or
NN31545.1393

39î

TM*#

november 1932

^

Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding
Waäeninäen

ASPECTEN van INFORMATIEVERWERKING
33

VAX-11 Fortran
deel1
(zonder input en output)

I«van Doorne
(red. )

Nota's van het Instituut ziJn inprincipe interne communicatiemiddelen» dut äeen officiële publicaties.
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekkina hebben OP eeneenvoudige weergave van cijferreeksen» els O Peen concluderende discussie van onderzoeksresultaten. Inde ineestegevallen zullen deconclusies echter van voorlopige aard ziJn omdat het onderzoek noä niet is
afgesloten,
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut in
aanmerking»

0000

FER

M ,-

U1\r

ASPECTEN van INFORMATIEVERWERKING

33

De nota's handelend over Aspecten van Informatieverwerking
bevatten inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen het Instituut. Naast »eer concluderende en
toelichtende beschouwingen wordt aandacht besteed aan het
gebruik van programma's» prograamapakketten en apparatuur.
Tevens worden inlichtingen gegeven over praktijkervaring met
en toepassing van de informatieverwerking.
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0. Voorwoord.
Ter voorbereiding van de introductie van de 'Staringeonputer*
heeft de afdeling Wiskunde en Informatieverwerking de task bekendheid te geven aan de nosfelijkheden die de nieuwe computer biedt« Tot
deze taak behoort onder meer. belanghebbenden O Pde hoogte te stellen
van de mogelijkheden van het susteen door de voor het Instituut van
belang zijnde instructies O Ponderzoekersniveau samen te vatten en te
verspreiden.
Vooruitlopend op de ontwikkelingen is in het voorjaar van 1982
een begin genaakt net het bestuderen van de programmeertaal
VAX-11 Fortran» een variant van Fortran-77. De keuze hiermee te beginnen» berust OPeen aantal overwegingen.
- in de Kring Contactpersonen Voorbereiding Staringconputer kwam
tot uiting dat nen O Phet Instituut in de eerste plaats behoefte
voelt aan een handzame sanenvatting van de programmeertaal
waarmee de computer zal worden uitgerust»
- biJ een gobaal doornemen van de 'Reference Manual* bleek dat
men in deze taal aan programma's een duidelijker structuur kan
geven dan in vorige versies van Fortran het geval was»
een betere structuur maakt progranna's meerçgeschikt voor
extern gebruik» een onderwerp waarover de gedachtenvormingOP
het Instituut thans gaande is»
- VAX 11-Fortran kan reeds worden gebruikt voordat de Staringcomputer in bedrijf kont»
- tenslotte speelde een rol dat met een in grote lijnen bekende materie ervaring werd opgedaan net de gekozen procedure van voorbereiding. Deze procedure houdt in dat elke medewerker van de afdeling Wiskunde en Informatieverwerking tiJdens een aantal halfdaagse zittingen biJ toerbeurt een gedeelte van de Reference Manual
behandelt» uit de gezamenlijke bespreking de relevante onderdelen
markeert en na de zitting een sanenvatting schrijft O Ponderzoekersniveau met inachtnening van vooronderstelde basiskennis»

Wat de proärammeertaal Fortran betreft» wordt er van uitâeâaan
dat de lezer reeds ervaring heeft »et Fortran 4en bekend ismet de
inleiding» uitgebracht in de reeks "Aspecten van Informatieverwerking'rdeel 19 {nota 1113)« Hierop voortbouwend isdeze nota samengesteld«
Aan de inhoud van deze uitäave isvoläens de hier omschreven
werkwijze biJäedraäen door W.van Dporne» J.B.H.M.van Gils»
J.R.Maassen» K» Oostindie en Ph.Th. Stol«
Samenstellins*en redactie werden verzorâd door U.van Doorne.

Dr. Ph.Th.Stol
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1.Enkele opmerkingen vooraf«

De hier äepresenteerde vorm van Fortran isäericht OP het äebruik OP VAX-U computers. Dit houdt in dat niet alle behandelde instructies zonder »eer OPandere computers (c.u.CYBER-co*Puters)
bruikbaar zijn» belanghebbenden worden verwezen naar de Cuber-Fortran
Manual» vermeld aan het einde van deze paraäraaf.
Er wordt in meer opzichten eniäszins selectief te werkäesiaan»

- Fortran-opdrachten waarvan de ervarinä heeft sleleerd dat zeOP
onderzoekersniveau weiniä of niet relevant ziJn» kriJäen weiniä
of äeen aandacht» wel wordt aanäeäeven waar (verdere)mogelijkheden beschreven worden»
- aläemene en overbekende soorten opdrachten worden slechts behandeld voorzover ze ineen andere context optreden? zo worden voor
zichzelf sprekende rekenkundige opdrachten zonder meer invoorbeelden äebruikt»
- Fortran-opdrachten die dat waard zijn» worden daarentegen uitgebreider behandeld»
- aspecten van de behandelde stof die niet voorkomen in nota 1113
wurden als zodaniä aangemerkt OPhet moment van introductie»
- in deze nota wordt biJna Seheel afäezien van formele definities»
de voorkeur wordt äesievenaan illustratieve voorbeelden met toelichtinâen waarin ook meer aläemene aspecten van VAX-11 Fortran
worden behandeld»
- de voorbeelden bevatten if' de regel slechts die proärammsfraämenten die het beschrevene toelichten» de lezer met eniäe ervaring
kan ze Gemakkelijk aanvullen»
- veel voorbeelden worden äebruikt om manipulaties met teksten toe
te lichten» dit omdat dit een äeheel nieuw aspect van Fortran is«

Als bron heeft äediend}

- VAX-11 FORTRAN Lansuaâe Reference Manual,
Diäital Eauipment Corporation; Maynard» Mass,
April 1980» No.AA--D034B-TE.
(in deze notaî "VAX-Fortran Manual")

- VAX-11 FORTRAN User's Guide,
Diäital Eauipment Corporation» Maynard» Mass,
April 1980, No.AA-D035B-TE.
(in deze nota' "VAX-Fortran User's Guide")

Verder wordt verwezen naarî

- FORTRAN» een inleidinä,
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding» Waäeninäen.
April 1979» Aspecten van Informatieverwerking» deel 19î Nota 1113.
(in deze nota* "Fortran 4 Nota")

- FORTRAN version 5Reference Manual,
Control Data Corporation» Sunnyvale» Cal.
February 1980» No.60481300.

Deze Nota wordt uitgebracht in twee delen.
Deel 1komt overeen met de inhoud van de hoofdstukken 1tot en met 6
van de VAX-Fortran Manual.Deel 2betreft de hoofdstukken 7» 8en9
van de VAX-Fortran Manual (input- en output-opdrachten en de daarmee
samenhanaende specificaties van en manipulaties met files inVAX'Fortran). In beide delen is informatie verwerkt» verspreid voorkomend
in de VAX-Fortran User's Guide.
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2. Het Fortran-alfabet»
De schriJflekens in VAX-11 Fortran» hierna te noemen Fortran
wanneer geen verwarring dreigt» ziJn weergegeven in Tabel 2»1.
De volgorde in de tabel van deze tekens kan van belans zijn bij de
Fortran-opdrächten die werken met ketens van tekens» zoals bijhet
alfabetisch ordenen» Het "Fortran-alfabet' omvat 82 tekens« Het is
een deelverzameling van de 'ASCII-Character set' die wordt vermeld
in Appendix B van de VAX-Fortran Manual» De ASCII-tekens die niet
tot het Fortran-alfabet behoren» mogen in een Fortr^n-prqgramma
slechts voorkomen als onderdeel van een keten van tekens die als
zodanig is aangeduid» HierbiJ valt te denken aan toelichtingen»
uitgeschreven via een programma» maar ook aan commentaarregels
in een programmatekst. Voor de volledigheid wordt in Bijlage 1
de gehele ASCII character set gegeven met een aanduiding welke
tekens tot het Fortran-alfabet behoren» Tevens wordt de numerieke
(t|entallige)waarde bij elk teken vermeld«
De kleine letters behoren tot het Fortran-alfabet» Ze maken
wat meer nuancering mogelijk. Dat geldt zowel voor Fortranopdrächten als voor commentaren in een programmatekst» Wat de
opdrachten betreft» is het helaas zo» dat kleine en hoofdletters
als.gelijk worden behandeld» het Fortran vertaalprogramma (compiler)
zet alle in Fortran-opdrachten voorkomende kleine letters om in
hoofdletters» Net dit in gedachten dient men deze nota te lezen»
overal waar namen in een Fortran-opdracht aan de orde komen«
De kleine letters in commentaren ondergaan äeen wijziging•

Tabel 2J1. Het Fortran-alfabet (volgorde van detekenst
reäel voor reäel» per reslel in alfabetische c a .
numerieke voläorde)

beken

naam

nieuw t.o.v.
Fortran 4Nota ?

spatie

Ja

I

uitroepteken

It

aanhalingsteken

Ja
Ja

*

dollar

1

procent

l
'

en
apostrophe

(

openinäshaak

)

sluithaak

*

ster

+

plus

r

komna

-

min

•

punt

/

deelstreep

0

t .Bi.

9

Ja
Ja

cijfers
dubbele punt

Ja

äehoekte openinäsbaak

Ja

äeliJkteken

• •

äehoekte sluithaak

A

Ja
Ja

1 1Hl.

Z

3 t .Ui.

hoofdletters
onderstreep

£•

Ja

kleine letters

Ja
Ja

3. De opbouw vsn een Fortran-opdracht.

Een Fortran-opdracht omvat zoals bekend een of »eer reaels»
Elke regel isals volât ingedeeld

positie
1
1-5

aanduiding voor commentaar of test-opdracht
opdrachtnummer» indien nodig

6

vervolgaanduiding» indien nodig

7-72

instructie-gedeelte

73-80

vriJ te kiezen aanduidinä

Zoals binnen een Fortran-regel spaties mogen worden ingelast
ter bevordering van de leesbaarheid» zo mogen ook tussen de reaels
vriJelJk commentaar- en blanco reaels worden ingevoegd.Elke nietblanco commentaarregel moet men markeren door een van de drie tekens
Cf #of (als nieuwe mogelijkheid) !in de eerste positie teplaatsen«
Het commentaar mag vervolgens de posities 2t.m.80 omvatten»
Bovendien ishet toegestaan OPelke regel van een opdracht commentaar
(toelichting) te verstrekken. Dat gebeurt door het instructiegedeelte
in die regel af te sluiten met een uitroepteken in een van deposities 7 t.*. 72» en daar achter het gewenste commentaar te vermelden.
Het commentaar mag zich uitstrekken tot in positie 80.
De eerste positie ineen Fortranregel kan ook een rol spelen biJ
het opsporen van prograrameerfouten.Het is gebruikelijk fouten OPte
sporen door test-opdrachten tiJdeliJk toe te voegen (bijvoorbeeld het
laten uitschrijven van tussenresultaten). In VAX-Fortran kan men nu
de test-opdrachten voorzien van het merkteken D (Debus!)in de eerste
positie van de regel» Vervolgens kan men het vertaalprogramma de
merktekens laten behandelen» of als een commentaar-aanduiding of als
een aanduiding van uit te voeren opdrachten» zie VAX-Fortran User's
Guide» pag.1-10. Hiermee vervalt de noodzaak de test-opdrachten te
verwijderen in de "definitieve* versie van het programma» zodat biJ
volgende toepassingen de test-mogeliJkheden behouden blijven.
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BiJ D-opdrachten die »eer regels omvatten» moeten de vervolgregels
zuwel een D-aanduiding als een vervolg-aanduiding hebben.Een
D-opdracht mag OPde normale wiJze worden voorzien van een opdrachtnummer. Het isoverigens ook mogelijk test-instructies uit te voeren
zonder gebruik te maken van Fortran.Een overzicht van demogelijkheden wordt gegeven in hoofdstuk 2 van de VAX-Fortran User's Guide.
Wat de vervolg-aanduiding betreft» nog dit. Doorgaans omvat een
Fortran-opdracht niet meer dan 20 reaels.Men kan desgewenst een
ander maximum instellen door biJ het vertalen aan tegeven hoeveel
vervolgregels men toestaat. Men kan gaan tot 99 vervolgregels» zie
VAX-Fortran User's Guider paä.1-9.
Het instructie-siedeelte omvat de eigenlijke opdracht of het vervolg van een voorafgaand deel van een opdracht. Het is gebruikelijk
het sleutelwoord in het instructie-gedeelte (READ» DO» IF» ...)met
hoofdletters te schrijven.

Het intikken van Fortran-opdrachten via het beeldscherm v^n een
terminal kan positie voor positie plaatsvinden» volgens bovenstaande
regelindeling. Een andere mogelijkheid is» dat men gebruik maakt van
de TAB-toets en de daarmee aan te brengen tabulator-instellingOP
het toetsenbord» zie VAX-Fortran Manual» pag.1-5.

4. De verschillende soorten opdrachten» hun volgorde van voorkomen.

De verschillende soorten Fortran-opdrachten» te weten

- definierende opdrachten» zoals PROGRAM» SUBROUTINE» ...
- specificerende opdrachten» zoals REAL» DIMENSION» FORMAT» ...
- actievoerende opdrachten (executable statements)»
zoals berekeningen» sprongen» schrijfopdrachten» ...

ziJn binnen een programma-eenheid (program unit) tot O Pzekere hoogte
gebonden aan een voorgeschreven volgorde van voorkomen.

Eenprogramma-eenheid iseenhoofd-ofsubprogramma»
Genoemdevolgordewordtweergegeven inFig.4»l.

1PROGRAM,
commentaar- 1

SUBROUTINE»

1 IMPLICIT
1FORMATH
1

INCLUDE

I

BLOCKDATA

1

1andere
I

FUNCTION»

1)1

specificaties1

1ENTRY 1 DATA 1definitiesvanfunctie-opdrachten

1

1

1actievoerendeopdrachten

END

Fig.4»l.Devereistevolgordevandeverschillendesoortenopdrachtenbinnen eenFortranprogramma-eenheid» Vanbovennaarbeneden
lezend (zoalsinprincipeeenprogramma wordtgelezen)» stevende
horizontale liJnendescheiding aantussendesoortenopdrachten
dienietdoorelkaarmogenvoorkomen» Devertikaal gescheidensoortenopdrachten daarentegen» magmendoorelkaargebruiken»
Dediversesoortenwordenvoorzover nodig indezenotabehandeld»

InFig.4»lkomtdeINCLUDE-opdrachtvoor» Dezeopdracht» hoewel
tegebruikentussenFortran-opdrachten» isinfeiteeenaanwijzing
voorhetvertaalprogramma» INCLUDEzorgt ervoordateenofmeer
completeFortran-opdrachten diemenOPeenfileverzamelde» inhet
programma worden ingelast tervervanging vandeINCLUDE»

1)eenvolledigeopsomming vindt menindeVAX-Fortran Manual» Pag.1-8.

1)

::Voorbeeld 4.1,1 (toepassing van INCLUDE)

OP de file genaamd "dim" staan twee opdrachten?
COMMON Z(100)
DIMENSION X(IOO)

terwiJl het programma gedeeltelijk luidt

INCLUDE 'dim'
DO 11=1,100
1Z(I)=X(I)+ 1.5

END
Het effect is» dat het vertaalprogramma de INCLUDE vervangt door
de (in het programma benodigde) opdrachten die OPde file worden
bewaard. Met INCLUDE isde mogelijkheid geopend OPeenvoudige wiJze
verschillende varianten van een programma samen te stellen.Ook
zou men bijvoorbeeld diverse hoofdprogramma's via INCLUDE kunnen
laten putten uit een verzameling subprogramma's OPeen file.
De file die wordt ingelast (te vermelden tussen apostrophes)
kan OPziJn beurt een INCLUDE bevatten» tot hoogstens 10 'in elkaar
ge-neste' Tiles.De volgorde van de opdrachten die er in voorkomen»
moet voldoen aan de eisen weergegeven in Fig.4»l. Voor details wordt
verwezen naar pag.1-9 van de VAX-Fortran Manual. Inhet voorbeeld
werd de betreffende file eenvoudig met een naam aangeduid» voor de
algemene vorm waarin men files kan specificeren zie men VAX-Fortran
User's Guide» Pag.1-2en pag.3-2.

- iï-

S» De naamgeving in VAX-11 Fortran.

De basis-elementen van een Fortran-opdracht zijn» zoals bekend
verondersteld mag worden

- constanten
- variabelen
- reeksen (arrays)
- uitdrukkingen (expressions)
- functie-aanroepen

Variabelen» reeksen en functies hebben een naam» In VAX-Fortran is
de mogelijkheid geschapen ook aan constanten een nas» tegeven.Dit
in tegenstelling tot Fortran 4» waarin constanten slechts biJ hun
waarde genoemd kunnen worden»
Een naam die betrekkina heeft OPeen basis-element begint met een
letter (hoofd- of kleine letter)en mag naar liefst 31 tekens omvatten» en wel letters» cijfers en/of onderstrepen. Het is toegestaan
meer dan 31 tekens te gebruiken» maar dan ziJn alleen de eerste 32
tekens onderscheidend. De onderstreep kan men toepassen o« een duidelijke spatie binnen een naam te verkrijgen.

Î.Voorbeelden 5î1 (Spaties in namen)

FIND-IT
JA_0F_NEE
FIND IT

Dit ziJn drie namen.De eerste twee bevatten een spatievorm diehen
als een geheel herkenbaar houdt. De derde naam isminder direct als
een enkele naam herkenbaar voor de lezer. Het Fortran vertaalprogramma beschouwt deze naam als gelijkwaardig met FINDIT en dus als afwijkend van FIND-IT» omdat immers spaties mogen worden toegevoegd overal
waar de programmeur dit nuttig acht.
De zelfde voorschriften als hierboven» «lelden voor andersoortige
grootheden als zoJuist genoemd. Gedoeld wordt OPde namen van hoofdprogramma's» van de verschillende soorten subprogramma's en van hun
ingangen» van coromonblokken» enz.

Ï2

Namen van files die in een Fortran-proäramma voorkomen» mogen
slechts 9 tekens lang ziJn» maar hoeven niet met een letter tebeginnen« Deze naam wordt automatisch aangevuld tot een volledige filespecificatie waarin nos ander tekens dan letters» cijfers en onderstrepen voorkomen« Aangezien deze andere tekens inde specificatie
een voorbestemde betekenis hebben» ishet raadzaam dat men zich ook
biJ het kiezen van filenamen beperkt tot het gebruik van letters»
cijfers en onderstrepen» ook al omdat hiermee een grote uniformiteit
in de wiJze van namen geven wordt verkregen« Nogmaals wordt verwezen
naar de VAX-Fortran User's Guide» paä.1-2 enpaä.3-2«

6« De datatypen in VAX-Fortran.

