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Передмова 
 

Ця книга написана на основі лекцій і практичних занять, 
які проводять автори для бакалаврів-механіків механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка протягом останніх десяти 
років. Книга містить основні теоретичні положення 
структурного програмування на алгоритмічній мові Fortran. 
До кожного розділу книги дібрано характерні задачі й вправи 
для практичних занять та практикумів на комп’ютері, які 
передбачені навчальним планом. Автори сподіваються, що 
виконання запропонованих задач й вправ буде сприяти 
закріпленню матеріалу та його більш глибокому розумінню, а 
також сприятиме практичному застосуванню отриманих 
знань. Знати – значить вміти. 

Посібник є першою частиною курсу структурного 
програмування на алгоритмічній мові Fortran і містить такі 
основні розділи:  
• елементи мови Fortran,  
• оператори присвоєння та керування,  
• обчислення логічних виразів,  
• масиви,  
• рядки,  
• програмні компоненти мови Fortran (підпрограми, функції, 

модулі),  
• специфіка вводу та виводу даних,  
• зовнішні та внутрішні файли,  
• похідні типи даних,  
• вказівники та списки. 

Книга призначена для студентів-бакалаврів механіко-
математичних факультетів університетів, а також буде 
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корисна усім, хто цікавиться використанням алгоритмічної 
мови Fortran й обчислювальних методів у задачах механіки. 

Автори висловлюють щиру подяку за підтримку 
завідувачу кафедри механіки суцільних середовищ механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка професору Лимарченку 
Олегу Степановичу.  

Автори висловлюють також подяку рецензентам : 
професору НТУУ "Київський політехнічний інститут", 
доктору фізико-математичних наук, Гуржію Олександру 
Андрійовичу, зав. відділом Інтелектуальних інформаційно-

аналітичних систем ІПММС НАН України, доктору 
технічних наук Ковальцю Івану Васильовичу та доценту КНУ 
імені Тараса Шевченка Гончаренку Юрію Вікторовичу. 
 
Київ, вересень 2015 року В.Каліон, М.Лавренюк, І.Семенова 
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Вступ 

 
 Інформатика: Наука про обробку 

інформації, яка виконується 

переважно за допомогою 

автоматичних пристроїв й 

розглядається як представлення 

знань та повідомлень в 

технічних, економічних й 

соціальних галузях. 

 

Французька Академія 

 
Інформатика – це український еквівалент німецького слова 

informatik або англійського computer science – область знань, 
що склалася в самостійну науку лише в 60-ті роки ХХ 
століття. В наш час характерним є значне розширення 
застосувань інформатики, що в першу чергу пов’язане із 
створенням та розвитком засобів обчислювальної техніки. При 
цьому прогрес розвитку електронних обчислювальних машин 
(комп’ютерів) у сучасній історії техніки незрівнянний ні з 
чим. Якщо, наприклад, спроектувати розвиток комп’ютерів на 
автомобілебудування, то зараз автомобілі повинні були б 
їздити із швидкістю світла й витрачати на тисячу кілометрів 
міліграми пального.  

В той же час корені інформатики сягають далеко в минуле. 
Можна лише сказати напевно, що інформатика з’явилася тоді, 
коли людина спробувала механізувати “розумову діяльність”. 
Без сумніву це не було справою рук якоїсь однієї людини. 
Хоча, якщо все ж таки запропонувати назвати батька 
інформатики, то французи назвуть Блеза Паскаля, а німці – 
Готфріда Лейбніца. Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623-1662) 
побудував свою механічну сумуючу машину в 1642 році. 
Обчислювальна машина Готфріда Лейбніца (Gottfried Wilhelm 
Leibniz, 1646-1716) була побудована пізніше, лише в 1694 
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році, але вона вже виконувала всі чотири арифметичні дії. 
Окрім того Готфрід Лейбніц є автором двійкової арифметики. 
Нажаль, розроблений ним проект обчислювальної машини, що 
працювала б на засадах двійкової арифметики, у зв’язку із 
відсутністю коштів так і не був впроваджений у життя. Більш 
того, двійкове числення, основа усіх сучасних комп’ютерів, 
було забуте на 250 років. Лише в 1945-48 рр. у створених фон 
Нейманом й Голдстайном (США) та Вумерслі й Хартлі 
(Великобританія) комп’ютерах „всередині” 
використовувалося двійкове, а „ із-зовні” восьмеричне 
числення. Але ці перші комп’ютери все ж більше були схожі 
на великі арифмометри. 

