
Δευτέρα 21/3/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ
Ύψωση σε δύναμη. Προτεραιότητα πράξεων.

1. Παρενθέσεις.
2. Δυνάμεις.  Δεξιά  προς  τα  αριστερά,  όπως  στα  μαθηματικά  A**K**M  =  A**(K**M)

akm

=a(km
)

3. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις. Από τα αριστερά προς τα δεξιά.
4. Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Διευκρίνηση μεταξύ 3.14E4 και 3.14 * 10**2.
1. 3.14E2  είναι  μία  σταθερά  και  είναι  απλώς  (και  τίποτε  άλλο)  μία  συντομογραφία  του

31400.0 και ο υπολογιστής δεν ξοδεύει χρόνο για να υπολογίσει κάτι. Είναι μία σύμβαση
για μην χρειάζεται να γράψουμε πολλά μηδενικά. Επίσης είτε γραφεί 3.14E2 είτε 31400.0 ο
μεταγλωττιστής (compiler) θα παράγει ακριβώς τον ίδιο κώδικα μηχανής.

2. 3.14  *  10.0**4  είναι  μία  αριθμητική  παράσταση  που  αποτελείται  από  2  πράξεις  και
χρειάζεται χρόνο για να υπολογιστεί.

3. 3.14E4.3 είναι συντακτικό λάθος γιατί το πρότυπο της FORTRAN απαιτεί ο αριθμός μετά
το E να είναι ακέραιος.

4. 3.14  *  10.0**4.3  είναι  μία  αριθμητική  παράσταση  που  αποτελείται  από  2  πράξεις  και
χρειάζεται χρόνο για να υπολογιστεί.

Διευκρίνηση ακέραιου και πραγματικού εκθέτη στις δυνάμεις.
1. Ακέραιος  εκθέτης.  Ο  μεταγλωττιστής  υπολογίζει  μία  ακέραια  δύναμη  ως  πολλαπλό

πολλαπλασιασμό. Δηλαδή η παράσταση 3.14**4 υπολογίζεται ως  3.14*3.14*3.14*3.14 (ο
μεταγλωττιστής  μπορεί  να  κάνει  εξοικονόμηση  θέτοντας  T=3.14*3.14  και  μετά
υπολογίζοντας T*T).

2. Πραγματικός εκθέτης. Στα μαθηματικά ο υπολογισμός δυνάμεων με ρητούς εκθέτες γίνεται

ως a
(
m
n
)

=
n√xm . Για πραγματικούς εκθέτες γ δύναμη ορίζεται ως ab

=exp(b⋅loga) όπου

exp(x )=e x . Αυτός ο τύπος είναι γενικός και χρησιμοποιείται από το μεταγλωττιστή για
πραγματικούς εκθέτες.

3. Συνέπεια  είναι  ότι  η  δύναμη  3.14**4  που  καταλήγει  σε  4  (ή  2)  πολλαπλασιασμούς
υπολογίζεται  πιο  γρήγορα  από  τη  3.14**4.0  που  καταλήγει  στον  υπολογισμό  των
συναρτήσεων log(x) και exp(x) (που υπολογίζονται με ανάπτυγμα σε σειρά Taylor). Επίσης
η  ύψωση  σε  ακέραια  δύναμη  εν  γένει  δίνει  πιο  ακριβή  αποτελέσματα,  και  ειδικά  σε
ακεραίους αριθμούς δίνει το ακριβές αποτέλεσμα.

4. Συνέπεια  των  παραπάνω  είναι  ότι  (-3.14)**4.0  καταλήγει  σε   σφάλμα  εκτέλεσης  του
προγράμματος (runtime error) αφού ο λογάριθμος αρνητικού αριθμού δεν υπάρχει.

Έτοιμες συναρτήσεις
Η FORTRAN δίνει  πολλές  έτοιμες  συναρτήσεις.  Τα  ονόματα  των  συναρτήσεων  έχουν  το  ίδιο
κανόνα με τις μεταβλητές. Το πρώτο γράμμα δηλώνει αν το αποτέλεσμα της συνάρτησης θα είναι
πραγματικός ή ακέραιος αριθμός. Έτσι αν είναι από I έως N η συνάρτηση “επιστρέφει” ακέραιο
αριθμό  (δηλαδή  το  αποτέλεσμά  της  είναι  ακέραιος  αριθμός),  αλλιώς  επιστρέφει  πραγματικό
αριθμό.  Η συνάρτηση εφαρμόζεται  σε έναν αριθμό (που καλείται  “'όρισμα” της συνάρτησης ή
κύρια παράμετρος) ο οποίος μπορεί να είναι ακέραιος ή πραγματικός αλλά όχι και δύο. Μπορεί
επίσης να εφαρμοστεί σε μία μεταβλητή, ή μία αριθμητική παράσταση.
Συνάρτηση FORTRAN Επιστρέφει Όρισμα

sinx SIN(X) πραγματικό πραγματικό

cosx COS(X) πραγματικό πραγματικό
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tanx TAN(X) πραγματικό πραγματικό

tan-1x ATAN(X) πραγματικό πραγματικό

√ x SQRT(X) πραγματικό πραγματικό

ex EXP(X) πραγματικό πραγματικό

logex ALOG(X) πραγματικό πραγματικό

log10x ALOG10(X) πραγματικό πραγματικό

Μετατροπή πραγματικού σε ακέραιο με αποκοπή
δεκαδικών

INT(X) πραγματικό ακέραιο

Μετατροπή ακεραίου σε πραγματικό FLOAT(I) ακέραιο πραγματικό

|x| ABS(X) πραγματικό πραγματικό

{i} IABS(I) ακέραιο ακέραιο

i modulo j MOD(I, J) ακέραιο ακέραια

Αριστερόστροφη  γωνία  διευθύνσεως  από  το
άξονα x:   tan-1(dy/dx)

ATAN2(DY, DX) πραγματικό πραγματικά

 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις δέχονται ή επιστρέφουν γωνίες υποχρεωτικά σε rad.

Μικτή αριθμητική
Στη FORTRAN77 δεν επιτρέπονται οι πράξεις μεταξύ ακεραίων και πραγματικών αριθμών επειδή
έχουν τελείως διαφορετική αναπαράσταση. Μετατροπή μεταξύ ακεραίων γίνονται με ανάθεση:
A=3.14
K = A Τα δεκαδικά στοιχεία της A αποκόπτονται. Η μεταβλητή K περιέχει τον αριθμό 3
A=5.999999
K = A Τα δεκαδικά στοιχεία της A αποκόπτονται. Η μεταβλητή K περιέχει τον αριθμό 5

K = 3
Α = Κ Συμπληρώνονται μηδενικά ως δεκαδικά. Η μεταβλητή K περιέχει τον αριθμό 3.0

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συναρτήσεις μετατροπής:

A = 3.14 + K ΛΑΘΟΣ: μικτή

B = K ΣΩΣΤΟ: ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
A = 3.14 + B

A = 3.14 + FLOAT(K) ΣΩΣΤΟ: ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

I = 99 + A ΛΑΘΟΣ: μικτή

K = A ΣΩΣΤΟ: ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
I = 99 + K

I = 99 + INT(A) ΣΩΣΤΟ: ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Προσοχή στο λάθος:
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A = 3.14 + FLOAT(B) ΛΑΘΟΣ: Η συνάρτηση FLOAT() δέχεται μόνο ακέραιο όρισμα
I = 99 + INT(K) ΛΑΘΟΣ: Η συνάρτηση INT() δέχεται μόνο πραγματικό όρισμα

Για τις FORTRAN90 και μετά, γίνεται αυτόματα μετατροπή όπου χρειάζεται. Για ακαδημαϊκούς
λόγους, θα θεωρείται λανθασμένη η μικτή αριθμητική ακόμα και σε FORTRABN90 και μετά.

Άσκηση Πυθαγόρειο Θεώρημα
Να υπολογιστεί  η υποτείνουσα τριγώνου για πλευρές α=5 και β=7.
Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πραγματικοί αριθμοί.

PROGRAM PYTHAG
A = 5.0
B = 7.0
C = SQRT(A**2 + B**2)
STOP
END

PROGRAM END είναι μη εκτελέσιμες εντολές και χρησιμεύουν για να δείξουν την αρχή και το
τέλος  του  προγράμματος  στο  μεταγλωττιστή.  Μπορούν  να  γραφούν  μόνο  μία  φορά  για  κάθε
πρόγραμμα  (ή  υποπρόγραμμα).  Η  εντολή  STOP σταματάει  το  πρόγραμμα  και  επιστρέφει  τον
έλεγχο στο λειτουργικό σύστημα (πχ LINUX, WINDOWS). Είναι απαραίτητη. Η FORTRAN90,
εισάγει από μόνη της στο STOP πριν από το END αν το έχουμε ξεχάσει.

Άσκηση Πυθαγόρειο Θεώρημα
Για να μπορεί ο χρήστης να δει το αποτέλεσμα (και τα δεδομένα) στην οθονη.

PROGRAM PYTHAG
A = 5.0
B = 7.0
WRITE (*, *) A, B
C = SQRT(A**2 + B**2)
WRITE (*, *) C
STOP
END

Μία σειρά στην οθόνη ανά WRITE.

Άσκηση Πυθαγόρειο Θεώρημα
Για να μπορεί ο χρήστης να δει τι είναι τα νούμερα που γράφονται στην οθόνη

PROGRAM PYTHAG
A = 5.0
B = 7.0
WRITE (*, *) 'A:', A, 'B:', B
C = SQRT(A**2 + B**2)
WRITE (*, *) 'Υποτείνουσα:', C
STOP
END

Άσκηση Πυθαγόρειο Θεώρημα
Για να μπορεί ο χρήστης να δώσει διαφορετικά κάθε φορά δεδομένα
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PROGRAM PYTHAG
WRITE (*, *) 'Δώστε A και B'
READ (*, *) A, B
A = 5.0
B = 7.0
WRITE (*, *) 'A:', A, 'B:', B
C = SQRT(A**2 + B**2)
WRITE (*, *) 'Υποτείνουσα:', C
STOP
END

Άσκηση Υπολογισμός Παροχής
Δεδομένα b, h

PROGRAM AGOG
WRITE (*, *) 'Δώστε διαστάσεις διατομής b και h'
READ (*, *) B, H
S = 0.5/100.0
AN = 0.015
ABR = B * H
PBR = B + 2.0 * H
RH = ABR/PBR
V = RH**(2.0/3.0)*SQRT(S)/AN
Q = V * ABR
WRITE (*, *) 'Παροχή Q:', Q
STOP
END

Άσκηση Υπολογισμός Μέγιστης τάσης
Δεδομένα b, h, Μ

PROGRAM ANTOX
WRITE (*, *) 'Δώστε διαστάσεις διατομής b και h'
READ (*, *) B, H
WRITE (*, *) 'Δώστε μέγιστη ροπή'
READ (*, *) AM
AI = B * H**3 / 12.0
S = AM / AI * H / 2.0
WRITE (*, *) 'Τάση σ:', S
STOP
END
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Δευτέρα 28/3/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Άσκηση Υπολογισμός οπλισμού
Δεδομένα b, h, Μ

PROGRAM ANTOX
WRITE (*, *) 'Δώστε διαστάσεις διατομής b και h'
READ (*, *) B, H
WRITE (*, *) 'Δώστε μέγιστη ροπή'
READ (*, *) AM
C = 20.0
S = 500.0
FCD = C *1000.0 / 1.5
FYD = S *1000.0 / 1.15
D = H – 0.03
AM = AM / (B * D**2 * FCD)
W = 0.84 * (1.0 – SQRT(1.0 – 2.4*AM))
AS1 = B * D * FCD / FYD * W
WRITE (*, *) 'Οπλισμός:', AS1
STOP
END

Άσκηση Υπολογισμός οπλισμού
Να υπολογιστούν και να τυπωθούν τα στοιχεία του πίνακα στροφών με δεδομένα τις γωνίες ω, φ, κ
σε μοίρες.

[  cosφ cosκ cosω  sinκ + sinω sinφ cosκ sinω sinκ – cosω sinφ cosκ ]
R = [  cosφ sinκ cosω cosκ – sinω sinφ sinκ sinω cosκ + cosω sinφ sinκ ]

[  sinφ -sinω cosφ cosω cosφ ]

PROGRAM STROF
WRITE (*, *) 'Δώστε ω, φ, κ σε μοίρες:'
READ (*, *) W, F, AK
PI = 3.14159
W = W * PI / 180.0
F = F * PI / 180.0
AK = AK * PI / 180.0
CF = COS(F)
SF = SIN(F)
CW = COS(W)
SW = SIN(W)
CK = COS(AK)
SK = SIN(AK)
R11 = CF * CK
R12 = CW * SK + SW * SF * CK
R13 = SW * SK – CW*SF*CK
R21 = SF * SK
R22 = CW * CK – SW * SF * SK
R23 = SW * CK + CW * SF * SK
R31 = SF
R32 = -SW * CF
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R33 = CW * CF
WRITE (*, *) R11, R12, R13
WRITE (*, *) R21, R22, R23
WRITE (*, *) R31, R32, R33
STOP
END

Υπολογισμός τριγωνομετρικών συναρτήσεων σε rad
Υπερφυσικές σταθερές (magic constants): 3.14159 (επίσης τι θα γινόταν αν είχαμε βάλει 3.14 και
μετά θέλαμε να το αλλάξουμε σε 3.14159).
Υπολογισμός  κάθε  τριγωνομετρικής  συνάρτησης  1  φορά  για  λόγους  ταχύτητας  και
αναγνωσιμότητας.

Άσκηση: Δημιουργία συνάρτησης
Δίνονται οι συναρτήσεις:

f(x) = x – x3/3! + x5/5! - x7/7! + x9/9! - ...
g(x) = 1 – x2/2! + x4/4! - x6/6! + x8/8! - ...

Να υπολογιστεί και να τυπωθεί το άθροισμα:
f(ω)  g(κ) + g(ω) g(φ) f(κ)
όπου  οι  συναρτήσεις  υπολογίζονται  προσεγγιστικά  με  4  όρους  και  τα  ω,φ,κ  δίνονται  από  το
πληκτρολόγιο.

f(x) = x – x3/3! + x5/5! - x7/7! = x(1 – x2/1 2 3 + x4/1 2 3 4 5 – x6/1 2 3 4 5 6 7) = 
x(1 + x2/1 2 3 (-1 + x2/4 5 – x4/4 5 6 7)) = x(1+x2/2 3 (-1 + x2/4 5(1 – x2/6 7)))
Ομοίως:
g(x) = 1 – x2/2! + x4/4! - x6/6! = 1 – x2/2(-1 + x2/3 4 – x4/ 3 4 5 6) =
1 – x2/2 (-1 + x2/3 4 (1 – x2/ 5 6))

Ορίζουμε συναρτήσεις:

FUNCTION F(X)
XX = X * X
F = X*(1.0 + XX/6.0 * (-1.0 + XX/20.0 * (1.0 – XX/42.0)))
F= X – X**3/(2.0*3.0) + X**5/(2.0*3.0*4.0*5.0) – X**7/( 2.0*3.0*4.0*5.0*6.0*7.0)
A1 = X
A2 = -A1*XX/(2.0*3.0)
A3 = -A2*XX/(3.0*5.0)
A4 = -A3*XX/(6.0*7.0)
F = A1+A2+A3+A4
RETURN
END

FUNCTION G(X)
XX = X * X
G = 1.0 – XX/2.0 * (-1.0 + XX/12.0 * (1.0 + XX/30.0))
RETURN
END
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Τώρα το άθροισμα είναι πολύ εύκολο:

PROGRAM S
READ (*, *) W, F, AK
SUM = F(W)*G(AK) + G(W)*G(F)*F(AK)
WRITE (*, *) SUM
STOP
END

Άσκηση: Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής για κλειστούς αγωγούς
Δίνονται οι συναρτήσεις:
1/sqrt(fn+1) = -2log10(k/D / 3,71 + 2,51/(Re sqrt(fn)))
Να υπολογιστεί το f για k/D και Re
0,001  150000
0,0005 200000
0,002 150000

PROGRAM S
WRITE (*, *) 0.001, 150000.0, F(0.001, 150000.0)
WRITE (*, *) 0.0005, 200000.0, F(0.0001, 200000.0)
WRITE (*, *) 0.002, 150000.0, F(0.002, 150000.0)
STOP
END

FUNCTION F(AKD, RE)
F1 = 0.002
F2 = FORM(F1, AKD, RE)
F3 = FORM(F2, AKD, RE)
F4 = FORM(F3, AKD, RE)
F5 = FORM(F4, AKD, RE)
F = F5
RETURN
END

FUNCTION FORM(F1, AKD, RE)
A = -2.0 * ALOG10(AKD/3.71 + 2.51/(RE*SQRT(F1)))
FORM = 1.0/A**2
RETURN
END

Άσκηση
Δίνονται οι συναρτήσεις:
f(x) = (5x2+3x+11) / (18x2-10x+3)
g(x) = (ex + e-x) / 2
Να υπολογιστεί: f(x), g(x), f(x)+g(x), f(x) g(x), f[g(x)]
για x=10, -1, 3.1415

Θεωρία:
WRITE (*, fmt) V1, V2, ....
Αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ μετηαβλητών και φορμά.
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Φορμά:  Fw.d
Φορμά:  Iw
Φορμά:  Aw  (w optional)
Φορμά: nX
Παραδείγματα
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Δευτέρα 4/4/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Θεωρία:
WRITE
forma: 'ΚΕΙΜΕΝΟ', 'απόστροφοι ''1''  και άλλα'
forma: 3hΕΜΠ

READ
Φορμά:  Fw.d
Φορμά:  Iw
Φορμά:  Aw  (w optional)
Φορμά: nX
forma: 'ΚΕΙΜΕΝΟ'  : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
forma: 3HΕΜΠ        : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Παραδείγματα

Φορμά:  Fw.d   Προσοχή για εισαγωγή ακεραίου (να μπαίνει πάντα Fw.0)

Εξαιρέσεις:
5F10.2, 3(I5, 1X, F6.2), (3x, A3): Να αποφεύγονται. Μόνη εξαίρεση (10F5.1)

φορμά: /   (αλλάζει σειρά σε READ και WRITE -> να γίνονται νέα READ, WRITE
Εξάντληση φορμά: αλλάζει σειρά και επαναλαμβάνεται από κοντινότερη αριστερή παρένθεση. Να
αποφεύγεται.
Μη εξάντληση φορμά.