Opdat een Fortran-basiselement (vorige paragraaf) correct wordt
verwerkt» moet in een programma bekend ziJn met welke soort informatie het element overeenkomt« Dit zogenoemde datatype kan besloten liggen in de opbouw van het basis-element» het kan ook impliciet of expliciet worden gedefinieerd«
Voor elk basis-element worden in deze nota vier relevante soorten informatie onderscheiden» achtereenvolgens overeenkomend met

- gehele getallen
- gebroken getallen (getallen met decimale punt)
- logische waarden
- ketens van tekens (character strings)

Voor complexe getallen wordt verwezen naar de VAX-Fortran Manual»
pag.2-9,
De zojuist genoemde vier soorten informatie vragen niet alle
evenveel geheugenruimte.Een enkel teken» een letter bijvoorbeeld»
heeft minder ruimte nodig dan een getal met veel cijfers achter de
decimale punt« Daarom ishet in Fortran mogelijk gemaakt bijelk
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van de informatie-soorten een lenäte te specificeren. Door de lenäten
20 kort moâeliJk te houdenfkont »en zowel tot een zuiniä äebruik van
de ruinte als tot een hoSere verwerkingssnelheid«
Als basis-eenheid van hoeveelheid äeheuäen in de VAX-computer
wordt dooräaans de byte beschouwd» een achttal bits waarin een teken
past. Laat »en de lenäte-specificatie wear dan worden voor Getallen
en loäische waarden dooräaans vier bates äebruikt. Een als zodaniä äel

definieerde keten van tekens heeft meestal een lenäte-specificatie nodiä. BiJ het ontbreken ervan werkt Fortran »et een lenäte van een byte.
Het kan voorkomen dat hoge of zeer hoäe eisen worden äesteld
aan de nauwkeurigheid van berekeningen. Dan kan men voor gebroken
äetallen 8 butes of zelfs 16 butes reserveren? overeenkomend met de
specificaties REAL*8 resp. REALI16 (spreek uit? 'real acht' resp.
'real zestien')r zie Tabel 6>1.
BiJ het datatype REAL*8 wordt gewoonlijk äewerkt met 16 significante
cijfers. Men kan echter ten koste van een significant cijfer het
waardebereik van de gebroken äetallen aanmerkelijk veräroten.
Of men dit doetfhanät af van de aard van de berekeninä. In een
vollende paraäraaf volât meer hierover.

u
Tabel ór1*De datatypen in VAX-11 Fortran«

datatype

sanonieis

1
(OPB.5)1

aant 3ll
butes1

waardebereik

.

i urmi

geheel getal

1

INTEGER*2

!

INTEGER-

INTEGERI4

1

INTEGER

1
2 (1)
-32768 t.».32767
1 -2147483648 t.«. 2147483647
4

i

1

äebroken getali

1

REAL*4

1

REAL

REAL*8

1

DOUBLE PRECISION

REAL*16

1

4
1 abs.waarde .29E-38tot 1.7E38
8 (3) idea» of .56D-308 tot .9D308
16

I

L0GICAL*1

1

BYTE

L0GICALI2

1

LOGICAL

LQGICAH4

1

LOGICAL

1
1 (2)

-128 t.«. 127

(1)

als biJ INTEGER«?

1

als biJ INTEGER*4

1 2

4

1

l_.

1

keten van tekens

n

1

abs.w. .840-4932tot .59Q4932

I

logische waardel

CHARACTERS.

1

CHARACTER*«*) 1
!

- de ketenlengte n

1

ishoogstens 32767»

(4)

- biJ weglating wordt n=1

1

0PHI»(1) -een lengte van twee bytes kan »en ook voorschrijven biJ de

Fortran-vertalingJ VAX-Fortran User's Guide» peg.1-10»
- twee bates ziJn 16bits» het waardebereik loopt daarom tot
2 ** Q 6 -1)- 1=32767» zie opm,(5)i
OP».(2) -een bate kan bevatten? een geheel getal» de logische constanten .TRUE, en .FALSE, of een teken»
- een bate isacht bits» het waardebereik loopt daarom tot
2 ** (8 - 1) - 1= 127» zie O P » . ( 5 ) .

OP».(3) -VAXrFortran Manual» pag.2-5» User's Guide» pag.1-10»
OP».(4) -de aanduiding (*) wordt gebruikt in subprogramma's om de
werkelijke lengte van een keten teverkrijgen» par.12.0»
OP».(5) -de tweetalliâe representatie van de diverse datatapen
in de computer vindt men in User's Guide» Appendix A?
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7. De basis-elementen en de verschillende datatypen.

7.0. Algemeen.

De basis-elementen (par.5)zullen hier nogmaals de revue passeren» waarbij enkele aspecten van Fortran grootheden worden behandeld.
Bij de constanten wordt ingegaan OPhet waardebereik en de precisie
van getallen» bijde variabelen komt het specificerenvan datatypen
aan de orde (Tabel ó»l). Het gedeelte over reeksen (arrays)bevat
een aantal voorbeelden dat niet alleen aanduidt hoe de reeksen als
zodanig te specificeren? maar ook hoe »en de datatypen inhet algemeen aangeeft. Ook het werken met ketens en deelketens komt aan de
orde.

7.1. Constanten.

Geheeltallige constanten (integer constants) worden in VAXFortran OPde gebruikelijke manier genoteerd» als geheel getal
voorafgegaan door een plus-of minteken.Het plus-teken mag worden
weggelaten. Het waardebereik loopt doorgaans van -2147483648 tot met
2147483647» wat overeenkomt met het gebruikelijke INTEGER14,
Anders wordt het wanneer »en besluit »et INTEGER*2 constanten te
werken [Tabel 6»1» opm.(l)3. In dat geval loopt het waardebereik
van -32768 tot en met 32767,
REAL*4 constanten bevatten een decimale punt. Het ismoäeliJk
de bekende exponent-notatie te gebruiken. Het waardebereik van een
REAL*4 constante is zodanisf dat de absolute waarde van zo'n grootheid liât tussen 0.29E-38 en 1.7E38. De computer werkt hierbijmet
zeven significante cijfers.
REAL.J8constanten leveren een hogere precisie.Ook hierbijis
de gewone schrijfwijze met decimale punt van toepassing evenals een
exponent-notatie. Ter onderscheiding wordt niet de letter E maar de
letter Dgebruikt. Doorgaans gebruikt de computer 16 significante
cijfers voor een REALI8 constante en ishet waardebereik het zelfde
als dat van een REALI4 constante» namelijk in absolute waarde lopend

U

van 0.29D-38 tot 1.7B38.Het Fortran-vertaalproäramma biedt de moâelijkheid hiervan 3f te wiJkenî men kan het waardebereik van een
REAL*8 constante uitbreiden tot het interval dat loopt van 0.56B-3Q8
tot 0.9D308» »et äebruikmakinä van 15 significante cijfers
[Tabel 6*1» opm.(4)].
REALI16 constanten hebben 33 siânificante cijfers. In hun
exponent-notatie wordt de letter Qäebruikt.Het bereik van de absolute waarden loopt van 0.84Q-4932tot 0.59Q4932.
Loaische constanten kunnen slechts twee waarden aannemen* .TRUE»
of .FALSE.» bijhet definieren van deze waarden ziJn deomsluitende
punten verplicht. In het aläemeen worden loäische constanten gebruikt
om in een programma vast te stellen en vast te leääen of aan een
conditie wordt voldaan.
Character-constanten (character constants) bestaan uit een keten
van uitschriJfbare ASCII-tekens (printable ASCII characters» zie
VAX-Fortran Manual» paä.B-2). Een keten »oet »en omsluiten door
apostrophes.Een apostrophe bedoeld als teken in de keten» »oet worden genoteerd als een paar opeenvolgende apostrophes.Als onderdeel
yan de keten mogen spaties voorkomen. Een character-constante moet
minstens 1en mag hoogstens 2000 tekens bevatten.

Voorbeeld 7.1»1 (character-constanten)

'Wat isdat?'
'wa"s dat?'
'A+B is onbekend'

Naast de character-constanten kan men beschikken over dewelbekende Hollerith-constanten» behandeld in de Fortran 4Nota» paä.51»
zie ook de VAX-Fortran Manual» Pag.2-13>14.De Hollerith-costanten worden hier niet behandeld» evenmin als de acht- en zestientallige constanten ('octal and hexadecimal constants'» VAX-Fortran Manual» pag.2-10/11)

7.2. Variabelen.

Een variabele in een (sub)program*a is de naam van een hoeveelheid geheugenruimte waarvan de inhoud binnen dat programma kan wisselen* Deze inhoud is OP.elk moment 'dewaarde van de variabele*•
De naamgeving werd behandeld in par.5. Een variabele heeft» op de
zelfde wiJze als een constanter een datatype met de bijbehorende
precisie en benodigde hoeveelheid geheugenruimte. Wanneer aan een
variabele een waarde wordt toeäekendr krijgt deze waarde het datatape van de variabele. Dit komt in par.9 ter sprake.
Hen kan aan meer variabelen de zelfde geheugenruimte toewijzen
(VAX-Fortran Manual» hoofdstuk 5 ) .HierbiJ moeten variabelen of elk
van het tape CHARACTER ziJn of elk van een der andere typen.BiJ
meervoudiä gebruik van geheugenruimte kunnen grootheden van verschillend datatype betrokken ziJn.

OP een of andere wiJze moet van elke grootheid bekend ziJn welk
datatype er biJ hoort. Stilzwijgend geldt de bekende regel dat de
eerste letter van de naam het datatype behaalt; I»J> ...» NduidtOP
een INTEGEREM grootheid» andere beginletters hebben betrekkingOP
een REAL*4 waarde. De beginletter-regel gaat niet OPwanneer men
expliciet anders specificeert. Aan de specificaties» waaronder die
van datatypen» wordt verder aandacht besteed inpar.11» Nu voorlopig slechts enkele losse voorbeelden.

.{Voorbeelden 7.2»1 (Specificatie van datatypen)

REAU4 INHOUD» FRACTIE
INTEGER*2 AANTAL» nummer
LOGICAL*!JA

De variabele genaamd INHOUD wordt hier geen INTEGER*4 grootheid volgens de beginletter-regel» maar een REAL*4 grootheid die geschikt is
om een (in principe) gebroken waarde in onder te brengen. Voor FRACTIE
had geen datatype aangegeven hoeven te worden» gezien de beginletter.

De suSSestieve naam AANTAL betreft een gehele waarde die binnen twee
bates past» overeenkomend «et een waardebereik dat zich beperkt van
-32768 tot en met 32767« De grootheid genaamd nummer» die zonder specificatie zou duiden O Peen INTEGER*4 variabele» stelt eveneens een
'kleine gehele waarde' voor. De logische variabele JA tenslotte»
heeft aan een bate genoeg» OPhet ene moment kan JA plaats bieden
san een van de logische constanten »TRUE* of »FALSE»» O Peen ander
moment is het mogelijk dat in JA een 'erg klein geheel getal'wordt
opgeborgen (een waarde van -128 tot en met 127).
Naast het gebruiken van langere namen en van de onderstreep in
namen geeft het aangeven van datatypen een mogelijkheid zinvolle
namen te geven» niet gebonden aan beginletters»

7.3. Reeksen.
Zoals bekend» moeten reeksen (arrays) als zodanig worden gespecificeerd. Eventueel in combinatie hiermee kan het datatype van de
reeks-elementen worden aangegeven. Een reeks mag tenhoogste zeven
indices hebben. Het aantal indices en het waardebereik van elke
index moet worden beschreven in een van de volgende soorten specificerende opdrachten.

- DIMENSION (VAX-Fortran Manual» pag.5-5)
- COMMON (VAX-Fortran Manual» pag.5-6)
- datatype-declaraties (VAX-Fortran Manual» pag.5-2)

:.'Voorbeeld 7.3»1 (DIMENSION)
DIMENSION MAT(5)» FAT(-2J3)
De reeks MAT wordt hier aangemerkt als een riJ grootheden van het
tape INTEGER*4. OPde gebruikelijke wiJze wordt aangeduid dat de elementen van de reeks worden genummerd met 1»2»...»5.

- ïy-

De reeks FAT is van het tape REAL*4. De indicerinS van de elementen
wordt OPeen meer dlsfenenewiJze aanöeäeven. Deze elenenten zu'n
FAT(-2), FAT(-l)» FAT(O)» FAT(l). FAT(2). FAT(3)

5ÎVoorbeeld 7.3»2 (specificatie van reeksen via COMMON)

COMMON TABEL(0.3,-2Î1), Y(N/2!N+1)

De reeks TABEL herberät REALK4 waarden. Er ziJn twee indices.De eerste kan de waarden 0rlr2r3 aannemen* de tweede index de waarden
-2»—1»0f1•Daar OPaansluitend staat in het äeheuäen de reeks Y» ook
van het type REAL#4. De index van Yheeft een waardebereik» aanâeduid
door de uitkomsten van äeheeltalliäe berekeningen. Een deräeliJke aanduiding van een dimensionerinä isalleen toegestaan in als zodaniä Gespecificeerde subprogramma's» Het hoofdprogramma moet de vaste waardebereiken bevatten waar de variabele waardebereiken in moeten passen»

ÎÎ Voorbeeld 7.3J3

(äeliJktiJdiä specificeren van reeksen
datstape)

R E A U 8 YELL0W(3»0Î4)

De waarden in de twee-dimensionale reeks YELLOW ziJn van het type
REAL*S (DOUBLE PRECISION* zie Tabel 6J1), De eerste index ma* slechts
de waarde 1»2of 3aannemen» de tweede index masf0»1»2»3» of 4bedraSen.

iï Voorbeeld 7.3J4 (specificatie van achtereenvolgens datatype
en bijbehorende reeks)
INTEGER*2A
DIMENSION A(2J5)

Hier wordt A in twee stappen gespecificeerd als een reeks van het
tape INTEGER#2f waarvan de index de waarden 2>3i4>5 mag krijgen.

Gelijkwaardig net deze twee opdrachten is INTEGER*2A(2{5)

,i Voorbeeld 7.3Î5

LOGICAL*!Waar» Wel<0.2>

De variabele genaamd Waar is van het type L0GICAL*1> evenals de
reeks Wel.De elementen van Wel ziJn Wel(O)» Wel(l)» Wel(2), Hen
mag variabelen en reeksen in eenzelfde opdracht specificeren.

In de voorafgaande voorbeelden was sprake van reeksen? ineen
programma bedoeld om te worden gevuld met numerieke of met logische
waarden» De vollende voorbeelden geven onder meer san hoe men reeksen specificeert waarvan elk element een keten van tekens zal bevatten.

JJ Voorbeelden 7.3J6 (CHARACTER-reeksen)

CHARACTER*70 LEDEN(200)
CHARACTER LEBEN<200)*70
CHARACTER A(2Î4>*3» B<0.2>*7
CHARACTER*<N+1) C<-1JM+N)* D(2)
CHARACTER^*) E» H 2 > K )

De eerste specificatie duidt OPeen reeks genaamd LEDEN met indexwaarden 1»2>..•»200.Elk element van de reeks wordt bestemd om een
keten van 70 tekens tekunnen bevatten. Men denke aan de ledenlijst
van een vereniging. De tweede specificatie duidt OPhetzelfde? maar
de ketenlenäte wordt anders aangegeven. Vervolsens wordt de reeksA
beschreven? de elementen ziJn A(2)f A<3)» A(4)> elk drie tekens bevattend. In dezelfde opdracht komt de reeks Bvoor.Daarna worden
de reeksen Cen Dgespecificeerd. Beide reeksen bevatten ketens ter
lengte van N+l tekens.Een dergelijke lengte-aanduiding? gebaseerd
OP geheeltalligé berekeningen» isuitsluitend toegestaan binnen sub-
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programma's. Iets soortgelijks geldt» zoals reeds gemeld biJ voorbeeld 7.3»2» voor het waardebereik van indices van reeksen.
Tenslotte worden Een Fbeschreven» E als variabele en F als een
reeks waarvan de eerste index de waarde 1of 2mag hebben en deandere index

1»...»K mag zijn. De bijzondere lengte-aanduiding(*)

gebruikt men in een subprogramma dat »et ketens werkt waarvan de
maximale lengte in het aanroepende programma wordt gedefinieerd en
dewerkelijke lenäte nader wordt bepaald in het subprogramma» In
het laatste voorbeeld moet Keen waarde krijgen voordat het subprogramma waarin de reeks Fvoorkomt» wordt geactiveerd.

Uit de voorbeelden blijkt dat de aanwezigheid van een of»eer
indices een grootheid tot reeks kan bestempelen. De meest uitgebreide notatie voor het waardebereik van een index heeft de gedaante
ondergrens .'bovengrens.Vermeldina van alleen de bovengrens is»
evenals in Fortran 4* toegestaan. In dat geval wordt de ondergrens
automatisch 1.
Binnen de specificatie mogen de indexarenzen door geheeltallige
rekenkundige uitdrukkingen bepaald» althans in een subprogramma.
Een index mag nul of negatief zijn.TiJdens berekeningen isook
een niet-geheeltallige uitkomst bruikbaar als index» in welk geval
het niet-gehele gedeelte wordt verwaarloosd.

De volgende twee voorbeelden tenslotte» illustreren hoe men
deelketens kan afsplitsen uit een keten. Deze keten kan ziJn ondergebracht in een variable of in een reeks-element» uiteraard beide
van het tape CHARACTER.

îi Voorbeeld 7.3»7 (deelketens in variabelen)

CHARACTER REGEU14» RIJ*7
REGEL = 'DIT ISNR. EEN'
RIJ »REGEL<8.14)

De variabele REGEL krijgt de waarde DIT IS NR. EEN» die 14 tekens
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telt« Vân deze tekens worden vervolgens de nummers 8t<m> 14 inRIJ
overgenomen» die daardoor de waarde NR. EEN aanneemt.

»!Voorbeeld 7«3?8 (deelketens in reeksen)

CHARACTER LEDEN(200)*70» NAMEN<200)*30» ADRESSEN(200)*40
DO 1 I=l»200
NAMEN(I) =LEDEN(I)(1!30)
1 ADRESSEN(I)=LEDEN(I)(31Î70)

Van elk element LEDEN(I)worden de eerste 30 tekens overgenomen in
een element van de reeks NAMEN» de tekens met nummers 31 t.m.70
worden ondergebracht in ADRESSEN»
BiJ de indicering in deelketens moslende indexwaarden uitsluitend
natuurlijke getallen zijn. Indices die men door berekening bepaalt»
worden daartoe zonodig afgekapt» Een niet vermelde benedengrens wordt
automatisch OF 1gesteld» een niet vermelde bovengrens wordt geliJk besteld aan de gespecificeerde ketenlengte. Slechts als beide Frenzen
worden weggelaten mag men de dubbele punt als scheidingsteken weglaten»
en tevens de haakjes«

7.4. Uitdrukkingen.

7.4.0» Algemeen.