 

 

  
 а) б) 
 

Рис.1. Блез Паскаль (а) та Готфрід Лейбніц (б) – батьки 
інформатики. 

 
Новий крок у використанні комп’ютерів був пов’язаний із 

розв’язанням задач диференціального та інтегрального 
числення. Перші програми, що виконують диференціювання 
звичайних диференціальних рівнянь, з’явилися в 1953 році 
майже одночасно в США та СРСР, а перші програми 
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інтегрування функцій – в 1961 році. Ще раніше, в 1950 році, 
з’явилася перша програма, що обробляє тексти – текстовий 
процесор. Згодом, в 1960 році, з’явилися й перші програми 
автоматичного перекладу з німецької та французької мов на 
англійську.  

Зараз вже немає такої області людського життя де б не 
використовувалися сучасні комп’ютери. Наука, 
промисловість, торгівля, медицина, відпочинок – скрізь не 
обійтись без комп’ютерів ! 

Спочатку всі операції на комп’ютерах програмувалися в 
машинних кодах. Але незважаючи на свої незаперечні 
переваги, у першу чергу за рахунок швидкодії готової 
програми, програмування в машинних кодах має дуже суттєві 
недоліки. По-перше, це складність самого програмування в 
машинних кодах, а, по-друге, відсутність мобільності 
створеного програмного забезпечення. Річ у тім, що машинні 
коди для кожного комп’ютера свої. Тому програмування, як 
таке, а отже й широке застосування комп’ютерів з метою 
автоматизації „розумової діяльності”, стало можливим лише 
після появи в 50-х роках комп’ютерних мов програмування 
високого рівня : Fortran, Cobol та Algol-60.  

Назва мови Fortran походить від Formula Translator – 
перекладач формул. Не одне покоління програмістів виросло 
на мові Fortran, і якщо комусь здається, що Fortran з минулого, 
то його новітні можливості, наприклад, Fortran – основна мова 
програмування задач для суперкомп’ютерів – належать 
майбутньому. Fortran критикували за „примітивність”, але 
саме простота допомагає йому жити і розвиватися, зберігаючи 
спадкоємність і проходячи стандартизацію: Fortran 1954 року 
– це перша мова програмування (Джон Бекус, IBM); Fortran 
F661 – перший стандарт мови – універсальність і 
спадкоємність; Fortran F77 – це вже структурне 
програмування; Fortran F90, F95 стали віхою у розвитку мови 
                                                           

1
 Тут Fхх – це Fortran по роках. 
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(для масивів – новий опис, функції редукції, конструктори, 
вирізки, перерізи; конформність масивів, виразів, 
розгалужень, циклів; вказівники; рекурсивні процедури; 
модульне програмування й нові механізми передачі даних); 
Fortran F03, F08 – об’єктно-орієнтоване програмування. 

Fortran – жива класична мова програмування, стабільна, 
постійно розвивається, націлена в майбутнє. Тільки для 
алгоритмічної мови Fortran історія налічує 56 років, чого 
просто немає в інших мовах; реалізована автоматизована 
побудова паралельних програм; поєднується строга класика у 
вивченні основ програмування і конструювання надскладних 
проектів; дії над векторами і матрицями відбувається нарівні 
зі скалярами, робота з комплексними числами – нарівні з 
дійсними; накопичені числові бібліотеки (IMSL, NAG, 
LAPACK, BLAS, Intel MKL), з високопродуктивними 
обчисленнями (MPI, PVM), з графічними інтерфейсами 
(Quickwin, FORTRAN/TK). Найбільш популярні Fortran 
компілятори – це Intel Fortran Compiler 9,10,11 й Parallel Studio 
XE 2011-2013 (за стандартом F90-F95, F03) для багатоядерних 
комп’ютерів і суперкомп’ютерів й Compaq Fortran Power 
Station 4.0 5, та 6.х (F90-F95). 
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Розділ. 1. Основні елементи мови Fortran 

 