Παραδείγματα.

Εντολή IF THEN ELSE:
IF (συνθήκη) THEN

(πολλές) εντολές Α
END IF
εντολές Β

Σύνταξη IF (ελάχιστη)
εντολή 1
IF (συνθήκη) εντολή 3
εντολή 3

Αν η  συνθήκη είναι  ψευδής  τότε  εκτελείται  η  εντολή1 και  μετά  η εντολή 3.  Αν είναι  αληθής
εκτελείται η εντολή1, μετά η εντολή 2 και μετά η εντολή 3, δηλαδή η εντολή 3 εκτελείται έτσι και
αλλιώς (εξαίρεση αν η εντολή 2 είναι GO TO).
Η συνθήκη συντάσσεται

παράσταση1 τελεστής παράσταση2
όπου  παράσταση  μπορεί  να  είναι  σταθερά,  μεταβλητή,  ή  ολόκληρη  παράσταση.  Οι  δύο
παραστάσεις πρέπει να είναι του ίδιου τύπου (δηλαδή και οι δύο ακέραιες, ή πραγματικές κλπ). Ο
τελεστής είναι:

.EQ. = (EQual)

.NE. /= (Not Equal)

.GT. > (Greater Than)

.LT. < (Lower Than)
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.GE. <= (Greater or Equal)

.LE. >= (Lower or Equal)

Παράδειγμα
Να φτιάξετε  συνάρτηση που να  υπολογίζει  την  απόλυτη τιμή.  Να τη  χρησιμοποιήσετε  για  να
διαβάσετε από το πληκτρολόγιο:

FUNCTION APOL(X)
B = X
IF (B .LT. 0.0) B = -X
APOL = B
RETURN
END

PROGRAM DOK
READ (*, 10) A

10 FORMAT (F10.0)
WRITE (*, 20) A, APOL(A)

20 FORMAT (2F10.2)
STOP
END

Η εντολή IF μπορεί να καθορίσει τι να εκτελεστεί στην περίπτωση που η συνθήκη δεν είναι
αληθής

IF (συνθήκη) THEN
(πολλές) εντολές Α

ELSE
(πολλές) εντολές Β

END IF
εντολές Γ

Αν η συνθήκη είναι αληθής θα εκτελεστούν οι εντολές Α και μετά οι εντολές Γ. Αν η συνθήκη είναι
ψευδής, θα εκτελεστούν οι εντολές Β και μετά οι εντολές Γ. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα με ax+bx=0   (διερεύνηση a=0)

Η εντολή IF μπορεί να έχει πολλαπλές συνθήκες:

IF (συνθήκη Α) THEN
εντολές Α

ELSE IF (συνθήκη Β) THEN
εντολές Β

ELSE IF (συνθήκη Γ) THEN
εντολές Γ

...
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ELSE
εντολές Ν

END IF
εντολές Μ

Παράδειγμα με ax2+bx+c=0 (Θεωρούμε a<> 0)

Εμφωλευμένα IF. Πρέπει να είναι εξολοκλήρου μέσα στις εντολές Α ή Β ή Γ ή ... Ν ή Μ.

Άσκηση
Να υπολογιστούν οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης Ax2 + Bx + Γ = 0  λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Οι συντελεστές Α, Β και Γ είναι πραγματικοί αριθμοί. (άσκηση για το
σπίτι).

Ανάλυση

Οι διάφορες περιπτώσεις ανάγονται στο μηδενισμό των διάφορων συντελεστών. Έτσι:
α. Αν Α=Β=0 τότε η εξίσωση δεν έχει νόημα γιατί δεν υπάρχουν άγνωστες ποσότητες.
β. Αν Α=0 και Β≠0 τότε η εξίσωση είναι πρωτοβάθμια και έχει μία λύση: x=-Γ/Β
γ. Αν Α <>0 τότε η εξίσωση είναι δευτεροβάθμια και έχει 1 ή 2 πραγματικές ρίζες, ή 2 συζυγείς
μιγαδικές ρίζες. Συγκεκριμένα αν η διακρίνουσα Δ = Β2 – 4 Α Γ είναι:

•Δ > 0: Δύο πραγματικές ρίζες x1,2=
−Β±√Δ

2A

•Δ = 0: Μία πραγματική ρίζα x=−
Β

2A

•Δ < 0: Δύο συζυγείς μιγαδικές ρίζες x1,2=−
Β

2A
±i √−Δ

2A

Σύνθεση

Η  ανάλυση  περιγράφει  πλήρως  την  πορεία  των  υπολογισμών  και  δεν  χρειάζεται  περαιτέρω
επεξήγηση.

Κώδικας

      PROGRAM DEYT
      READ (*, *) A, B, G
      IF (A .EQ. 0.0) THEN
          IF (B .EQ. 0.0) THEN
              WRITE (*, *) 'ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ'
          ELSE
              WRITE (*, *) 'ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΙΖΑ X=', -G/B
          END IF
      ELSE
          D = B**2 - 4.0*A*G
          IF (D .EQ. 0.0) THEN
              WRITE (*, *) 'ΔΙΠΛΗ ΡΙΖΑ X=', -B/(2.0*A)
          ELSE IF (D .GT. 0.0) THEN
              X1 = (-B + SQRT(D)) / (2.0*A)
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              X2 = (-B - SQRT(D)) / (2.0*A)
              WRITE (*,*)'ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ X1=', X1, '   X2=', X2
          ELSE
              P = -B / (2.0*A)
              F = SQRT(-D) / (2.0*A)
              WRITE (*, *) 'ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ X1=', P, '+', F, 'i',
     &                                  '   X2=', P, '-', F, 'i'
          END IF
      END IF
      STOP
      END

Εξήγηση εμφολευμένων IF παραπάνω

Κεφάλαιο 10 – λογικές πράξεις. Προτεραιότητα λογικών πράξεων (.NOT. μετά .AND. μετά .OR.).
Να  τοποθετούνται  ελεύθερα  παρενθέσεις  για  να  αποφεύγονται  παρερμηνείες.  Άσκηση  10.1.
Παραλλαγή της άσκησης 10.1.5:
Είτε το I είτε το J βρίσκεται μεταξύ των 1 και 8, αλλά όχι και τα δύο.
Λύση 1:
      IF ((I.GE.1.AND.I.LE.8 .AND. .NOT.(J.GE.1.AND.J.LE.8)).OR.
     &    (J.GE.1.AND.J.LE.8 .AND. .NOT.(I.GE.1.AND.I.LE.8)))
Λύση 1:
      IF ((I.GE.1.AND.I.LE.8 .AND. (J.LT.1.OR.J.GT.8)).OR.
     &    (J.GE.1.AND.J.LE.8 .AND. (I.LT.1.OR.I.GT.8)))

Λογικές μεταβλητές – παίρνουν τιμές .TRUE. ή .FALSE. Ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί για μικτή
αριθμητική. Δηλώνονται ως:
      LOGICAL INVALD, OK
      INVALD = .FALSE.
      OK = .NOT. INVALD
Ας σημειωθεί ότι επειδή οι διάφορες λογικές σταθερές ή τελεστές περικλείονται από τελείες δεν
αποτελούν δεσμευμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα μεταβλητών. 
      OR = 3.14
      FALSE = 2.718
      AND = OR*FALSE
Οι λογικές μεταβλητές μπορούν να βοηθήσουν για να απλουστεύσουν και να κάνουν οικονομία σε
υπολογισμούς. Έτσι το προηγούμενο παράδειγμα γίνεται:
      LOGICAL LI, LJ
      LI = I.GE.1 .AND. I.LE.8
      LJ = J.GE.1 .AND. J.LE.8
      IF ((LI .AND. .NOT.LJ).OR. (LJ .AND. .NOT. LI))

Άσκηση δευτεροβάθμιας εξίσωσης συνέχειας
Απλούστευση κώδικα
Ο  κώδικας  όπως  έχει  γραφεί,  περιέχει  δομές  IF  που  βρίσκονται  εξολοκλήρου  σε  άλλο  IF
(εμφωλευμένα -  nested IF).  Παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κώδικας είναι  αρκετά
αναγνώσιμος, θα γίνει περισσότερο αναγνώσιμος αν αφαιρεθούν τα εμφωλευμένα IF.

Σύμφωνα με τον ορισμό της εντολής IF-THEN-ELSE:
      IF (συνθήκη1) THEN
           εντολές 1
      ELSE IF (συνθήκη2) THEN
           εντολές 2
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      ELSE IF (συνθήκη3) THEN
           εντολές 3
      ...
      END IF
Αν η συνθήκη 1 είναι αληθής, τότε θα εκτελεστούν οι εντολές 1 και το πρόγραμμα θα συνεχίσει
μετά το END IF. Αν η συνθήκη 1  είναι ψευδής, τότε θα ελεγχθεί η συνθήκη 2 και αν είναι αληθής,
θα εκτελεστούν οι  εντολές  2 και  το πρόγραμμα θα συνεχίσει  μετά το END IF.  Δηλαδή αν το
πρόγραμμα φτάσει στον έλεγχο της συνθήκης 2 τότε γνωρίζουμε ότι η συνθήκη 1 είναι ψευδής. Με
επαγωγή συνάγεται ότι αν το πρόγραμμα φτάσει στον έλεγχο της συνθήκης n, τότε γνωρίζουμε ότι
όλες οι προηγούμενες n-1 συνθήκες είναι ψευδείς.

Κάνοντας χρήση των παραπάνω ο κώδικας γίνεται:

      PROGRAM DEYT
      READ (*, *) A, B, G
      D = B**2 - 4.0*A*G
      IF (A .EQ. 0.0 .AND. B .EQ. 0.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ'
      ELSE IF (A .EQ. 0.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΙΖΑ X=', -G/B
      ELSE IF (D .EQ. 0.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΔΙΠΛΗ ΡΙΖΑ X=', -B/(2.0*A)
      ELSE IF (D .GT. 0.0) THEN
          X1 = (-B + SQRT(D)) / (2.0*A)
          X2 = (-B - SQRT(D)) / (2.0*A)
          WRITE (*, *) 'ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ X1=', X1, '   X2=', X2
      ELSE
          P = -B / (2.0*A)
          F = SQRT(-D) / (2.0*A)
          WRITE (*, *) 'ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ X1=', P, '+', F, 'i',
     &                              '   X2=', P, '-', F, 'i'
      END IF
      STOP
      END

Στο πρώτο ELSE IF γνωρίζουμε ότι οι συντελεστές Α και Β δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν, οπότε αν
ο Α είναι μηδέν, συνάγεται ότι ο Β δεν είναι μηδέν και μπορεί να γίνει με ασφάλεια η διαίρεση δια
Β. Στα επόμενα ELSE IF και ELSE γνωρίζουμε ότι ο Α δεν είναι μηδέν και έτσι μπορεί να γίνει
με ασφάλεια η διαίρεση δια A. Τέλος, στην εντολή ELSE γνωρίζουμε ότι η διακρίνουσα Δ δεν είναι
μηδέν ούτε μεγαλύτερη του μηδενός και συνεπώς είναι αρνητική. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΙΟ ΔΥΣΝΟΗΤΗ.

Εντολή GO TO και γιατί πρέπει να αποφεύγεται.
Εντολή DO i=i1, i2, i3 για βρόχους. Εξήγηση και τι τιμές παίρνει η μεταβλητή για διάφορα i1,i2,i3.
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Δευτέρα 11/4/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Εντολή DO i=i1, i2, i3 για βρόχους. Η μεταβλητή δεν πρέπει να αλλάζει τιμή μέσα στο βρόχο. Αν
εξαντληθεί ο βρόχος τότε η μεταβλητή i δεν έχει τιμή. Δεν μπορεί να μπεί πραγματική μεταβλητή
γιατί το απαγορεύει το πρότυπο F90 και μετά. 
Το DO συντάσσεται και με CONTINUE:

DO 100 I=I1, I2, I3
....

100 CONTINUE

Για έξοδο από το βρόχο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το GO TO

Παράδειγμα. 
Να υπολογιστεί το άθροισμα 1n + 2n + 3n + 4n όπου το n δίνεται από το χρήστη για 30 όρους.

PROGRAM S
READ (*, *) N
ISUM = 0
DO I=1, 30
    ISUM = ISUM + I**N
END DO
WRITE (*, *) ISUM
STOP
END

Παράδειγμα. 
Να υπολογιστεί το υπολογιστεί ο ελάχιστος και μέγιστος βαθμός. Στην αρχή δίνεται το πλήθος των
βαθμών και μετά ένας ένας οι βαθμοί ως πραγματικοί αριθμοί που πρέπει να στρογγυλευθούν στο
πλησιέστερο ακέραιο πολλαπλάσιο του 0.5.

PROGRAM ΜΜ
READ (*, *) N
DO I=1, N

READ (*, *) B
A = B/0.5
K = INT(A+0.5)
B = FLOAT(K)*0.5
IF (I .EQ. 1) THEN

BMIN = B
BMAX = B

END IF
IF (B .LT. BMIN) BMIN = B
IF (B .GT. BMAX) BMAX = B

END DO
WRITE (*, *) BMIN, BMAX
STOP
END

Παράδειγμα. 
Να υπολογιστεί  ο μέσος όρος και ο ελάχιστος βαθμολογίας (ακέραιοι αριθμοί) που δίνεται από το
χρήστη. Στο τέλος ο χρήστης δίνει ένα αρνητικό νούμερο για να δηλώσει το τέλος των δεδομένων.

PROGRAM AVERAG
AV = 0.0
IBMIN = 100
DO I=1,10000

READ (*, *) IB
IF (IB .LT. 0) GO TO 100
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IF (IB .LT. IBMIN) IBMIN = IB
AV = AV + FLOAT(IB)

END DO
STOP 'πάρα πολλοί βαθμοί'

100 CONTINUE
AV = AV / FLOAT(I-1)
WRITE (*, *) IBMIN, AV
STOP
END

Εμφωλευμένα DO. Το εσωτερικό DO πρέπει να περικλείνεται μέσα στο εξωτερικό.

Παράδειγμα. 
Να υπολογιστεί η σειρά για N που δίνεται από το χρήστη:
1/1! + 1/2! + 1/3! + .. + 1/N!

PROGRAM SEIRA
READ (*, *) N
S = 0.0
DO I=1, N

K = 1
DO J=1, I

K = K*J
END DO
S = S + 1.0/FLOAT(K)

END DO
WRITE (*, *) S
STOP
END

Για μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα:

PROGRAM SEIRA
READ (*, *) N
S = 0.0
DO I=1, N

S = S + 1.0/FLOAT(IPAR(I))
END DO
WRITE (*, *) S
STOP
END

FUNCTION IPAR(I)
K = 1
DO J=1, I

K = K*J
END DO
IPAR = K
RETURN
END
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Παράδειγμα. 
Η κυβική ρίζα ενός αριθμού a υπολογίζεται από το αναδρομικό τύπο

fn = 2fn-1/3 + a/(3fn-1
2)  όπου f0=a/3.

Κάθε διαδοχική προσέγγιση είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Να συνταχθεί πρόγραμ που να
υπολογίζει την κυβική ρίζα με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων ή 10 -4. Αν χρειαστούν πάνω από 100
διαδοχικές  προσεγγίσεις  να  εμφανίζεται  μήνυμα  λάθους.  Να  γίνει  διερεύνηση  για  ειδικές
περιπτώσεις (αρνητικοί αριθμοί, μηδέν, θετικοί αριθμοί).

      PROGRAM KYB
      READ (*, *) A
      IF (A .EQ. 0.0) THEN
          F = 0.0
      ELSE
          FP = A/3.0
          DO I=1, 100
              F = 2.0*FP/3.0 + A/(3.0*FP**2)
              IF (ABS(F-FP) .LT. 1.0E-4) GO TO 100
              FP = F
          END DO
          STOP 'Πάρα πολλές διαδοχικές προσεγγίσεις'
100       CONTINUE
      END IF
      WRITE (*, *) F
      STOP
      END

Με συνάρτηση:

      PROGRAM KYB
      READ (*, *) A
      WRITE (*, *) CBRT(F)
      STOP
      END

 FUNCTION CBRT(A)
      IF (A .EQ. 0.0) THEN
          F = 0.0
      ELSE
          FP = A/3.0
          DO I=1, 100
              F = 2.0*FP/3.0 + A/(3.0*FP**2)
              IF (ABS(F-FP) .LT. 1.0E-4) GO TO 100
              FP = F
          END DO
          STOP 'Πάρα πολλές διαδοχικές προσεγγίσεις'
100       CONTINUE
      END IF
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      CBRT = F
      RETURN
      END

Σε  περίπτωση  που  έχουμε  βρόχο  με  πραγματικούς  αριθμούς,  χρησιμοποιούμε  GO  TO.  Για
δομημένο προγραμματισμό:
Έχουμε ένα label στην αρχή του βρόχου που το βάζουμε σε εντολή CONTINUE για να ξεχωρίζει.
Κάνουμε έναν έλεγχο στην αρχή του βρόχου για τέλος που οδηγεί σε ένα label στο τέλος του
βρόχου. Συνολικά έχουμε μόνο 2 labels και 2 GO TO.