Onderscheiden en achtereenvolgens behandeld wordenJ

- rekenkundige uitdrukkingen
- character-uitdrukkingen

(arithmetic expressions)
(character

»»

)

- vergelijkende uitdrukkingen (relational

»»

)

- logische uitdrukkingen

»»

)

(logical

7.4.1. Rekenkundige uitdrukkingen.

Voor rekenkundige uitdrukkingen gelden de reaels uit Fortran 4.
Logische waarden in rekenkundige uitdrukkingen worden als gehele getallen behandeld (zie Tabel 6»1).Voor de logische constanten »TRUE,
en .FALSE» wordt verwezen naar de VAX-Fortran User's Guide» paS.A-7.
De rekenkundige bewerkingen volgen denormale voorrangsregels,uitgezonderd machtsverheffinäen. die worden van rechts naar links afgewerkt.
BiJv. A**B**C wordt berekend als A**(B**C)» met voorrang voor de uitdrukking tussen haakjes» De volgorde van bewerking kan men regelen door
het plaatsen van haakjes» Hen kan hiemee de bedoeling verduidelijken»
sons is het mogelijk de precisie e m e e te verbeteren» Hen mag haakjes
binnen haakJes toepassen (nesten)tot een diepte van 40»
Wat betreft het data-tape na uitwerking van een rekenkundige
uitdrukking» het volgende.De uitwerking iseen reeks bewerkingen
waarbij in elke bewerking twee tussenresultaten worden gecombineerd
tot een tussen- of eindresultaat. Het datatype na elk der bewerkingen
wordt hierbijbepaald aan dehand van de rangnummers» weergegeven
in de volgende tabel.Het datatype van een (tussen)resultaat richt
zich naar het hoogste van de twee betrokken rangnummers. Een voorbeeld! de som van twee resultaten van het zelfde datatype isook
van dat type» het Produkt van een INTEGERJ2 (rangnummer 4)en een
REAL*8 (rangnummer 7)krijgt het datatype REAL*8 (rangnummer7 ) .

Tabel 7.4.1»1.Het datatype na een rekenkundige bewerking die twee
datatypen betreft» richt zich naar het hoogste van de rangnummers.

datatype

rangnummer

L0GICAL*1

1

L0GICAU2

2

L0GICAL*4

3

INTEGERJ2

4

INTEGER*4

5

REAL*4

6

REAL*8

7

REAL*1Ó

8

Volgens het bovenstaande levert een geheeltalliäe deling eengeheeltallige uitkoftstr reden waarom evenals in Fortran 4het ouotient
wordt afgekapt biJ geheeltallig delen.

7.4.2. Character-uitdrukkingen.

BiJ character-uitdrukkingen worden ketens van tekens (waaronder
spaties) samengevoegd tot een keten. Deze bewerking wordt in hetvolgende voorbeeld toesfelicht.

ÎÎ Voorbeeld 7»4*2r1 (character-uitdrukkingen)

CHARACTER A*4t B*3> C*2» X*9, Y«9> Z*4
A= '1234'
B= '567'
C= '89'
X=A// B //C
Y= '1234' // '567'//C
Z =X(iï3)//'4'

Hier wordt keten Xgevormd door samenvoeging van de ketens Ai Ben C.
Deze bewerkinä wordt aangeduid »et //. Keten Yontstaat uit twee constante ketens en de variabele keten C.De ketens Xen Yworden beide
gevuld met de tekens 123456789? Zwordt wordt gevuld »et de eerste
drie tekens uit Xen »et het teken 4? zodat Zen Ade zelfde inhoud
krijgen (zie evt. de voorbeelden 7.3J7/8voor deelketens). De ketens
in character-uitdrukkingen »ogen OPhun beurt ook zulke uitdrukkingen
ziJrir naar believen omsloten door haakjes ter verduidelijking. Zoals
eerder vermeld »ogen de haakjes tot een nesting van hoogstens 40 diep
gaan.
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7.4.3. Vergelijkende uitdrukkinäen.

In veräeliJkende uitdrukkinäen veräeliJkt men in het aläeteen
twee rekenkundige uitkomsten of twee ketens van tekens.Er wordt äetoetst of sprake is van äeliJk/onäeliJk ziJn» kleiner/äroter ziJn of
van niet-kleiner/niet-slroter ziJn.Voor rekenkundige uitdrukkinäen is
een deräeliJke toetsinä welbekend. Ze berust OPde volsorde van de
cijfers 0flr»t.9i Het vergelijken vsn ketens berust OPde voläorde
van de tekens in de ASCII-tabel (BiJlaäe 1)waarvan het Fortranalfabet deel uitmaakt» De kortste van twee ketens wordt? uitsluitend
ten dienste van het verSeliJken» even lanä als de andere äemaakt door
aanvulling »et spaties aan de rechterkant. De uitkomst van een vergelijkende uitdrukking heeft de loäische waarde .TRUE, of .FALSE.» al
naar äelanä het toetsen een bevestigend of ontkennend antwoord oplevert.

5!Voorbeeld 7.4.351 (rekenkundig vergelijken)

REAL*4 Af B
LOGICAL«!

UT

M

A=3
B=5

4 •

U =A

.GT. B

V =A

.NE. B

•

• * •

De uitkomst van A .GT. B is .FALSE, want A isniet äroter dan B.
Omdat Uals loäische variabele aanäemerkt is» kriJät Ude waarde
.FALSE.» Vwordt .TRUE..

::Voorbeeld 7.4.3Î2 (vergelijken van ketens)

CHARACTER B*5» A*7> C*5» D*2
L0GICAL*1 U> V»W
B= 'TEKST'
A* 'TEKSTJE'
C= 'tekst'
D= 'Je'
Ü =B .LT.A
V=A .GT, (C//D)
U=C .EQ, 'tekst '

In de logische variabelen Ut Ven Uwordt deuitkomst van het veräeliJken van ketens vastgeleäd.De ketens Ben Aworden pas dan vergeleken nadat B tijdelijk met twee spaties is verlengd. Ze verschillen
in het vijfde teken (resp.spatie en J ) .Volgens de ASCII-tabel komt
de spatie voor de J> derhalve is B 'kleiner'dan Azodat Ude wsarde
.TRUE.krijgt en daarmee is vastgesteld dat Ben A volaens het alfabet Gerangschikt ziJn.
In de volgende opdracht wordt eerst de keten C//0 Gevormd» waarvan de
inhoud 'tekstJe' is.In de ASCII-volgorde gaat de inhoud van Ahier
aan vooraf» zodat Vde waarde .FALSE, aanneemt.
BiJ uitvoering van de laatste opdracht wordt C tijdelijk met een spatie verlenäd» waarna gelijkheid van de te vergelijken Grootheden wordt tgeconstateerd. Dus kriJät Wde waarde .TRUE..
Het veräeliJken van ketens biedt onder meer de mogelijkheid
alfabetische informatie te ordenen» Door combinatie met de characteruitdrukkingen die tekens samenvoegen en met de deelketens ontstaan
ruime mogelijkheden tot manipulatie van alfanumerieke geGevens.
Opgemerkt wordt nog dat biJ het rekenkundig vergelijken de datatypen
GeliJkGemaakt worden aan het datatype met het hoogste rangnummer
(Tabel 7.4.111)

7.4.4. Logische uitdrukkingen.
Logische uitdrukkingen dienen on vast te leggen ofeen combinatie vanbeweringen waar isof niet. Hoehetmetdeafzonderlijkebeweringen gesteld is» wordt aangeduid metdewaarde .TRUE, of FALSE.»
het zelfde geldt voor decombinatie. Melke combinatie menbedoelt»
geeft »en aandoor eenbewerkings-teken (operator). Alvorens wehierop inslaan» volât eenoverzicht vandetotnu toebesproken bewerkingen» aangevuld met losfische bewerkingen en bewerkings-tekens.
rekenkundige bewerking
character-bewerking

## t / •
//

vergelijkende bewerking
logische bewerking

.LT. .LE.
.AND. .OR.

.EG. .NE. .GT. .GE.
.XOR. .EQV. .NOT.

Het effect vande logische bewerkingen wordt in Tabel 7.4.4M
weergegeven. De beweringen AenB (kolommen 1en2)ziJn waar ofonwaar» watwordt voorgesteld door resp. TenF.Met behulp vaneenlogisch bewerkings-teken kannueengecombineerde bewering wordengevormd» BiJv. de bewering A «AND. B» dieslechts waar isindien zowel
AalsBwaar is (kolom 3)i ofï debewering A »XOR. Bdieslechtsden
waar isalseenderbeweringen AofBwaar is (kolom 5)» nog 'nvoorbeeld is .NOT.A» eenbewering diealleen waar isalsAdatnietis.
Tabel 7.4.451. Heteffect vande lpgische bewerkings-tekens«
beweringen

logische bewe rkingen

A

B

.AND.

T
T
F

T
F
T

T
F
F

F

F

F
1

vraag t.a.v.
beide
de beweringen, waar?

.XOR.

.EQV.

.NOT.A

T
T
T

F
T
T

T
F
F

F
F
T

F

F

T

T

.OR.

l__

_l

minstens een
geliJk- isA
een waar? waar? waardig? niet waar?
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5ÎVoorbeeld 7.4.4M (logische uitdrukkingen)

R E A U 4R
INTEGER*2S»T
LOGICAL« A»B»X»Y»Z
R = 4.3
5 =5
T =6
A=R .GT. S

!

(F)

B=S .EQ. T

!

(F)

i

logische uitdrukkingen
X *A .AND.B

(F)

Y=A .EQV.B

(T)

Z = (R+l .GT, S) .XOR. (T .EQ.2)

(T)

In Aen Bwordt de uitkomst van een vergelijkende uitdrukking vastgelegd» in X» Yen Zhet resultaat van een logische uitdrukking
(.TRUE,of .FALSE.i in het voorbeeld aangeduid «et resp. TenF ) ,
In de meest gangbare toepassing van logische uitdrukkingen komen
rondom het bewerkings-teken logische grootheden voort constanten» variabelen» reeksen» ...en zelfs logische of vergelijkende uitdrukkingen (zie voorbeeld). Dit kan betekenen dat in een logische of ineen
vergelijkende uitdrukking bewerkings-tekens van alle tot nu toebehandelde soorten voorkomen. Tussen en binnen deze soorten bewerkingstekens bestaat een volgorde van afhandeling (VAX-Fortran Manual.
pag.2-28). Door toepassing van haakjes ontloopt men de noodzaak deze
volgorde te kennen en vermindert de kans OPverwarring» zie het voorbeeld. Volledigheishalve isde volgorde van afhandeling opgenomen in
BiJlage 2.
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8.Niet-loäische bewerkinäen OPloäische Grootheden»
loäische bewerkingen O Pniet-loäische ärootheden.

Uit Tâbel 651 en uit verspreide op«erkinäen in het voorafgaande
kwam naar voren dat loäische ärootheden kunnen worden Gebruikt als
Gehele Getallen naar ook on de loäische constanten »TRUE* en .FALSE*
te kunnen opslaan* In het eerste äeval wordt een uitkonst van het loäische datatype omgezet in een äeheeltalliä resultaat» waarvan het
datatype voläens Tabel 7.4.1»!wordt bepaald.Ook ishet 20 dat biJ
het vergelijken van een loäische met een numerieke uitdrukkinäf de
loäische uitdrukkinä sich oua datatype naar de nunerieke richt.
Wat de loäische constanten betreft» de voläende opmerkinäen.
Een loäische ärootheid kan de waarde .TRUE, of .FALSE. kriJäen»
hetzij via een directe toekenninä van waarden» hetzij als resultaat
van een veräeliJkende of een loäische bewerkinä. De waarde .TRUE,
wordt in de VAX-computer vooräesteld door een serie enen» .FALSE,
door een serie nullen. BiJ het testen of een loäische ärootheid
.TRUE, of .FALSE, is» wordt uitsluitend O Phet laatste ('leastsignificant') bit äelet.
Het isook moäeliJk loäische bewerkinäen toe tepassenOP
äeheeltalliäe ärootheden of OPeen äemenäd äeheeltalliä-loäisch paar.
Dan worden de loäische bewerkinäen uitäevoerd OPde afzonderlijke
bits» zoals die voorkomen inde tweetalliäe weeräave van de betrokken
ärootheden. Hierbij komt »TRUE, overeen met~l en «FALSE, »et 0en is
het resultaat per definitie äeheeltalliä.Meer informatie in4,
- VAX-Fortran Manual» paä.2-28»
- Fortran 4Nota» paä.24»
- VAX-Fortran User's Guide» Appendices AenD»

it Voorbeeld 8»1 (bit-voor-bit bewerkinä)

i =27

! tweetalliä iî 011011 (=27» tientalliä)

J = 14

!.

k = i .AND. J

!

»»
»»

Jî 001110 (=14»
kJ 001010 (=10»

rr
•»

)
)

In de tweetalliäe representatie van kkomen de bits 1voor» alleen
daar waar zowel in ials in Jeen 1staat.
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9. Vervanäinäs-opdrachten» ASSIGN.

In een vervanäinäs-opdracht (assignment statement)wordt een
uitdrukking uitgewerkt en tevens de resulterende waarde gebruikt ter
vervanging van een nader te omschrijven grootheid. ASSIGN dient om
een geheeltallige variabele te bestempelen tot opdrachtnummer. Voor
de toepassing van ASSIGN wordt verwezen naar de VAX-Fortran Manualt
pag.3-5. Men onderscheidt de volgende typen vervangings-opdrachten

- rekenkundige vervanginäs-opdrachten
- logische

»»

- character-

»»

De algemene gedaante van een vervangings-opdracht is

v=e»
waarin eeen rekenkundige? logische/vergeliJkende of een characteruitdrukking ist waarvan de uitkomst de waarde van vvervangt.Welke
combinaties van ven eziJn toegestaan» wordt vermeld in Tabel 951f
evenals de vervanginäs-tapen die men in dit verband onderscheidt.

Tabel 9ï1• De tapen vervangings-opdrachten v=e» de aard van ven e.

! v« te vervangen grootheid
vervariainäs-type

1datatypev

grootheid v

Rekenkundig

1INTEGER

variabele*

IREAL

reeks-element

e!vervangende
uitdrukking

rekenkundig

1LOGICAL
Logisch

Character-

1LOGICAL

variabeler

1

reeks-element

1CHARACTER

variabele»

1

reeks-element»

1

(deel)keten

i

logisch/vergelijkend

character-
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BiJ rekenkundige vervanging nag de te vervangen waarde veen
variabele of een reeks-element ziJni waarbij voor beide de drie inde
tabel genoemde datatypen ziJn toegestaan. Het kan biJ rekenkundige
vervanging dus voorkomen dat de datatypen van ven e verschillend
ziJn. In dat geval wordt het datatype van e automatisch omgezet in
het datatype van v, Deze omzetting wordt weergegeven in Tabel 952.
BiJ character-vervanging kan het ziJn dat v en eeen verschillend
aantal tekens bevatten» m.a.w. in lengte verschillen. Isvkorter dan
e» dan wordt het linker gedeelte van e in vgeplaatst voorzover het.
past« Isvde langste» dan wordt e links in vovergenomen en wordt
vervolgens aan de rechterkant aangevuld met de nodige spaties.

Tabel 9î2. Omzetting van het datatype van e in de rekenkundige
vervanginäs-opdracht v=e.

1)

Vdata\type e

REALM

INTEGER

1 REAL*8 1 REALI1Ó

LOGICAL

I

i

1

data- >.

1

typev

afkapping OPINTEGER

INTEGER

2)

LOGICAL

.1
|REAL*4

aanvulling

—

—

+

1

afronding OP REAL*4

2)

met
REALJ8

decimale punt

REAL*16

nullen

toevoeging 1

—

1afronding OP REAL*8

en
nullen na dec.punt

1

1)Be volledige tabel waarin ook opgenomen het datatype COMPLEX» iste
vinden in de VAX-Fortran Manual» paä.3-2.
2)BiJ deze omzettingen moet de waarde van ebinnen het waardebereik
van v liggen.

3*>

Ter toelichting een voorbeeld »et toepassingen van vervangingsopdrachten.

J{Voorbeeld 9»1 (diverse typen vervangings-opdrachten)

CHARACTER KETEN*7» E(2)*10
L0GICAL*1 B<10)» D
REALI8A
A« 2.4

rekenkundige vervanging (1)

I »A**2 + 1

»»

f

»

(2)

B(I)=3+A

»»

»

»

(3)

C =A -1

»»

t

(4)

» »

(5)

f

(6)

» »

(7)

f

(8)

»

(?)

D= .TRUE,

logische
»»

B ( I M ) =C .GT.A
KETEN = 'Program'

character-

E d ) =KETEN // 'na'

>»

E(2)(1Î8) = 'Programma"s'

»1

t

»

»
»

Bovenstaand programma-fragment omvat vier rekenkundige» twee logische
en drie character-vervangingen» zoals aangegeven in het commentaar.
BiJ de eerste vervanging (1)krijgt Ade waarde 2.400000000000000»
overeenkomstig de REAL*8-specificatie voor A. In (2)heeft de uitkomst van het rechter lid het datstype REAL*8. De waarde ervan» te
weten 6.760000000000000» komt afgekapt in Iwaardoor 1 = 6 wordt,
Vervolgens wordt in (3)het reeks-element B(6)gevuld met de afgekapte waarde van 3+A wat gelijk is aan 5» immers» biJ berekeningen wordt
de logische reeks BOPgeheeltallige wijze behandeld. Omdat B(6)=5
binnen het waardebereik van een LOGICAL*!grootheid ligt» verloopt
opdracht (3)naar wens.Opdracht (4)spreekt voor zich zelf,
De logische vervanging (5)geeft Dde waarde .TRUE.. In"(6)wordt geconstateerd dat de waarde in C» namelijk 1.4000 0 00» niet groter
is dan die in A» waardoor B(7) .FALSE, wordt,
Tenslotte de character-vervangingen. Be keten genaamd KETEN kan volgens de CHARACTER-specificatie zeven tekens bevatten» Juist genoeg om
het woord 'Program' in teplaatsen hetgeen in opdracht (7)gebeurt.

3ti ~

InE(i)en inE<2) isplaats voor tien tekens» Vervanging (8)voegt
aan de inhoud van KETEN iets toe waardoor een nieuwe keten ontstaat
die de negen tekens 'Programma 'bevat. Hierbijwordt automatisch de
nieuwe keten met een spatie verlengd om het gespecificeerde aantal
van tien tekens in E U ) te doen ontstaan« Resultaat« E(l)wordt
'Programma ',De laatste opdracht betreft de keten gevormd door de
elf tekens van het woord Programma's. Getracht wordt deze tekens te
bergen in de posities (bates) i»2 «..f8van E(2). Er vallen daardoor
drie tekens aft waarna deketen 'Program»'wordt geborgen in de eerste acht butes van E(2)en de twee overige bates niet van inhoud
veranderen»

10. Besturinäs-opdrachten.

10.0. Algemeen.

Fortran-opdrachten worden gewoonlijk afgehandeld in volgorde van
voorkomen in het programma. Besturinäs-opdrachten kunnen deze volgorde wijzigen. Ze ziJn vermeld in Tabel 10.0J1.
De sprong-opdracht GOTO wordt bekend verondersteld (VAX-Fortran
Manual» pag.4-2). In de nu volgende paragrafen worden de overige besturings-opdrachten systematisch behandeld«

10.1. Berekende sprong.

De berekende sprong (computed GOTO) kiest via een berekening een
opdrachtnummer en verzorgt de sprong naar de opdracht met dat nummer.

