld worden. 

Als we bijvoorbeeld: 

I READ 101, ( (.A (I , J) ,J == 1 , 3) ,X ( 1) ,'1:= 1 , 3) 

hadden gebruikt in'\plaats. van het eer-st genoenlde ~tate-ment, dan 

zouden aIle A"s en XIS vernisseld zijn. 

Het eerste' READsta temEmt verwacht de gegevens te vinden in de 

volgorde: 
I , 

A ( 1 , 1 ), A ( 1 , 2 ), A ( 1 ~3 ), A ( 2 ,.1 ) ," A ( 2,2), A ( 2 ,-3') " 

11.0,3), -x (1), xC 2), )« 3)" 

A(3,1), 11.(3,2), 

ter\vij1het tweede READ statement als volgorde .verwacht: 

A(l,l), A(1,2), 11.(1,3), XCI), A(2,1)i A(2,2), A(2 f 3);;X(Z); 

11.(3;1), 11.(3,2), A(3,3), X(3). 

De, door onoplettendheid,opgetreden verschuiving in_input of 

output, kan op deze manier.een bran van grote verwarring ,op--. ' 

leveren voor de programmeur, aangezien de berekeningen gedaan 

worden met een input,. die aan de'verkeerde h.oeveelheden gege-

ven is •. _ 
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8 .. Ihtrinsieke funl~ties. 

In de FORTRAN prograll.1ma's,die tot nu toe besprokenzijri, 

waren de enige rekenkundige bewerkingen; vermenigvuldigen t de

len, optellen en aftrekken .. 

Eris echter nog niet ge~proken over worteltrekken, sinusfunk-
) 

ties, logari tme" en z, bewerkinge n:, :30 vaal>;::- inwiskundige 

problemen wordt gebruikt. 

De machinetaal bevat in het a~gemeen.namelijk aIleen ins;t;ruk-

ties voor de ,basis 'rekenkundige bev/erkingen. 

111et bepaalde meth~den, die in deze instruktie niet behandeld, 

zullen wordeh .. is het mogelijk te worteltrekken; de sinus, ,te 

berekenen, e,nz, tot elke geweilste naucrkeu:r;igheid" door uitslui-

tend de basis rekenkundige bewerkingen toe te passen. 

Het is dUB mogelijk programma's te schrijven om de2:te'en,andere 

gewenste funktieste berekenen. 

Vooralle normale funkties is de vere'iste serie instrukties al .. 
opgenoli1,en in: de FORTRAN compiler, zodat ze met zee.r weinig 

moeite door programmeur gebruiktk~nnen wor?en. 

ledere f~mkti'e is opgehangen aan een FORT,RAN naam en zodra daze 

naam wordt.genoer.td in een programma, 

van de funktie bereltenen .. · 

de machine de waarde 

Het argvmerit van de funktie staat tussen haakjes, onmiddellijk 

qchter de naam van de funk,tie .. 

Het FOHTRAN statement: 

Y ;:: EXP(X) 
'2(: , 

zal er bijvoorbeeld voor,zorgen, dat y = e wordt berekend. 

In ~e'onderstaande taber staan de normale funkties, die gewoon

lijk in aIle FORTP..A~if,compilers aanwe2,ig zijn, met de namen, die" 

er voor gebruikt "jorden. 

WISKUNDIGE FU~ltTIE 

Worteltrekken 

Exponentiele funktie 

Sinus (' van hoek'in radialen ) 

Cosinus ( van h6ik, in radialen ) 

, , ' 

FORTRAN' IMAM 

SQRT 

EXP . 

SIiif 

COS 
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Arctangens (in radialen ) 

Natuurlijke logaritme 

Absolute waarde· 

. , 
ATAN' 

A LOG 

ABS 

31 

Het argument van e~ van deze: funldies hoert geen enkelvoudi

ge.vStriabele te zijn, maar mag elke floating-point uitdtukking 

zj_jn. 

De vvaarde van de funktie v.ordt berekend in de floating-point 

vorm. 

Zo kanbijvoorbeeld de vergelijkin~: 

. y ::: V 1·+ X2 + V 1 ..; X2 

voorgesteld VJorden door het FOR'I'RAH statement: 
, 

y :::Sc,,1RT(l.. + X*X) +SC;~RT(l. - X*X)· 

Ben funktie, die. bovendien in aIle FORTRAN systemen beschikbaar 

is, ismachtsverheffen. 