Άσκηση
 Να βρεθεί η λύση της εξίσωσης 

f(x) = exp(x)-10sin(x) = 0
για 0<=x<=4, με ακρίβεια 3 δεκαδικά (της λύσης x, όχι της f(x)). Αρχικά να μη χρησιμοποιηθεί
block if.

Θα χρησιμοποιήσουμε εξαντλητική έρευνα (exhaustive  search).  Δηλαδή θα δοκιμάσουμε όλους
τους δυνατούς αριθμούς x και θα βρούμε ποιος από αυτούς δίνει f(x)=0. Επειδή θέλουμε ακρίβεια 3
δεκαδικά, ή 0.001, θα δοκιμάσουμε

x=0, 0.001, 0.002, 0.003, ... 0.998, 0.999, 1, 1.001, 1.002, ..., 3.999, 4
Επίσης αν η λύση έχει περισσότερα από 3 δεκαδικά (όπως στην περίπτωσή μας), αυτό σημαίνει ότι
ο αριθμός x που θα βρούμε θα είναι προσεγγιστικός και δεν θα δίνει f(x) ακριβώς ίσο με μηδέν. Θα
δίνει  f(x)  κοντά  στο μηδέν.  Άρα πρέπει  να βρούμε ποιος  αριθμός  δίνει  το ελάχιστο  f(x)  κατά
απόλυτη τιμή.
Έστω ότι η λύση είναι ο αριθμός xr=0.0. Αυτός δίνει τιμή στη συνάρτηση fr = |f(x)|
Δοκιμάζουμε έναν άλλον αριθμό xp=.001. Αν fp=|f(xp)| > fr τότε σωστά υποθέσαμε ότι η λύση
είναι ο αριθμός xr. Αν fp<fr τότε κάναμε λάθος και θέτουμε  

xr=xr, fr=fp
οπότε πάλι η μεταβλητή xr έχει τη λύση.

Έτσι το διάγραμμα ροής είναι:
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Ο κώδικας είναι:

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))

IF (FP .LT. FR) FR=FP , XR=XP
      GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END

Δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε 2 εντολές μετά από IF. Ίσως αν βάζαμε GO TO:

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))

IF (FP .LT. FR) GO TO 200
          GO TO 210
200       FR = FP
      XR=XP
210   GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END

Έχουμε  τώρα δυσνόητο κώδικα – προγραμματισμός σπαγέτου (spagetti programmming). Εν γένει
οι εντολές GO TO πρέπει να αποφεύγονται. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσω δύο IF αφού
έχω δύο εντολές να εκτελεστούν υπό συνθήκη. Αυτό δίνει πιο αργό κώδικα (δύο ερωτήσεις αντί για
μία) και μερικές φορές οδηγεί σε λεπτά λάθη (λάθη που είναι δύσκολο να βρεθούν):

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
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          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))
IF (FP .LT. FR) FR = FP

          IF (FP .LT. FR) XR = XP
      GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END

Το πρόγραμμα δεν δουλεύει γιατί η συνθήκη στο δεύτερο IF δεν είναι ποτέ αληθής αφού FR=FP!
Αλλάζοντας τη σειρά των IF έχω το σωστό κώδικα:

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))
          IF (FP .LT. FR) XR = XP

IF (FP .LT. FR) FR = FP
      GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END

Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  έχει  καλύτερη  λύση,  η  οποία  είναι  προφανής  αν  κάνουμε  το
διάγραμμα ροής έτσι ώστε όλοι οι υπολογισμοί να γίνονται στον κύριο κλάδο:
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Αυτό το διάγραμμα ροής οδηγεί στον καλύτερο κώδικα:

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))
          IF (FP .GE. FR) GO TO 100
          FR = FP
          XR = XP
      GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END

Η λύση που βρίσκει το πρόγραμμα είναι: x=0.112 με f(x)=0.001

Άσκηση για το σπίτι:
α) Τρέξτε το πρόγραμμα για 2<=x<=4. Τι παρατηρείτε; (Βρέθηκε άλλη λύση x=2.134. η οποία είναι
μεταξύ 0 και 4. Γιατί δεν τη βρήκε την πρώτη φορά; έτυχε για x=0.112 να δινει f(x)=0.001 ενώ για
x=2.134 να δίνει f(x)=0.007).
β) Τρέξτε το πρόγραμμα για 3<=x<=5. Τι παρατηρείτε; (βρίσκει “λύση” x=3.000 με f(x)=18.674 η
οποία βέβαια δεν είναι λύση. Έχει βρει στην ουσία το ελάχιστο της συνάρτησης για  3<=x<=5).
γ) Κάνετε το διάγραμμα της συνάρτησης για 0<=x<=5 υπολογίζοντας τιμές της f(x) ανά 0.001
(5001 γραμμές), για να επιβεβαιώσετε γραφικά τις δύο λύσεις.

Είναι ο καλύτερος κώδικας που μπορούμε να κάνουμε; Όχι, διότι έχουμε ένα παραπάνω GO TO
από τα δύο που είναι απαραίτητα για το βρόχο. Η Fortran77 (και η Fortran95) διαθέτει και μία
σύνταξη IF που επιτρέπει πολλές εντολές υπό συνθήκη:
           

IF (συνθήκη) THEN
(πολλές) εντολές Α

END IF
εντολές Β

Αν η συνθήκη είναι αληθής θα εκτελεστούν οι εντολές Α και μετά οι εντολές Β. Αν η συνθήκη είναι
ψευδής, θα εκτελεστούν οι εντολές Β (οι εντολές Α δεν θα εκτελεστούν). Με αυτή την εντολή το
πρόγραμμα γίνεται:

      PROGRAM RIZA
      XR = 0.0
      FR = ABS(EXP(XR)-10.0*SIN(XR))
      XP = 0.0
100   CONTINUE
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          XP = XP + 0.001
          IF (XP .GT. 4.0) GO TO 110
          FP = ABS(EXP(XP)-10.0*SIN(XP))
          IF (FP .LT. FR) THEN
              FR = FP
              XR = XP
          END IF
      GO TO 100
110   CONTINUE
      WRITE (*, 10) XR, FR
10    FORMAT ('Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Χ=', F15.3, '  ΔΙΝΕΙ F(X)=', F15.3)
      STOP
      END
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Δευτέρα 2/5/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Άσκηση
Συμμετρική  αμφιπροέχουσα  δοκός  μήκους  L=5m  και  μήκους  προβόλου  α  καταπονείται  από
ομοιόμορφο  φορτίο  q=20kN/m.  ΗΓ καμπτικής  ροπής  σε  απόσταση  x  από  το  αριστερό  κύκλο
δίνεται από την εξίσωση Macauley:

M (x)=−
q
2
< x>

2
+

qL
2

< x−a>+
qL
2

< x−(L−a)>  όπου < x−b>
n
¿={(x−b)

n x> b
0 x≤b }

1. Να συνταχθεί συνάρτηση rop(x, L, a, q) που να υπολογίζει τη καμπτική ροπή στη θέση x.
2. Να συνταχθεί  συνάρτηση apol(L,  a,  q)  η  οποία με  τη  βοήθεια  της  συνάρτησης  rop να

υπολογίζει τη μέγιστη καμπτική ροπή κατά απόλυτη τιμή στη δοκό.
3. Με τη βοήθεια της συνάρτησης apol να υπολογιστεί και να τυπωθεί το μήκος προβόλου α

που δίνει την ελάχιστη δυνατή καμπτική ροπή (κατά απόλυτη τιμή).

      program elax
      al = 5.0
      q = 20.0
      a = 0.0
      rmin = apol(al, a, q)
      amin = a
      da = al/100.0
100   continue
          a = a + da
          if (a .gt. al*0.5) go to 110
          r = apol(al, a, q)
          if (r. lt. rmin) then
              rmin = r
              amin = a
          end if
      go to 100
110   continue
      write (*, 10) amin
10    format ('Βέλτιστο μήκος προβόλου:', f10.2)
      stop
      end

      function apol(al, a, q)
      x = 0.0
      rmax = abs(rop(x, al, a, q))
      dx = al/100.0
100   continue
          x = x + dx
          if (x .gt. al) go to 110
          r = abs(rop(x, al, a, q))
          if (r. gt. rmax) rmax = r
      go to 100
110   continue
      apol = rmax
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      return
      end

      function rop(x, al, a, q)
      r = 0.0
      b = 0.0
      if (x .gt. b) r = r - q/2.0 * x**2
      b = a
      if (x .gt. b) r = r + q*al/2.0 * (x-b)
      b = al - a
      if (x .gt. b) r = r + q*al/2.0 * (x-b)
      rop = r
      return
      end

Η άσκηση αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί εφαρμόζει τη τεχνική του Μ. Αλεξάνδρου διαίρει και
βασίλευε. Χωρίζουμε το πρόγραμμα σε 3 ανεξάρτητα υποπροβλήματα , τα οποία από μόνα τους
είναι απλά. Οι φοιτητές να προσπαθήσουν να κάνουν το πρόγραμμα ενιαίο για να καταλάβουν τη
διαφορά.

Άσκηση
Εύκαμπτος αγωγός αποχέτευσης έχει διάμετρο 11 εκατοστών και τυλίγεται σε κύλινδρο διαμέτρου
1.0m και πλάτους 1.5m. Τι διάμετρο πρέπει πρέπει να έχουν οι πλευρικοί δίσκοι (καπάκια) του
κυλίνδρου για ασφαλή μεταφορά αγωγού μήκους 200m.

      program ag
      dag = 0.11
      dkyl = 1.0
      bkyl = 1.5
      n = bkyl/dag
      istro = 0
      pi = 3.14159
      alag = 0.0
100   continue
          istro = istro + 1
          d1 = dkyl + float(istro-1)*dag
          alag = alag + float(n)*pi*d1
          print *, d1, alag
          if (alag .gt. 200.0) go to 110
      go to 100
110   continue
      write (*, *) d1+dag
      stop
      end

Παράδειγμα
Να συντάξετε πρόγραμμα που μετρά και να τυπώνει την ώρα κάθε δευτερόλεπτο μίας μέρας με
μορφή:
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ωω:μμ:λλ  π.χ.  0:45:12  ή 18: 7:55

PROGRAM ROL
N1 = 350000000

     DO IOR=0, 23
DO ILEPT=0, 59

DO IDEYT=0, 59
WRITE (*, 10) IOR, ILEPT, IDEYT

10 FORMAT (I2, ':', I2, ':', I2)
DO I=1, N1

K = I**2
END DO

END DO
END DO

END DO
STOP
END

Η μεταβλητή N1 περιέχει ένα μεγάλο νούμερο που στον εσωτερικό βρόχο προκαλεί καθυστέρηση 1
sec. Το νούμερο βρίσκεται με δοκιμή και λάθος.

Σύνταξη OPEN(unit, FILE=f, STATUS=s, IOSTAT=i)

Παράδειγμα
Αντιγραφή αρχείων (3 σειρές από 2 ακέραιους σε κάθε σειρά) (πριν πω για STATUS)

      PROGRAM COPY
      OPEN (11, FILE='A.TXT')
      OPEN (12, FILE='B.TXT')
      READ (11, 10) I1, I2
10    FORMAT (I6, I6)
      WRITE (12, 10) I1, I2
      READ (11, 10) I1, I2
      WRITE (12, 10) I1, I2
      READ (11, 10) I1, I2
      WRITE (12, 10) I1, I2
      CLOSE (11)
      CLOSE (12)
      STOP
      END
Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια μονάδα για δύο αρχεία (πρέπει πρώτα να την κλείσω).Σε 
αυτή την άσκηση εξήγησα και τη και τη διαφορά:
      PROGRAM COPY
      OPEN (11, FILE='A.TXT', STATUS='OLD')
      OPEN (12, FILE='B.TXT', STATUS='NEW')

Παράδειγμα
Αντιγραφή 3 αρχείων σε 1 (1 σειρά από ένα πραγματικό, 2 σειρές από 2 πραγματικούς, 3 σειρές
από 3 πραγματικούς, με δέκα θέσεις 2 δεκαδικά). (ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΩ).
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      PROGRAM COPY3
      IOUT = 11
      INP = 12
      OPEN (IOUT, FILE='D.TXT')

      OPEN (INP, FILE='A.TXT')
      READ (INP, 10) X1
10    FORMAT (F10.0)
      WRITE (IOUT, 20) X1
20    FORMAT (F10.2)
      CLOSE (INP)

      OPEN (INP, FILE='B.TXT')
      READ (INP, 30) X1, X2
30    FORMAT (F10.0, F10.0)
      WRITE (IOUT, 40) X1, X2
40    FORMAT (F10.2)
      READ (INP, 30) X1, X2
      WRITE (IOUT, 40) X1, X2
      CLOSE (INP)

      OPEN (INP, FILE='C.TXT')
      READ (INP, 50) X1, X2, X3
50    FORMAT (F10.0, F10.0, F10.0)
      WRITE (IOUT, 60) X1, X2, X3
60    FORMAT (F10.2)
      READ (INP, 50) X1, X2, X3
      WRITE (IOUT, 60) X1, X2, X3
      READ (INP, 50) X1, X2, X3
      WRITE (IOUT, 60) X1, X2, X3
      CLOSE (INP)

      CLOSE (IOUT)
      STOP
      END
Χρησιμοποιώ μεταβλητές αντί για σταθερές στα READ, WRITE, OPEN, CLOSE που να έχουν
όνομα που εκφράζει τη χρήση τους. Ακατανόητες σταθερές στο πρόγραμμα λέγονται υπερφυσικές
σταθερές (magic constants). Μπορώ να ανακυκλώσω μία μονάδα αν πρώτα την κλείσω. Επίσης στο
μάθημα, ποια γραμμή ποιου αρχείου διαβάζει η κάθε READ και γράφει η κάθε WRITE.

Σύνταξη:
OPEN(unit, FILE=f, STATUS=s, IOSTAT=i)

unit=Ακέραια σταθερά ή μεταβλητή
f, s=Σταθερά ή μεταβλητή χαρακτήρων
i = Ακέραια μεταβλητή (όχι σταθερά)
s='UNKNOWN', 'NEW', 'OLD', 'APPEND', 'SCRATCH'
i.eq.0 no error
i.ne.0 error
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Ομοίως:
CLOSE (unit, IOSTAT=i)
REWIND (unit, IOSTAT=i)
BACKSPACE (unit, IOSTAT=i)
WRITE(....., IOSTAT=i)

Ειδικά για READ:
READ(....., IOSTAT=i)
i.eq.0 no error
i.LT.0 end of file
i.GT.0 other error (syntax)

Παράδειγμα 
Μέσος όρος βαθμολογίας και τυπική απόκλιση

      PROGRAM AVEG
      OPEN (11, FILE='GRADES.TXT', STATUS='OLD')
      SUM = 0.0
      N = 0
100   CONTINUE
          READ (11, *, IOSTAT=J) B
          IF (J .LT. 0) GO TO 110
          IF (J .GT. 0) STOP 'SYNTAX ERROR'
          SUM = SUM + B
          N = N + 1
      GO TO 100
110   CONTINUE
      AM = SUM/FLOAT(N)
      SUM = 0.0
      N = 0.0
      CLOSE (11)
      OPEN (11, FILE='GRADES.TXT', STATUS='OLD')
      εναλλακτικά:
      REWIND (11)
200   CONTINUE
          READ (11, *, IOSTAT=J) B
          IF (J .LT. 0) GO TO 110
          IF (J .GT. 0) STOP 'SYNTAX ERROR'
          SUM = SUM + (B-AM)**2
          N = N + 1
      GO TO 200
210   CONTINUE
      WRITE (*, *) SQRT(SUM/FLOAT(N))
      CLOSE (11)
      STOP
      END

Παράδειγμα
Σε αρχείο SKYR.TXT στην πρώτη σειρά είναι γραμμένο το πλήθος δοκιμίων σε 3 στήλες. Σε κάθε
μία από τις επόμενες σειρές είναι γραμμένη η αντοχή ενός δοκιμίου σε δέκα στήλες με 1 δεκαδικό.
Να βρεθεί ο μ.ο. των αντοχών δοκιμίων. Να απορριφθούν δοκίμια που αποκλίνουν από το μέσο
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όρο >= 5MPa. Να βρεθεί ο μ.ο. με τα δοκίμια που απομένουν.

    PROGRAM SKYR
    OPEN (11, FILE='SKYR.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, *) N                 !Λάθος: 3 θέσεις λέει το θέμα
    SUM = 0.0
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F
20      FORMAT (F10.1)             !Πιθανό λάθος: λάθος δεκαδικά
        SUM = SUM + F
    END DO
    FMES = SUM/N                   !Λάθος: μικτή
    WRITE (*, 40) FMES
40  FORMAT ('ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=', F10.1)
    REWIND (11)
    READ (11, 10) N
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F
        IF (F-FMES .GE. 5.0) THEN  !Λάθος:χρειάζεται abs
            SUM = SUM – F
            N = N – 1              !Λάθος: αλλαγή ορίου DO
            WRITE (*, 30) F
30          FORMAT (ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ', F10.1, ' ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ')
        END IF
    END DO
    FMES = SUM/N                   !Λάθος: μικτή
    WRITE (*, 40) FMES
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Ορθός κώδικας:

    PROGRAM SKYR
    OPEN (11, FILE='SKYR.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, 10) N
10  FORMAT (I3)
    SUM = 0.0
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F
20      FORMAT (F10.0)
        SUM = SUM + F
    END DO
    FMES = SUM/FLOAT(N)
    WRITE (*, 40) FMES
40  FORMAT ('ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=', F10.1)
    REWIND (11)
    READ (11, 10) N
    M = N
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F
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        IF (ABS(F-FMES) .GE. 5.0) THEN
            SUM = SUM – F
            M = M – 1
            WRITE (*, 30) F
30         FORMAT ('ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ', F10.1, ' ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ')
        END IF
    END DO
    FMES = SUM/FLOAT(M)
    WRITE (*, 40) FMES
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Παράδειγμα
Αν  αντιγραφεί  αρχείο  A.TXT σε  COP1.TXT,  COP2.TXT,  COP3.TXT,  COP4.TXT.  Το  αρχείο
περιέχει 2 ακέραιους αριθμούς σε κάθε σειρά με format I5, I6.

