FORTRAN 90
Logowanie i gfortran

Serwer: hartree.z.univ.szczecin.pl
W systemie Linux po otwarciu terminalu ª¡czymy si¦ z naszym kontem
poleceniem: ssh -C login@hartree
W systemie Windows u»ywamy programu Putty - w polu host name wpisa¢
nazw¦ serwera
(http://www.chiark.greenend.org.uk/sgtatham/putty/download.html)
Kilka u»ytecznych komend:
passwd - zmiana hasªa
exit - wylogowanie
ls (ls -l) - wy±wietlenie zawarto±ci katalogu
!litery - wywoªanie u»ywanego wcze±niej polecenia zaczynaj¡cego si¦ na
podan¡ liter¦/litery
cat > nazwa.f - utworzenie pliku (nast¦pnie: ctrl+d)
cd nazwa - przej±cie do danego katalogu (cd - przej±cie do naszego katalogu)
mc - Midnight Commander
gfortran nazwa.f -o nazwa.x - kompilacja
Materiaªy Fortran 77: http://hartree.univ.szczecin.pl/jstysz/F77/
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Fortran 90 - instrukcje

PROGRAM nazwa
IMPLICIT NONE
...
END [PROGRAM (nazwa)]

REAL :: lista nazw (REAL*8, INTEGER) - deklaracja zmiennej liczbowej
Ustalanie minimalnej dokªadno±ci:
INTEGER, PARAMETER:: real8_30=selected_real_kind(p=8,r=30)
REAL(kind=real8_30):: x
CHARACTER(LEN=dªugo±¢) :: nazwa_1, ... - deklaracja zmiennej
znakowej
CHARACTER :: nazwa_1*dªugo±¢, ...
CHARACTER(LEN=*):: nazwa - u»ywana w procedurach deklaracja
zmiennej znakowej nieznanej dªugo±ci
; - oddziela polecenia w jednej linii (F90)
! -komentarz
& - przeniesienie do nast¦pnej linii
READ *,
PRINT *, "tekst"
+, -, *, /, ** - dziaªania arytmetyczne
= - operator podstawienia
// - konkatenacja
nazwa_char(a:b), beta(4:), gamma(:6), "delta"(2:4) - podci¡g zmiennej
znakowej
TRIM - usuwa spacje
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REAL :: a=0
CHARACTER(LEN=15) :: nazwa="tekst" - nadawanie warto±ci
pocz¡tkowej zmiennej (F90)
REAL, PARAMETER ::

pi = 3:1415926 - staªe nazwane (F90)

LOGICAL :: zm_1, zm_2,... - deklaracja zmiennej logicznej, zmienne te
mog¡ przyjmowa¢ warto±¢i .TRUE. lub .FALSE.

<; <=; >; >=; ==; = = - operatory relacji
.NOT., .AND., .OR., .EQV. i .NEQV. - operatory logiczne w malej¡cym
porz¡dku
TYPE nazwa_typu - denicja pochodnych typów danych
denicje_skªadników
END TYPE nazwa_typu
IF (wyra»enie_logiczne_1) THEN - blokowa instrukcja IF
instrukcje
ELSE IF (wyra»enie_logiczne_2) THEN
instrukcje
ELSE
instrukcje
ENDIF
IF (wyra»enie_logiczne) instrukcja - logiczna instrukcja IF
Instrukcja CASE - przypadki wykluczj¡ce si¦ wzajemnie w dowolnej
kolejno±ci (F90):
SELECT CASE (wyrazenie_case)
CASE (selektor)
instrukcje
CASE (selektor) [lub CASE DEFAULT]
...
END SELECT
gdzie wyrazenie_case - wyra»enie integer, znakowe lub logiczne a selektor
przyjmuje jedn¡ z form (dopuszczalne pol¡czenie kilku): warto±¢;
min_warto±¢:, :max_warto±¢; min_warto±¢:max_warto±¢.
3


DO licznik=warto±¢_pocz¡tkowa,warto±¢_ko«cowa,[przyrost]
instrukcje
END DO
gdzie licznik jest caªkowity.
EXIT - przeskok to instrukcji nast¦puj¡cej bezpo±rednio po END DO (F90)
CYCLE - przeskok do ponownego wykonania p¦tli (F90)
nazwa: DO
EXIT nazwa
END DO nazwa (F90)
STOP - zatrzymuje dziaªanie programu
RETURN - powrót do pocz¡tku jednostki programu
GOTO etykieta - przeskok do linii jednostki programu oznaczonej etykiet¡

REAL, DIMENSION(50):: a,b,c - deklarowanie tablic 1-wymiarowych
arr=(/ warto±¢_1, warto±¢_2,... /); arr=(/ -1, (0,i=2,49), 1 /) konstruktor tablicy

a = c  d; a = x  d; a = 0; a = SIN (d) (a,c,d-tablice, x-skalar) - operacje
na tablicach jako caªo±ci (F90)