.5Voorbeelden 10»1J1 (berekende sprong)

GOTO (1»7.3»4)P(J)+3
GOTO (4.10.2).A
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De opsomiinä (..» ..» ••)bevat de opdrachtnuwers (hoogstens 500 stuks)
waar naar toe äespronäen kan worden« Na de opsoakinä maâsen een koana
plaatsen« De GOTO bevat een rekenkundige uitdrukking die bepaalt waarheen äespronäen wordt» Zonodig wordt Seheeltalliä afsekapt.De waarde
A-2<7 biJvr leidt» afäekapt OP2» tot een spronä naar het tweede nummer
in deOPsoaminsl» dus naar de opdracht net het nuaaer 10» Een berekend
nuaaer dat buiten de opsoaainä valt» leidt niet tot een spronä.

Tabel 10.0J1. Besturinsls-opdrachten in VAX-11 Fortran.

nieuw

besturinäsäeheel

opdracht

GOTO

f

opaerkinsfen

gedeeltelijk

_.

». spronä of berekende spronä

1)

voorwaardelijke opdracht

2)

IF
blok-IF

_ *

-

DO

*

voorwaardelijk opdrachtenblok
beäinpunt van een D0-lus

DO WHILE

*

beäinpunt voorwaardelijke lus

END DO

*

eindpunt D0-lus

CONTINUE

-

CALL
RETURN

-

PAUSE

-

idenr of vervolgen proäranaa

*

aanroepen van een subroutine

*

terugkeer naar aanroepend proä.

*

stoppen» doorslaan of DEBUG

STOP

het prosiraaaa wordt be-eindiäd

END

het proäranna isafäewerkt

1)Assigned GOTO wordt als niet-relevant beschouwd (VAX-Fortran
Manual» pasi.4-3)
2)De rekenkundige IF iseen verouderd type opdracht en wordt danook
niet behandeld» zie evt» onder "arithmetic IF' in VAX-Fortran
Manual» past.4-4.Loäische en blok-IF's werken overzichtelijker.
3)VAX-Fortran Manual pasf.4-9» VAX-Fortran User's Guide» Chapter 2.

3)
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10.2, Logische IF.

De logische IF (logical IF)verzorgt de voorwaardelijke uitvoering van een opdrachtî slechts als een gegeven logische ofvergelijkende uitdrukking de waarde .TRUE, heeftf wordt deopdracht uitgevoerd.

ÎÎ Voorbeelden 10.2U.(logische IF)

IF (J.GT.l .AND. J.LT.9) J-JU
IF (H(l).EQ.l)GOTO 5
IF (B) C=0.

In de eerste opdracht wordt Jmet 1verhoogd» uitsluitend als J tussen 1en 9 list.De volgende opdracht behelst een sprong naar een opdracht »et nummer 5ergens in een programma* welke sprong slechts dan
wordt uitgevoerd wanneer M d ) de waarde 1bevat,
De laatste opdracht maakt C-~0.0onder de voorwaarde dat de sis loäische variabele bedoelde grootheid Bde waarde .TRUE, bezit, Hierbij
kan Bde uitkomst (.TRUE,of .FALSE.)van een vergelijkende of van
een loäische uitdrukking zijn» vastgelegd in een eerder stadium in
een programma? zie par.7.4»
In de logische IF bestaat het gedeelte achter IF(...) uit een
volledige Fortran-opdracht. Dit mag niet elke soort opdracht ziJn.
Niet toegestaan zijn namelijk de besturings-opdrschten?
IF» blok-IF» DO» DO WHILE» END DO» END

10.3. Blok-IF constructie.

De blok-IF constructie (block IF construct) is een veralgemening
van de logische IF. De blok-IF constructie dient om selectief groepen
van opdrachten (blokken) wel of niet te kunnen uitvoeren. Er bestaan
vier soorten opdrachten» blok-IF opdrachten» waarmee men een blok-IF
constructie kan vormen. Ze worden vermeld in Tabel 10.351.

3é

Tabel 10.3»1. De blok-IF opdrachten en de wijze van toepassing ervan.

blok-IF opdracht

in een blok-IF constructie toe tepassen alsï

IF THEN

beginpunt

ELSE IF THEN

eventueel volgende blok-IF opdrachten

ELSE

eventueel voorlaatste blok-IF opdracht

END IF

eindpunt

De blok-IF's zullen in figuren nader worden toegelicht.
Ter vergelijking wordt in Fiö.10.3»1de structuur van een logische IF
afgebeeld en in de Figuren 10.3J2/3de structuur van een blok-IF
constructie. Tenslotte geeft Fig.l0»3»4 een programma-onderdeel waarin alle tapen blok-IF opdrachten worden gebruikt. Door inde Fiäuren
10.3Î2/3/4 het diagram-gedeelte links te vergelijken met het Fortrangedeelte rechts» endaarbijde uitgebreide onderschriften te bestuderen» kan de lezer inzicht kriJäen in de werking van de blok-IF's.
I

Fortranopdracht1

.FALSE. I
I
1——.
Fortranopdracht
1

I

2

•+

I
Fig»10.3ïl. De Fortran-componenten bijde logische IF»
IF en opdracht 1staan in de progrsmmatekst OPde zelfde
regel. Opdracht 1mag niet zelf een logische IF zijn.Afhankelijk van
de uitslag van de IF» wordt opdracht 1al dan niet afgewerkt.
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Fortran-tekst

D i a g r a m

overeenkoBstiä
het diaâram

.FALSE«
IF (A.LT.3.)THEN

.TRUE.

"

i
THEN
!

1

1
1

A= 1.

1

b 1o k 1
1
1
1
END IF
1

...

C=2.

•
-<~

END IF

HHHNHHNMHNMMHHHMHHHHHMHMHNNNHHMHHNMHHHH

Fia.10.352. De Fortran-componenten van de IF THEN constructie.
De componenten IF en THEN komen in het proäranmaOP
de zelfde reäel» daaronder het IF-blok (blok 1in de fisiuur),
Ter afsluiting van de constructie volât END IF.Afhankelijk van
de uitslaâ van de IF» wordt het IF-blok al dan niet afäewerkt
(het IF-blok maä ook weer blok-IF constructies bevatten).
Het proârsftma vervolât «et END IF.

- «3b'

iM MM N H H f

D i3ä ran

Fortran-tekst
overeenkomstig
hetdiaäran«

.FALSE.
IF (A.LT.3.)THEN

.TRUE.

A=1,

1—
b l o k
1

1
C =2.

ELSE

1
b l o k

.

A=2.

2
C=1.

---<--

END IF

Fia.10.3J3. De Fortran-co&ponenten van de IF THEN ELSE constructie.
Decomponenten IF en THEN staan in de zelfde Fortranreäel.Verder komt de voläorde van de Fortran-tekstreäelsovereen
met deordening van de blokjes van boven naar beneden in de fiäuur.
Afhankelijk van de uitslaä van de IF wordt blok 1ofblok 2 afgewerkt (inblok 1en in blok 2moäen ook weer blok-IF constructies
voorkomen). Het programma vervolät »et END IF.
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F o r t r a n

s t r o o m d i a ä r a

IF(A.GT.B)THEN

3

->"

B =B

D=B

F = A- B

F =A -B

'

ELSE IF(A.GT.C)THEN

3

>-

D =C

D=C

F = A- C

F=A -C

1
ELSE IF(A.GT.Z)THEN

J3

)-->-

D =Z

B=Z

F = A- - Z

F =A -Z

••

ELSE
D= .0
F =A

._>

END IF

Fia.10.3J4. Een proäramma-äedeelte waarin slle blok-IF's voorkomen.
Links het stroomdiaöramr rechts de daarmee overeenkomende
blok-IF constructie. Door toepassingen van insprinäinäen kan mende
blokken duidelijk doen uitkomen in de proärammma-tekstf blanke reaels
zijn niet altiJd nodiä. Bovenstaand proäramma-äedeelte werkt een blok
af en vervolät met END IF.
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Een IF-blok mag alle actievoerende opdrachten (executable statements» par.4)bevatten» waartoe ook lees-» schrijf-» en F0RMATopdrachten gerekend kunnen worden» Een IF-blok in een sub-of hoofdprogramma mag danook in Fiä»4»1worden äerekend tot de actievoerende
opdrachten»
Een IF-blok isuitsluitend toegankelijk via een blok-IF opdracht» dat
wil zeggen dat het niet is toegestaan» buiten een blok te verwijzen
naar een opdracht erbinnen.
Men mag binnen een IF-blok een blok-IF constructie toepassen»
Een voorbeeld van zo'n ge-neste constructie wordt gegeven in de VAXFortran Manual» paä.4-10» Men maä hoogstens 20 IF-blokken en/of D0lussen in elkaar nesten.

10.4. DO-lussen.

10.4.1. Ge-indiceerde DO-lussen»

Ten opzichte van Fortran 4 is er wat de DO-lussen betrefl» ook
sprake van een uitbreiding van de mogelijkheden.
De welbekende DO (ge-indiceerde DO)mag nu namelijk ook met eenr.ietgehele index worden toegepast» waarbijde beginwaarde» eindwaarde en
stapgrootte elk in de vorm van een rekenkundige uitdrukking in deD0opdracht maä worden opgenomen» Dewaarden van deze uitdrukkingen
krijgen gedurende het uitvoeren van de DQ-lus het datatype van de
lopende index. Alvorens de lus wordt geactiveerd» wordt uit de beginwaarde» eindwaarde en de stapgrootte het aantal herhalingen berekend.
Daarom staat het de programmeur vriJ» begin» eind en stap binnen de
lus tewijzigen zonder dat dit het aantal herhalingen be-invloedt!
De index zelf mag men niet veranderen binnen de D0-lus.
Evenals in Fortran 4mag men de DQ-lus voortijdig verlaten en er in
terugkeren na uitvoering van opdrachten buiten de lus» als de index
maar niet wordt veranderd (VAX-Fortran Manual» paä.4-13» 'Extended
Range'). Ishet volledige aantal herhalingen een maal doorlopen» dan
is terugkeer niet zonder meer toegestaan. In dat geval mag de lus
slechts via het beginpint DO worden binnengegaan» het zelfde geldt
voor een lus die nog niet werd betreden»

De weerde van de index na het doorlopen vsn het volledige aantal herhalinGen isi in teGenstellinG tot Fortran 4» wel Gedefinieerd. Ze is
äeliJk aan de eerstkomende waarde waarbij de DO-lus werd verlaten.
Het,beGinpunt van een DO-lus iseen DO-opdracht.On het eindpunt
aan te Geven» ziJn er twee mogelijkheden. De eerste isde Genummerde
opdracht» zoals tot nu toe Gebruikelijk. De tweede moäeliJkheid isde
opdracht END DO die Geen opdrachtnummer nodiG heeft.

5!Voorbeeld 10.4.1»! (Genummerde DO-lus met index van type REAL*4)

M=9
=-1» M/2» 1.6

DO 1»F
K=F
1A(K)=F

In deDO staat na het opdrachtnummer een komma» deze is facultatief.
Eerst wordt berekend hoe vaak de lus doorlopen zal worden. Hiertoe
wordt de eindwaarde minus de besinwaarde gedeeld door de stapërootte
en het resultaat naar boven afGerond OPeen Gehele waarde.Omdat hier
M/2=4> wordt de eindwaarde 4.0 want F is van het tape REAL*4. Het aantal herhalingen van de lus is in dit Geval GeliJk aan de naar boven afGeronde waarde van -C4.0- <-1.0)> /1.6» die 4bedraaGt. Fdoorloopt de
waarden -1.0 +0.6 +2,2 +3.8»* de DO-lus wordt verlaten zodra F=5.4.
AchtereenvolGens wordt K -1»0»2»3 omdat de opdracht K =F een omzettinG
van datatype inhoudt (Tabel 9»2).Nadat de lus het Juiste aantal keren
is doorloper.» isF=5.4 en A(-l)=-1.0

A(0)=0.6

A(l)=2.2

A(2)=3.8.

Het voorbeeld kan met een END DO als volât worden herschreven!

ÎÎ Voorbeeld 10.4.1»2 (END DO)

M- 9
DO F =

-1» il/2» 1 .6

Geen opdrachtnummer nodiG

K = F
A(K) =
END DO

F
Geen opdrachtnummer nodiG

* *
Alle opdrachten vanaf DO tot en met de eerstvolGende END DOeronder
behoren tot de zelfde lus.Een DO-lus maä een andere DO-lus omvatten.

Noä twee opmerkingen over de äe-indiceerde DO!

als de index hei datatype REAL heeft» kan het berekende aantal
herhalingen verschillen van wat »en verwachtte tenäevoläe van
afrondinäsfouten»
passen begin» eind en stap in rekenkundig opzicht niet biJ elkaar? dan wordt het aantal herhalingen gelijk aan nul gesteld
en dientengevolge de lus overgeslagen»

10.4*2» Onbepaalde D0-lussen,

Behalve dat de ge-indiceerde DO veralgemeend is in vergelijking
met Fortran 4» is thans de onbepaalde DO (DO WHILE) in Fortran opgenomen. Samen net een afsluitende genummerde opdracht of net een
END DO omvat de onbepaalde DO een lus« Deze wordt doorlopen indien
een gegeven logische of vergelijkende uitdrukking de uitkomst .TRUE,
oplevert. In het vollende voorbeeld worden twee geliJkwaardiäe programmagedeelten weergegeven» een zonder en een met ENDDO»

;:Voorbeeld 10.4J3 (DO WHILE)

CHARACTER C*20

CHARACTER C*20

J =0

J =0

K =1

K --1

DO 2WHILE (C(KÎK).EQ.' ')

DO WHILE(C(KÎK),EQ,' ')

C(K5K)= 'A'

C(KÎK) = 'A'

2 J=J+l

J =J+l
END DO

De variabele Ckan hier 20 tekens bevatten.
De DO WHILE-lus dient ervoor om vast te stellen of er links in Ceen
opeenvolgende reeks spaties voorkomt» óeze spaties te vervangen door
de letter A en ze te tellen in J. BiJ het eerste teken dat äeen spatie isi wordt vervolgd na de lus.Wat de indicering binnen een
character-grootheid betreft» wordt verwezen naar de voorbeelden
7.3*7/8 en de toelichtingendaarbij.

Voor D0~lussen irihet alâemeen zie »en de voorbeelden van äe-neste
lussen OP paä.4-14 van de VAX-Fortran Manual.O Ppaä.4-16 daarvan
is een voorbeeld van END 00 vermeld«

10.5. END DO mede in verband «iethet nesten van D0-lussen.

De END DO is uitvoerig aan de orde äeweest in samenhanä net
DO en DO WHILE. Daarom slechts twee opaerkinäen!

- END DO maäeen opdrachtnumner hebben» waardoor äe.neste lussen
met eenzelfde opdrachtnummer kunnen worden afäesloten»
- «en kan D0-lussen ook overzichtelijk nesten zonder afsluitende
opdrachtnunmers te äebruiken» nsfteliJk door insprinäinäen toe
tepassenf
- men *aâ hooästens 20 D0-lussen en/of IF-blokken in elkaar nesten»

:;Voorbeeld 10.5Î1 (D0-nestina net END DO)

DO ICW = 1>50»2

DO ILRI =50>-l»3

J DO STIB0KA =25>-10,-5

: END DO

END DO

END DO

BiJ elke DO staat de bijbehorende END DO er recht onder» uitsluitend
voor de overzichtelijkheid.

10.6. CONTINUE.

De opdracht CONTINUE verwijst het Programms door naar de actievoerende opdracht die san de beurt is.Doorgaans wordt CONTINUE?
voorzien van een opdrachtnummer» gebruikt als eindpunt van een Dolus. HierbiJ kan men twee toepassingen onderscheiden. Als eerste
noemen we het geval dat binnen een D0-lus naar het eindpunt wordt
gesprongen» uitsluitend om een volgende herhaling van de lus te doen
te doen aanvangen. Ook wordt een genummerde CONTINUE gebruikt om te
voorkomen dat een D0-lus wordt afgesloten met opdrachten die daartoe
niet ziJn toegestaan (GOTO» END» RETURN» DO» de blok-IF opdrachten).
Voor het bovenstaande zie men de Fortran 4Nota» pag.91»92.
Het liJkt raadzaam de genummerde CONTINUE voortaan niet meer te
gebruiken als eindpunt van een D0-lus» maar de voorkeur tegeven aan
de genummerde END DO. Hierdoor immers wordt een beter overzicht over
de D0-lussen verkregen.

10.7. CALL.

CALL stelt een Fortran-subroutine in werking. OPdegebruikelijke wiJze kan men argumenten meegeven om te specificeren met welke
waarden en subprogramma's de SUBROUTINE moet werken en welke resultaten verlangd worden.
Als argument kan men in VAX-Fortran ook ketens en deelketens van
tekens gebruiken. Nieuw isook de wiJze waarop men via de argumenten
aangeeft OPwelke punten in het aanroepende programma kan worden ververvolgd nadat de subroutine geheel of gedeeltelijk isdoorlopen»
De nummers van de betreffende opdrachten in het aanroepende programma
worden hiertoe» voorafgegaan door het teken *of het teken S» als argument biJ de aanroep opgenomen. Worden geen opdrachtnummers als argument meegegeven» dan wordt vervolgd biJ de eerstvolgende (actievoerende)opdracht na de CALL. Een voorbeeld volgt in de volgende paragraaf» waarin de terugkeer uit de subroutine wordt behandeld.