    PROGRAM COPY
    OPEN (11, FILE='A.TXT', STATUS='OLD')
    OPEN (12, FILE='COP1', STATUS='NEW')
    OPEN (13, FILE='COP2', STATUS='NEW')
    OPEN (14, FILE='COP3', STATUS='NEW')
    OPEN (15, FILE='COP4', STATUS='NEW')
100 CONTINUE
        READ (11, 10, IOSTAT=IE) J, K
10      FORMAT (I5, I6)
        DO L=12, 15
            WRITE (L, 10) J, K
        END DO
    GO TO 100
110 CONTINUE
    DO L=11, 15
        CLOSE (L)
    END DO
    STOP
    END

Το  άνοιγμα  των  αρχείων  μπορεί  να  αυτοματοποιηθεί  χρησιμοποιώντας  τη  δυνατότητα  της
FORTRAN να “γράφει” σε μεταβλητές χαρακτήρων όπως ακριβώς γράφει στην οθόνη και στα
αρχεία:

    CHARACTER*80 NAM
    OPEN (11, FILE='A.TXT', STATUS='OLD')
    DO L=12, 15
        WRITE (NAM, 20) 'COP', L-11
20      FORMAT (A, I1)
        OPEN (L, FILE=NAM, STATUS='NEW')
    END DO
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Δευτέρα 9/5/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

ΜΗΤΡΩΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Μαζική  αποθήκευση  ομοειδών  δεδομένων  ->  μητρώα  (πίνακες).  Για  παράδειγμα  αντί  για  τα
επόμενα:

A=1.0
B=3.14
C=2.718
D=42.0

αυτές οι εντολές είναι πλήρως ισοδύναμες
DIMENSION U(4)
U(1)=1.0

 U(2)=3.14
U(3)=2.718
U(4)=42.0

Πολλές φορές πολλά δεδομένα χρειάζονται σε πολλά τμήματα ενός προγράμματος. Για παράδειγμα
ο μ.ο. και η απόκλιση 3 αριθμών:

PROGRAM TEST3
SUM = 0.0
READ (*, *) A

     SUM = SUM + A
READ (*, *) A

     SUM = SUM + A
READ (*, *) A

     SUM = SUM + A
AV = SUM/3.0

     WRITE (*, *) AV
SUM = 0.0
SUM = SUM + (A-AV)**2      !ΛΑΘΟΣ
SUM = SUM + (A-AV)**2      !ΛΑΘΟΣ
SUM = SUM + (A-AV)**2      !ΛΑΘΟΣ
S = SQRT(SUM/3.0)
WRITE (*, *) S
STOP
END

(Στην αίθουσα να γίνει πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών κατά την εκτέλεση).

Κατά τον υπολογισμό της απόκλισης S η μεταβλητή A έχει τον τελευταίο διαβασμένο αριθμός, ο
οποίος  προστίθεται  3  φορές.  Ο  σωστός  τρόπος  είναι  να  αποθηκεύσουμε  κάθε  αριθμός  σε
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ μεταβλητή:
       PROGRAM TEST3
       DIMENSION A(3)
       SUM = 0.0
       READ (*, *) A(1)
       SUM = SUM + A(1)
       READ (*, *) A(2)
       SUM = SUM + A(2)
       READ (*, *) A(3)
       SUM = SUM + A(3)
       AV = SUM/3.0
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       WRITE (*, *) AV
       SUM = 0.0
       SUM = SUM + (A(1)-AV)**2
       SUM = SUM + (A(2)-AV)**2
       SUM = SUM + (A(3)-AV)**2
       S = SQRT(SUM/3.0)
       WRITE (*, *) S
       STOP
       END
(Στην αίθουσα να γίνει πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών κατά την εκτέλεση).

Άσκηση
Σε  προηγούμενο  παράδειγμα  για  αντοχές  δοκιμίων  σκυροδέματος,  ήταν  αναγκαίο  να
ξαναδιαβάζουμε  τις  αντοχές  για  να  απορρίψουμε  τις  μεγάλες  διαφορές.  Διότι  κατά  την  πρώτη
ανάγνωση, κάθε φορά που διαβαζόταν η αντοχή και τοποθετείτο στη μεταβλητή F, η προηγούμενη
τιμή της F χανόταν.
Η πρόσθετη δεύτερη ανάγνωση, καθυστερεί το πρόγραμμα (ανάγνωση από το δίσκο είναι της τάξης
των  msec).  Θα  θέλαμε  κάποιο  τρόπο να  έχουμε  μαζικές  μεταβλητές  που  να  κρατάνε  όλες  τις
αντοχές στη μνήμη. Για αυτό η FORTRAN (και όλες οι γλώσσες προγραμματισμούς) έχουν την
έννοια του μητρώου ή πίνακα, που μπορεί να αντιστοιχεί σε χιλιάδες μεταβλητές. Ένα μητρώο
είναι μία συλλογή από πολλές μεταβλητές με ίδιο όνομα (και τύπο), που διακρίνονται μεταξύ τους
από έναν ακέραιο, που λέγεται δείκτης, ο οποίος λαμβάνει τιμές 1,2,3,4,...., M. M είναι η διάσταση
του μητρώου που πρέπει αν είναι σταθερά, και ορίζεται στην εντολή:

DIMENSION A(1000)                   ! M=1000
Η παραπάνω εντολή ορίζει 1000 μεταβλητές τις:

A(1), A(2), A(3), ..., A(999), A(1000)
Προσοχή, ο δείκτης δεν παίρνει την τιμή 0 όπως για παράδειγμα στη γλώσσα προγραμματισμού C.
Επίσης ο δείκτης πρέπει να είναι σε παρενθέσεις και όχι σε αγκύλες:

A[0], A[1], A[2], ..., A[998], A[999]        !Λάθος
Η κάθε μία από τις μεταβλητές (που λέγεται και στοιχείο του πίνακα), μπορεί να έχει διαφορετική
τιμή από τις άλλες και δεν χάνει την τιμή της όταν σε κάποια άλλη θετουμε μία τιμή:
     A(23) = 3.1415
     A(203) = -1.0 ! Η A(23) παραμένει 3.1414
     A(1) = 0.1    ! Η A(23) παραμένει 3.1414 και η A(203) παραμένει -1.0
     A(23) = 0.0   ! Η A(203) παραμένει -1.0 και η  A(1) παραμένει 0.1

Συνεπώς, στο προηγούμενο παράδειγμα αν οι αντοχές τοποθετηθούν σε ένα μητρώο, δεν χρειάζεται
να ξαναδιαβαστούν, αφού οι μεταβλητές (τα στοιχεία) του μητρώου δεν χάνουν τις τιμές τους. Έτσι
ο κώδικας γίνεται:

    PROGRAM SKYR
    DIMENSION F(1000)
    OPEN (11, FILE='SKYR.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, 10) N
10  FORMAT (I3)
    SUM = 0.0
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F(I)
20      FORMAT (F10.0)
        SUM = SUM + F(I)
    END DO
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    FMES = SUM/FLOAT(N)
    WRITE (*, 40) FMES
40  FORMAT ('ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=', F10.1)
    REWIND (11)
    READ (11, 10) N
    M = N
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F
        IF (ABS(F(I)-FMES) .GE. 5.0) THEN
            SUM = SUM – F(I)
            M = M – 1
            WRITE (*, 30) F(I)
30         FORMAT ('ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ', F10.1, ' ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ')
        END IF
    END DO
    FMES = SUM/FLOAT(M)
    WRITE (*, 40) FMES
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Είναι μεγάλο λάθος να γράψουμε F χωρίς δείκτη όταν έχουμε δηλώσει ότι το F είναι μητρώο σε
DIMENSION. Ποια μεταβλητή από τις 1000 εννοούμε;
Επίσης, όπως στην γλώσσα C, αλλά σε αντίθεση με τη γλώσσα BASIC, δεν επιτρέπεται να έχουμε
ένα  μητρώο  F  και  μία  μεταβλητή  F,  έτσι  ώστε  η  F  να  είναι  διαφορετική  από  οποιαδήποτε
μεταβλητή F(I).

Παράδειγμα
Στο προηγούμενο παράδειγμα βρείτε την τιμή και τη θέση της ελάχιστης αντοχής. Επίσης τη θέση
και την τιμή της αντοχής που βρίσκεται πιο κοντά στο μέσο όρο.

    PROGRAM SKYR
    DIMENSION F(1000)
    OPEN (11, FILE='SKYR.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, 10) N
10  FORMAT (I3)
    SUM = 0.0
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F(I)
20      FORMAT (F10.0)
        SUM = SUM + F(I)
    END DO
    FMES = SUM/FLOAT(N)
    WRITE (*, 40) FMES
40  FORMAT ('ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=', F10.1)
    IM = 1
    DO I=1, N
        IF (F(I) .LT. F(IM)) THEN
            IM = I
        END IF
    END DO
    WRITE (*, 30) F(IM), IM
30  FORMAT ('MIN ΑΝΤΟΧΗ:', F10.1, '  ΣΤΗ ΘΕΣΗ:', I3)
 

Σημειώσεις FORTRAN 2010-2011δ  – Α. Στάμος 33



    IM = 1
    DO I=1, N
        IF (ABS(F(I)-FMES) .LT. ABS(F(IM)-FMES)) THEN
            IM = I
        END IF
    END DO
    WRITE (*, 50) F(IM), IM
50  FORMAT ('ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΤΟΧΗ:', F10.1, '  ΣΤΗ ΘΕΣΗ:', I3)
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Επειδή μετά το THEN έχω μόνο μία εντολή, μπορώ να χρησιμοποιήσω το  απλό IF:
        IF (F(I) .LT. F(IM)) IM = I
το οποίο οδηγεί σε πιο ευανάγνωστο κώδικα.

Παράδειγμα
Στο προηγούμενο παράδειγμα βρείτε την τιμή και τη θέση της ελάχιστης αντοχής. Στην συνέχεια να
βάλετε την αντοχή αυτή στην πρώτη θέση του μητρώου.

    PROGRAM SKYR
    DIMENSION F(1000)
    OPEN (11, FILE='SKYR.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, 10) N
10  FORMAT (I3)
    SUM = 0.0
    DO I=1, N
        READ (11, 20) F(I)
20      FORMAT (F10.0)
        SUM = SUM + F(I)
    END DO
    IM = 1
    DO I=2, N
        IF (F(I) .LT. F(IM)) THEN
            IM = I
        END IF
    END DO
    TEMP = F(1)
    F(1) = F(IM)
    F(IM) = TEMP
    STOP
    END

Στην αίθουσα να γίνει πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών κατά την αντιμετάθεση.

Παράδειγμα
Σε αρχείο A.TXT στην πρώτη σειρά είναι γραμμένο πλήθος αριθμών (μέχρι 1000). Στις επόμενες
είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Να γίνει ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά και να τυπωθούν.

Βασικά βρίσκουμε το ελάχιστο ενός μέρους του πίνακα πολλές φορές.

    PROGRAM TAXIN
    DIMENSION F(1000)
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    OPEN (11, FILE='Α.TXT', STATUS='OLD')
    READ (11, *) N
    DO I=1, N
        READ (11, *) F(I)
    END DO
    DO J=1, N-1
        IM = J
        DO I=J+1, N
            IF (F(I) .LT. F(IM)) IM = I
        END DO
        TEMP = F(J)
        F(J) = F(IM)
        F(IM) = TEMP
    END DO
    DO I=1, N
        WRITE (*, *) F(I)
    END DO
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Στην αίθουσα να γίνει πίνακας με τις τιμές του μητρώου.

5 IM=1-> 2->2->2->2   -1 -1
-1 5    IM=2->2->4->5 0
7 7 7
2 2 2
0 0 5

-1 -1
0 0
7 IM=3->4->4 2
2 7
5 5

-1 -1
0 0
2 2
7 IM=4->5 5
5 7

Σημειώσεις FORTRAN 2010-2011δ  – Α. Στάμος 35



Σημειώσεις FORTRAN 2010-2011δ  – Α. Στάμος 36



Παράδειγμα
Στο  αρχείο  PSHF.TXT είναι  γραμμένες  οι  ψήφοι  για  την  εκλογή  πρύτανη.  Υπάρχουν
συνολικά 8 υποψήφιοι,  οι  οποίοι  κωδικοποιούνται  με τους αριθμούς 1,2,3,...,8.  Σε κάθε
σειρά του αρχείου είναι γραμμένη μια ψήφος η οποία είναι ο αριθμός του υποψηφίου που
ψηφίζεται, ή μηδέν για λευκή ψήφο. Στην τελευταία σειρά του αρχείου υπάρχει αρνητικός
αριθμός. Να γραφεί πρόγραμμα σε FORTRAN το οποίο:
α. Να υπολογίζει πόσους ψήφους πήρε ο κάθε υποψήφιος και πόσες είναι οι λευκές ψήφοι.
β.  Να  υπολογίζει  τα  ποσοστά  όλων  των  υποψηφίων  (αγνοώντας  τα  λευκά)  και  να  τα
τυπώνει (συνοδευόμενα από τον αριθμό του υποψηφίου) ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά.
γ. Αν ο επικρατέστερος υποψήφιος συγκέντρωσε πάνω από 50% να τυπώνει τον αριθμό του
και να τυπώνει ότι είναι ο νέος πρύτανης.
δ. Αλλιώς να τυπώνει τους αριθμούς των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και να τυπώνει
ότι πρέπει να γίνει επαναληπτική εκλογή.
ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Ο τρίτος υποψήφιος δεν ισοβαθμεί με το δεύτερο.

    PROGRAM PRYT
    DIMENSION NPS(8), NYPO(8), POS(8)
    OPEN (11, FILE='PSHF.TXT', STATUS='OLD')
    DO I=1, 8
        NPS(I) = 0
        NYPO(I) = I
    END DO
    NLE = 0
100 CONTINUE
        READ (11, 10) I
        IF (I .LT. 0) GO TO 110
        IF (I .EQ. 0) THEN
            NLE = NLE + 1
        ELSE
            NPS(I) = NPS(I) + 1
        END IF
    GO TO 100
110 CONTINUE
    ISUM = 0
    DO I=1, 8
        WRITE (*, *) 'Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ', I, 'ΠΗΡΕ', NPS(Ι), 'ΨΉΦΟΥΣ'
        ISUM = ISUM + NPS(I)
    END DO
    WRITE (*, *) 'ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ', NLE
    DO J=1, 7
        IM = J
        DO I=J+1, 8
            IF (NPS(I) .GT. NPS(IM)) IM = I
        END DO
        ITEMP = NPS(J)
        NPS(J) = NPS(I)
        NPS(I) = ITEMP
        ITEMP = NYPO(J)
        NYPO(J) = NYPO(I)
        NYPO(I) = ITEMP
    END DO
    DO I=1, 8
        POS(I) = FLOAT(NPS(I))/FLOAT(ISUM)*100.0
        WRITE (*, *) 'Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ', NYPO(I), 'ΠΗΡΕ', POS(Ι), '%'
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    END DO
    IF (POS(1) .GT. 50.0) THEN
        WRITE (*, *) 'Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ', NYPO(1), 'ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ'
        WRITE (*, *) 'ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ', POS(1)
    ELSE
        WRITE (*, *) 'ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΙ:', NYPO(1), NYPO(2)
        WRITE (*, *) 'ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ'
    END IF
    CLOSE (11)
    STOP
    END

Παράδειγμα
Σε αρχείο είναι γραμμένο καρδιογράφημα με τη μορφή ζευγών χρόνου-έντασης. Σε κάθε
σειρά του αρχείου έχει γραφεί ο χρόνος και η τιμή της έντασης με FORMAT F5.1, F10.1.
Στη τελευταία σειρά του αρχείου έχουν γραφεί αρνητικές τιμές. Να γραφεί πρόγραμμα σε
FORTRAN το οποίο, αφού διαβάσει τα δεδομένα:
α. Να υπολογίζει και να τυπώνει τη μέση ένταση AV όλου του καρδιογραφήματος.
β.  Να  βρίσκει  και  να  τυπώνει  τις  3  μεγαλύτερες  εντάσεις  και  το  χρόνο  στον  οποίο
συμβαίνουν.
γ.  Να  βρίσκει  και  να  τυπώνει  τις  3  μικρότερες  εντάσεις  και  το  χρόνο  στον  οποίο
συμβαίνουν.
δ.  Να υπολογίζει το μέσο όρο AVMAX των 3 μεγαλύτερων εντάσεων και  το μέσο όρο
AVMIN των 3 μικρότερων εντάσεων.
ε. Αν η διαφορά μεταξύ AVMAX και AV είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ AVMIN και AV (με
ανοχή ±10), να τυπώνει “ΕΝΤΑΞΕΙ”. Αλλιώς να τυπώνει “ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”.
Σημείωση: Τα FORMAT εκτύπωσης θα είναι ανάλογα με τα FORMAT ανάγνωσης.