DIMENSION(wart_min:) lub DIMENSION(:) - u»ywana w procedurach
deklaracja tablicy nieznanego rozmiaru
SIZE(tablica) - wielko±¢ macierzy jednowymiarowej

Funcje zewn¦trzne (deklarujemy je - TYPE, EXTERNAL:: nazwa):
TYP FUNCTION nazwa(zm1, zm2,...)
IMPLICIT NONE
TYP, INTENT(IN):: zm1, zm2,...
deklaracje zmiennych wewn¦trznych
...
nazwa=...
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END FUNCTION [nazwa]
Gdy warto±ci¡ funkcji zewn¦trznej jest tablica, deklaracj¦ typu funkcji
umieszczamy wewn¡trz jej denicji a instrukcj¡ SIZE okre±lamy jej rozmiar:
FUNCTION nazwa(tablica,...)
IMPLICIT NONE
REAL, DIMENSION(:):: tablica
REAL, DIMENSION(SIZE(tablica)):: nazwa
...
Podprogramy (podprogramu nie deklaruje si¦; mo»liwa te» deklaracja z
atrybutem INTENT(INOUT)):
SUBROUTINE nazwa(in1, in2,..., out1, out2,...)
IMPLICIT NONE
TYP, INTENT(IN):: in1, in2,...
TYP, INTENT(OUT):: out1, out2,...
deklaracje zmiennych wewn¦trznych
...
END SUBROUTINE [nazwa]
Moduªy (aby u»y¢ moduªu w jednostce programu jako jej drug¡ lini¦
umieszczamy USE nazwa) (F90):
MODULE nazwa
IMPLICIT NONE
SAVE i/lub CONTAINS
deklaracje zmiennych i staªych
END MODULE [nazwa]
Uwagi. 1. Moduª powinien by¢ umieszczony przed jednostkami programu,
ktore go u»ywaj¡. 2. Je»eli wynikiem dziaªania programu lub funkcji
zewn¦trznej jest tablica, to musz¡ one by¢ umieszczone w module z
instrukcj¡ CONTAINS. Gdy s¡ wewn¡trz programu tak»e u»ywamy
instrukcji CONTAINS. 3. Je»eli moduª zawiera tylko dane i zmienne
u»ywamy SAVE.

PRINT '(Fw.n)', x - drukuje liczb¦ z n miejscami po przecinku o dlugo±ci w
(licz¡c z kropka i ewentualnym znakiem minus)
PRINT '(Ew.n)', x - podobnie jak powy»ej ale w notacji wykªadniczej
PRINT '(2Ew.n)', x [PRINT '(Ew.n,Ew.n)', x] - powtarzanie formatu 2
razy
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PRINT 100, x
100 FORMAT (Fw.n)
Iw (integer), Aw (chatacter), Lw (logical), nX (n spacji), Tc (od pozycji c),
TLn, TRn (n pozycji w lewo lub prawo)
Zapisywanie danych wyj±ciowych w pliku:
100 FORMAT(I4,2X,F10.6)
OPEN(unit=9, le="data.txt", status=«ew", action="write")
WRITE(unit=9, fmt=100),i,x+i
ENDFILE 9
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wiczenia
Instrukcje Fortranu.

1. (zmienne liczbowe i instrukcje wej±cia i wyj±cia) Napisz program zamieniaj¡cy temperatur¦ w stopniach Celsjusza na Fahrenheity.
2. (dzielenie liczb caªkowitych) Wykonaj dziaªania b  i=j oraz i=j  b, gdzie
b = 100:0, i = 9, j = 10.
3. (staªe nazwane) Napisz program obliczaj¡cy pole koªa (liczb¦  zadeklaruj
jako staª¡ nazwan¡).
4. (funkcje wewn¦trzne) Oblicz warto±¢ wyra»enia:

s
=

j

ex

sin ax
j + cos bx

:

5. (zmienne znakowe) Napisz program porównuj¡cy dwie zmienne znakowe
(o dlugo±ci do 10 znaków) wprowadzane z klawiatury.
6. (konkatenacja) Napisz program konkatenuj¡cy "for"i "tran". Zadeklaruj
zmienne znakowe o dlugo±ci 4.
7. (zmienne logiczne)
a) napisz program sprawdzaj¡cy czy liczba
b) sprawd¹ czy wyra»enia logiczne:
 (a < b , x < y) i a < b x < y
s¡ równowa»ne.

a jest wieksza od b;

<

8. (instrukcje IF) Napisz programy obliczaj¡ce warto±¢ funkcji f (x) u»ywaj¡c blokowej i logicznej instrukcji IF.