10*8» RETURN.
RETURN verzorgt de terugkeer vanuit een subprogramma (äedefinieerd net FUNCTION of SUBROUTINE) naar het aanroepende programma. Vanuit een subproäranna vindt terugkeer plaats zodra een van de RETURNopdrachten biJ het uitvoeren van het subprogramma aan de beurt is.
De terugkeer vanuit een FUNCTION-subprogramma houdt zonder »eer
een sprong in naar de eerstvolgende opdracht na de aanroep» Maar vanuit een SUBROUTINE-subprogramroa ziJn er »eer terugkeer-mogeliJkheden.
Die terugkeer-mogeliJkheden kan men als volât toepassen«
Achter het woord RETURN wordt» zo men wil» een constante of een rekenkundige uitdrukking geplaatst» beide van het datatype INTEGER. De
waarde ervan bepaalt de opdracht waarmee het aanroepende programma
wordt vervolgd als reactie O Pde desbetreffende RETURN.
Genoemd nummer neemt men O P als argument in de CALL» waarbij het wordt
voorafäeäaan door het merkteken * of l <en-teken). BiJ het definieren
(programmeren) van de subroutine volstaat men met * of Sals argument.
Het voorbeeld hierna toont een fragment van een aanroepend programma
en de aangeroepen subroutine» Ook is geschetst hoe de weg is door het
aangeroepen en aanroepende programma bij gebruikmaking van RETURN'S»

Voorbeeld 10.8»1

(RETURN-constructie in een subroutine)

AANROEPEND programma

AANGEROEPEN subroutine

+
+—I

.<

< — I— I

.
7 P=B+ 1

|

I

+
RETURN 1

II
<

+

SUBROUTINE CHECK <X»Y»*»*»Z)

CALL CHECK <A»B»*7,*3»O
P = .0

1

•\

>

+ I

I

— < — - RETURN

3 P = B -1

I
RETURN 1

>

1 Y = ...

END

RETURN 2
•

—<

RETURN 3

+ - - - < — END

+I
I

>

— +

4è

In het voorbeeld worden twee sterren äebruikt on twee »oäeliJke
teruäkeer-punten in het aanroepende programma aan teäeven. Vanuit
meer plaatsen in de subroutine kan een spronä plaatsvinden naar een
zelfde plaats in het aanroepende programma (RETURN 1 ) .BiJ het programmeren van de subroutine stelt men vast vanuit welke plaatsen
RETURN'S aoeten kunnen plaatsvinden* biJ het toepassen door middel
van CALL äeeft «en door het invullen van argumenten aan naar welke
punten in het aanroepende programma maä worden teruggekeerd»
Een RETURN met een niet-bestaand opdrachtnummer (fout opgegeven of
fout berekend)werkt als een RETURN zonder nummer en verwijst dus
naar de opdracht die direct OPCALL volât (RETURN 3 in 'tvoorbeeld)«
Voor andere voorbeelden zie VAX-Fortran Manual» paä.4-18.

10*9» PAUSE biJ interactieve en biJ batchverwerking.

Wanneer men interactief werkt» dient PAUSE o* de uitvoering van
een programma teonderbreken en desgewenst een geprogrammeerde melding
OP de terminal te laten verschijnen. Dit laatste inde vornivan een
keten van (hoogstens 2000) tekens of als een getal van hoogstens viJf
cijfers» On het Fortran-proslramna te laten doorgaan» beschikt nen biJ
interactief werken over de vollende in te tikken opdrachten*

CONTINUE i»en vervolgt het programma
STOP

Îmen be-eindigt hetproäramitié

DEBUG

J»en gaat over tot het opsporen van programmeerfouten
(systeem-programma DEBUG» VAX-Fortran User's Guide).

IJ Voorbeelden 10.9»1 (PAUSE biJ interactieve verwerking)

Opdracht

melding luidt
1

aard van de»elding
1

PAUSE

FORTRAN PAUSE

standaard meldinä

PAUSE 127
PAUSE' Foutl'

127
Foutl

numerieke

»»

character-

»»

#?

BiJ batchverwerking verzorgt de PAUSE het schrijven van de
melding OPde outputfile maar wordt de uitvoering van het programma
niet onderbroken»
De melding (interactief en batch)mag van aanzienlijke lengte
ziJn. Door dus over meer reaels te vervolgen kan een uitgebreide
melding worden geprogrammeerd» biJv. on aan te duiden waarom het
programma Juist biJ deze PAUSE stopte en hoe nu verder te handelen
(interactief) of waarom Juist deze PAUSE werd gepasseerd en wat de
gevolgen kunnen ziJn (batch)»

10.10. STOP en END.

STOP-opdrachten be-eindigen de activiteiten van een (subprogramma» overal waar men dat nodig acht» OPsoortgelijke wiJze als
biJ PAUSE wordt een melding uitgeschreven. De standaardmelding luidt
'FORTRAN STOP'. De END isnodig als laatste regel ineen programma.
END werkt in een hoofdprogramma OPde wiJze van een STOP» maar dan
zonder melding? in een subprogramma werkt END als een RETURN
(voorbeeld 10.851). De END zelf levert geen melding»
Hoewel niet strikt nodig» wordt aanbevolen de tekst van een
hoofdprogrsüüse af te sluiten met zowel STOP als END in het geval de
activiteit van het hoofdprogramma eindigt met END» Immers» met een
aan de STOP gekoppelde melding wordt dan biJ de uitvoering van het
programma duidelijk of de verwerking OPde Juiste plaatsbe-eindigd
is. Bovendien kan de programmeur door het weglaten van de STOP direct
voor END aan lezers van de Fortrantekst te kennen geven dat de uitvoering Juist niet biJ END behoort te eindigen.
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11» Specificaties.

11.0. Algemeen.

Specificaties maken deel uit van de »eer uitgebreide groep van
specificerende opdrachten die werd aanäeduid in par»4.Een specificatie dient om vast te leggen wat de aard van de grootheid isdie »en
koppelt aan een bepaalde naam in een hoofd- of subprogramma. Dit
houdt onder meer de toewijzing van geheugenruimte aan de diverse
grootheden in. Daarnaast bieden de specificaties de mogelijkheid tot
het toekennen van aanvangswaarden.De volgende specificaties 2iJn
beschikbaar (de markering +wordt nog toegelicht).

+ IMPLICIT

kent een opgegeven datatype toe aan namen »et een
opgegeven beginletter

+ tape-

definieert het datatype! voorbeelden inpar.7.2/3

declaratie
I DIMENSION

bestempelt een grootheid tot reeks» legt het aantal
indices vast en het waardebereik van elke index»
voorbeelden 7.3f1/4

+ COMMON

definieert aaneengesloten geheugenplaatsen»
voorbeeld 7*3f2

+ EQUIVALENCE

maakt dat verschillende grootheden dezelfde
geheugenruimte gebruiken

+ SAVE

redt waarden» gemaakt in een subprogramma» voordat
wordt teruggesprongen naar het aanroepende programma

EXTERNAL

maakt de naam van een eigen subprogramma (functie of
subroutine) bruikbaar als argument in een ander zelfgemaakt subprogramma

INTRINSIC

maakt de naam van een systeem hulpprogramsa bruikbaar als argument in een eigen subprogramma» voor
hulpprogramma's zie men VAX-Fortran Manual» pag.C-22

+DATA

geeft beginwaarden aan variabelen en reeks-elementen
voordat het programma begint te werken

•fPARAMETER
PROGRAM

äeeft een naam san een constante
geeft een naam aan een hoofdprogramma

BLOCK DATA definieert een programma-eenheid» bedoeld om aan
COMMON Grootheden beginwaarden toe te kennen» welke
automatisch beschikbaar ziJn wanneer men het betreffende commonblok in een subprogramma specificeert»
in een BLOCK BATA-programmaeenheid komen uitsluitend
specificaties voor» en wel die welke hierboven met+
bemerkt ziJn

In dit verband wordt gewezen OPFig.4»l waarin de vollende specificaties voorkomen! IMPLICIT» DATA» PARAMETER» PROGRAM» BLOCK DATA.
De overiäe specificaties behoren tot de categorie 'andere specificaties* in Fig»4»l. Hiermee isde onderlinge volgorde van de specificaties bepaald» evenals de hun toegestane plaatsen ten opzichte van de
andersoortige opdrachten» Nu volgt een systematische bespreking«

11.1. IMPLICIT.

IMPLICIT dient om verandering aan tebrengen in 'tgangbare verband tussen het datatype en de beginletter van de naam. Men kan biJv.
afspreken dat alle variabelen met beginletter Ivan het type REAL*8
zullen ziJn en niet» zoals gebruikelijk» van het tape INTEGER*4.Men
kan 3an meer beginletters een ander dan gebruikelijk datatype verbinden» betreft het een reeks opeenvolgende letters in het alfabet» dan
is een compacte notatie beschikbaar» weergegeven in de voorbeelden.

ÎÎVoorbeelden 11.lil (IMPLICIT)

IMPLICIT REALJ4 (I»J»K»L)
IMPLICIT REAL*4 (I-L)
IMPLICIT INTEGER*2 (A»P-S»X-Z)
IMPLICIT REAL (K)»INTEGER (B)
IMPLICIT CHARACTER*2 (T)» CHARACTER*4 (U-X)
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Het trefwoord IMPLICIT wordt gevolgd door een opsomming van steeds
een datatype-aanduiding net daarachter tussen haakjes een aanduiding
van een aantal letters«
In het eerste voorbeeld legt men vast dat alle grootheden waarvan de
naam begintroetI» J» Kof L in het betreffende (sub)programma van
het tapeREAL*4 zullen ziJn» Het volgende voorbeeld behelst hetzelfde
zijhet in een kortere notatie die mogelijk isomdat de letters alfabetisch OPelkaar volgen. Het derde voorbeeld houdt in dat alle
grootheden met beginletter A van het datatype INTEGER*2ziJn» evenals
alle grootheden die als beginletter P» 0» R» S danwei X» Y» Zhebben»
Vervolgens wordt in een opdracht aangegeven dat alle beginlettersK
betrekking zullen hebben OPREAL grootheden en alle beginletters 8OP
waarden van het datatype INTEGER. In het laatste voorbeeld worden
Grootheden waarvan de naam met Tbegint bestempeld tot het tape
CHARACTERS en worden namen waarvan de eerste letter U» V» Uof Xis»
verbonden aan CHARACTERS grootheden.

11.2. Tapedeclaraties.

De typedeclaraties dienen om expliciet vast te leggen welke naam
met welk datatype overeenkomt» Het toepassen ervan isniet strikt nodig wanneer men biJ het kiezen van zinvolle namen gebruik kan naken
van de beginletter-regel en de gebruikelijke standaard-datatypen. Zoals bekend» ziJn deze standaard-typen INTEGER*4> REAL*4 en L0GICAL*4.
Ds mogelijkheid bestaat echter via een aanwijzing aan het Fortran
vertaalprogramma (compiler) de standaard-typen INTEGER*2 en L0GICAL*2
in te stellen* zie Tabel 6ilt opm.(l)» Hierbij worden alle impliciet
au expliciet gedeclareerde INTE6ER*4 en L0GICALJ4 grootheden door de
nieuwe standaard-typen vervangen. Het typeren van REAL grootheden is
niet mogelijk via de compiler.
Het kan zinvol ziJn type-declaraties toe te passen waar het niet
strikt nodig is» onder meer omdat door toepassing ervan

- een overzichtelijke opsomming van de (voornaamste) grootheden in
een programma wordt verkregen»
- de rol van de variabelen beter tot uiting kont!een logische
variabele biJv.» werkt sturend in een programma»
- men geheugenruimte zuinig kan gebruiken! om bijv.kleine gehele
waarden te bergen iseen INTEGER*2 variabele voldoende*
- men tot grotere precisie bijberekeningen kan overgaan waar dat
wellicht nodig isen daar in de programmatekst tevens OPattendeert»

Character-grootheden vragen zonder meer elk hun eigen tapedeclaratie« BiJ weglating van hun lengte-aanduiding wordt deze automatisch
gelijk aan 1«
De typedeclaraties ziJn in de eerste plaats bedoeld o» datatypen
te specificeren» Daarnaast kan men ze gebruiken om beginwaarden OPte
geven en om reeksen tedeclareren» voordat het programma geactiveerd
wordt« Van beide toepassingen nu enkele voorbeelden«

î*Voorbeelden 11*2f1 (beginwaarden in een tapedeclaratie)

REAL*4 PI /3.1416/» e /2,72/
LOGICAL HOW /«TRUE./

Hier wordt PI bestempeld tot REAL*4 variabele» tussen de deelstrepen
(slashes) wordt een waarde voor PI meegegeven.Het zelfde geldt voore»
In de volgende opdracht wordt HOU als LOGICALfl variabele ten tonele
gevoerd en voorzien van de waarde «TRUE.«

!ÎVoorbeelden 11.2»2 (reeksdeclaratie in een tapedeclaratie)

R E A H 8 A(3)
REAL*8 A(3)/5.0» 7.2» 3.65/
INTEGER*2P(4)» Q(ó)/3*0.0/
CHARACTERI2 M(-l.l) /'AA'»'BB'»'CC'/

Het eerste in deze serie voorbeelden duidt OPeen reeks A»et elementen A d ) » A<2)» A(3)waarbij elk element een REAL*8waarde is.Het
volgende voorbeeld duidt OP de zelfde reeks» maar bovendien worden
san de elementen de tussen deelstrepen vermelde waarden achtereenvolgens toegekend. Dus A d ) wordt 5.0» A(2)wordt 7.2 en A(3)wordt 3.65.
In het derde voorbeeld worden de reeksen P en Q in een programma äeintroduceeerd. Pheeft vier elementen» Qheeft er zes.Ze zijn alle
van het datatype INTEGER*2. Met de notatie 3*0.0wordt aangegeven dat
drie opeenvolgende grootheden de waarde 0.0 krijgen« Omdat die waarde
tussen de deelstrepen behorend biJ ßvoorkomt» betreft het opeenvolgende elementen van Q» in dit geval de eerste drie.
Het laatste van de voorbeelden beschrijft M als 'n reeks H(-l)i M(0)»
M d ) van het type CHARACTER*2. De elementen krijgen achtereenvolgens
de (alfabetische) waarden AA» BB» CC.

Lengte-aanduidingen moeten in overeenstemming ziJn met Tabel 6»1.
Daarbijmag de lengte-specifitatie voor grootheden van het tape
CHARACTER worden verstrekt in de vorm van een tussen haakjes geplaatste geheeltalliäe constante rekenkundige uitdrukking. Hierop komen we
terug in samenhang met de noa tebespreken PARAMETER-SPecificatie.
De waarden die worden toegekend in een typedeclaratie moeten constanten ziJn.
In de voorbeelden 11.2H/2 werd de lengte-aanduiding gekoppeld
ran de type-aanduiding. Men maa de lengte ook koppelen aan de naam»
en zelfs beide koppelingen teäeliJk is toegestaan. In het laatste geval geldt de naam-gebonden lengte. Opnieuw enkele voorbeelden.

îÎVoorbeelden 11.2»3 dengte-specificatie in de tape-declaratie)

REAL

K*4» C*8 /12.5/

REAU4

K» C*8» M*8(-1J2)

CHARACTER*2 A» B<3)*7

In de eerste opdracht wordt K bestempeld tot een REAL grootheid met
een lenäte van 4bates» dus tot een REAL*4 variabele.C iseen REAL*8
variâbele die de waarde 12.5 kriJät.
De volgende opdracht beschrijft Kals REAL*4 variabele door middel
van een datatype-sfebonden lenäte-aanduidinä.C wordt van het type
REAL*8omdat de naamaebonderi lenäte bepalend is.0» de zelfde reden
kriJät de reeks H het datatype REAL*8.
Tenslotte wordt A gespecificeerd als CHARACTER*2 variabele en Bals
sen reeks B(l)» B<2)» B(3> waarvan de elementen het type CHARACTER*7
hebben.
Aan de hand van de twee laatste voorbeelden wordt äewezen OPhet
verschil tussen de wiJze van specificeren van character-reeksen
(arrays)en van niet-character reeksen. Het verschil is» dat biJ
character reeksen eerst de indices konen en daarne de lenäte-aanduidinä» terwijl het bij INTEGER» REAL en LOGICAL Juist andersom is»
zie Ben M in de voorbeelden. Voor andere voorbeelden! VAX-Fortran
Manual» pas*.5-3/4.Volledigheidshalve wordt vermeld dat aan functiei>utiproäraiiima'seveneens een datatype kan worden toegekend» waaronder
het tape CHARACTER. In de betreffende parasraaf wordt hierop nader
inäeäaan.

11.3. DIMENSION» vast en fexibel.

11.3.0. Algemeen.

In par.7.3 kwamen de reeksen ter sprake en werden reeds voorbeelden van de DIMENSION-specificatie gegeven. DIMENSION dient om
een Grootheid els reeks te specificeren en daarbij voor elk van de
indices het waardebereik vast te leggen in de vor» van geheelt3llige
beneden- en bovenärenzen.Een reeks mag hoogstens zeven indices hebben. Ook voor reeksen äeldt de beginletter-regel in verband met datatypen. Afwijking van deze regel kan men realiseren door IMPLICIT te
laten v o o r b a a n aan DIMENSION of door DIMENSION te combineren met
een typedeclaratie ervoor of erna.

Welke soorten indexarenzen voorhanden ziJn» wordt weergegeven in
Tabel 11.3.0Î1? voorbeelden komen in de volgende paragrafen.

Tabel 11.3.Oil. Soorten indexgrenzen in DIMENSION.

soort indexgrens

toegestaan in
hoofdprogr. subprogr.

1. rekenkundige uitdrukking
met uitsluitend INTEGER
constanten

*

« ».

*

2, INTEGER variabele in
een commoriblok

1

3. INTEGER variabele
4, symbool *als bovengrens

*
*

1

*

Nogmaals wordt er OPgewezen dat het effect van een DIHENSION
ook kan worden bereikt door de indicering te specificeren ineen
COMMON of in een typedecleratie (par.7.3). Dit bevordert wel debeknoptheid maar niet altiJd de overzichtelijkheid van een programma.

11.3.1« Vaste DIMENSION.

In een programma moeten alle voorkomende reeksen als zodanig
worden gespecificeerd. Wordt een reeks met DIMENSION gespecificeerd»
d3n ishet in een hoofdprogramma vereist dat de grenzen van de indexwaarden als geheeltallige constante uitdrukkingen worden opgegeven.
Binnen deze absolute grenzen mag men in subprogramma's flexibele
grenzen definieren. Hierover handelt par. 11.3.2. Webespreken hier
nog een voorbeeld met een vaste DIMENSION.

::Voorbeeld 11.3.1Î1 (vaste DIMENSION)

DIMENSION A(-2J0t 11/3+1)
INTEGER*2A

Awordt in twee stappen gespecificeerd als reeks van het INTEGER#2
type. De indexgrenzen ziJn vast (de eerste soort in Tabel 11.3.0J1).
De eerste indexrnaäzijn - 2 » - 1 J 0 » voor de tweede index isslechts de
bovengrens aangegeven* de waarde ervan is4, Dat betekent dat inhet
hoofdprogramma en de daarin aangeroepen subprogramma's het bereik van
de tweede inde:-;zich beperkt tot 1»2>3» of 4.

11.3.2. Flexibele DIMENSION.

De indexgrens-soorten 2en 3worden toegepast bijde 'adjustable
arrays" zoüls besproken in VAX-Fortran Manual; pag.6-2/3. In 'tvoorbeeld hierna worden twee gelijkwaardige programma's getoond» elk inhoudend de definitie en aanroep van een SUBROUTINE subprogramma.