      PROGRAM KAR
      DIMENSION T(1000), E(1000)
      OPEN (11, FILE='KAR.TXT', STATUS='OLD')
      SUM = 0.0
      DO I=1, 1000
          READ (11, 10) T(I), E(I)
10        FORMAT (F5.0, F10.0)
          SUM = SUM + E(I) !ΛΑΘΟΣ: ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
          IF (T(I) .LT. 0.0) GO TO 100
      END DO
      STOP 'ΜΕΧΡΙ 999 ΤΙΜΈΣ'
100   CONTINUE
      N = I - 1
      AV = SUM/FLOAT(N)
      WRITE (*, 20) AV
20    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΤΑΣΗΣ=', F10.1)
      DO J=1, N-1
          IM = J
          DO I=J+1, N
              IF (E(I) .LT. E(IM)) IM = I
          END DO
          TEMP = E(J)
          E(J) = E(IM)
          E(IM) = TEMP
      END DO               !ΛΑΘΟΣ: ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΑΜΕ T(I)
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      SUM = 0.0
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=1, 3
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
30        FORMAT (F5.1, F10.1)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO          
      AVMIN = SUM/3.0
      WRITE (*, 40) AVMIN
40    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ=', F10.1)
C      SUM = 0.0            !ΛΑΘΟΣ: ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΣΑΜΕ SUM
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=N-3, N           !ΛΑΘΟΣ: ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO
      AVMAX = SUM/3.0
      WRITE (*, 50) AVMAX
50    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ=', F10.1)
      IF (AVMAX-AV .GT. (AVMIN-AV)+10.0) GO TO 200  !ΛΑΘΟΣ: Ο ΟΡΟΣ ΣΕ
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
      WRITE (*, *) 'ΕΝΤΑΞΕΙ'
200   WRITE (*, *) 'ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ' ! ΛΑΘΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ
      CLOSE (11)
      STOP
      END

Διορθώσεις δίνουν:

      PROGRAM KAR
      DIMENSION T(1000), E(1000)
      OPEN (11, FILE='KAR.TXT', STATUS='OLD')
      SUM = 0.0
      DO I=1, 1000
          READ (11, 10) T(I), E(I)
10        FORMAT (F5.0, F10.0)
          IF (T(I) .LT. 0.0) GO TO 100
          SUM = SUM + E(I)
      END DO
      STOP 'ΜΕΧΡΙ 999 ΤΙΜΈΣ'
100   CONTINUE
      N = I - 1
      AV = SUM/FLOAT(N)
      WRITE (*, 20) AV
20    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΤΑΣΗΣ=', F10.1)
      DO J=1, N-1
          IM = J
          DO I=J+1, N
              IF (E(I) .LT. E(IM)) IM = I
          END DO
          TEMP = E(J)
          E(J) = E(IM)
          E(IM) = TEMP
          TEMP = T(J)
          T(J) = T(IM)
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          T(IM) = TEMP
      END DO
      SUM = 0.0
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=1, 3
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
30        FORMAT (F5.1, F10.1)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO          
      AVMIN = SUM/3.0
      WRITE (*, 40) AVMIN
40    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ=', F10.1)
      SUM = 0.0
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=N-2, N
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO
      AVMAX = SUM/3.0
      WRITE (*, 50) AVMAX
50    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ=', F10.1)
      IF (AVMAX-AV .GT. (AV-AVMIN)+10.0) GO TO 200  !ΛΑΘΟΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ
      WRITE (*, *) 'ΕΝΤΑΞΕΙ'
      GO TO 210                !ΠΙΘΑΝΟ ΛΑΘΟΣ: ΠΟΛΛΑ GOTO
200   WRITE (*, *) 'ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'
210   CLOSE (11)
      STOP
      END

Περαιτέρω διορθώσεις δίνουν:
      PROGRAM KAR
      DIMENSION T(1000), E(1000)
      OPEN (11, FILE='KAR.TXT', STATUS='OLD')
      SUM = 0.0
      DO I=1, 1000
          READ (11, 10) T(I), E(I)
10        FORMAT (F5.0, F10.0)
          IF (T(I) .LT. 0.0) GO TO 100
          SUM = SUM + E(I)
      END DO
      STOP 'ΜΕΧΡΙ 999 ΤΙΜΈΣ'
100   CONTINUE
      N = I - 1
      AV = SUM/FLOAT(N)
      WRITE (*, 20) AV
20    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΤΑΣΗΣ=', F10.1)
      DO J=1, N-1
          IM = J
          DO I=J+1, N
              IF (E(I) .LT. E(IM)) IM = I
          END DO
          TEMP = E(J)
          E(J) = E(IM)
          E(IM) = TEMP
          TEMP = T(J)
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          T(J) = T(IM)
          T(IM) = TEMP
      END DO
      SUM = 0.0
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=1, 3
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
30        FORMAT (F5.1, F10.1)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO          
      AVMIN = SUM/3.0
      WRITE (*, 40) AVMIN
40    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ=', F10.1)
      SUM = 0.0
      WRITE (*, *) 'ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ'
      DO I=N-2, N
          WRITE (*, 30) T(I), E(I)
          SUM = SUM + E(I)
      END DO
      AVMAX = SUM/3.0
      WRITE (*, 50) AVMAX
50    FORMAT ('ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ=', F10.1)
      DMAX = AVMAX-AV
      DMIN = AV-AVMIN
      IF (ABS(DMAX-DMIN) .LE. 10.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΕΝΤΑΞΕΙ'
      ELSE
          WRITE (*, *) 'ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ'
      END IF
      CLOSE (11)
      STOP
      END
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Δευτέρα 16/5/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Ανάγνωση μητρώων από την ίδια σειρά. Έμμεσος βρόχος.

Παράδειγμα με φοιτητές και πολλά μαθήματα.
Σε αρχείο bat.txt είναι στην πρώτη σειρά γραμμένοι το πλήθος των φοιτητών N και το πλήθος των
μαθημάτων M. Σε κάθε μία από τις επόμενες σειρές είναι Μ βαθμοί ενός φοιτητή. Να υπολογιστεί
ο μ.ο. Κάθε φοιτητή, και ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων όλων των φοιτητών.

      DIMENSION BF(20)
      OPEN (11, FILE='BAT.TXT', STATUS='OLD')
      READ (11, *) N, M
      SUMALL = 0.0
      DO I=1, N
          READ (11, *)(BF(I), I=1, M)!ΛΑΘΟΣ:ΜΕΤΑΒΑΛΛΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ DO
          SUM = 0.0
          DO I=1, M                  !ΛΑΘΟΣ:ΜΕΤΑΒΑΛΛΩ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ DO
              SUM = SUM + BF(I)
              SUMALL = SUMALL + BF(I)
          END DO
          WRITE (*, *) 'Μ.Ο. ΦΟΙΤΗΤΗ', I, '=', SUM/N !ΛΑΘΟΣ:ΜΙΚΤΗ, ΔΙΑΙΡΩ
ΔΙΑ Μ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑ Ν
      END DO
      WRITE (*, *) 'Μ.Ο. ΟΛΙΚΟΣ =', SUMALL/(N*M)     !ΛΑΘΟΣ:ΜΙΚΤΉ
      CLOSE (11)
      STOP
      END

Περαιτέρω διορθώσεις δίνουν:

      DIMENSION BF(20)
      OPEN (11, FILE='BAT.TXT', STATUS='OLD')
      READ (11, *) N, M
      SUMALL = 0.0
      DO I=1, N
          READ (11, *) (BF(J), J=1, M)
          SUM = 0.0
          DO J=1, M
              SUM = SUM + BF(J)
              SUMALL = SUMALL + BF(J)
          END DO
          WRITE (*, *) 'Μ.Ο. ΦΟΙΤΗΤΗ', I, '=', SUM/FLOAT(M)
      END DO
      WRITE (*, *) 'Μ.Ο. ΟΛΙΚΟΣ =', SUMALL/FLOAT(N*M)
      CLOSE (11)
      STOP
      END
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Πολυδιάστατα μητρώα (μέχρι 7 διαστάσεις ) - έννοιες.  Παράδειγμα με φοιτητές και πολλά
μαθήματα, πολλές σχολές, πολλά πολυτεχνεία, πολλές χώρες, πολλοί πλανήτες κλπ.

Παράδειγμα με φοιτητές και πολλά μαθήματα.
Σε αρχείο bat.txt είναι στην πρώτη σειρά γραμμένοι το πλήθος των φοιτητών N και το πλήθος των
μαθημάτων M. Σε κάθε μία από τις επόμενες σειρές είναι Μ βαθμοί ενός φοιτητή. Να υπολογιστεί
ο μ.ο. Και η τυπική απόκλιση όλων των φοιτητών σε κάθε μάθημα.

      PROGRAM MOMATH
      DIMENSION BF(1000, 20)
      OPEN (11, FILE='BAT.TXT', STATUS='OLD')
      READ (11, *) NFOIT, NMATH
      IF (NFOIT .GT. 1000) STOP 'ΜΕΧΡΙ 1000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ'
      IF (NMATH .GT. 20) STOP 'ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ'
      SUMALL = 0.0
      DO IFOIT=1, NFOIT
          READ (11, *) (BF(IFOIT, IMATH), IMATH=1, NMATH)
      END DO
      DO IMATH=1, NMATH
          SUM = 0.0
          DO IFOIT=1, NFOIT
              SUM = SUM + BF(IFOIT, IMATH)
          END DO
          AM = SUM/FLOAT(NFOIT)
          WRITE (*, *) 'Μ.Ο. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ', IMATH, '=', AM
          SUM = 0.0
          DO IFOIT=1, NFOIT
              SUM = SUM + (BF(IFOIT, IMATH)-AM)**2
          END DO
          S = SQRT(SUM/FLOAT(NFOIT))
          WRITE (*, *) 'ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ', IMATH, '=', S
      END DO
      CLOSE (11)
      STOP
      END

Προσοχή: Οι ονομασίες των μεταβλητών παίζουν σημαντικό ρόλο στη κατανόηση του κώδικα και
αποφυγή λαθών.

Παράδειγμα:
Σε αρχείο D.INP είναι γραμμένες οι διαστάσεις IP, IQ, IR δύο μητρώων A(IP, IQ), B(IQ, IR). Στις
επόμενες IP*IQ σειρές του αρχείου είναι γραμμένα τα στοιχεία του A, ένα στοιχείο σε κάθε σειρά,
και μετά τα IQ*IR στοιχεία του Β, με τον ίδιο τρόπο. Να υπολογιστεί το μητρωικό γινόμενο A*B
και να γραφεί στο αρχείο D.OUT.

      PROGRAM MATMUL
      DIMENSION A(10, 10), B(10, 10), C(10, 10)
      OPEN (11, FILE='D.INP', STATUS='OLD')
      OPEN (12, FILE='D.OUT')
      READ (11, *) IP, IQ, IR
      IF (IP .GT. 10) STOP 'DIMENSION OUT OF BOUNDS'
      IF (IQ .GT. 10) STOP 'DIMENSION OUT OF BOUNDS'
      IF (IR .GT. 10) STOP 'DIMENSION OUT OF BOUNDS'
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      DO 100 I=1, IP
          DO 110 J=1, IQ
              READ (11, *) A(I, J)
110       CONTINUE
100   CONTINUE
      DO 200 I=1, IQ
          DO 210 J=1, IR
              READ (11, *) B(I, J)
210       CONTINUE
200   CONTINUE

      DO 300 I=1, IP
          DO 310 J=1, IR

      TEMP = 0.0
      DO 400 K=1, IQ
          TEMP = TEMP + A(I, K) * B(K, J)

400           CONTINUE
              C(I, J) = TEMP

      WRITE (12, *) C(I, J)
310       CONTINUE
300   CONTINUE
      CLOSE (11)
      CLOSE (12)
      STOP
      END

Προσοχή: Οι διαστάσεις των μητρώων μπορεί να είναι μικρότερες από 10, 10.

Μητρώα και συναρτήσεις.
Μπορούμε να φτιάξουμε συναρτήσεις που να υπολογίζουν μ.ο. και τυπ. Απόκλιση από μητρώα:

      FUNCTION AVERAG(X, N)
      DIMENSION X(*)
      SUM = 0.0
      DO I=1, N
          SUM = SUM + X(I)
      END DO
      AVERAG = SUM/FLOAT(N)
      RETURN
      END

Ο ορισμός DIMENSION X(*) δηλώνει  ότι  η διάσταση του μητρώου X είναι  ίδια με αυτή της
κύριας παραμέτρου (δηλαδή κατά την κλήση της συνάρτησης).
Εναλλακτικά μπορεί να γραφεί και DIMENSION X(1000) με την προϋπόθεση ότι οι διαστάσεις
συμφωνούν με το κύριο πρόγραμμα. Υπάρχει και μία παλιότερη σύνταξη:
DIMENSION X(N) η οποία πρέπει να αποφεύγεται σε καινούρια προγράμματα (π.χ. Τι γίνεται αν
N <> 1000).
Με τον ίδιο τρόπο η συνάρτηση που δίνει την τυπική απόκλιση είναι:
X(N)ά  (η  το υποπρόγραμμα που καλεί  τη ν καλούντα.  του μητρώου που έχει  κλ,  δηλαδή το
μέγεθος του μητρώου είναι μεταβλητή, μπορεί να γίνει μόνο σε υποπρογράμματα.

      FUNCTION DEVIAT(AV, X, N)
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      DIMENSION X(*)
      SUM = 0.0
      DO I=1, N
          SUM = SUM + (X(I)-AV)**2
      END DO

DEVIAT = SQRT(SUM/FLOAT(N))
RETURN
END

Πολυδιάστατα Μητρώα και συναρτήσεις.
Στην περίπτωση που καλούμε συναρτήσεις με πολυδιάστατα μητρώα, όλες οι διαστάσεις πλην την
τελευταία πρέπει να είναι σταθερές και να συμφωνούν με το κύριο πρόγραμμα, εκτός από την
τελευταία που μπορεί να είναι *:

      FUNCTION AVERAG(X, IMATH, NFOIT)
C     υπολόγισε μέσο όρο για το μάθημα IFOIT για όλους του φοιτητές NFOIT
      DIMENSION X(1000, *)
      SUM = 0.0
      DO IFOIT=1, NFOIT
          SUM = SUM + X(IFOIT, IMATH)
      END DO

AVERAG = SUM/FLOAT(NFOIT)
RETURN
END

Υποπρογράμματα.
Έννοιες.  Για  αποφυγή  επανάληψης  κώδικα.  Αρχικά  για  οικονομία  μνήμης  υπολογιστής  και
μηχανικού.  Τώρα κυρίως για  να αποφεύγονται  λάθη καυτά την  επανάληψη.  Επίσης  σπάμε το
πρόγραμμα σε κομμάτια -> λιγότερα πολύπλοκα -> λιγότερος χρόνος (μη γραμμική σχέση αριθμών
σειρών και χρόνου). Επίσης μοιρασιά σε πολλούς προγραμματιστές.
Όλες οι μεταβλητές ανεξάρτητες από κύριο πρόγραμμα.
Επικοινωνία με πραγματικές παραμέτρους και εικονικές παραμέτρους. Γίνεται κάτι σαν αντιγραφή.
Μεταβλητές IN και INOUT. Στις IN μπορεί να μπει σταθερά ή αριθμητική παράσταση.
Υποπρογράμματα  SUBROUTINE  και  FUNCTION.  Στα  FUNCTION  συνήθως  επιτρέπουμε
μεταβλητές IN μόνο.

Παράδειγμα.
Με f(x) = 1 + 2^2/2! + 3^3/3! + ...
υπολογίστε F(1) + f(4,4) + f(3)

Δύο υποπρογράμματα: Ένα για το παραγοντικό και ένα για την f(x).
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Παράδειγμα
(α) Να γραφεί ένα υποπρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει την παροχή Q

Q=
1
n

bh( bh
b+ 2h )

2
3 √s

από τις μεταβλητές n, b, s και το βάθος ροής h.
(β) Χρησιμοποιώντας το υποπρόγραμμα (α), να γραφεί νέο υποπρόγραμμα που να υπολογίζει
ζεύγη τιμών h, Q για h=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, ...., 9.8, 9.9, 10 και να τα αποθηκεύει σε μητρώα HP
και  QP.  Τα μητρώα θα έχουν κατάλληλες  διαστάσεις.  Οι  υπόλοιπες  μεταβλητές  έχουν τιμές
n=0.016, b=2.0, s=0.005
(γ) Να γραφεί κύριο πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τα μητρώα QP, HP χρησιμοποιώντας το
υποπρόγραμμα (β). Επίσης να διαβάζει από το πληκτρολόγιο μία παροχή QX, να βρίσκει την
κοντινότερη τιμή στο μητρώο QP, έστω QP(I), και να τυπώνει το αντίστοιχο βάθος HP(I)

FUNTION PAR(B, H, AN, S)
RH = (B*H)/(B+2.0*H)
PAR = 1.0/AN * B*H * RH**(2.0/3.0) * SQRT(S)
RETURN
END

SUBROUTINE PINAK(HP, QP)
      DIMENSION HP(*, QP(*)
      AN = 0.016
      B = 2.0
      S = 0.005

      H = 0.0
      DO 100 I=1, 101
          HP(I) = H

     QP(I) = PAR(B, H, AN, S)
          H = H + 0.1
100   CONTINUE

RETURN 
EBD

FUNCTION BATHOS(QX, QP, HP)
     DIMENSION HP(*), QP(*)
      DMIN = 1.0E30
      IMIN = -1
      DO 200 I=1, 101
          D = ABS(QX-QP(I))
          IF (D .LT. DMIN) THEN
              DMIN = D
              IMIN = I
          END IF
200   CONTINUE
      BATHOS = HP(IMIN)

 RETURN
 END

PROGRAM PARBAT
DIMENSION HP(101), QP(101)
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CALL PINAK (HP, QP)
100  CONTINUE
      READ (*, *) QX

IF (QX .LT. 0.0) GO TO 110
         WRITE (*, *) BATHOS(QX)
     GO TO 100
100  CONTINUE
     STOP
     END

     FUNCTION GRAM(X1, Y1, X2, Y2, X)
     GRAM = Y1 + (Y-Y1)/(X2-X1) * X

RETURN
     END

FUNCTION BATH1(QX, QP, HP)
     DIMENSION HP(*), QP(*)

IF (QX .LE. 0.0) THEN
          BATH1 = 0.0
     ELSE IF (QX .EQ. QP(101)) THEN

BATH1 = HP(101)
     ELSE
       DO I=1, 101

        IF (QP(I) .GT. QX) GO TO 100
         END DO

    STOP 'ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΟΧΗ'
100      CONTINUE
         BATH1 = GRAM(QP(I-1), HP(I-1), QP(I), HP(I), QX)
     END IF
     RETURN
     END
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Δευτέρα 23/5/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

COMMON BLOCKS
Στο προηγούμενο πρόγραμμα οι πίνακες HP, QP ήταν βασικά παντού. Για να μην τα γράφουμε όταν
καλούμε τα υποπρογράμματα τα βάζουμε σε COMMON. Οδηγίες για δομημένο προγραμματισμό
με COMMON BLOCKS:

1. Υπάρχει μόνο ΕΝΑ COMMON BLOCK.
2. COMMON  BLOCK  γράφεται  στο  κύριο  πρόγραμμα  και  σε  ΟΛΑ τα  υποπρογράμματα

(μπορούν να εξαιρεθούν συναρτήσεις που κάνουν γενικά πράγματα, όπως η συνάρτηση που
υπολογίζει γραμμική παρεμβολή, ημίτονο κλπ.)