De FOR'rRAN ui tdrukking voor de funktie 0 is 

X**A 

Deze funkt'ie wordt in de programr:i.eer handboeken gewoonlijk met 

de rekenkundige bewerkingen besproken, maar strikt genomen , 
hoort deze funktie in dezelfdekategorie thuie, als de' zojuist 

besproken.funkties. 

Al A t . b t . t A .' f' . t A In x s geen in eger1s, . e eken y = x ~n e1 e y ::: e , 

en heb is de laatste uitdrukking, die werkelijk wordt berekent, 

;wanneer de FORTRAN ui tdr'Ul:king X**A wordt gebruikt. 

Dit speciale type uitdrukking is een uitzondering op de regel,. 

dat fixed- en float.ing-point hoeveelheden niet in een uitdruk

king genl€mgd kunnen worden. 

Als het argument floating-point is, kan de exponent fixed- of 

floating-point zij,n. 

De ui tdrukking X **2. zal berekend wbrden als e 2 In x, t·erwiji. 

X**2 " zonder decim.aal teken berekend zal wordenals X*X .. 
" 

Voorbeeld: 

Schrijf een F'OR'rI::tAN programma t .dat 'de' viaarde van 

y '= Va + bsinx berekent en uitschrijft voor 100 gelijkmatig 

verdeelde waarden van x, liggend tussen nul- en tr/?-. 

, 
'. 
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'De"konstanten a en b worden van een kaart ingele~en. 

,Programma. : 

READ ,A,B 

X ::: O. 
'. 

DX ::: .. 015707963 

DO 2 ,100 

X ::: X + DX 

1 Y (A + B *' SIN (X) ) 

2 l02,X., Y 

STOP 

(2E12.4) : 

102 FORHAT(Fl0 .. 5,E12.,4) 

END 

32 

Hierbij dient opgemerkt te wor~en, dat hetargument van de funk

tie vo.or het worte1trekken bestaat uit een andere funlctie, de 

sinus. 
*) 

Dit in de versies van FORTRAN toege,staan. 

Indien , kan dit ~tatemerit" vervangen worden doo~ twee 

eenvoudige statements, n.l.: 

U -" A + :rHE- SIN(X) . I 

• Y ::: SQRT(U) 

.. 

*) tussenvoegen: meeste 
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Sta;tement funkties •. 

Ret gebeurt dikwijls, dat we binneneen programma €len 

of ande:te gekornpliceerde uitdrukkiIlg of funktie, .die geen'stan

daard funktie van het 'gebr'uikte FORTRAN systeem·is, moeten her-

halen. , 

Teneinde in zulke gevallen te Yoorzien, staat liet FORTRAN 

systeern to~, dateen funktie in het programma zelf wordt gede-

finieerd. ' 

De programmeur geeft de fuiJ.ktie €len naam, die wiIlekeurigkaiJ. 

iijn, mits deze is toegestaan yoor FORTRAN variabelen. 

De naam van de funktie wordt gevolgd door, tussen haakjes, het 

argument of de argumenten, die. gescheiden moeten iijn door 

komma's,indien er meer dan~~nis. 

De funktie I'lordt in het programma gedefinieerd door €len FORTRAN 

statement a = b te schrijven. 

De linker uitdrukking is de naam, die aan'de funktie wordt ge

geven, en de rechterisde re~enkurtdige uitdrukking, die de 

berekening beschrijft, die gedaan maet wa'rcten, teneinde de 

waarde van ae funktie te verkriJgen. 

Ala bijvaarbeeld de hoeveelheid '11 +:it 7t: VI - x dikwijls ge-

durend.e €len berekening nodi'gzou zijn, zau het FOR'I'RAN state ... 

ment: 

SUSQF(lO = S(tRT(l .. +X)+SQRT(l.-X) 

aan het begin van'het prograrr.ma geplaatst kunnen worden en het 

symbaol SUSQF(X) gebruikt kunnen worden, als dcz,e hoeveelheid 

daarna gevraagd zou worden. 

Het bovenstaande statement definie~rt de funktie aIleen maar. 

Hetzorgt er niet voar, dat berekeningen worden'ultgevoerd. 

Het moet in een programma verschijnen voar een uitvoerings-sta-

ternent. 

Voorbeeld: 

Be ,hoeveelheden: y = {x!2)(Vl+}{ + VI-x) 

z = (y/Z)(Vl+y + yl'-y) 

VI == (z/2) <VI+z + VI"-oz,) 

.' 
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FORTHAN suDprogramma's. 

,,34 

Hoe nuttig de FORTRAN statement funktie oak is, het ge
bruik ervan is aan enige belangri:jlte beperkingen gebonden. 