1.1. Символи 

 
До алфавіту мови Fortran1 входить 26 літер англійського 

алфавіту (великі та малі літери розрізняються тільки в рядках), 
символ підкреслення й спеціальні символи, що перераховані 
нижче у таблиці:  
Знак Опис Знак Опис 
= знак присвоєння : двокрапка 
+ знак плюс   пробільний символ 
- знак мінус ! знак оклику 
* зірочка ” подвійний апостроф 
/ слеш % процент 
( ліва дужка & амперсанд 
) права дужка ; крапка з комою 
, кома < менше 
. десяткова крапка > більше 
$ грошовий знак ? знак питання 
’ апостроф   

 
1.2. Формат найпростішої програми 

 
Наведемо приклад коду найпростішої програми: 

Program pr1 ! Заголовок програми 
 Real x,y,z ! Опис змінних 
 x=1.0; y=2.0 ! Початкові значення 
 z=x+2.0*y ! Результат 
 Print *, ‘ Rezult=’,z ! Друк результату 
End Program pr1 ! Кінець програми 

                                                           

1
 Тут і надалі під мовою Fortran ми розуміємо її версію Fortran-90, а 
також більш нові версії мови Fortran. 
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Код програми починається ключовим словом Program з 
іменем програми й повинен закінчуватися ключовим словом 
End з необов’язковим повторенням заголовку програми. 

Код програми може бути записаний або у фіксованому 
форматі, що притаманний Fortran-77 й більш старим версіям 
мови Fortran, або у вільному форматі Fortran-90 й більш нових 
версій мови Fortran.  

У фіксованому форматі (файли із розширенням *.f, *.for) 
єдиний оператор на рядку можна записати лише з 7 по 72 
позиції цього рядка. Якщо оператор не поміщається в одному 
рядку, на 6 позиції наступного рядка знаходиться символ його 
продовження. Перші 5 позицій рядка належать міткам 
операторів. 

У вільному форматі (файли із розширенням *.f90, *.f03) 
довжина рядка може бути 132 символи. На одному рядку 
дозволяється запис декількох операторів, які розділені 
крапкою з комою1. Якщо ж оператор не поміщається в одному 
рядку, в кінці рядка потрібно надрукувати через пробільний 
символ знак продовження “&”. У рядку, де заходиться кінець 
оператора, знак продовження друкувати не потрібно. 

Мітки на мові Fortran ставлять завжди перед оператором 
Format. Також мітки можуть бути перед будь-яким 
оператором, що виконується. Мітка представляє собою ціле 
без знака між 1 й 99999. 

Коментарі починаються з будь-якої позиції рядка після 
знаку оклику “!”. 
 
1.3. Лексеми 

 
Основні значимі послідовності буквено-цифрових або 

спеціальних символів – мітки, ключові слова, імена, константи 
й роздільники 

                                                           

1
 Після останнього оператора в рядку немає крапки з комою. 
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/ ( ) (/ /) , = => : :: ; % 

називаються лексемами. Ім’я, константа або мітка повинні 
відокремлюватися від сусідньої конструкції перерахованих 
класів хоча б одним пробільним символом. Пробільні символи 
самі по собі значимі тільки в текстових константах і для 
поліпшення читання тексту можуть розставлятися довільно. 

Поняття тип даних охоплює множину припустимих 
значень, засоби їхнього позначення й набір дозволених над 
ними дій. Шість типів являються вбудованими (доступні 
програмістові без будь-яких додаткових заходів): 
цілий  — integer 
дійсний — real 
дійсний з подвійною точністю  — double precision 
комплексний — complex 
текстовий — character 
логічний — logical 

Комбінуючи дані вбудованих типів, можна одержати 
похідні типи — записи, списки, об’єкти інтервальної 
арифметики й т.і. 

Типи даних можуть мати додаткові різновиди. Можна 
використовувати позитивні цілі числа, записані у двійковій, 
восьмеричній й шістнадцятиричній системі. 
 
1.4. Константи 

 
Буквальні константи (або літерали) використовуються для 

представлення постійних значень величин (чисел, рядків 
символів, логічних значень).  

На мові Fortran існує 6 типів буквальних констант: цілі, 
дійсні, комплексні, логічні, символьні та константи подвійної 
точності. 
1). Цілі константи – це звичайні цілі числа будь-якого знака. 
Наприклад: −3; 157.  
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Діапазон стандартних цілих залежить від довжини 
комп’ютерного слова й на рівні мови не обумовлюється. 
Максимальним числом цілого типу на 16-ти розрядних 
комп’ютерах є число 32767, але вже на більш сучасних 32-х 
розрядних комп’ютерах це число становить 2,147х109. 
 