3. Οι μεταβλητές στα  COMMON BLOCK έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα.
4. Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  τα  τοποθετούμε  σε  ξεχωριστό  αρχείο  και  πχ.  Pin.inc  και  τα

φέρνουμε σε κάθε υποπρόγραμμα με την εντολή INCLUDE:
INCLUDE 'PIN.INC'
Με αυτόν  τον  τρόπο  εξασφαλίζουμε  ότι  ΔΕΝ  υπάρχει  δυνατότητα  να  γράψουμε  άλλες
μεταβλητές στα COMMON ακόμα και αν θέλουμε!

Άσκηση

1. Σε αρχείο υπάρχουν συντεταγμένες x, y τοπογραφικών σημείων. Σε κάθε σειρά του αρχείου
γράφονται οι συντεταγμένες x, y ενός σημείου. Στην τελευταία σειρά του αρχείου υπάρχουν οι
αριθμοί 1010 και 1010. Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να κάνει τα ακόλουθα:
(α) Να διαβάζει τις συντεταγμένες όλων των σημείων.
(β) Να υπολογίζει και να τυπώνει τις συντεταγμένες του κεντροειδούς σημείου, οι οποίες είναι
ο μέσος όρος των συντεταγμένων όλων των σημείων.
(γ)  Να  υπολογίζει  και  να  τυπώνει  τα  2  κοντινότερα  μεταξύ  τους  σημεία,  και  τα  δύο
μακρινότερα  μεταξύ  τους  σημεία.  Η  απόσταση  2  σημείων  μπορεί  να  υπολογιστεί  από  το
πυθαγόρειο θεώρημα: d=[(x2-x1)2+(y2-y1)2]0.5

(δ)  Να  ταξινομεί  και  να  τυπώνει  τα  σημεία  σε  αύξουσα  σειρά  απόστασής  τους  από  το
κεντροειδές.

βαθμ. 5.0)

      PROGRAM TOP
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      CALL READC
      CALL CENTR
      CALL MINMAX
      CALL TAXIN
      STOP
      END

      SUBROUTINE READC
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      OPEN (11, FILE='TOP.IN1', STATUS='OLD')
      N = 0
100   CONTINUE
          READ (11, *) X1, Y1
          IF (X1.GE.1.0E10 .AND. Y1.GE.1.0E10) GO TO 110
          N = N + 1
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IF (N .GT. 100) STOP 'μέχρι 100 σημεία'
          X(N) = X1
      Y(N) = Y1
      GO TO 100
110   CONTINUE
      CLOSE (11)
      RETURN
      END

      SUBROUTINE CENTR
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      XC = 0.0
      YC = 0.0
      DO 200 I=1, N
          XC = XC + X(I)
          YC = YC + Y(I)
200   CONTINUE
      AN = N
      XC = XC / AN
      YC = YC / AN
      WRITE (*, *) 'ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ:', XC, YC
      RETURN
      END

      SUBROUTINE MINMAX
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      IMIN1 = 1
      IMIN2 = 2
      IMAX1 = 1
      IMAX2 = 2
      DMIN = DIS(1, 2)
      DMAX = DMIN
      DO 300 I=1, N
          DO 400 J=1, N
              IF (I .EQ. J) GO TO 400
            D1 = DIS(I, J)
            IF (D1 .LT. DMIN) THEN
                IMIN1 = I
              IMIN2 = J
                DMIN = D1
            ELSE IF (D1 .GT. DMAX) THEN
                IMAX1 = I
                IMAX2 = J
           DMAX = D1
            END IF
400       CONTINUE
300   CONTINUE
      WRITE (*, *) 'ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ', X(IMIN1), Y(IMIN1),
     &                                   X(IMIN2), Y(IMIN2)
      WRITE (*, *) 'ΜΑΚΡΙΝΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ', X(IMAX1), Y(IMAX1),
     &                                   X(IMAX2), Y(IMAX2)
      RETURN
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      END

      SUBROUTINE TAXIN
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      DO 100 I=1, N-1
          DO 200 J=I+1, N
            IF (DISC(J) .GE. DISC(I)) GO TO 200
            T = X(I)
            X(I) = X(J)
            X(J) = T
             T = Y(I)
            Y(I) = Y(J)
            Y(J) = T
200       CONTINUE
100   CONTINUE
      DO 300 I=1, N
          WRITE (*, *) X(I), Y(I)
300   CONTINUE
      RETURN
      END   

      FUNCTION DISC(I)
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      DISC = SQRT((X(I)-XC)**2 + (Y(I)-YC)**2)
      RETURN
      END

     FUNCTION DIS(I, J)
 DIMENSION X(100), Y(100)

      COMMON X, Y, XC, YC, N
      DIS = SQRT((X(I)-X(J))**2 + (Y(I)-Y(J))**2)
      RETURN
      END

Το παραπάνω πρόγραμμα έχει το πλεονέκτημα ότι παντού στα υποπρογράμματα έχουμε τις ίδιες
κοινές  μεταβλητές.  Για  ακόμα  μεγαλύτερη  βελτίωση  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  το  αρχείο
TOP.INC και σε αυτό να γράψουμε:

DIMENSION X(100), Y(100)
     COMMON X, Y, XC, YC, N

Στη συνέχεια “εισάγουμε” το αρχείο TOP.INC σε κάθε πρόγραμμα/υποπρόγραμμα με την εντολή
INCLUDE:

      PROGRAM TOP
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      STOP
      END

      SUBROUTINE READC
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 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END

      SUBROUTINE CENTR
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END

      SUBROUTINE MINMAX
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END

      SUBROUTINE TAXIN
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END   

      FUNCTION DISC(I)
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END

     FUNCTION DIS(I, J)
 INCLUDE 'TOP.INC'
 ....

      RETURN
      END

Με αυτό τον τον τρόπο είναι αδύνατο να έχουμε, από λάθος,διαφορετικές κοινές μεταβλητές σε
κάποιο υποπρόγραμμα. Επίσης έχουμε το πλεονέκτημα ότι αν χρειαστεί στο μέλλον κάποια νέα
κοινή  μεταβλητή,  τη  γράφουμε  στο  αρχείο  TOP.INC  και  αυτόματα  εισάγεται  σε  όλα  τα
υποπρογράμματα.

Η εντολή INCLUDE, καθώς και επίσης η εντολή DO/END DO δεν περιέχονται στο πρότυπο της
FORTRAN77 αλλά σε ένα άλλο πρότυπο που καθιερώθηκε ένα χρόνο αργότερα (1978). Όλοι οι
μεταγλωττιστές της FORTRAN77 από τότε περιέχουν και αυτές τις εντολές και έτσι είναι ασφαλές
να τις χρησιμοποιούμε.
Η εντολή DO/END DO υπάρχει και στο πρότυπο της FORTRAN90/95/2003/2008, καθώς επίσης
και η εντολή INCLUDE.
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Κεφάλαιο 10 – λογικές πράξεις. 
Προτεραιότητα λογικών πράξεων (.NOT.  μετά  .AND.  μετά  .OR.).  Να τοποθετούνται  ελεύθερα
παρενθέσεις για να αποφεύγονται παρερμηνείες. Άσκηση 10.1. Παραλλαγή της άσκησης 10.1.5:
Είτε το I είτε το J βρίσκεται μεταξύ των 1 και 8, αλλά όχι και τα δύο.
Λύση 1:
      IF ((I.GE.1.AND.I.LE.8 .AND. .NOT.(J.GE.1.AND.J.LE.8)).OR.
     &    (J.GE.1.AND.J.LE.8 .AND. .NOT.(I.GE.1.AND.I.LE.8)))
Λύση 2:
      IF ((I.GE.1.AND.I.LE.8 .AND. (J.LT.1.OR.J.GT.8)).OR.
     &    (J.GE.1.AND.J.LE.8 .AND. (I.LT.1.OR.I.GT.8)))

Λογικές μεταβλητές – παίρνουν τιμές .TRUE. ή .FALSE. Ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί για μικτή
αριθμητική. Δηλώνονται ως:
      LOGICAL INVALD, OK
      INVALD = .FALSE.
      OK = .NOT. INVALD
Ας σημειωθεί ότι επειδή οι διάφορες λογικές σταθερές ή τελεστές περικλείονται από τελείες δεν
αποτελούν δεσμευμένες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα μεταβλητών. 
      OR = 3.14
      FALSE = 2.718
      AND = OR*FALSE
Οι λογικές μεταβλητές μπορούν να βοηθήσουν για να απλουστεύσουν και να κάνουν οικονομία σε
υπολογισμούς. Έτσι το προηγούμενο παράδειγμα γίνεται:
      LOGICAL LI, LJ
      LI = I.GE.1 .AND. I.LE.8
      LJ = J.GE.1 .AND. J.LE.8
      IF ((LI .AND. .NOT.LJ).OR. (LJ .AND. .NOT. LI))

Μιγαδικές μεταβλητές
Συνηθίζεται να αρχίζουν με το γράμμα z. Ορίζονται ως:
      COMPLEX Z1, ZDIAK
Ισχύουν  οι  κανόνες  για  μικτή  αριθμητική  μεταξύ  πραγματικών  και  μιγαδικών.  Οι  μιγαδικές
σταθερές γράφονται με τη μορφή δύο πραγματικών σε παρενθέσεις:
      COMPLEX ZI
      ZI = (0.0, 1.0)
Για μετατροπή πραγματικών σε μιγαδικούς χρησιμοποιείται η συνάρτηση CMPLX:
      COMPLEX ZA
      A = 3.1415
      ZA = CMPLX(A)
Μπορεί επίσης να γραφεί:
      COMPLEX ZA
      A = 3.1415
      ZA = A
Αλλά δεν μπορεί να γραφεί:
      COMPLEX ZA
      ZA = 3.1415
      ZA = ZA + 1.0
Το σωστό είναι:
      COMPLEX ZA
      ZA = 3.1415
      ZA = ZA + CMPLX(1.0)
Η συνάρτηση CMPLX παίρνει και δεύτερο όρισμα, το φανταστικό μέρος:
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      COMPLEX ZA
      A = 3.14
      B = -1.0
      ZA = CMPLX(A, B)     ! Περιέχει τον μιγαδικό: 3.14-1.0i
Για να λάβουμε το πραγματικό ή το φανταστικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού χρησιμοποιούμε τις
συναρτήσεις REAL() και AIMAG() αντίστοιχα:
      COMPLEX ZA
      ZA = (3.14, -1.0)
      A = REAL(ZA)
      B = AIMAG(ZA)
Όλες οι μαθηματικές συναρτήσεις υπάρχουν και για μιγαδικούς αριθμούς, προσθέτοντας το γράμμα
C (που προέρχεται από την λέξη Complex) στην αρχή:
CSQRT(), CEXP(), CSIN(), CCOS(), CABS() κλπ.
Η ανάγνωση  και  εγγραφή  πραγματικών  μεταβλητών  γίνεται  σαν  η  ανάγνωση  ή  η  εγγραφή  2
πραγματικών αριθμών, του πραγματικού μέρους και του φανταστικού μέρους:
      COMPLEX ZA
      READ (15, 10) ZA
10    FORMAT (F10.0, F10.0)
      WRITE (16, 20) ZA
ZA    FORMAT (F15.3, F15.3)

Σε  αντιστοιχία  με  τις  λογικές  και  τις  μιγαδικές  μεταβλητές  μπορεί  να  οριστούν  ακέραιες  και
πραγματικές μεταβλητές:
      REAL A, B, I
      INTEGER K, L, Z
Πρέπει να αποφεύγεται η παράβαση του κανόνα έμμεσου καθορισμού μεταβλητών, δηλαδή όποιες
αρχίζουν με I,  J,  K, L,  M, N είναι  ακέραιες ενώ οι  υπόλοιπες  πραγματικές,  γιατί  παρόλο που
επιτρέπεται, μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις σε άλλους προγραμματιστές.

Πραγματικές μεταβλητές διπλής ακριβείας
Ορίζονται ως:
          DOUBLE PRECISION A, B

A = 3.141592653589D0
B = 2.0D2
B = DSQRT(B)
A = DFLOAT(18)
B = A**2
D = SNGL(B)

Επιτρέπεται ανάθεση ακέραιας ή πραγματικής σε μεταβλητή διπλής ακριβείας:

DOUBLE PRECISION A, B
D = 3.1415
A = D
K = 500
B = K
A = 3.14159265358979323    !Προσοχή: παίρνει 3.14159
A = 3.14159265358979323D0  !Σωστό

Μιγαδικές μεταβλητές διπλής ακριβείας
Ορίζονται ως:
          DOUBLE COMPLEX ZA, ZB

ZA = (3.141592653589D0, 2.0D0)
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ZB = (2.0D2, 3.1D3)
B = CDSQRT(B)
A = DCMPLX(DFLOAT(18))
B = A**2
D = SNGL(DREAL(B))
E = SNGL(DIMAG(B))

Επιτρέπεται ανάθεση ακέραιας ή πραγματικής σε μεταβλητή διπλής ακριβείας:
DOUBLE PRECISION A, B

          DOUBLE COMPLEX ZA, ZB
D = 3.1415
ZA = D
K = 500
ZB = K
A = 3.14159265358979323D0
ZA = A

Γενικώς  απαγορεύεται  η  μικτή  αριθμητική  μεταξύ  δύο  διαφορετικών  τύπων,  με  εξαίρεση
πραγματικής, μιγαδικής, διπλής ακριβείας, και μιγαδικής διπλής ακριβείας σε ακέραια δύναμη.

Βιβλιοθήκες υποπρογραμμάτων
Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί ένα υποπρόγραμμα, όπως ο πολλαπλασιασμός τετραγωνικών
μητρώων,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  άλλα  μελλοντικά  προγράμματα.  Ένα  σύνολο  από
τέτοια  υποπρογράμματα  ονομάζεται  βιβλιοθήκη.  Ο  μηχανικός  δεν  χρειάζεται  να  ξέρει  πώς  το
υποπρόγραμμα επιτυγχάνει την εργασία που κάνει, αρκεί να ξέρει τι κάνει. Ως παράδειγμα δίνεται
η DXFLIB, μία βιβλιοθήκη με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν σχέδια σε μορφή .dxf τα
οποία μπορούν να διαβαστούν από προγράμματα CAD (π.χ. AutoCad).

Για  τις  ανάγκες  του  προγράμματος  θα  χρησιμοποιηθεί  η  βιβλιοθήκη  DXFLIB  η  οποία
παράγει το σχέδιο σε μορφή αρχείου κειμένου dxf (Drawing Interchange Format). Η μορφή των
αρχείων dxf αρχικά καθορίστηκε για το το γνωστό σχεδιαστικό (CAD) λογισμικό AutoCad, αλλά
έχει  γίνει  εκ  των  πραγμάτων  (de  facto)  παγκόσμιο  μέσο  για  την  ανταλλαγή  σχεδίων  μεταξύ
διάφορων  προγραμμάτων.  Όλα  τα  σύγχρονα  σχεδιαστικά  (CAD)  προγράμματα  μπορούν  να
εισάγουν και να εξάγουν dxf. Και επειδή η μορφή του dxf είναι απλό κείμενο με απλές λέξεις ως
εντολές, όλα τα μη σχεδιαστικά προγράμματα μπορούν εύκολα να γράψουν αρχεία dxf.