Ten eer-ste, moet de funktie iets zijn"dat door een enkel~ 

FORERAN statement gedefinieerd kan worden, .. 

Ten tweede, kan de fup.ktie slecht een enkele waarde als output 

berekenen. 

Deze, beperldngen worden inhet FORTRAN'systeem uit de weg ge

ruimd door het gebruik v'an subpror;ranuna I s 

Er zijn, tFee soorten subprograroma's; hat FUNCTION subprogramma 

en hat SUBROUTINE subprogramma. 

Deze beide subprogramn1<7 f s zull€ln in de volgende hoofdstukken 

besproken worden. 

10.1 FliIJQTION subprogramma. 

Het FUNCTION subprogramma ruimt de eerste, bovengenoem
de, beperking uit de weg, aangezien de funktie hierbij door 

meerdere FORTRAN stateme,nts gedefinieerd kan worden. 

Iedere keel' als de berekening ,de naam'van de funtie in het hoofd

programma ontmoet, wordt een vertakking,naar deze serie state-

ments gemaakt~ 

Nadat deze zijn uitgevoerd, gaat de berekening terug naar het , 
punt, waar de vertak.king werd gemaakt. 

Het FUNCTION subprogramma wordt gekarakteriseerd door twee spe- ' 

'ciale statements. 

Het eerste statement moet bestaanuit het woord FUNCTION, ge- ' 

volgd door de naam, die aan de funktie gegeven is. 

Deze naam kan elke. willekeurig,e naamzijn, die toegestaan is 

voor FORTRAN variabelen. 

wordt gevolgd'doort tussenhaakjes, de namen van alle va

riab~len, die bij de berekening van de waarde van de funktie 

worden gebruikt., 

Dd::tQnaam statement wordtgevolgd door de FORTRAN statements, 

die de ge,vraagde berekening IMeten uitvoerenen, die de varia .... 

bele, die de r:~aJn van de .funktie heert, gelijk moet ,makenaan . 
) 

" 
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de berekende waarde. 

Op het ogenblik, dat de waarde van de-funktie is berekend, is 

terugkeer naar het hoofd-programma gewenst, waarvoor het tweede . , 

speciale FORTRAN statement wordt .gebruikt .. 

Dit statement bestaat eenvoudig uit ,het woard RETURN. 

Evenals bij aen echt FORTRAN p;:-ogramma, moet het FUNCTION pro-

gramma beeindigd worden met een END statement .. 

Voorbeeld: 

Schrijf Ben FORTRAN programma, dat de waard'e 

w == Vy + sin y 

van: 

waarin y de g.rootste is van de volgende ui tdrukkingEi!U: 

y = cos 1.2'x2 - 00$ 1.1 x 

en y == cos 3 1.3 x - cos 1.05 x 

voor x = 1, 2, 3, ••• ~ ...... , ·100 

We zullen dit 'daen door eerst een subprogranuna te schrijven, 

dat y berekent en vervo1gens :dit subprogramma gebruikeh in een 

hoofd-programma" dat w berE;kent. 

Laten we de gek0tnpiiceerde funktionele relatie, die y bepaalt 

als x gegeven is, de naam Cm1P geven .. 

Het FUNC'l'ION s]Jbprogramma kan dan gesohreven wordenals: 

6 

, 8 

FUNCTION COHP(A) 

Zl = COS'(.1..2*A*A) - COS(l..l*A) 

2.2 := COS(1.3*i\iHt3) ~ COS(l..05'~U\,) 

IF(Zl-Z2)6,6,8 

COHP ::: Z2 

RETURN 

COHP - Zl 

,RETURN 
, 

Als een argument van de funktie COlIlP, hebben we a,ehoevee1heid, 

A gebruikt. 

Een hoofd-programma, dat daze funktie ,gebruikt, kan geschreven . 

worden ais: 

. 
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'.1 DO 5 1=1,100 

X = I 
2 Y = COHP(X) 

W = SQRT(Y+SIIffl)) 

5 PRINT lOl,X,W 

STOP 

101 FORi''lAT(2EI2.4) 

END 

Statement~~2 zorgt er 'voor, dat FUNCTION subprogramma COHP wordt 

.uitgevoerd .. 

. Hierbij: dient opgemerkt te worden, dat het argument A genoemd 

werd, toen de funktie werd gedefinieerd, maar X genoemd werd, 
. 

1:;oen de funktie werkeliJk werd gebruikt • 

. De A in de. definitie is een dummy variabele -en het subprogram

ma gebruikt in werkelijkheid e1ke variabe1e, die gespecificeerd. 

is, als de funktie wordt aangeroepen. 