2). Константи дійсного типу можуть записуватися у двох 
формах:  
а). Константи дійсного типу з фіксованою точкою – це числа 
наступного вигляду: −0.125; 1.7; −167.087.  

Тут спочатку записується знак числа "−" або "+" (його 
можна опустити), ціла частина числа, потім десяткова крапка і 
дробова частина числа. Дійсне число записується в пам’яті 
комп’ютера у наближеному вигляді з точністю до 7-го знака 
після десяткової крапки.  
б). Константи дійсного типу з плаваючою точкою 
застосовуються в основному для запису дуже великих або 
дуже маленьких чисел для більш наочного і зрозумілого 
уявлення: 0.25Е-3; −1.57е2.  

При записі дійсного числа з плаваючою точкою на початку 
вказується знак числа, число (ціле або дійсне), потім показник 
ступеня – латинська літера E (або е), за якої без пропусків 
слідує ціла константа зі знаком чи без знаку. Так, −4.Е6 
відповідає −4х106 (без використання Е це число виглядало б, 
як −4000000). Константи дійсного типу можуть належати 
діапазону від 1,18х10-38 до 3,4х10+38. 
 
3). Константи подвійної точності мають вигляд, подібний 
константам дійсного типу з плаваючою точкою. Тільки 
присутня в показнику літера Е замінюється літерою D.  

Стандартне представлення дійсних змінних відповідає 
формату комп’ютерного слова (на IBM PC це 6÷7 десяткових 
цифр). Підвищена точність (double precision, real*8) 
досягається при роботі з подвійними словами (16 цифр), тому 
константи дійсного типу подвійної точності можуть належати 
діапазону від 2,22х10−308 до 1,8х10+308.  
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Приклад:     3.0D−3;-0.003D+2;  1,828D125  
 
4). Константи комплексного типу являють собою два дійсних 
числа, що обмежені круглими дужками й розділені комою. 
Константи комплексного типу мають вигляд: (a1,a2). Перша 
константа представляє дійсну, а друга — уявну частину 
комплексного числа. Компоненти a1 і a2 повинні мати 
однакові довжини. Дійсна й уявна частини комплексної 
змінної, що оголошена як complex, одержують атрибут real. 
При описі double complex вони будуть представлені з 
подвійною точністю. 
Приклади комплексних констант: (1.35, −0.87); (1., .1); (9.75, 
−1.26E2) 
 
5). Логічні константи записуються у вигляді: .TRUE. та 
.FALSE.  

Позначають відповідно істину й хибність. Завжди з двох 
сторін обмежуються крапками. 
 
6). Текстові константи можуть бути представлені в 2-х 
формах:  
  а). Стара форма – холерітівський рядок. Записується у 
вигляді: nHнабір_символів 

Тут n – ціла беззнакова константа в діапазоні від 1 до 255.  
Приклад: 7НМех-мат 
  б). Рядок символів між двома апострофами :  
'Мех-мат−2011' ;'МЕХ-МАТ''2012'  

Зауважимо, що символ апострофу всередині тексту 
подвоюється. 
 
1.5. Ідентифікатори 

 
Ідентифікатори використовуються для позначення 

змінних, масивів, функцій, підпрограм й т.і. Ідентифікатор – 
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це послідовність літер і цифр, що починається із літери1. Для 
старих версій мови Fortran максимальна кількість символів в 
ідентифікаторі – 6. При програмуванні на мові F77 й на більш 
пізніх версіях мови Fortran ідентифікатор вже може містити 
більше 6 символів (до 31), але тільки перші 6 символів 
ідентифікатора розпізнаються трансляторами. 
 

Зауваження. Ідентифікатори не повинні співпадати з 
ключовими словами. 
 
1.6. Змінні 

 
Змінна – це величина, яка в програмі може набувати різних 

значень. Змінні розрізняються по іменах – ідентифікаторах. 
Приклади імен змінних: X, Y1, beta, pascal1972. Імена змінних 
у програмі можуть бути набрані великими або малими 
літерами. В останньому імені транслятор розпізнає тільки 
перші 6 символів pascal. 

За неявному угодою на мові Fortran всі змінні вважаються 
дійсного типу за винятком тих, ім’я яких починається на одну 
із літер: i, j, k, l, m, n. Якщо ім’я змінної починається на одну з 
цих літер, то ця змінна вважається цілого типу і вона може 
містити тільки ціле число. У всіх інших випадках типи 
змінних задаються за допомогою операторів опису. 
 