Η  βιβλιοθήκη  DXFLIB  κάνει  ακόμα  πιο  εύκολη  και  απλή  την  παραγωγή  dxf  για
προγράμματα Fortran77. Η βασική ιδέα της βιβλιοθήκης είναι η ιδεατή πένα. Η πένα μπορεί να
είναι  “κάτω”,  δηλαδή  να  γράφει  όταν  μετακινείται,  ή  πάνω,  δηλαδή  να  μην  γράφει  όταν
μετακινείται.  Το σχέδιο  γράφεται  εξορισμού στο αρχείο  “data001.dxf”.  Η βιβλιοθήκη DXFLIB
είναι εξολοκλήρου γραμμένη σε Fortran77, και όπως φαίνεται,  χρησιμοποιεί  μεταβλητές διπλής
ακριβείας. Είναι πλήρως ανεξάρτητη από πλατφόρμες και αποτελεί ελεύθερο λογισμικό.
 Μερικά βασικά υποπρογράμματα της βιβλιοθήκης είναι:

α. call plot (x, y, ipen)
Μετακινεί την πένα από την τρέχουσα θέση στο σημείο με συντεταγμένες x, y. Αν ipen=2 η πένα
είναι κάτω και γράφει. Αν ipen=3 η πένα είναι πάνω και δεν γράφει.

β. call plots (1)
Ανοίγει το αρχείο dxf και αρχικοποιεί την βιβλιοθήκη. Πρέπει να κληθεί πριν από οποιοδήποτε
άλλο υποπρόγραμμα της βιβλιοθήκης.

γ. call plot (0.0d0, 0.0d0, 999)
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Εκτελεί  τελευταίες  ενέργειες  και  κλείνει  το  αρχείο  dxf.  Πρέπει  να  είναι  η  τελευταία  κλήση
υποπρογράμματος της βιβλιοθήκης.

δ. call number (x, y, h, dn, theta, ndec)
Σχεδιάζει (γράφει) τον πραγματικό αριθμό dn στο σημείο x,y με μέγεθος γραμμάτων h,  και με ndec
δεκαδικά στοιχεία, κατά μήκος μίας φανταστικής γραμμής που σχηματίζει γωνία theta (δεκαδικές
μοίρες) με τον άξονα x. Αν ndec=-1, δεν γράφει κανένα δεκαδικό στοιχείο, ούτε υποδιαστολή. Ας
σημειωθεί  ότι  x,y  είναι  οι  συντεταγμένες  του  κάτω  αριστερά  σημείου  ενός  φανταστικού
ορθογωνίου που περιγράφει όλο τα ψηφία του αριθμού.

ε. call layer (lname)
Καθορίζει  ότι  όλα  τα  γεωμετρικά  σχήματα  που  θα  σχεδιαστούν  από  εδώ  και  πέρα,  θα
αποθηκεύονται στο layer lname.

Παράδειγμα 1 χρήσης βιβλιοθήκης
Να  σχεδιαστεί  διατομή  πλακοδοκού  σχήματος  Τ  έτσι  ώστε  το  κάτω  αριστερό  σημείο  της  να
βρίσκεται στις συντεταγμένες xar, yar. Πλάτος κορμού bw, πλάτος πέλματος bef, συνολικό ύψος h,
πλάτος πλάκας hf.

Θα  μετακινήσουμε  την  εικονική  πένα  στην  αρχική  θέση  xar,  yar  και  στη  συνέχεια  θα  τη
μετακινήσουμε γράφοντας στο περίγραμμα της διατομής Τ.

      program dokost
      double precision xar, yar, bw, h, bef, hf

 read (*, *) xar, yar
      read (*, *) bw, h, bef, hf
      bef2 = bef*0.5d0 – bw*0.5d0
      call plots (1)
      call plot (xar, yar, 3)
      call plot (xar+bw, yar, 2)
      call plot (xar+bw, yar+h-hf, 2)
      call plot (xar+bw+bef2, yar+h-hf, 2)
      call plot (xar+bw+bef2, yar+h, 2)
      call plot (xar-bef2, yar+h, 2)
      call plot (xar-bef2, yar+h-hf, 2)
      call plot (xar, yar+h-hf, 2)
      call plot (xar, yar, 2)
      call plot (0.0d0, 0.0d0, 999)
      stop
      end
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Παράδειγμα 2
Να αυτοματοποιηθεί η σχεδίαση ευθύγραμμης σκάλα σε κάτοψη. Το μεικτό ύψος ορόφου h m
και το πλάτος της σκάλας b m , και η κλίμακα s (δηλαδή κλίμακα 1: s ) θα εισάγεται από
το πληκτρολόγιο.

Από οποιοδήποτε βιβλίο οικοδομικής, το ύψος  (ρίχτι) της βαθμίδας (σκαλοπάτι) είναι 16-18cm και
το πλάτος (πάτημα) είναι 30cm. Το πλήθος των υψών είναι:

n=[ h
0.165

0.5]
όπου οι αγκύλες σημαίνουν ακέραιο μέρος. Το ύψος μιας βαθμίδας θα είναι:

hi=
h
n

Το πλήθος των πατημάτων είναι n−1 και το μήκος της σκάλας σε κάτοψη είναι:
Lk=n−1⋅0.30

Η σκάλα σε κάτοψη είναι στην ουσία ένα σύνολο από ευθύγραμμα τμήματα και κείμενα.
Αυτά μπορούν να σχεδιαστούν σε αυθαίρετη θέση και διεύθυνση, για παράδειγμα στην αρχή των
αξόνων  με  διεύθυνση  νότο  προς  βορρά,  και  σε  μορφή  dxf,  που  αποτελεί  εκ  των  πραγμάτων
πρότυπο (de facto standard) για όλα τα προγράμματα CAD. Στη συνέχεια το αρχείο dxf εισάγεται
στο CAD, και με το CAD η σκάλα μπορεί να μετακινηθεί/περιστραφεί ως ενιαίο αντικείμενο και να
τοποθετηθεί στη σωστή της θέση.

Η σχεδίαση της φοράς είναι μία ευθεία στη μέση της σκάλας με ένα βέλος στην κορυφή. Το βέλος
θα έχει μέγεθος 0.25 cm στο χαρτί. Για να σχεδιαστεί το βέλος με μέγεθος 0.25cm σε κλίμακα 1:s

το μέγεθός του σε m πρέπει να είναι 0.25⋅
s

100
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Σχεδίαση φοράς:
Θέσε layer “SKALA_FORA”
Θέσε hs=0.25*s/100
Θέσε y=(n-1)*0.30
Σχεδίασε άξονα από b/2, 0 έως b/2, y
Σχεδίασε βέλος από b/2, y έως b/2-hs/2, y-hs
Σχεδίασε βέλος από b/2, y έως b/2+hs/2, y-hs
Τέλος προγράμματος

      program skala1
      double precision horof, bskal, hrixti, bpat, y
      read (*, *) horof, bskal
      bpat = 0.30d0
      hrixti = 0.165d0
      nyps = horof / hrixti + 0.5d0
      hrixti = horof / dfloat(nyps)
      write (*, 10) 'Ύψος ορόφου:', horof, '  Πλάτος σκάλας:', bskal
10    format (a16, f6.2, a16, f6.2)      
      write (*, 10) 'Πάτημα:', bpat, 'Ρίχτι:', hrixti
      write (*, 20) 'Αριθμός υψών:', nyps, 'Αριθμός πλατών:', nyps-1
20    format (a16, i6, a16, i6)      
      
      call plots (1)
      call layer ('SKALA')

      y = -BPAT
      do i=1, nyps
          y = y + BPAT
          call plot (0.0d0, y, 3)
          call plot (bskal, y, 2)
      end do

      call plot (0.0d0, 0.0d0, 3)
      call plot (0.0d0, y,     2)
      call plot (bskal, 0.0d0, 3)
      call plot (bskal, y,     2)
      call plot (0.0d0, 0.0d0, 999)
      stop
      end
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Δευτέρα 30/5/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Παράδειγμα 3
Στο προηγούμενο παράδειγμα σχεδίασης σκάλας να αριθμηθούν τα ύψη.

Η σχεδίαση θα γίνει σε m, και στη συνέχεια με το CAD μπορεί τυπωθεί σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Όμως το μέγεθος των κειμένων (πχ. 0.18cm στο χαρτί) δεν πρέπει να αλλάξει με την κλίμακα. Για
να πετύχουμε το απαιτούμενο μέγεθος, το μέγεθος πρέπει να οριστεί σε m ως 

0.18⋅
s

100
έτσι ώστε με την επιβολή της κλίμακας από το CAD το τελικό μέγεθος να είναι 0.18 cm

Τέλος η αρίθμηση των υψών θα είναι λίγο πιο πάνω από το κάθε ύψος κατά τον άξονα y, και λίγο
πιο δεξιά από το μέσο του πατήματος κατά τον άξονα x. Ας σημειωθεί ότι αν ένας αριθμός με k
ψηφία (το πρίσημο και η υποδιαστολή λαμβάνονται ως ψηφία) σχεδιαστεί στο σημείο x a , ya

(κάτω αριστερό σημείο του φανταστικού περιγεγραμμένου ορθογωνίου) με μέγεθος hs , τότε το

κέντρο του αριθμού (ή του περιγεγραμμένου ορθογωνίου) είναι x a
k⋅hs

2
, ya

hs
2

      program skala2
      double precision horof, bskal, hrixti, bpat, y, hs, xa, ya, scale
      read (*, *) horof, bskal
      read (*, *) scale
      bpat = 0.30d0
      hrixti = 0.165d0
      nyps = horof / hrixti + 0.5d0
      hrixti = horof / dfloat(nyps)
      write (*, 10) 'Ύψος ορόφου:', horof, '  Πλάτος σκάλας:', bskal
10    format (a16, f6.2, a16, f6.2)      
      write (*, 10) 'Πάτημα:', bpat, 'Ρίχτι:', hrixti
      write (*, 20) 'Αριθμός υψών:', nyps, 'Αριθμός πλατών:', nyps-1
20    format (a16, i6, a16, i6)      
      
      call plots (1)
      call layer ('SKALA')

      y = -BPAT
      do i=1, nyps
          y = y + BPAT
          call plot (0.0d0, y, 3)
          call plot (bskal, y, 2)
      end do

      call plot (0.0d0, 0.0d0, 3)
      call plot (0.0d0, y,     2)
      call plot (bskal, 0.0d0, 3)
      call plot (bskal, y,     2)

      call layer ('ARIT')
      hs = 0.18 * scale / 100.0d0
      y = -BPAT
      do i=1, nyps
          y = y + BPAT
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          xa = bskal*0.5d0 + hs
          ya = y + hs
          call number (xa, ya, hs, dfloat(i), 0.0d0, -1)
      end do
      call plot (0.0d0, 0.0d0, 999)
      stop
      end

Παράδειγμα 4
Στο προηγούμενο παράδειγμα σχεδίασης να σχεδιαστεί η φορά της σκάλας ως υποπρόγραμμα.

      subroutine sxFora (bskal, bpat, scale, nyps)
c     "Σχεδίαση φοράς σκάλας."
      double precision bskal, bpat, scale
      double precision y, b2, hs

      call layer ('SKALA_FORA')
      hs = 0.15d0 * scale / 100.0d0
      y = dfloat(nyps-1) * BPAT
      b2 = bskal * 0.50d0

      call plot (b2,          0.0d0, 3)
      call plot (b2,          y+hs*0.5d0,  2)
      call plot (b2-hs, y,     2)
      call plot (b2+hs, y,     2)
      call plot (b2,          y+hs*0.5d0,  2)
      return
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      end

 

Άσκηση
Πολλαπλασιασμός τετραγωνικών πινάκων αρχικά διάσταση, μετά πλήθος πινάκων, μετά οι πίνακες
ανά σειρά.

      program pol
      dimension a(100, 100), b(100, 100), c(100, 100)
      open (11, file='mat.txt', status='old')
      open (12, file='pro.txt', status='new')
      read (11, *) n
      read (11, *) npin
      call rdpin (a, 100, n)
      do ipin=2, npin
          print *, ipin
          call rdpin (b, 100, n)
          call polpin(a, b, c, 100, n)
          call enapin(a, c, 100, n)
      end do
      call wripin (a, 100, n)
      close (11)
      close (12)
      stop
      end

      subroutine rdpin (a, mdim, n)
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      dimension a(mdim, *)
      do i=1, n
          read (11, *) (a(i, j), j=1, n)
      end do
      return
      end

      subroutine polpin (a, b, c, mdim, n)
      dimension a(mdim, *), b(mdim, *), c(mdim, *)
      do i=1, n
          do j=1, n
              sum = 0.0
              do k=1, n
                  sum = sum + a(i, k) * b(k, j)
              end do
              c(i, j) = sum
          end do
      end do
      return
      end

      subroutine enapin(a, c, mdim, n)
      dimension a(mdim, *), c(mdim, *)
      do i=1, n
          do j=1, n
              a(i, j) = c(i, j)
          end do
      end do
      return
      end

      subroutine wripin(a, mdim, n)
      dimension a(mdim, *)
      do i=1, n
          write (12, *) (a(i, j), j=1, n)
      end do
      return
      end

Παράδειγμα
Να υπολογιστεί η λύσης δευτεροβάθμιας εξίσωσης με πραγματικούς συντελεστές,  λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Να γίνει η λύση με μιγαδικούς αριθμούς.
      PROGRAM DEYTZ
      COMPLEX ZA, ZB, ZG, ZD, Z1, Z2
      READ (*, *) A, B, G
      IF (A .EQ. 0.0 .AND. B .EQ. 0.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ'
      ELSE IF (A .EQ. 0.0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΙΖΑ X=', -G/B
      ELSE
          ZA = A
          ZB = B
          ZG = G
          ZD = ZB**2 - CMPLX(4.0)*ZA*ZG
          Z1 = (-ZB + CSQRT(ZD))/ (CMPLX(2.0)*ZA)
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          Z2 = (-ZB - CSQRT(ZD))/ (CMPLX(2.0)*ZA)
          WRITE (*, *) 'ΡΙΖΕΣ Z1=', Z1, '   Z2=', Z2
      END IF
      STOP
      END

Παράδειγμα
Το προηγούμενο παράδειγμα να γίνει με πραγματικούς και μιγαδικούς αριθμούς διπλής ακριβείας.

      PROGRAM DEYTZ
      DOUBLE COMPLEX ZA, ZB, ZG, ZD, Z1, Z2
      DOUBLE PRECISION A, B, G
      READ (*, *) A, B, G
      IF (A .EQ. 0.0D0 .AND. B .EQ. 0.0D0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ'
      ELSE IF (A .EQ. 0.0D0) THEN
          WRITE (*, *) 'ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΡΙΖΑ X=', -G/B
      ELSE
          ZA = A
          ZB = B
          ZG = G
          ZD = ZB**2 - DCMPLX(4.0D0)*ZA*ZG
          Z1 = (-ZB + CDSQRT(ZD))/ (DCMPLX(2.0D0)*ZA)
          Z2 = (-ZB - CDSQRT(ZD))/ (DCMPLX(2.0D0)*ZA)
          WRITE (*, *) 'ΡΙΖΕΣ Z1=', Z1, '   Z2=', Z2
      END IF
      STOP
      END

Παράδειγμα
Η ολοκλήρωση μίας συνάρτησης f(x) από a έως b μπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά με την
αριθμητική μέθοδο του τραπεζίου:

IΝ = [ f(a)/2 + f(a+dx) + f(a+2dx) + f(a+3dx) + ... + f(a+(N-1)dx) + f(b)/2 ] dx
 όπoυ  dx=(b-a)/N  και  N  φυσικός  αριθμός.  Όσο  το  N  μεγαλώνει  τόσο  πιο  ακριβές  είναι  το
αποτέλεσμα. Να συντάξετε πρόγραμμα που να διαβάζει τους αριθμούς a, b, N και να υπολογίζει το
ολοκλήρωμα για τις συναρτήσεις:
g(x) = exp(-x2/2), h(x)=1/(1+x2), p(x)=tan-1(2x)

      program olok
      implicit none
      integer i, j, n
      double precision a, b, sum, x, dx
      double precision f
      read (*, *) a, b, n
      do i=1, 3
          sum = f(i, a)/2.0d0
          dx = (b-a)/dfloat(n)
          do j=1, n-1
              x = a + dfloat(j)*dx
              sum = sum + f(i, x)
          end do
          sum = sum + f(i, b)/2.0d0
          sum = sum * dx
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          write (*, *) 'Συνάρτηση', i, ' ολοκλήρωμα', sum
      end do
      stop
      end

      double precision function f(i, x)
      implicit none
      integer i
      double precision x
      if (i .eq. 1) then
          f = dexp(-x**2/2.0d0)
      else if (i .eq. 2) then
          f = 1.0d0/(1.0d0+x**2)
      else
          f = datan(2.0d0*x)
      end if
      return
      end

Παράδειγμα
Στο προηγούμενο παράδειγμα το N να υπολογίζεται έτσι ώστε η ακρίβεια του ολοκληρώματος να
είναι στο 4ο δεκαδικό.
Λύση:
Θα υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα για N=1,2,3,4,.... έως η διαφορά 2 διαδοχικών ολοκληρωμάτων
να γίνει μικρότερη από 10-4 (κατά απόλυτη τιμή).

      program oloka
      implicit none
      integer i, n
      double precision a, b, sum, sump, x, dx
      double precision trapez
      read (*, *) a, b
      do i=1, 3
          sum = trapez(i, a, b, 1)
          do n=2, 1000
              sump = sum
              sum = trapez(i, a, b, n)
              if (dabs(sum-sump) .lt. 1.0d-4) go to 100
          end do
          stop 'Δεν συκλίνει'
100       continue
          write (*, *) 'Συνάρτηση', i, ' ολοκλήρωμα', sum,
     &                 ' επαναλήψεις', n
      end do
      stop
      end

      double precision function trapez(i, a, b, n)
      implicit none
      integer i, n
      integer j
      double precision a, b
      double precision sum, x, dx
      double precision f
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      sum = f(i, a)/2.0d0
      dx = (b-a)/dfloat(n)
      do j=1, n-1
          x = a + dfloat(j)*dx
          sum = sum + f(i, x)
      end do
      sum = sum + f(i, b)/2.0d0
      sum = sum * dx
      trapez = sum
      return
      end

      double precision function f(i, x)
      implicit none
      integer i
      double precision x
      if (i .eq. 1) then
          f = dexp(-x**2/2.0d0)
      else if (i .eq. 2) then
          f = 1.0d0/(1.0d0+x**2)
      else
          f = datan(2.0d0*x)
      end if
      return
      end