Ais de funktie COHP ~vordt gebruikt, wordt de waarde van. Zl en 

Z2 berekent en COMP gelijk gasteld aan de grootste van de twee. 

Vervolgens. zorgt ean I~TURN statement er voor, dat de berake

ning in hat hoofd-programma verder gaat, onmiddel1ijk na st'ate-

ment 2. 

Sommige :F'ORTRAN compilers verlangen, dat,a1s een FUNCTION sub-

programma wordt gebruild, het hoofd-programma ean spe~,iaal 

statement bevat, dat deze situatie aal1duidt. . . 
Dit statement bestaat uit het woord EXTERNAL, gevolgd door de 

'naam van het subprogramma.· 

. In bovenstaand voorbe~ld, zou het statement zijn: 

EXTERNAL COHP 

10.2. 
: 

SUBROUTINE subprograrmna. 

Het SUBROUTINE subprogrrunma ruimt .t)eide beperkin'gen 

van de interne funkties, die in hoofdstuklOw besproken zijn, 

uit de weg. 

Het SUBROUTINE subprogramma wordt, evenals· het FUNc'rION $ub

progranll11a, gekarak.teriseerd door de aam1ezigheid van twae 'spe,:" 
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ciale statements. 
. 

~Iet eerste statement in het subprogramma moet bestaan ui t het 

v'1Oord SUBROUTINE, gevolgd door denaam, die aan de subroutine 

gegeven is. 

Deze .naamkan elkevlillekeurige naam zijn, die toegestaan is 

voor FORTRAN variabelen. 

Hij wordt gevolgd door, tussen ha~kjes, de namen van alle in

put- en output variabelen uit het subprogramma,. gescheiden· 

door komma's,,· 

H-et t"Nee . speciale statement is hetzelfde RETURN statemef?t, 

als in FITI'IC':rrON st1bprogramma I sword t ge bru ikt. 
.: 

37 

Ret SUBROUTINE subprogramma moet eveneens beeindigd wOrden met 

een END statement. 

In het hoofdprogramll1a wordt, op elke plaats, waar het gebruik 

"an €len subprogramma gewenst.is,een speciaal statement inge

voegd. 

Dit s'tateVlent bestaat uiji het woord CALL, gevolgd door de naam ' 

van de subrouti~e eh. tussen haakje~ en gescheiden door komma's, 

ae namen van de argumenten, die gebruikt worden. 

Voorbeeld: 

Schrij f een program..'l1a,. dat de funktie: 

Vl= r + 2r sin2e + r3 VI - cos3 e ' ' 
waarirt r en e poolkoordin.aten zijn van een' bepaald punt, bere-

kent, voor serie's punten eX,!), gegeven in Carthesius ko~~di

naten. 

Een subroutine kan nu gebruikt worden om de koordinaat trans-

formatie te berekenen. 

Een geschikte subroutine zou zijri: 

SUBROUTIIiE THANS(R,THET,X,Y) 

R=S (X*X+Y*Y) 

'nlET::: ATAN(Y/X) 

Uc)?,3,3 

2 'rHET TEET + 3.1415927 

3 .RETURN 

END 
, 

Aangez~en de arct~ng~ns rodtine een principieile waarde tussen 



TECH.NISCHE HOGESCHOOL EINDH9VEN 

,LABORATORIUM VOOR MECH~NISCHE TECHNOLOGIE 
EN WERKPLAATSTECHNIEK 

_1'/2 en 1//2 ,eeeft, is het nodig, door middel van een test te 

bepalen inwelk kwadrant werkelijk thuis hoort en in dat 

kwadrant te plaatsen. 

Di t word t gedaan door de acacis, x, te testen en 11 toe te . . " 

;joegen ala x negatief is. 

Het hoofdprogramma, dat voorgaande subroutine gabruikt, kan ar 

als voIgt uitzien: 

101,X,Y 

CALL TRANS (R, 'I'HET , X, Y) 

W = R + 2. '* R *' (S IN ( TIIET) )* * 2 

W ::: W + R*~3 *SQRT(L ... (COS(THET) hHf'3) 

PRINT 101,X,Y,W 

STOP 

101 FORH.AT(3E12,.4) 

END' 

In dit programma heeft de subroutine diverse argumanten. 
:i 

De waarden van X en Y";'zijn nodig voor de subroutine en die-nen 

beschikbaar te zijn, voordat de subroutine wordt aangeroepen. 