.*!Voorbeeld 11.3.2Î1 (flexibele DIMENSION)

SUBROUTINE SUB(KAR)

SUBROUTINE SUB(KAR»MP»NP>

COMMON MP»NP
DIMENSION K A R ( M P : N P + 1 )

DIMENSION KAR(MPÎNP+1)

DO I--MP»NP

DO I=MP»NP

KAR(I) -NP -I

KAR(I) =NP -I

END DO

END DO

END

END
Hoofdprogramma

i

Hoofdprogramma

COMMON M»N
DIMENSION K U Î 1 2 )

DIMENSION KUJ12)

M=3

M=3

N=9

N=9

CALL SUB(K)

CALL SUB(K»M»N)

STOP

STOP

END

END

BiJ het aanroepen ven het subprogramma SUB wordt daarin de DIMENSION
aangepast. Omdat daarbijKwordt gebruikt ter vervanging van het argument KAR> wordt biJ de gegeven waarden van Nen Ngewerkt met
DIMENSION K(3:i0). Het verschil tussen de programma's is» dat links
Men Nnaar het subprogramma worden doorgegeven via COMMON? maar
rechts via de waarden van de 3räumenten in de CALL» In beide gevallen
moet de reeks (K)waarvan men de DIMENSION wil aanpassen» sis argument biJ de aanroep van het subprogramma opgenomen worden.
Let welï een grootheid in COMMON mag niet als argument optreden» net
so min als dat in Fortran 4 toegestaan is.
De flexibele DIMENSION biedt de mogelijkheid een subprogramma
zodanig OPte zetten dat het niet nodig isde daarin voorkomende
DIMENSION'S aan te passen biJ het inbouwen van het subprogramma in
een hoofdprogranima.Een dergelijke inbouw verloopt het eenvoudigst
wanneer de dimensionering wordt geregeld via de argumenten» immers
dan ishiertoe de COMMON niet nodig (indexgrenzen» soort 3» rechterzijde voorbeeld 11.3.2»1)
Een andere vorm van fexibel dimensioneren maakt gebruik van.de
soort indexgrens die men aanduidt met *• Met dit teken geeft men een
vrije bovengrens aan» die alleen betrekking mag hebben OPde laatste
index van de laatste DIMENSION-specificatie in een subprogramma. Dit
vält onder 'tbegrip "Assumed-size dummy arrays*» VAX-Fortran Manual»
pag.6-4.

ÎJ Voorbeeld 11.3.2Î2 (DIMENSION met vriJe bovengrens)

SUBROUTINE SUB(A»N»M)
DIMENSION A<I:N»I:*>

DO I=1»N
DO J-1,M
A(I»J) -10* I+J
END DO
ENDDO
Hoofdprogramma
DIMENSION P(10»10)
CALL SUB <P»3»4>
END

!---> gevolgî DIMENSION P(3»4)

De argumenten in het subprogramma bepalen welke feitelijke bovengrens
biJ de uitvoering in de plaats van *wordt gebruikt» zie het commentaar in 't voorbeeld.Er is in dit geval sprake van een reeks (P)van
een niet-character tape» in welk geval het aanroepen van het subpro3ramma resulteert in een DIMENSION overeenkomstig de argumenten bijde
aanroep. Zie verder VAX-Fortran Manual» paä.6-4. De vriJe bovengrens
in een subprogramma maakt het dimensioneren weer iets makkelijker en
vereenvoudigt het inbouwen in een ander programma.

11.4. COMMON.

Be COMMON-opdr-acht wiJst vaste» opeenvolgende geheugenplaatsen
toe aan variabelen en reeksen» onafhankelijk van het subprogramma
waarin de toewijzing plaatsvindt. Een toepassing werd gegeven in
voorbeeld 11.3.2J1 waarin MP uit het subprogramma overeenkomt metM
uit het hoofdprogramma» evenzo corresponderen NP en N« Dit corresponderen isäeen geliJkstellinä maar vloeit voort uit het Gebruiken
van de zelfde geheugenplaatsen. Hieruit volât dat het overeenstemmen
pas goed gerealiseerd wordt wanneer de datatypen overeenkomen» immers
de lengten bepalen het aantal benodigde bates per grootheid.
De opeenvolgende geheugenplaatsen kunnen gegroepeerd worden tot
zogenoemde commonblokken die men OPde normale wijze een na3itimag
geven. Een naamloos blok (blank common block) werd toegepast in voorbeeld 11.3.2J1. Zie ook Fortran 4Nota» pag»140»141. In een commonblok mogen zowel variabelen als volledige reeksen voorkomen. De naam
van een commonblok mag dezelfde zijn als die van een variabele of een
reeks. In een commonblok mogen niet gelijktijdig CHARACTER en nietCHARACTER datatapen vertegenwoordigd ziJn. In een programma mag men
hoogstens 250 commonblokken definieren.

;;$: Voorbeeld 11»4»1 (COMMON)

DIMENSION A(2)» B(3)
COMMON /BL0K1/ A»P»B /BL0K2/ C» /BL0K3/D

Nadat AenB3ls reeks ziJn äespecificeerd» worden indeCOMMON drie
commonblokken äe-introduceerd.Elke bloknaam staat tussen deelstrepen.
EL0K1 omvat deäehele reeks Aenaansluitend devariabele Pendeäehele reeks B.Heteommonblok BL0K2 bevat de variabele C.
Tussen twee opeenvolgende blok-definities (/bloknaam/ äevoläd doorde
ärootheden inhetblok)maä meneenkomma plaatsen«
Door äeliJknamiäe commoriblokken teäebruiken inhoofd- en subprogramma laat men ärootheden overeenkomen enkan»enzeover enweer
in deze programma's äebruiken. Hetzelfde äeldt voor subprogramma's
onderling. Overeenkomende ärootheden behoeven niet dezelfde naamte
dragen.
Bovenstaand voorbeeld kanmenoveriäens alsvolât herschrijven
tot eenenkele opdracht door dedimensionerinä inCOMMON O Ptenemen«

::îî Voorbeeld 11.4>2 (COMMON met dimensionerinä)

COMMON /BL0K1/ A<2)iP»B<3) /BL0K2/C/BL0K3/D

Let welï hier ziJn A(2)enB(3)deaanduidinäen vanäehele reekseni
elk methundimensionerinä. Afzonderlijke reeks-elementen ssämen
niet inCOMMON opnemen.

11.5. EQUIVALENCE.

De EQUIVALENCE-opdracht maakt hetbinnen een (sub)proäramma moäeliJk datmeer ärootheden eenzelfde äeheuäenruimte äebruiken. Deze
Grootheden kunnen ziJnï

-variabelen
- äehele reeksen
- afzonderlijke reeks-elementen
- (deel)ketensvan tekens

De indices in reeks-elementen enketens moeten äeheeltalliäe constante uitdrukkinäen ziJn» zoals ookhetäeval isbiJdevaste DIMENSION.

Grootheden die de zelfde äeheuäenplaats sfebruiken» moeien alle van
het CHARACTER-type zijn of van een of meer andere typen.

::Voorbeeld il,Sri (EQUIVALENCE» datatypen van äelijke lenäte)

INTEGER*2 I»J
DIMENSION A ( Ö : 2 )

EQUIVALENCE (P»Q»R)»d »J)»(A»C)

In het voorbeeld komen twee datatypen voorî INTEGER*2zoals expliciet
aanäeäeven en REAL#4 welke impliciet voorkomt« De Grootheden tussen
haakjes in EQUIVALENCE delen de zelfde ruimte,
De werkinsi van EQUIVALENCE kan men zich als volât voorstellen,
Bovenstaande EQUIVALENCE omvat drie 3roepen» elk omsloten door haakjes. De eerste siroep is (P»Q»R), Deze wordt aldus behandeld!
- P kriJät de benodisde ruimte toeäedeeld (vier bytes)
- QkriJät ruimte toeäedeeld vanaf het zelfde punt in 't äeheuäen
als P (ook vier bytes)
- RkriJät ruimte» ook vanaf het zelfde punt (vier bytes)
In dit s-ieval (datatypen van äelijke lenäte) is het resultaat dat P»Q
en Rhet zelfde viertal bytes zullen slaanbezetten.
Dt>tweede äroep (I»J)kriJät het daarop aansluitende tweetal bytes
toegewezen omdat Ien J elk twee bytes lanä zijn.
Wat de derde ëroep (A»C)betreft het vollende. Omdat A een reeks is»
wordt» aansluitend bijde ruimte die aan de voriäe äroep werd toeäewezen» ruimte äemaakt voor A(0)» A(l) en A(2),Vanaf het beäinpunt
van deze ruimte wordt vervolstens ruimte toeäedeeld aan C. Het resultaat is» dat de reeks Ade derde» vierde en vijfde äroep van vier
bytes zal bezetten en Ceveneens het derde viertal bytes.
Schematisch voorgesteld resulteert de EQUIVALENCE in

4 bytes 2
!

•I-

P

I

A(0)

Q

J

C

.R___l___

A(l)

A(2)I

- 60

::Voorbeeld 11.552 (EQUIVALENCE» datatypen var,onäeliJke lernte)

REAL*8 DUBB
EQUIVALENCE (A»DUBB»I>

AkriJät vier bytes aan ruimte en DUBB acht bates waarvan de eerste
vier die van Aoverlappen. IkriJät de zelfde vier bates als A.

::Voorbeeld 11.5Î3 (EQUIVALENCE toeäepast OPäehele reeksen)

DIMENSION R(5)» S<2»3)
EQUIVALENCE (R»S)

Reeksen worden in het äeheuäen altiJd opäeslaäen in de standaardvoläorde die inhoudt dat» biJ het doorlopen van de reeks vanaf een
willekeurig element» elke index sneller oploopt dan de indices rechts
ervan (VAX-Fortran Manual» paö.2-18/19). Omdat hier alle Grootheden
vier bates lanä ziJn» levert EQUIVALENCE daarom onderstaande elkaar
overlappende series äeheuäenplaatsen.Met * is inhet schema het punt
aanäeäeven waarvan EQUIVALENCE uitgaat biJ de ruimte-toewiJsinä.
I
IR(l)

1
R(2)

1

1

R(3)

R(4)

1
R(5)

1

1
I

! S(l»l) S(2»l) S(l»2) S(2»2) S(l»3) S(2»3)l
I
1
1
1
1
1
j

5ÎVoorbeeld 11.5J4 (EQUIVALENCE toeäepast OP reeks-elementen)

DIMENSION ï<3>> S(6)
EQUIVALENCE (T(2)» S(3))

De Grootheden T(2) en S(3)» beide van het type REAL*4» kriJäen de
zelfde verbliJfsruimte. Vanweäe de standaard-voläorde van reekselementen ontstaan hier de volSende overlappende äeheuäenbezettinäen.
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I

i

I

|
T(l)

IS(l) S(2>
,
1

1
T(2>

|

|

|

T<3)

I

S(3) S(4) S(5) S(6)I
1
1
1
1
1

De VAX-Fortran Manual geeft een uitgebreider voorbeeld OPpag.5-8/9.
Wat de character-grootheden betreft» nog dit. De tekens ineen
keten gedragen zich ten aanzien van de EQUIVALENCE OPde zelfde wiJze
dis de elementen in een reeks.Dat kont doordat de tekens achter elkaar
staan opgeslagen» waardoor EQUIVALENCE een verdergaande overlapping in
het geheugen veroorzaakt. Iets dergelijks isook van toepassingOP
reeksen van tekensr zie VAX-Fortran Manual»pag.5-10/11.

11,6. Wisselwerking tussen COMMON en EQUIVALENCE.

Wanneer COMMON en EQUIVALENCE in eenzelfde (subprogramma voorkomen» kunnen interessante effecten optreden» getuige dit voorbeeld!

:Ï Voorbeeld 11.651 (COMMON <---> EQUIVALENCE)

DIMENSION A(4>» B(5)
COMMON A
EQUIVALENCE (A<2>» B(l>)

Aan de reeks Aworden door COMMON vier vaste ruimten toegekend. De
EQUIVALENCE reserveert vervolgens ruimte voor de reeks Br in samenhang met de positie van A. De ruimte voor B ligt dus ook vast» m.a.w.
het commonblok is in feite verlengd. Schematisch voorgesteld!
*
.__).

AU)

I

A(2)

A(3)

A(4)

B(l)

B(2)

B(3)

| » » » | » » » | H Ï » S | » » :

.gegeven commonblok

1 -

B(4)

-!

B(5)

======|======
I verlenging-

Een commonblok maä alleen san de rechter kant verlengd worden omdat
de ruimtetoewijzing aan COMMON Grootheden van 'links naar rechts"
plaatsvindt.

11.7. SAVE.

De specificatie SAVE dient o» waarden uit een subprogramma behouden te doen blijven wanneer via een RETURN of een END wordt teruggekeerd naar het aanroepende programma. BiJ een volgende aanroep van
het subprogramma ziJn genoemde waarden dan weer beschikbaar» althans
binnen dat subprogramma. SAVE markeert dus de te redden Grootheden.
Dat mogen ziJnï complete commonblokkenr variabelen en complete reeksen.
SAVE redt alles wat is toegestaan» tenzijmen achter het woord SAVE
opsomt welke grootheden gered moeten worden.

Ï: Voorbeeld 11.7Î1 (SAVE)

FUNCTION FUN(J)
COMMON /COM/A,B
DIMENSIONR(10)
SAVE /C0M/»R
IF (J.NE.l) THEN
FUN -•A/B-R(J)
ELSE
A=...
B~...
R(J)=...
FUN =...
ENDIF

END
j

, — Aanroepend programma
X= FUN(l)
»* »

Y=FUN(3)
STOP

END
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Het voorbeeld omvat de definitie van een (functie->subprogramaa en
een hoofdprgramma waarin twee aanroepen van het subprogramma voorkomen. Inhet subprogramma ziJn Ai Ben R lokale grootheden» wat inhoudt dat ze buiten het subprogramma niet bekend ziJn.Zeworden als
het ware verbeten zodra terugkeer naar het aanroepende hoofdprogramma
plaatsvindt» Het SAVE wordt bereikt dat.lokalegrootheden beschikbaar
blijven bijde volgende aanroep van het subprogramma» en dus biJ alle
aanroepen. Vandaar dat» nadat bijde eerste ssnroep ArB enR(l)ziJn
berekend in de functie FUN» deze bijde tweede aanroep gebruikt kunnen worden ter berekening van de functiewaarde FUN(3).

11.8,EXTERNAL er.INTRINSIC.

Met de specificatie EXTERNAL geeft »en OP»welke eigen subprogramma's men wil kunnen gebruiken als argument biJ het aanroepen van
ändere eiäen subprogramma's. Met INTRINSIC geeft men te kennen welke
Fortran systeem hulpprogramma's als argument bruikbaar moeten ziJn biJ
het aanroepen van eigen subprogramma's. De Fortran hulpprogramma's worden vermeld inde VAX-Fortran Manual.Appendix C.3bevat de zogenoemde
'library functions*» die hoofdzakelijk de elementaire wiskundige functies» omzetting van datatypen en characterbewerkingen betreffen.
Appendix C.4 bevat de "system subroutines'welke vooral betrekking hebben OPhet verrichten van toevals-trekkingen en het raadplegen van de
kalender/klok van de computer.
Library functions worden OPde normale wiJze aangeroepen zoals de
FUNCTION subprogramma'. Voor het toepassen van de system subroutines
wordt verwezen naar Appendix C.4 van de VAX-Fortran Manual.
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::Voorbeeld 11.8(1 (EXTERNAL en INTRINSIC)
FUNCTION' F U N K X )
FUN1 = X+l.
END

FUNCTION FUN2(X>
FUN2 =X+2.
END

SUBROUTINE S U B ( A , F U N C T I E T X >
A•=2.» FUNCTIE<X)
END

Aanroepend programma
EXTERNAL FUN1» FUN2
INTRINSIC SIN» COS
» <»

CALL SUB(A1> FUN1» p)
CALL SUB(A2> FUN2» a)

CALL SUBtSf SIN» r)
CALL SUB(C, COS, s)
STUF-

END
• •

«
4

Er worden drie subprogramma's gedefinieerd» t.w. de functies FUN1 en
FUN2 en de subroutine SUB. De subroutine wil men kunnen aanroepen met
de functies als tweede argument» maar ook met de sinus- en cosinusfunctie (SIN en COS) als äräument. De eerstgenoemde aanroepen worden
mogelijk gemaakt door EXTERNAL« de laatstgenoemde door INTRINSIC«
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EXTERNAL maakt dat deeerste twee CALL SUB's de activering van achtereenvolgens FUN1 en FUN2 inhouden» zodat Ai=2.*FUNl(p)en A2=2,*FUN2(a>
wordt. De andere twee aanroepen van SUB werken «ietde hulpfuncties
SIN en COS» waardoor S=2.«SIN(r)en C=2.*C0S(s)wordt.
On die functies als argument temoäen gebruiken» moeten ze Gespecificeerd worden in de INTRINSIC-opdracht.
De Fortran hulpprogramma's mogen uitsluitend biJ hun naam als argument gebruikt worden? dus niet in de vorm van een expliciete functiewaarde.Dit in tegenstelling tot de categorie van de eigen subpioäramma's.
Een ander voorbeeld met EXTERNAL en INTRINSIC treft men aan in de VAXFortran Manual» pag.5-14.

11.?. DATA.

De DATA-specificatie geeft asn grootheden sanvanäswaarden voordat het programma wordt geactiveerd. Deze waarden zijn constanten» de
Grootheden kunnen ziJn

-variabelen
- Gehele reeksen
- reeks-elementen
- (deel)ketens van tekens

OiiidötwôôrdeLoektnnina voor de uitvoering van het programma plaatsvindt» kan niet worden gesprongen naar een DATA-opdracht.
Wat de werking van de DATA-opdracht betreft» iser wel overeenkomst met de vtrvanäinäsopdrachten uit par.9. Bijde laatsten ishet
zo d«*tde toe te kennen waarde en de grootheid die deze waarde ontvangt beide van het CHARACTER-tape of beide van een niet-CHARACTERttfpemoeten ziJn. BiJ DATA heeft men als extra mogelijkheid 'Jat»en

6é -

e»>(igeheelt?llige constante in het bereik van 0 tot en »et 255kan
bergen in een CHARACTERS grootheid. OPde zelfde wiJze als biJ de
vervcjngmgs-opdrachten» worden door DATA de datatapen van vervangende
en te vervangen Grootheid net elkaar in overeenstemming gebracht.

!•'Voorbeeld 11.9Î1 (DATA)

INTEGER A<3)» BUO)» C.C12)
CHARACTER&7 TAAL
DATA A /1»2»3/» TAAL»B /'ALGOL'»8*0/
DATA <C(I)»I=3»9> /7*1/

Nadat datatypen ziJn gedeclareerd» worden door middel van de DATA
waarden toegekend« In een BATA-opdracht vindt »en een riJ namen
gevolgd door een riJ toe tekennen waarden tussen deelstrepen» en dit
geheel zo vaak herhaald als nodig is. Tussen twee opeenvolgende series
van toekenningenraagmen een komma plaatsen«
Eerst krijgt de reeks Awaardenî A(l)=l» A(2)^2» A(3)-3> daarna de
grootheid TAAL en de reeks BÎ TAAL krijgt de waarde 'ALGOL'» de eerste
acht elementen van Bworden 0.Een en ander verloopt OPde zelfde wiJze
als beschreven bijde datatype-declaraties» zie de voorbeelden 11.1J2/3/4.
Het aantal toe te kennen waarden mag verschillen van het aantal grootheden» in tegenstelling tot wat de v"AX*-Fortran Manual hierover opmerkt OP
pag.5-16.
De tweede DATA-specificatie maakt gebruik van de ingebouwde DG-lus
(implied DO)» bekend van input"en output-opdrachten» zie Fortran 4
Nota» P3g«94»?5. De elementen C(3)» ...» C(9) worden geliJk aan1
gemaakt«
Als voordeel van het gebruiken van DATA kan decompactheid van
de notatie worden genoemd« In het voorafgaande voorbeeld zagen wedat
meer waardetoekenriingen OPeenzelfde regel geschreven konden worden.
Een voorbeeld van compactheid gepaard aan overzichtelijkheid wordt
hierna gegeven» waarbijhet gaat om het definieren van tabelwaarden.