Παράδειγμα
5 πόλεις θα συνδεθούν με σιδηροδρομική γραμμή σε μορφή κλειστού βρόχου. Υποθέτοντας ότι η
χάραξη της σιδ. γραμμής θα είναι ευθύγραμμη, να υπολογιστεί η σειρά με την οποία πρέπει να
συνδεθούν οι πόλεις έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον (δηλαδή το
ελάχιστο μήκος σιδ. Γραμμής). Οι συντεταγμένες των πόλεων (που θεωρούνται σημεία) δίνονται
στο αρχείο cities.syn.
Λύση
Θα υπολογίσουμε το μήκος για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και θα πάρουμε το ελάχιστο.
Έστω ka, kb, kc, kd, ke, ka η σειρά με την οποία θα συνδεθούν οι πόλεις. Κάθε μεταβλητή μπορέι
να πάρει 1 ή2 ή 3 ή 4 ή 5. Αν η ka πάρει μία τιμή (πχ 3), πρέπει να συνδυαστεί με κάθε μία από τις
δυνατές της kb (1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5) εκτός από την τιμή 3 που έχει η ka. Ομοίως, κάθε μεταβλητή θα
παίρνει  τιμές  που  κυμαίνονται  από  1  έως  5   εκτός  από  τις  τιμές  που  έχουν  ήδη  πάρει  οι
προηγούμενες.
Κάθε συνδυασμό τοποθετούμε και στο μητρώο ks(5) για ευκολία, και το βέλτιστο συνδυασμό στοπ
μητρώο ksmin.

      program cities
      dimension ks(5), ksmin(5), x(5), y(5)
      open (11, file='cities.syn', status='old')
      do i=1, 5
          read (11, *) x(i), y(i)
      end do
      dmin = 1.0e30
      do 100 ka=1, 5
          ks(1) = ka
          do 200 kb=1, 5
              if (kb .eq. ka) go to 200
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              ks(2) = kb
              do 300 kc=1, 5
                  if (kc .eq. kb .or. kc .eq. ka) go to 300
                  ks(3) = kc
                  do 400 kd=1, 5
                      if (kd .eq. kc .or. kd .eq. kb .or.
     &                    kd .eq. ka) go to 400
                      ks(4) = kd
                      do 500 ke=1, 5
                          if (ke .eq. kd .or. ke .eq. kc .or.
     &                        ke .eq. kb .or. ke .eq. ka) go to 500
                          ks(5) = ke
                          d = sqrt( (x(ks(5))-x(ks(1)))**2 +
     &                              (y(ks(5))-y(ks(1)))**2 )
                          do i=2, 5
                              d = d + sqrt( (x(ks(i))-x(ks(i-1)))**2 +
     &                                      (y(ks(i))-y(ks(i-1)))**2 )
                          end do
                          write (*, *) (ks(i), i=1, 5), d
                          if (d .ge. dmin) go to 500
                          dmin = d
                          do i=1, 5
                              ksmin(i) = ks(i)
                          end do
500                   continue
400               continue
300           continue
200       continue
100   continue

      write (*, *) 'best:'
      write (*, *) (ksmin(i), i=1, 5), dmin
      close (11)
      stop
      end

Χρησιμοποιώ  DO  σε  συνδυασμό  με  continue  για  να  μπορώ  να  αποφεύγω  μερικές  τιμές  της
μεταβλητής του DO (με την εντολή GO TO).

Δευτέρα 6/6/2011  10:45-14:30 Προγραμματισμός Η/Υ

Άσκηση
Στην  προηγούμενη  άσκηση  οι  δυνατοί  συνδυασμοί  είναι  5!  =  120.  Ο  αριθμός  αυτός  αυξάνει
εκθετικά, δηλαδή για 20 πόλεις είναι 20! = 2.4 1018 (2 εκατομμύρια τρισεκατομμύρια). Για 30 είναι
2.4  1032 δηλαδή  είναι  πέρα  από  τις  δυνατότητες  των  υπολογισμών.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις
χρησιμοποιούμε στοχαστικές μεθόδους.
Σύμφωνα με τη μέθοδο Monte Carlo, έστω μία τυχαία σειρά πχ 1-2-3-4-5. Αλλάζω δύο νούμερα
στην τύχη:
4-2-3-1-5.
Αν η νέα σειρά δίνει λιγότερη απόσταση κρατώ την αλλαγή. Αλλιώς την απορρίπτω. Κάνουμε την
ίδια εργασία 100Ν φορές, όπου N η διάσταση του προβλήματος, που εδώ είναι 5. Αν γίνει μία
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αλλαγή, τότε κάνω ακόμα 100N, αλλιώς σταματάω.
Στο  πρόγραμμα  θα  χρησιμοποιήσουμε  τη  συνάρτηση  irndr(k1,  k2)  επιστρέφει  τυχαίο  αριθμό
μεταξύ k1 και k2 (συμπεριλαμβανομένων). Η συνάρτηση αυτή βασίζεται στη συνάρτηση irnd η
οποία μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο Numerical Recipes in Fortran των Press et  al,  ή μπορεί να
ζητηθεί από το διδάσκοντα. Πριν τη χρήση της irndr πρέπει να κληθεί η subroutine initrnd για να
δώσει αρχικές τιμές στην irnd βασιζόμενη στην ώρα (χρονόμετρο) του υπολογιστή.

      program cities
      dimension ks(30), x(30), y(30)
      open (11, file='cities.syn', status='old')
      do i=1, 30
          read (11, *, iostat=j) x(i), y(i)
          if (j .gt. 0) stop 1
          if (j .lt. 0) go to 200
          ks(i) = i
      end do
      stop 1
200   continue
      n = i - 1 
      d = dis(ks, x, y, n)
      call initRnd
      do istep=1, 50
          nchan = 0
          do j=1, 100*n
              i1 = irndr(1, n)
              i2 = irndr(1, n)
              itemp = ks(i1)
              ks(i1) = ks(i2)
              ks(i2) = itemp
              dn = dis(ks, x, y, n)
              if (dn .lt. d) then
                  d = dn
                  nchan = nchan + 1
              else
                  itemp = ks(i1)
                  ks(i1) = ks(i2)
                  ks(i2) = itemp
              end if
          end do
          write (*, *) 'step', istep, ' changes', nchan, ' best dis', d
          if (nchan .eq. 0) go to 100
      end do
      stop 'method did not converge'

100   continue
      write (*, *) 'best:'
      write (*, *) (ks(i), i=1, n), d
      close (11)
      stop
      end

      function dis(ks, x, y, n)
      dimension ks(*), x(*), y(*)
      dis = sqrt( (x(ks(n))-x(ks(1)))**2 + (y(ks(n))-y(ks(1)))**2 )
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      do i=2, n
          dis = dis + sqrt( (x(ks(i))-x(ks(i-1)))**2 + 
     &                      (y(ks(i))-y(ks(i-1)))**2 )
      end do
      return
      end

Η μεθοδολογία αυτή, λίγο τροποποιημένη για να αποφεύγει τα τοπικά ελάχιστα, έχει επιλύσει το
περίφημο πρόβλημα travelling salesman, που είναι βασικά το ίδιο με αυτό που επιλύσαμε.

Άσκηση
Σε κόμβο επίπεδου δικτυώματος συγκλίνουν N ράβδοι υπό γωνία φi ως προς την οριζόντια.  Η
αξονική δύναμη της ράβδου Si θεωρείται θετική αν απομακρύνεται από τον κόμβο. Αν η Si είναι
ίση με 1030 θεωρείται ότι δεν είναι γνωστοί. Να συντάξετε πρόγραμμα σε FORTRAN το οποίο να:

1. Διαβάζει από αρχείο kom.txt το πλήθος των ράβδων και ζευγάρια τιμών φi Si από κάθε
επόμενη γραμμή, και να τις βάζει στα μητρώα phi(i), S(i) αν είναι οι αξονικές γνωστές, και
στα μητρώα theta(i), U(i) αν είναι άγνωστες.

2. Υπολογίζει πόσες αξονικές M είναι άγνωστες.
3. Αν M>2  να γράφει ότι δεν μπορεί να επιλυθεί.
4. Αν  Μ=2 να  βρίσκει  και  να  τυπώνει  τις  άγνωστες  αξονικές  επιλύοντας  σύστημα  των  2

στερεοστατικών εξισώσεων (αν λύνεται).
5. Αν M=1 να βρίσκει την άγνωστη από τη 1 στερεοστατική εξίσωση και να εξασφαλίζει ότι η

άλλη ικανοποιείται. Για αποφυγή αριθμητικών λαθών επιλέγεται προς επίλυση η εξίσωση με
μεγαλύτερο το συντελεστή του αγνώστου.

6. Αν M=0 να εξασφαλίζει ότι οι 2 στερεοστατικές εξισώσεις είναι ταυτότητες με ανοχή +-1.

Από ισορροπία δυνάμεων:
Σ Si cosφi + U1 cosθ1 + U2 cosθ2 = 0 => U1 cosθ1 + U2 cosθ2 = -Σ Si cosφi
Σ Si sinφi + U1 sinθ1 + U2 sinθ2 = 0 => U1 sinθ1 + U2 sinθ2 = -Σ Si sinφi
ή 
A x + B y = C
D x + E y = F
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Περίπτωση 4
                                 | c   b |                | a   c |
                                 | f   e |                | d   f |
      ax + by = c    =>     x = -----------   ,      y = -----------
      dx + ey = f                | a   b |                | a   b |
                                 | d   e |                | d   e |

diak = a*e - d*b
Αν η διακρίνουσα diak = a*e–d*b είναι 0 τότε δεν υπάρχει λύση. Αλλιώς:
      x = (c*e - f*b) / delta
      y = (a*f - d*c) / delta

Περίπτωση 5

Σ Si cosφi + U1 cosθ1 => U1 cosθ1 = -Σ Si cosφi
Σ Si sinφi + U1 sinθ1 => U1 sinθ1 = -Σ Si sinφi 
ή 
A x = B
C x = D
Από τις δύο επιλέγουμε αυτή με το μεγαλύτερο συντελεστή αγνώστου κατά απόλυτη τιμή

      program kombos
      dimension phi(20), s(20), theta(20), U(2)
      SENT = 1.0e30
      open (11, file='kom.txt', status='old')
      read (11, *) nn
      if (nn .gt. 20) stop 'μέχρι 20 ράβδοι'
      n = 0
      m = 0
      do i=1, nn
          read (11, *) phi1, s1
          if (s1 .eq. SENT) then
              m = m + 1
              theta(m) = phi1*3.14159/180.0
          else
              n = n + 1
              phi(n) = phi1*3.141519/180.0
              s(n) = s1
          end if
      end do
      close (11)
      sumx = 0.0
      sumy = 0.0
      do i=1, n
          sumx = sumx + s(i)*cos(phi(i))
          sumy = sumy + s(i)*sin(phi(i))
      end do
      if (m .ge. 3) then
          stop 'Πάνω από 2 άγνωστες αξονικές'
      else if (m .eq. 2) then
          call lineq2 (cos(theta(1)), cos(theta(2)), -sumx, 
     &                 sin(theta(1)), sin(theta(2)), -sumy, u(1), u(2))
          if (u(1) .eq. SENT) stop 'ο κόμβος δεν ισορροπεί'
          write (*, *) 'Αγνωστες αξονικές:', u(1), u(2)
      else if (m .eq. 1) then
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          a = cos(theta(1))
          b = -sumx
          c = sin(theta(2))
          d = -sumy
          if (abs(cos(theta(1))) .gt. abs(sin(theta(1)))) then
              u(1) = -sumx/cos(theta(1))
              write (*, *) 'Αγνωστες αξονική:', u(1)
              t = sin(theta(1))*u(1)+sumy
              if (abs(t) .gt. 1.0) stop 'ο κόμβος δεν ισορροπεί'
          else
              u(1) = -sumy/sin(theta(1))
              write (*, *) 'Αγνωστες αξονική:', u(1)
              t = cos(theta(1))*u(1)+sumx
              if (abs(t) .gt. 1.0) stop 'ο κόμβος δεν ισορροπεί'
          end if
      else
          if (abs(sumx) .gt. 1.0) stop 'ο κόμβος δεν ισορροπεί'
          if (abs(sumy) .gt. 1.0) stop 'ο κόμβος δεν ισορροπεί'
      end if
      stop
      end

      subroutine lineq2 (a, b, c, d, e, f, x, y)
c      """Solve a system of 2 linear equations.
c
c                                 | c   b |                | a   c |
c                                 | f   e |                | d   f |
c      ax + by = c    =>     x = -----------   ,      y = -----------
c      dx + ey = f                | a   b |                | a   b |
c                                 | d   e |                | d   e |
c      """
      delta = a*e - d*b
      if (abs(delta) .lt. 1e-12) then
          x = 1.0e30
          y = x
      else
          x = (c*e - f*b) / delta
          y = (a*f - d*c) / delta
      end if
      return
      end

Άσκηση
Να υπολογιστεί το άθροισμα:
1+(1+1/2!)^2 + (1+1/2!+1/3!)^3 + (1+1/2!+1/3!+1/4!)^4  
Να διαβάζει το πλήθος k. Υποπρόγραμμα για όρο και παραγοντικό.

      program ath
      read (*, *) k
      sum = 0.0
      do i=1, k
          sum = sum + oros(i)**i
      end do
      write (*, *) sum
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      stop
      end

      function parag(j)
      parag = 1.0
      do i=2, j
          parag = parag * float(i)
      end do
      return
      end
      
      function oros(n)
      oros = 1.0
      do i=2, n
          oros = oros + 1.0/parag(i)
      end do
      return
      end

Χωρίς υποπρογράμματα:

      program ath
      read (*, *) k
      par = 1.0
      oros = 1.0
      sum = 1.0
      do i=2, k
          par = par * float(i)
          oros = oros + 1.0/par
          sum = sum + oros**i
      end do
      write (*, *) sum
      stop
      end
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      PROGRAM METR
C-----Το πρόγραμμα διαβάζει ένα σύνολο ακεραίων πειραματικών μετρήσεων και
C     υπολογίζει τη μέση τιμή τους και τη μέση της πρώτης και της τελευταίας
C     τιμής (με στρογγύλευση προς τα πάνω).
C     Βρίσκει ποιές και πόσες από τις τιμές είναι μεταξύ των δύο μέσων τιμών.
C     Βρίσκει ποιές και πόσες από τις τιμές είναι μεταξύ των δύο μέσων τιμών και
C     είναι και άρτιες.

C-----Ανάγνωση πρώτης πειραματικής τιμής      
      OPEN (11, FILE='DAT.IN1')
      READ (11, 5) ITPROT
5     FORMAT (I10)      
C-----Βρόχος για έυρεση μέσης τιμής      
      REWIND 11
      N = 0
      ISUM = 0
100   CONTINUE
          READ (11, 5) ITEST
          IF (ITEST .LT. 0) GO TO 110

  ISUM = ISUM + ITEST
  N = N + 1
  ITTEL = ITEST

      GO TO 100
110   CONTINUE
c-----Υπολογισμός μέσων τιμών
      AVER = FLOAT(ISUM)/FLOAT(N)
      IAVER = INT(AVER+0.99999)
      AVER = FLOAT(ITPROT+ITTEL)/2.0
      ISAVER = INT(AVER+0.99999) + 1
      
      WRITE (*, 10) N, IAVER
10    FORMAT (' ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ', I6, '   ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ', I10)
      WRITE (*, 20) ISAVER
20    FORMAT (' ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ:', I10)
c-----Υπολογισμός ελάχιστης και μέγιστηςμέσης τιμής
      IMIN = IAVER
      IMAX = ISAVER
      IF (IAVER .LT. ISAVER) GO TO 200
      IMIN = ISAVER
      IMAX = IAVER
200   CONTINUE
c-----Βρόχος προσδιορισμού τιμών που είναι μεταξύ των δύο μέσων τιμών
      REWIND 11
      I = 0
      M = 0
      WRITE (*, 30)
30    FORMAT (' ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ:')      
300   CONTINUE
          READ (11, 5) ITEST
        IF (ITEST .LT. 0) GO TO 310
        I = I + 1
          IF (ITEST .LE. IMIN) GO TO 300
        IF (ITEST .GE. IMAX) GO TO 300
        M = M + 1
        WRITE (*, 40) ITEST, I
40        FORMAT ('     ΜΕΤΡΗΣΗ:', I10, '    Α/Α:', I6)
      GO TO 300   
310   WRITE (*, 50) M
50    FORMAT ('     ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:', I6)
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c-----Βρόχος προσδιορισμού άρτιων τιμών που είναι μεταξύ των δύο μέσων τιμών
      REWIND 11
      I = 0
      M = 0
      WRITE (*, 60)
60    FORMAT (' ΣΕΙΡΑ ΑΡΤΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ:')      
400   CONTINUE
          READ (11, 5) ITEST
        IF (ITEST .LT. 0) GO TO 410
        I = I + 1
          IF (ITEST .LE. IMIN) GO TO 400
        IF (ITEST .GE. IMAX) GO TO 400
        IF ((ITEST/2)*2 .NE. ITEST) GO TO 400
        M = M + 1
        WRITE (*, 40) ITEST, I
      GO TO 400   
410   WRITE (*, 50) M

      STOP
      END 
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