1.7. Описи 

 
Об’єкти різних типів (насамперед цілих й дійсних) 

принципово по-різному представляються на комп’ютерному 
рівні, і однотипні дії над ними (наприклад, додавання) 
програмуються за допомогою різних команд. Для виконання 
компіляції необхідно задати властивості операндів, тобто 
вказати їхні типи. Ці вказівки даються в операторах опису, які 
                                                           

1
 Грошовий знак, а також підкреслення тут також відносять до літер. 
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визначають тільки процес компіляції й тому не вважаються 
операторами, що виконуються. Описи можуть групуватися 
різними засобами: за властивостями (для кожної властивості 
перераховується список своїх об’єктів) і по об’єктах (для 
кожного об’єкта задається набір властивостей). Для 
структурованих об’єктів (масивів) рекомендується другий 
підхід. Часто використовують й комбіновані варіанти. 

Оператор опису в кожному разі починається із вказівки 
властивості або списку атрибутів властивостей. Далі (при 
декількох атрибутах – обов’язково після здвоєної двокрапки) 
перераховуються імена об’єктів, які мають ці атрибути. Один 
об’єкт може згадуватися в декількох описах, але йому не 
можна надавати повторювані або суперечні один одному 
властивості. Приклади опису змінних вбудованих типів: 

integer :: k 
real :: х, y 
double precision  :: z 
complex :: voltage 
character (len=20) :: heading 
logical :: test 
dimension :: x(30), y(0:4,5) 
Змінна heading має додатковим атрибутом опису довжину 

рядка. Цей опис може бути заданий і за правилами Fortran-77 
у вигляді character*20. Оператор dimension додатково до 
раніше призначених типів значень х и у вказує на 
структурованість згаданих об’єктів: це масиви, з обумовленою 
примежовими парами нумерацією компонент (х – вектор, у – 
матриця). 

Fortran не належить до мов із строгою типізацією. Як вже 
згадувалося вище, якщо тип деякого об’єкта не заданий, він 
визначається за домовленістю: об’єкти з іменами, що 
починаються на i, j ,k, l, m, n, відносяться до стандартного 
цілого типу, всі інші – до дійсного. Правила умовчання, які 
застосовуються в даній програмній одиниці, можна змінити 
й/або доповнити оператором implicit виду : 

implicit real (k,n,x), complex (p−t) 
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Передбачається, що остання специфікація позбавить 
програміста, від довгого переліку комплексних змінних, які 
необхідно додатково вводити. 

Випадкова описка в імені породжує нову змінну, яка 
підмінює потрібний об’єкт, що приводить до помилок під час 
виконання програми, які важко діагностуються. Корисну 
можливість жорсткості контролю в процесі компіляції через 
повне скасування умовчувань надає оператор  

implicit none  
При його використанні будь-яке посилання на неописану 

змінну буде сприйматися як синтаксична помилка. 
Звичайно, важко скласти вичерпний список об’єктів 

програми до того, як записані її оператори. Практично 
починають із мінімуму операторів позначень, а потім 
доповнюють цей список у міру необхідності. Визначивши всі 
оператори, що виконуються, остаточно оформляють описи – 
поєднують їх за типами, упорядковують імена за алфавітом, 
коментують описи окремих об’єктів або їхніх груп, задають 
початкові значення.  

Часто вживані константи для захисту від випадкових змін 
потрібно задавати із використанням операторів (або 
атрибутів) parameter виду: 
real с !  швидкість світла в км/с 
parameter (с = 299792.458) !  або 
real, parameter :: с = 299792.458 !  швидкість світла в км/с 
і потім посилатися на них за іменами. Будь-яка спроба змінити 
значення іменованої константи буде блокована. Цей прийом 
автоматично поширює однократну корекцію значення на всю 
програмну одиницю (не потрібно відшукувати й правити 
кожне входження буквальної константи). В одному операторі 
можна вказати через кому кілька констант, причому наступні 
можуть виражатися через попередні. Через параметри можна 
також задавати межі масивів, що змінюються при різних 
варіантах виконання програми (це не відноситься до меж, що 
обчислюють у процесі розрахунку). 
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1.8. Вирази 

 
Вираз – це формула для одержання значення. Вирази 

утворюються з операндів й знаків операцій, які поєднані за 
правилами синтаксису мови Fortran. У якості операндів вирази 
використовують буквальні та іменовані константи, змінні, 
вказівники функцій. Вони можуть бути скалярами або 
масивами. Елемент масиву викликається за іменем масиву, 
після якого у круглих дужках перераховуються індекси : a(3,i). 
Індекси повинні бути цілими й знаходитися в межах, що 
задані описом масиву. 