Dewaarden van R en THET worde~ door de subroutine bepaald. 

10·3 ' Verbinding tussen programma en sub:programmc;'s" 

Gewoonlijk, als een naam van eeri variabele wordt ge

bruikt in een.subprogramma, kent de: cQmpiler een geheugen 10-
_.' . 

katie toe aan die variabele, zonder er op te letten of de 

naam ook ergens bui ten hetsu'bprogramma gebruikt wordt. 

Als dezelfde naam ergens·anders in het programma'te voorschiJn 

komt, woreJ.t voor het gebruik daarvan aen geheugen lokatie toe

gewezen, die anders is dan de eerste,\en tussen deze twe~ ~ordt 

geen verband gelegd. 

Stelbijvoorbeeld, dat we FUNCTION COJ'fJP{A) uit het voorbeeld 

in 10.1 als voIgt zouden gebruiken: 

A = .2 

Zl = 5. 
X = COHPUd 

. PRINT. 101,X,Zl 



~. 
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STOP 

lOl,FORHAT(2E12.4) 

E.ND 
I, 

3'9 

Als dit programma ged:r:aaidzQu worden,· zou de vraag naarfunk-

tie COIvrP(A) e1:'1 binneh dat subprogramma, voor .zergen,dat, een 

waarde voer Zlber.ekend ZQU' wordem ala: 

Zl =: cos(1.2)«.2)2) .l 606(1 .. 1 X .2) 

~ .02294 

Toch zal de waarde voor Zl, die uitgeschreven wotdt, 5~ zijn,. 

a-lshet PRINT statement is bereikt •.. 

Het veranderen van Zl in het subprogramma, veranderde niet de 

de waarde van :61 in het hoofdprogramma, omd'at decompiler de 

Zl in funktie COMP en de Zl in het hoofdprogra~ma ~ls twee ge-

heel verschillende dingan behandelt. 

Deze regeling is in de meeste gevallen voordelig, aangezien 

men, terwijl men namen opschrijft voor variabelen in een sub-
'. , 

programma, zich en z,orgen hoaft te maken over toevallig.e 

duplikaties van namen, die reeds in het hoofdprogramma of in 

een ander subprogramma gebru;ikt zijn~. 

~n sommige gevallen echt~r, het ntlttig, dat een naam in een 

subprogral7lIDa 'als eenzelfde 'naa.m in het hoofdp:r:ogr~mma wor-dt 

herkend. 

Iherin voorziet een. speciaal FORTRAN statement, het COr,mON 

statement. 

Dit statementbestaat uit het woord CQM1>1ON, gevolgd door de 

namen van alle variabelen, waarvan de waarden in hoofd- en sub-

programma als dezelfde behandeld moeten worden. 

Het moet v3~r enig uitvoerend statement in, zowel hoofd-,·als 

subprogrammageno.emd . worden. 

Ala bijv60rbeeld het statement: 

COl-·rMON Zl 

in' het bovenstaande programma. als eerste statement-'was geplaatst 

en als-statement ·direkt na het FUNCTION statement in funktie 

COI'I[P, dan zou; indien het programmawerd gedraaid, de waarde 
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.0229~ uitgeschr~ven w6rden ais w~arde voor Zl. 
1 

Als.het gewenst zou zijn. om o:o.kZ2 gelijk te hebben, zou -het 

statement: 

CONHOH Z1,Z2' 

'gebruikt' kunnen worden. 

Een tweede inogelijkheid zou natuurIijk he.t 'gebruik' van twee 

CO~10N statements: 

zijn. 

, COM~'lONZl 

·COH!10N Z2 

40 

Wanne.er er meer dan ~en variahele gelijk gesteld wordt" moeten 
" 

de variabelenen in het hoofdprogramn1a en in hetsubprogramma' 
. . '. 

in dezelfde volgorde genoemd worden.' 

Anders zal ~r een verWisseling in de geheugeus plaats vinden. 

Als eert subscripte,d variabele ,wordt geIijk gesteId, i6 het niet 

nodig een DJ:HENSION en een C,OJI1I10:i:'[ statement te gebruiken. 

Als bijvoorbeeidde variabeleB 50 plaatsen bezet en gelijk .ge

steld wordt, kan dit gedaan worden met de twee statements: . ' 
DIHENSTON B(50). 

COJIiHON B' 

3f eenvOudig met het enkele statement: 

COI\fJ·10N B (50) 

.. 

. ' 

. " 
~--____________ ~ __________________ ~ ________________ ~~ ____________ ~~~~~ __ --J ,. 
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