-Ó;

;:Voorbeeld 11.952 (DATA met tübelwaarder.)

INTEGER A(4>» C(4»3>
DATA A / Ir 2i 3. 4/
»ATA <(C(I»J>»J=1»3)»I=1»4)
*

/ 11» 12» 13»

*

21» 22» 23»

*

31» 32» 33»

*

41» 42» 43/

De eerste DATA beslaat een enkele regel» de endere DATA-opdracht is
over meer reaels verdeeld. Door dit laatste en gebruikmakend van
spaties» bereikt men dat de tabel in de zelfde opstelling in de pro^rammatekst kont als waarin men zelf tabellen pleegt OPte schrijven»
met ials riJ-index en Jals kolom-indexî de in het programma gebruikte tabel kan men direct overzien uit de programmatekst.

11.10.PARAMETER-OPdracht in twee vormen.

De specificerende opdracht PARAMETER dient on een naam te geven
aan een uitdrukking waarin alle Operanden constanten ziJn. De uitdrukking mas van een der eerder behandelde soorten ziJn. Een uitzondering vormt hierbij de machtsverheffing? de exponent moet het
datatype INTEGER bezitten. Een veel voorkomend geval is» dat genoemde
constante uitdrukking een constante voorstelt.

::Voorbeeld 11,10»! (PARAMETER)

REAL*8PI
CHARACTERK7 TAAL
PARAMETER (PI=3.141592653589793238» A=l,2)
PARAMETER (PIH=PI/2» B=A**7» TAAL='F0RTRAN'» N=5)
CHARACTER*(N+3)LAST
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Msde twee typedeclaraties worden de namen van enkele constanten geïntroduceerd met behulp van PARAMETER-opdrachten. DeREAL*8 grootheid
PI wordt als constante in het programma opgenomen« evenals deREAL#4
constante A. In de tweede PARAMETER-opdracht volgt de constante PIH
waarvan de waarde PI/2 is.De specificatie PIH=PI/2 binnen PARAMETER
bevat een berekening. Deze is toegestaan omdat PI via een andere
PARAMETER als constante gedefinieerd wordt en 2zonder meer een constante is.De tweede PARAMETER kenmerkt onder andere N als constante
waarde» die 3I5 zodanig mag worden toegepast in de laatste opdracht
waarin de CHARACTER*8 grootheid LAST wordt gespecificeerd.
De PARAMETER-opdracht mag ook in een alternatieve vorm zonder
haakjes worden toegepast. BiJ gebruikmaking hiervan mag »en niet expliciet een datatype toekennen via een typedeclaratie» maar moet het
datatype blijken uit de wiJze waarop men de betreffende constante noteert in de PARAMETER-opdracht.

::j: Voorbeeld 11.10Î2 (PARAMETER in de alternatieve vorm)

Uit het gebruik van de D-exPonent notatie bliJkt hier dat PI een
constante ven het type REAL#8 is (par.7.i). Apostrophes duiden er OP
•JatTAAL een character-grootheid is.F iseen INTEGER*4 constante omdat 5een INTEGER#4constante is.Zie verder VAX-Fortran Manual? pag.
A-5.
Met PARAMETER wordt opnieuw een mogelijkheid geboden tot overzichtelijker programmeren omdat nu ook aan constanten een zinvolle
naam kan worden gegeven» met behoud van de snelle efficiente verwerking die san constanten eigen is.
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11.11. PROGRAM er.BLOCK DATA.

PROGRAM dient on desgewenst een naa» aan een hoofdprogramma te
geven. Als men deze opdracht gebruikt» «toethiJ» OPeventuele coaaentaarregels na» de eerste opdracht inhet programma ziJn.De naam van
het programma moet eenduidig ziJn ten opzichte van alle grootheden
die in het programma voorkoken.

SI! Voorbeeld 11,IUI (PROGRAM)

PROGRAM Convex

Deze opdracht geeft een hoofdprogramma de naam 'Convex' (welkenaai»
door het Fortran-vertaalproäramma overigens wordt omgezet in CONVEX).

BLOCK DATA definieert een speciale programma-éénheid die bedoeld
is om aan niet-blanke commonblokken waarden toe te kennen om deze
waarden in (subprogramma's automatisch beschikbaar tehebben zodra
in deze subprogramma's de betreffende commonblokken worden gespecificeerd. Een BLOCK DATA eenheid begint met een BLOCK DATA-opdracht»
eindigt met END enbevat uitsluitend specificaties» en wel een of
meer van die? welke in het overzicht in par.11.0 van een merkteken
ziJn voorzien.
In het volgende voorbeeld worden achtereenvolgens gespecificeerd!
een BLOCK DATA eenheid (genaamd BLOK)» twee subroutines (FIRST en
SECOND)en een hoofdprogramma (genaamd TRY).Het is niet strikt nodig
biJ FLOCK DATA een naam te vermelden» evenmin hoeft het hoofdprogramma een naai«tekrijgen» maar overzichtelijk ishet wel omdat men dan
de onderdelen makkelijker kan onderscheiden en er naar kan verwijzen.
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:::: Voorbeeld il.il?2 Î Î Î Î Î : 2 Î Î Î : (BLOCK D A T A ) ::::::::::::;:: Î ::::

BLOCK DATA Blok
DIMENSIONA(4)
COMMON /EEN/A»K>L /TWEE/S»X
DATA

A/1»2»3F4/

K/5/ L/6/ 8/7/ X/B/

END

SUBROUTINE FIRST(SOM)

FIRSTÎ

DIMENSIONF(4)
COMMON /EEN/P»I»J

biJ sanroep kriJäen IenJ
!—>

de benodiäde waardenvia

SOM =SOM+I+J

COMMON

_.

END
SUBROUTINE SECOND(SOH)
COMMON /TWEE/ UrV

•!—>

SOH -SOM+U+V
END

—

SECOND} -~*,

biJ 33ftroepkrijäen Uen1/
de benodiäde waardenvia
COMMON

PROGRAMTRY
DIMENSIONR(4)
COMMON /EEN/R T K » L /TWEE/S»X
SOM -.0

TRYÎ

-I

waarden worden toegekend vial
COMMON

DO 1I=l»4
1SOM-SOM+R(I)
CALL FIRST(SOM)
CALL SECOND(SOM)
STOP
END

IndeBLOCK DATA eenheid worden degrootheden indecommonblokkenE€N
en TWEE vanwaarden voorzien* inditäevsl viaDATA.Desubroutines
maken äebruik vanenkele variabelen indeconnonblokken. DoordatEEN
en TWEE alscommonblokken bekendgemaakt worden indesubroutines»nemendecommon-ärootheden daarin waarden aanconform dewaardetoekenninäen indeBLOCK DATA eenheid.DeCOMMON specificatievanEENin't
hoofdprogramma ishier toereikend omwaarden teäeven aan RtKenL.

.I
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De namen van ärootheden ziJn lokaal ten opzichte van deproärammaeenheid waarin ze voorkomen» dat wil zeääen dat denaamäevinäeriin
verschillende proäramma-eenheden onderlinä onafhankelijk ziJn.Met
ifeliJktjneuen van commonblokkeri echter» worden wel dezelfde blokken
bedoeld, BiJ conimgnarootheden iaat het dus niet om de naam» naarom
de plaats in het commonblok.

12. Subprogramma's.

12.0. Algemeen.

De sut-proäranima'skwaken eerder ter sprake in verband »et RETURN
ii>par.10.8 en in verband »et EXTERNAL en INTRINSIC in par.11.8.
Ei werd onderscheid öemaakt tussen "eiäen subproäramma's*» verstrekt
door de programmeur en Fortran systeem-subprogramma's» waarvoor naer
JeVAX-Fortran Manual werd verwezen. De eisen subprogramma's worden»
evenals in Fortran 4» onderscheiden in

- funetie-opdrächten

(statement functions)

- functie-subprogramma's

(function subprograms)

- subroutine-subproïframma's (subroutine subprograms)

OP de bekende wijze kriüäen ze hun aräumenten. Hooâstens 255 argumenten ^iJn toegestaan. In VAX-Fortran kunnen dat ook ziJni characterifruolheden» terugkeerpunten in een aanroepend programma (RETURN'S in
functie-subprogramma's en subroutines) en eigen subprogramma's. De
mogelijkheid van flexibel dimensioneren van reeksen in functiesubprogramma's en subroutines werd besproken in P3T.11.3.2.
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12.1. Character-arauroeriten in eiäen subprogramma's»

Het is in VAX-Fortran moöeliJk biJ character-aräumenten flexibele lengten toe te passen door als lenäte-aanduidinä(*)te äebruiken.
Een voorbeeld waarin een subroutine wordt Gedefinieerd en aangeroepen
volât hierna.

:i Voorbeeld 12.151 {flexibele character-lenäte)

SUBROUTINE Keerom (S)
CHARACTER T»S*<*>
j =LEN(S)

! — > hulpfunctie LEN, zie par.12.6.1.1

DO i = l » J / 2
T = S(iii>
S(iïi) = SUÎJ)
S(J!J) = T
J =J - 1
END DO
END

PROGRAM F l e x i b e l
CHARACTER V*10»

A(3J5)*11

...
CALL Keerom (V)

!—-> betreft alle 10 tekens inV

CALL Keerom <AU>1>>

! — > betreft alle 11 tekens in A(l»i)

CALL Keerom <A<2>3)(318) ) !-»> betreft 6 tekens uit A(2>3>
•* #

END

De subroutine keert de voläorde van de tekens in Som. De lenäte van
S wordt in de subroutine opengelaten? wat wordt aanäeduid door (*).
BiJ elke aanroep wordt de lenäte opnieuw vastgesteld.
De eerste CALL zet alle tekens in Vandersom; de tweede CALL doet dat
met de elf tekens in A(hl)i de derde CALL zet zes tekens in A<2»3>
andersom. De subroutine Gebruikt de hulpfunctie LEN die de lenäte van
een character-Grootheid bepaalt. Zie voor decharacter hulpfuncties
par.12.6.1.1 en de VAX-Fortran ManualfAppendix C.

In het algemeen moet een argument in de aanroep H U Bdatatype
overeenkomen met het corresponderende argument in dedefinitie van
een subprogramme. Een uitzondering O P deze regel vormt de characterconstante. Wanneer deze als argument wordt aangeroepen» dan maghiermee ook wel een riiet-CHARACTER aräument inhet subprogrammacorresponderen. Zie het voorbeeld inde VAX-Fortran Manual» pag. 6*5.

12.2. Functie-opdrachten.

Een functie-opdrâcht (statement function) wordt gedefinieerd als
een subprogramma bestaande uit een enkele vervangings-opdracht v=e?
v iseen self tekiezen eenduidige functienaam» gevolgd door eenopsomming van argumenten tussen haakjes? e iseen uitdrukking.
Zowel voor de argumenten als voor de functienaam mag men een typedeclaratie doen voorafgaan aan de definitie van de functie-opdracht.
De argumenten biJ aanroep moeten oua datatype overeenkomen met de
corresponderende argumenten inde definitie van de functie-opdracht.
Het isniet toegestaan een constante als argument inde definitieO P
te nemen.
OP welke plaats in een programma een functie-opdracht mag worden
gedefinieerd» is weergegeven in Fig.4»l.
In een functie-opdracht mag men andere functie-opdrachten enfunctie subprogramma's (ook hulpfuncties) aanroepen.

ÎÎIÎ Voorbeeld 12.2»1 (functie-opdrachten)

sinh(X)= (EXP(X)-EXP(-X))* 0.5
cosh(X)=sinh(X)+ EXP(-X)

y = 1.+cosh(A)*#2

END
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Het voorbeeld bevat in de eerste reäel de definitie van de functieüpdracht sinh» waarbij äebruik wordt äemaakt van de hul(»functieEXF'.
De functie-opdracht cosh maä vervolgens worden äedefinieerd met behulp
van de eerder äedefinieerde sinh. Omdat voor X» sinh en cosh äeen datatype is vermeld» wordt âewerkt met REAL#4. Dat betekent dat de functiewaarden sinh(X)en cosh(X) van het tape REAL*4 worden.
De grootheid y (REALK4)wordt berekend met gebruikmaking van de eoshfunctie »et argument A. Amoet het zelfde datatype hebben als X in de
functie»

îÎVoorbeeld 12.2J2 (functie-opdracht met bijbehorende typedeclaratie)
CHARACTERflO FUN» X» Y» U» V»Z*12
FUN(X.Y)=X(ó,10> //Y<1.5>
* »•

Z =FUN(U»V)// 'AB'

END
Hier wordt gespecificeerd dat de functie-opdracht een CHARACTER*10
waarde levert» te vormen uit deelketens in Xen Y.Om Z te bepalen
wurdt door het aanroepen van FUN een keten gevormd uit deelketens in
U en Ven wordt deze keten verlengd met de constante keten 'AB'.

12*3. Functie-subprogramma's.

Een functie-subprogramma wordt äedefinieerd in de vorm vant?en
programma-eenheid bestaande uit meer opdrachten. De eerste isde
FUNCTION-ppdracht» waarin opgenomen een zelfgekozen programma-naam en
«en of «eer argumenten. De laatste isEND.Daartussen staan despecificaties» RETURN'S en andere opdrachten om het geheel te completeren
tot een subprogramma»

In een funetie-subprogramms maä men äeen subprogramma's definieren» aanroepen mag men se wel.Uitzondering? men mag een functieopdracht definieren in een functie-subprogramma. Evenals de functieopdracht levert het functie-subprogramma een enkelvoudige uitkomst.
Die uitkomst is in het subprogramma een variabele »et de zelfde naam
als het subprogramma» maar draagt dan äeen argumenten»
Aan een functie-subprogramma inss!een datatype worden toegekend.
Dat kan in de vorm van een type-declaratie voorafgaand aan de definitie van het subprogramma» het is ook mogelijk de type-declaratieO P
te nemen in de FUNCTION-opdracht. Daarbij ishet echter 20» dat er
niet een CHARACTER lengte-specificatie mag worden verbonden aan zowel
de type-aanduiding als aan de (programmaJnaam. Dit in tegenstelling tot
wat bijvariabelen» reeksen» enz.is toegestaan (par.11.2).
Het vollende voorbeeld laat zien dat men de functie-naamOP
tweemanieren kan gebruiken. Voorzien van argumenten» leidt het noemen van de naam tot het aanroepen en activeren van die functie.
Zonder aräumenten toegepast binnen de functie» stelt de naam eenvoudig een variabele voor. Het voorbeeld is bovendien een toepassing van
de flexibele CHARACTER-ler.gte.
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CHARACTER*«*) FUNCTION Herhaal(TEKEN)
CHARACTER

TEKEN

DO 1=1» LEN(Herhaal)
Herhaal(i:i)= TEKEN
END DO
END

PROGRAM Hoofd
...
CHARACTER*100 Herhaal» AS» BS
AS'sHerhaalCA')
BS = Herhaal('B')
END

Hier wordt een functie (Herhaal)gedefinieerd en twee waal aangeroepen ineen hoofdprogramma (Hoofd). De functiewaarde kont indtivariabele» eveneens genaamd Herhaal. In de FUNCTION-opdracht waarmee de
definitie van de functie begint» isaangeduid dat de functiewaarde
van het tape CHARACTER zal ziJru De lengte ervan wordt in dit geval
opengehouden» wat wordt aangegeven met(*)in FUNCTION.
In de functie Herhaal wordt gebruik gemaakt van de Fortran hulpfunctie.
LEN om de lengte van de character-grootheid Herhaal te bepalen.
De functie plaatst in elke bate van de grootheid Herhaal e,enzelfde
Leken. In het hoofdprogramma wordt de lengte van de grootheid Herhaal
Gespecificeerd als 100f wat tot gevolg heeft dat in de plaats van (f)
iienoemde lengte wordt ingevuld bijhet aanroepen van het functiesubprogramme Herhaal.Vandaar dat in AS honderd letters Akomen en in
BS honderd letters B.
Ais.bijzonderheid wordt nog vermeld dat het bij toepassing van de
flexibele lengte van een character-functie niet is toegestaan dat
men de functie in eenzelfde sub- of in eenzelfde hoofdprogramma met
verschillende lengten aanroept.
Andere voorbeelden vindt men in de VAX-Fortran Manual» pag.6-12.

12.4. Subroutine-subprogramma's.

Een subroutirie-subprogramma wordt gedefinieerd als een eenheid bestaande uit een aantal opdrachten» ingesloten tussen een
SUBROUTINE-opdraeht en END. De SUBROUTINE-opdracht bevat een zelfgekozen naam voor de subroutine en» indien nodig» een aantal argumenten.
In een subroutine mag men geen subprogramma's definieren» aanroepen
is wel toegestaan.Uitzondering; men mag een functie-opdracht definieren in een subroutine.
Een subroutine kan een (meervoudig) resultaat afleveren» hetzij via
argumenten» hetzij via commongrootheden. De naam van een subroutine
bepaalt dus niet het datatype van de resultaten» zoals biJ een functie subprogramma.

Ket aanroepen vsn een subroutine äebeurt met een CALL-opdracht waarin
de Gewenste argument-waarden worden meeäeäeven.
Noämaals wordt verwezen naar voorbeeld 10.8J1 waar inde subroutine CHECK de ärootheid Ywordt bepaald als (tweede)aräument.
Bij de aanroep CALL CHECK(...) komt B in de plaats van Y» dusmaakt
CALL dat Bwordt bepaald» waarna hiermee verder wordt âerekend in het
hoofdprogramma om P te bepalen.

12.5. ENTRY in subprogramma's.

I2.5.O. Aläemeen.

De ENTRY-opijracht maakt het moäeliJk een subprogramma (functie
of subroutine) zodaniä aan te roepen dat de uitvoering beëint bijeen
met name äenoemd punt in het subprogramma. Bit inäanäspunt krijgt »et
behulp van ENTRY een naam. Wanneer het subprogramma onder-die naam
wordt aangeroepen» begint de-uitvoering biJ het ingangspunt dat ook
die naam draagt.
Elke ENTRY in een subprogramma mag van argumenten worden voordien.Deze argumenten zijn lokaal ten opzichte van de ENTRY waar ze
bijhoren. Dat wil zeggen? andere ingangspunten en het subprogramma
zelf kunnen heel andere argumenten hebben. BiJ het aanroepen van een
ENTRY moet men dus zorgen dat de gebruikte argument-waarden inaantal» volgorde en datatype overeenkomen met de argumenten inde ENTRYopdracht.
De naam van een inganäspunt mag uiteraard in EXTERNAL voorkomen.