82
>
<x 0:3; x < 0;
f (x) = 0; 0  x  1;
>
:x2 x; x > 0;
gdzie

x = y + 2.

9. (instrukcja CASE) Napisz program okre±laj¡cy znak podanej liczby
caªkowitej.

7

10. (IF & CASE) Napisz programy wyznaczj¡ce pierwiastki równania kwadratowego korzystaj¡c z instrukcji IF a nastepnie z instrukcji CASE.
11. (instrukcja DO) Napisz program obliczaj¡cy ±redni¡ arytmetyczn¡ z
podawanych liczb.
12. (instrukcja EXIT) Napisz
program obliczaj¡cy warto±¢  2 . U»yj rozwini¦P
1
2
cia w szereg  2 =6 =
n=1 1=n . Zako«cz sumowanie, gdy ró»nica
pomi¦dzy wyrazem, który ma by¢ dodany a ostatnim dodanym jest
mniejsza podana prze» u»ytkownika programu warto±¢.
13. (tablice jednowymiarowe) Napisz program obliczj¡cy iloczyn skalarny
wektorów trójwymiarowych a = [1; 0; 3], b = [ 1; 1; 2].
14. (tablice globalnie) Wyznacz sinus k¡tów: 0,
3=2, 7=4, 2 .

=4, =2, 3=4,  , 5=4,

15. (tablice dwuwymiarowe) Napisz program obliczaj¡cy iloczyn macierzy
kwadratowych 2  2. Uwaga: Macierze nale»y podawa¢ kolumnami.
16. (funkcje zewn¦trzne) Zmodykuj program rozwi¡zuj¡cy równanie kwadratowe tak, aby obliczenia wyró»nika dokonywaªa funkcja zewn¦trzna.
17. (podprogramy) Napisz program obliczj¡cy poªo»enie, pr¦dko±¢ i przyspieszenie ciaªa poruszaj¡cego si¦ ruchem harmonicznym o ! = 3:1415926,
 = 0 i A = 2:5; x = A sin (!t + ), v = A! cos (!t + ), a =
A! 2 sin (!t + ).
18. (tablica nieznanej wielko±ci) Napisz program sortuj¡cy elementy podanej tablicy jednowymiarowej. U»yj podprogramu. Sortuj przekªadaj¡c kolejno na odpowiednie mniejsca coraz wi¦ksze liczby.
19. (funkcja o warto±ciach tablicowych) Napisz funkcj¦ zewn¦trzn¡, która
z dwóch wektorów a i b tworzy jeden wektor c taki, »e ka»eda skªadowa
c(i) jest maksimum z a(i) oraz b(i).
-
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Zadania ró»ne.

1. Napisz program obliczj¡cy

px. U»yj równo±ci x = eln x, dla x > 0.
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2. Napisz program wyznaczaj¡cy wszystkie dzielniki podanej liczby naturalnej. U»yj funkcji mod(n; i) (reszta z dzielenia n przez i).
3. Napisz program wyznaczaj¡cy najwi¦ksz¡ z podanych liczb.
4. (instrukcja CYCLE) Zmodykuj program do obliczania ±redniej tak,
aby po wprowadzeniu ka»dej liczby program pytaª czy zostaªa ona
wprowadzona prawidªowo i pozwalaª j¡ poprawi¢.
5. (instrukcja TYPE) Zdeniuj nowy typ danych b¦d¡cy punktem na
pªaszczy¹nie i napisz program obliczaj¡cy jego odlegªo±¢ od ±rodka
ukªadu wspóªrz¦dnych.
6. (funkcja zewn¦trzna bez argumentu) Napisz program obliczaj¡cy iloraz
dwóch liczb podawanych z klawiatury. Odczytywanie podanej liczby
wykonuje funkcja zewn¦trzna.
7. (globalna dost¦pno±¢ danych i zmiennych w MODULE) Zmodykuj
program obliczaj¡cy pole koªa, tak aby liczba  i zmienna r byªy
zadeklarowane w module.
8. Zmodykuj zadanie 18 tak, aby podprogram byª zawarty w module.
9. (tablice jako skªadniki typów pochodnych) Zdeniuj pochodny typ danych
(punkt4) skªadaj¡cy si¦ z jednoliterowej nazwy i tablicy reprezentuj¡cej wspóªrz¦dne w przestrzeni czterowymiarowej. Napisz podprogram
obliczaj¡cy odlegªo±¢ dwóch punktów.
10. (utrata dokªadno±ci) Oblicz z dokªadno±ci¡ do 6 i 14 miejsc po przecinku
warto±c wyra»enia (n = 2500000):

s
135

 ::: 
246

2n 1
2n
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2 2 4 6

2n

::: 
:
135
2n 1