12.5.1.ENTRY in functie-subprogramma's.

Omdat een functie-subprogramma via ziJn naam een datatype bezit»
is dat ook het geval met de ingangspunten. De ingangspunten mogen oua
datatype verschillen van de functie zelf.Deenige relevante uitzonderingen vormen de datatypen REAL*ló en CHARACTER. Functies van deze
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tapen staan slechts inäanäspunten van deze zelfde tapen toe» sie VAXFortran Manual» paä.6-15. De lenäten van de datatapen van de inäandspunten van een character-functie moeten äeliJk siJn aan de lenäte van
h«l datatype van de functiewaarde.

ÎÎ Voorbeeld 12.5.IJl

(ENTRY in een functie-subproaramma)

FUNCTION TANG(X)

TSINH(Y) =EXP(Y) - EXP(-Y)

--functie-subprogramma TANG --

definitie functie-opdr. TSINH

TCOSH(Y)=EXP(Y) +EXP(-Y)
TANG =TSINH(X)/TCOSH(X)

TCOSH
functiewaarde

TANG

RETURN

ENTRY M (S)

! — inäanäspunt M (een argument;

M=TSINH(S)/2.
RETURN

ENTRY N<C»B>

! — inäanäspunt N (twee argumenten)

N=TC0SH(C)/2.+D
RETURN
END

PROGRAM TRY
REAL*4M
...
VeM (A)+ 1.5
U=N (B» 1.7)
Z =TANG(U) **2
« t*

END

Het voorbeeld omvat een functie-subproäramma TANG en een hoofdprogramma TRY. TANG is van het type REAL#4 biJ het ontbreken vantype^declaraties. Binnen TANG worden de functie-opdrachten TSINH en TCOSH
äedefinieerd. Deze functie-opdrachten worden onder meer aangeroepen

under de inäangspunten Men N.Die ingangspunten worden» met argumenten» aangeroepen inhet hoofd?rogranima biJ het berekenen van Ven
W.Omdat voor Ngeen datatype isgespecificeerd? wordt de functiewaarde N(B» 1.7) afgekapt O Peen INTEGERI4 waarde.De functie-waarde
M(A)volduet aan de specificatie REAL*4 in het hoofdprogramma.

12.5.2. ENTRY in subroutine-subprogramma's.

De iiigarigspunterivan een subroutine worden met CALL opgeroepen»
OP dezelfde wijze als men een subroutine oproept.Elk ingangspunt
heeft ziJn eigen (lokale)argumenten» voorzover nodig. Daaronder moiienRETURN-argumenten zijn» aan tegeven dooi eenster (*),Elkeaanroep van een ingangspunt levert in principe een meervoudig resultaat»
zoals ook een subroutine-aanroepdoet.

12.é. Fortran systeem hulpprogramma's.

12.6.0. Algemeen.

De verzameling Fortran hulpprogramma's omvat

- hulpfuneties (library functions» VAX-Fortran Manual/ A P P . C . 3 )
-iiulpruutines (system subroutines» VAX-Fortran Manual»

APP.C.4)

12.Ó.1. Hulpfuncties.

De hulpfuneties betreffen hoofdzakelijk de elementaire wiskundige functies» omzetting van datatypen en character-bewerkingen.
De lciatstenworden afzonderlijk besproken in par, 12.6.2.
hulpfuneties worden O Pde zelfde wijze aangeroepen als functieüubpi-Qgramma's» namelijk door het noemen van de functienaam ende
argumenten.

Hu ishet vaak zu» dat voor een bepaald soort bewerking meer
hulpfuncties voorhanden ziJn.Welke specifieke functie men kiest
kan men dan laten afhangen van het datatype van de argumentenenerzijds en het gewenste datatype van de functie-waarde anderzijds.Dit
noemen we het "intrinsiek toepassen" (intrinsic usage)vanhulpfuncties. De naam van de specifieke functie inAppendix C.3is te vinden
onder het hoofd 'specificnaine".
Daar tegenover staat de "datatype voortbrengende toepassing' (generic
usasse). Hierbij iaat men het van het datatype van de argumentenafhanäen WCJL lietdatatype van de functie-waarde wordt.De naam onder
welke men de functies oproept biJ deze toepassing vindt men onder
"Generic name",
Het voordeel van intrinsieke toepassing van helpfuncties is?dal
men het datatype van de functie-waarde zelf van te voren kan bepalen»
het eist dan wel de keuze Van een specifieke functienaam. BiJ dedatatype voortbrengende toepassing heeft men dat voordeel nietr maar kan
men onder dezelfde functienaanide zelfde bewerkingen doen uitvoerenO P
verschillende datatypen en per bewerking een passend datatype voor de
functie-waarde verkrijgen» aie Appendix C.3.
Ten behoeve van het volgende voorbeeld wordt hier nu een klein
gedeelte van Appendix C.3 weergegeven. Het betreft dehulpfunctie voor
het bepalen van de absolute waarde.

Generic specific

type of

name

argument

ABS

naine

« 1• • t • • »•

type of
result

t *i ti

1

I IABS

1 INTEGER*2

INTEGER*2

JIABS

!

INTEGER*4

ABS

1 REAU4

REAU4

DAfS

1 REAUB

REAL*8

QABS

1 REAU16

REAU16

INTEGER*4

» . . . t. . . *

+

t t » » » * * t

.........

1

«

ei

ï!Voorbeeld 1216•1f1 (intrinsiekeen datatype voortbrengende
toepassing ven Fortran hulpfuncties)
REAL*8 ACHT» Z
INTEGERI2TWEE» Y

ACH!

f •

TWEE!-.

«*

! geb

U=

DABS (ACHT)

AKS (ACHT)+
Y= ABS (TWEE)+
Z- ABS (TWEE + i
X-

uikswiJze hulpfunctieï
intrinsiek

1
3

datatype voortbrengend

.Q+l)

• * •
. ••

Volgens bovenstaand tabel-fragment is de functie DABS van toepassing
OP REAL#3 argumenten. Be type-declaratie voor de variabele ACHT is
hiermee in overeenstemming. Be functie-waarde is eveneens van het
t-jpd REAL*8. Deze wordt als gevolg van de opdracht U- ... overgezet
inUmet het datatype REAL#4.
Deaanroep ABS (ACHT)vindt plaats onder de 'äeneric name'ABS en»et
een argument van het tape REALMS» wat volgens de Label leidt tot een
functie-waarde van het type REALKS.Genoemde aanroep isgelijkwaardig
met de vorige aanroep van BABS. Het rechter lid van X- ...heeft ook
het datatype REAL#8r maar X krijgt het standaard-data type datgewoonlijk REALM is.
De aanroep ABS (TWEE) levert een INTEGER#2functiewaarde. In deopdracht Y- ... is de geheeltallige constante 3gewoonlijk van hetdatatype INTEGERK4. Daardoor krijgt het rechter lid het datatype
INTEGERS. Bijhet overzetten naar Yechter? is het resultaat toch
weer een INTEGER#2 W3örde.
De laatste opdracht inhet voorbeeld levert een argument van het
type REAL*ló» de functiewaarde wordt volgens de tabel ook van dat
l.y»--e»maar bijoverzetting naar Z ishet eindresultaat van hetgespecificeerde type REAL*8.
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12.6.1.1. Character hulpfunctie*».

Onder JeFortran hulpfuncties bestaat een viertal dat betrekking
i-teeftO Peharaeter-grootheden. De volgende t3bei-geeft een samenvattJi-ui.

Tabel 12.6.1.151. De character hulpfuncties inVAX-11 Fortran.

.. '_•itVJracter h u l p f u n c t i e
omschrijving

na.jiii

LEN

lelt hoeveel tekens in

aan te roepen
indevonii

LEN (A)

1)

INDEX (AiB)

2)

een keten (A)voorkomen
INDEX

lokaliseert binnerieen keten (A)
het beginpunt van een keten (B)

ICHAR-

bepaalt de numerieke waarde van

KHAR (A)

het eerste teken in een keten (A)r
conform de ASCII-tabel (BiJlage 1)
bepaalt het tekendat overeenkomt

C HAF:

CHAR (r.)

3)

inet een gegeven waarde (n)»
conform de ASCII-tabel (BiJlage 1)

(fi- 0?1?... ?127 )

_.

De hier genoemde ketens mogen in hun meest algemene vorm? als characteruitdiukkinüeiir worden äebruikt als argument in bovenstaande functies. Verdere opmerkingen!
1)LEN werd reeds toegepast inde voorbeelden 12.151 en 12.351?
2) INDEX lokaliseert keten Bniet meer dan een keer» en wel van
links af aan binnen keten A. Wordt keten Baangetroffen in Ar dan
levert INDEX het volgnummer (de index)van de byte inAwaarin
het eerste teken van Bvoorkomt. Wordt Bniet gevonden* dan levert INDEX Je inde.u-waarde05
3)de functie CHAR bleek niet beveiligd tegen het gebruiken van een
argument-waarde buiten het bereik 0»1r .•.? 127.Het kan daarom
raadzaam aiJn hierop te toetsen met een IF alvorens CHAR toe te
passen?

};
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Kei vülilendevoorbeeld omvat de definitie en aanroer ven een
subroutine (TEI...TEKST)waarmee wordt äeteld hoe vaak een _eâeven
tekst voorkomt binnen eer«äesteven tekst)esfel.De subroutinegebruikt
dö hulpfuncties INDEX en LEN,

ÎÎVoorbeeld 12,6.1,1»1. (Character hulpfuncties INDEX en LEN)
r
-1

SUBROUTINE TELETEKST <REGELi TEKST» HOEVAAK)
CHARACTER^*) REGEL» TEKST
INTEGER*2HOEVAAK /O/
I *1
i-J* INDEX (REGEL(IÎ),TEKST)
IF (J.NE.O)THEN
HOEVAAK =HOEVAAK *1
I •••• J+1
IF (I.LE.LEN(REGED) GOTO1
END IF
END!
INTEGER*2N
CHARACTER REGEL1*132> TEKST1*10

REGEL1 - 'Onderzoek eerste reöel'
TEKST!- 'er'
CALL TEL-TEKST-(REGELIF

TEKSTII

N)

END

In de subroutine wordt de functie INDEX äebruikt om een charactervariabele (REGEL) tedoorzoeken OPhet voorkomen vai<een stuk tekst
(optfeboräen in de variabele TEKST). In het IF-blok onder de aanroep
J= INDEX(,,,)wordt de.frectuentie van voorkomen a'eteld in HOEVAAK,
Hierbij dient LEN(..,) om te bepalen of het einde van de te doorboeken cheracter~v3riabele is bereikt.
De aanroep CALL TEL_TEKST(,< )
, levert in N het aantal keren voorkomen van een hoogstens tierttekens tellende tekst binnen een reäel van
maximaal 132 tekens, Inhet voorbeeld bliJkt de tekst 'er' twee maal
voor te komen in de äeäeven tekstregel,

12.6.2. Hulp-routines.

De liuliTüutines hebben onder meer betrekkin««O Phet«seprosiraminéerd«jflezenvandatum entiJd O Pde computer-kalender/klok en
ui-het verlichten van toevsls-trekkinäen.Erbestaatookeenhylproutinedieinformatie levert wanneer fouten optreden tijdensdeuitvoering van een Fortran-Programme. Samenvatting (zieookVAX-Fortran
**
Hunual» Appendix C.4)Î

Töbfl 12.6.2»!,Dehulproutines inVAX-ll Fortran.

._ hulproutine
lidaili

DATE

w iJze v a n

oraschrJvinä resultaat

aanroep

a-datum (dsi-«nd-jr)-.CALL DATE(a)
\

bijv. 2B-APR-83
IDATE i»J»kî datum

2ebruik

alle argumenten

elkargument

zijnvanhettype

maä z i J n —

CHARACTER*!!
(r.-9ofmeer)

»CALL IDATE(i»J»k> INTEGERS

biJv.k-28»i=4ij=83
3ECNDS.« ••-santal seconden» ^.a=SECNDS(«)

variabele?
reeks-element
variabeler

INTEGER*4

reeks-element

REAL*4

constante»

verstreken sedert

variabele»

seconde;<

reeks-element

(x=05middernacht)
TIME

s-lijd (hrîmnîse) »CALL TIME(a)

CHARACTERS,
(n-Sofmeer)

bijv. 10:45:53
RAN

y-toevals-äetal»

INTEGER*4

„.y=RAN(i>

(0<«<1)

(i oneven)

variabele»
reeks-elemer t
variabele»
reeks-eleme kt

ERRSNS i>0duidtO Peenfout»CALL ERRSNSU»jikfl»m>
biJ uitvoering van

INTEGER*2

Fortrsn-proärsmniB»

INTEGER#4

variabele»
reeks-elemer t

Jrkrifmüeven n3dere
specificatie.
EXIT

be-eindisiinä
programma»
efs.lui.tenfiles.

-.CALL EXIT
„CALL EXIT (i)

INTEGER*2
INTEGER*4

variabele»
reeks-element

*
*

îîî Voorbeeld 12.6.2?1 <hulproutines)
»

h

:

DIMENSION Y U O )

:

CHARACTER DATUM*?» TIJD*8

I

N =SECNDS(0.)
NU s2 *N +1
DO I- If10

-«

Y(I)=RAN (NU)
:

END DO

Î

CALL DATE (DATUM)

:

CALL TIME (TIJD)

:

PRINT *F

DATUM

J

PRINT *»

TIJD

PRINT %t

Y

...
...
n de DO-lus wordt een santal keren de routine RAN aangeroepen. Elke
inroep resulteert in een ander toevals-äetal tussen 0en 1,Het betreft trekkingen uit de rechthoekige verdelinä OPhet interval CO»13.
Er ontstaat aldus een rijverschillende toevals-äetallen in de reeks
Y.Welke rijdoor RAN wordt voorgebracht» haruSt af van het aräument
van RAN. Dit argument moet een oneven äeheel äetal siJn. In de VAXFortran Manual wordt bovendien de niet nader omschreven eistiesttld
dat het een 'äroot* äetal is. In het voorbeeld wordt het argument
(NU)berekend uit Ht het aantal äehele seconden verlopen sinds» middernacht. Daardoor wordt OPelk moetent van de dasieen andery toevalsreeksvoortgebracht.
Het voorbeeld besluit met 'tuitschrijven van datum» tijd en loevalsrqeks met behulp van de niet behandelde PRINT-instructie« Dit it een
van de input- en output-opdrachten die in deel 2vsn deze nota aan
de ordekotten«

BIJLAGE 1, ASCII character set: Fortranfunetietoets(**)> tekens die
- c h a r a -Lei-_
wa<;i de naam

"
omschrijving

i

i

ICTRL
1/ *«»
i_

0
1

NUL
NULL
1
start of heading
SOH
vf
start of text 1
STX
J
end of text
1
ETX
end of transit)» !
4
EOT
•J
entfuiry
1
ENG
acknowledge
1
ACK
6
bell
1
BEL
7
backspace
i
8 «t BS
Q
horizontal tab1
HT
H
line feed
1
10
LF
vertical tab 1
il
VT
form feed
1
12
FF
carriage return!
13 4« CR
shift out
1
14
SO
shift in
1
15
SI
data link escape
16
BLE
device controlll
17
DCl
IS
BC2
21
19
BC3
31
20
BC4 ! —
~ 41
neg.acknowledge1
21
NAK
7?
synchronous idle
SYN
end trans*«block
23
ETB
cancel
1
24
CAN
end of medium 1
25
EM
substitute
1
26
SUB
escape
1
27 ft ESC
file separator1
2«
FS
29
GS igroup separator!
record separator
30
RS
31
US 1unit separator !

_charac•ter_
waaide naam

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

S

78
7?

Scsi
82
83
84
B5
86
87
38
89
90
91
92
93
94
93

e

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V

w
X
Y
Z
C
\
j

^
-

omschrijving

!

at-teken
hoofdletter A 1
B 1
.._
C !
-B 1
-Ei
-F 1
—
6 !
—
H 1
-I 1
—
J 1
—
K i
-L 1
__
M !
__
N 1
—
0 1
__
F !
-Q !
__
R 1
--

__
—
--

tekens (F)» tekens meteer«
uienkan intikken met CTRL/.

sT:1

e
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
U
X
Y
Z
C

F

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
t
*
*
*
*

U !
V 1
W1
-X !
-Y1
__
....
Z 1
rechte openinäs- haak
backslash
rechte slui thaak
accent circonflexe
ondersltreep
*

l_eharacter_1 omschrijving
1waarde naam1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
1
1
1
!
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
57
58
59
60
61
62
63

F

1

1
*
*
*

SP 1
! 1
' 1
* !
* I
X I
& i
' i
( !
} !
* 1
+ 1
• 1
- 1
. !
/ !
0 1
1 I
2 !
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
3 I
9 1
: 1
Î
v

=
>
?

spatie
1
uitroepteken
1
aanhalingsteken 1
nummer
!
dollar
1
procent
i
en
1
apostrophe
1
üpeningshask
1
sluithaak
1
ster
1
plus
1
komma
1
min
1
punt
!
deelstreep
1
cijfer 0
1
1
!
2
1
—
3
1
—
4
1
—
5
i
—
6
1
7
!
—
8
1
9
l
dubbele punt
1
! puntkomma
!
i
gehoekte open.haak!
i geliJkteken
!
1 gehoekte sluithaak!
1 vraagteken
1

_charac ter_
waarde naam

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

>
a
b
c

127 #•

DEL

ü

e
f
g
h
î
j

k
1
m
n
0
p

a
r
s
t
u
V

w
; • ;

a
.C

i
1
ƒ
f*

omschr iJvinä

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
%
*
%
*
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
*
%

1F
t

accent grave
kleine letter a

-__
_..
—
—
--—
—
_..
---.
__
-__
—
—
__
—
—
—
-—
-—

-__
-..„
—
-__
—
__
__
-_ „
__
.._
-—
-__
-—
-__
__
-_..

0

c
d
e
f
g
h
i
j

k
i

m
n
0
p
ß
I
S

t
U
V

w
X
y

^

openings-acco lade
verticale streep
sluit-accolad e
tilde
delete

1
1*
!*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
i*
!*
1*
1*
i*
i*
1*
1*
1*
!*
1 Ht
1*
1*
1*
1*

!
1
1
i

i

1
1

BIJLAGE 2. De bewerkingen en hun volgorde van afhandeling.

bewerking

prioriteit

rekenkundig.

8

*»
*

7
ó

/

i
character.

6

//

verafeliJkendî
.LT. ,LE,.EG.

,NE. .6T. .GE.

5

logisch.

.AND.

4
3

.OR.

"?

•XOR. .EQV.

1

.NOT.

Bewerkingen van lelijke prioriteit worden in een Fortran-oPdracht
van linksnaar rechts afgehandeld» nadat alle bewerkingen met een
hogere prioriteit binnen de opdracht ziJn afgewerkt»
Door het toepassen van haakjes (...) kan men de volgorde ven
afhandeling wijzigen en/of expliciet aangeven.