1.8.1. Арифметичні вирази 

 
Для арифметичних операцій встановлено наступний 

порядок старшинства: 
** − піднесення до степеню, 
*, / − множення й ділення,  
+ , − − додавання й віднімання. 
Операції одного рангу старшинства виконуються зліва 

направо (піднесення до степеню – справа наліво). Наведемо 
приклади запису арифметичних виразів : 

a b

cd

+
 (a+b)/(c*d) або (a+b)/c/d 

2sinp q α+  p+q*sin(alpha)**2 
2

ik kje f g−  e-f(i,k)**2*g(k,j) 

Кілька вказівок програмістам-початківцям : 
1. Не дозволяється пропускати знак множення або 

позначати його крапкою. 
2. Ділення не можна зображувати дробом з горизонтальною 

рискою або двокрапкою. 
3. Забороняється застосовувати квадратні й фігурні 

дужки. 
4. Підчас переносу довгого виразу на наступний рядок не 

можна повторювати знак операції. 
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У випадку даних цілого типу результат ділення усікається 
у сторону нуля (дробова частина відкидається). Цей ефект 
варто мати на увазі й при піднесенні до цілого від’ємного 
степеню, заключним кроком якого є обчислення зворотної 
величини. Допускається змішення операндів різних типів. У 
цьому випадку виконується автоматичне приведення типів до 
більш старшого по шкалі “цілий – дійсний – комплексний”, а 
при різній розрядності – до більшої розрядності. Таким чином, 
для профілактики згаданого вище усікання при діленні досить 
зробити один з операндів формально дійсним. 

Піднесення до цілого ступеня виконується як серія 
послідовних множень, а в дійсну ступінь – через 
логарифмування основи, множення на показник ступеня й 
обчислення показникової функції. Атрибут показника 
визначається за формальними ознаками. Тому піднесення до 
ступеня 2 й 2.0, а також у ступінь k й х при загальному 
числовому значенні вказаних змінних, буде істотно різним за 
трудомісткістю. Для обчислення значення квадратного кореня 
рекомендується використовувати не операцію піднесення до 
ступеня 0.5, а стандартну функцію sqrt . До речі, при 
піднесенні до ступеня 1/2 результатом завжди буде одиниця 
(нульовий ступінь основи). 

Обмеженість розрядності й діапазону чисел, що можуть 
бути представлені у будь-якому комп’ютері, роблять порядок 
виконання дій одного рангу не цілком еквівалентним. При 
додаванні чисел з істотно різними порядками потрібно 
враховувати можливу втрату значимості меншого за модулем 
в процесі вирівнювання порядків. Тому при додаванні чисел 
одного знаку, щоб уникнути втрати точності, варто починати з 
менших за модулем доданків. У процесі нагромадження 
добутку при невдалому виборі пар співмножників можна 
одержати переповнення розрядної сітки або "комп’ютерний 
нуль". Потрібно прагнути до того, щоб кожен черговий 
добуток був за модулем як можна ближче до одиниці. 
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Мова Fortran з зрозумілих причин вважає некоректними 
ділення на нуль, піднесення нуля до нульового або від’ємного 
ступеня, піднесення від’ємного числа до дійсного ступеня. 
 
1.8.2. Вбудовані функції 
 

Природною вимогою до мови, що орієнтована на наукові 
додатки, є досить багатий набір вбудованих функцій і 
процедур, які являються частиною мови. Перелічимо функції, 
які необхідні в простих числових розрахунках. Насамперед це 
функції з можливим перетворенням типів : 
nint(a) — найближче ціле, 
anint(a) — дійсна форма найближчого цілого,  
aint(a) — дійсна форма цілої частини,  
ceiling(a) — найближче більше ціле,  
floor(a) — найбільше ціле, що не перевищує аргумент,  
abs(a) — модуль аргументу (для цілого — цілий),  
real(а) — дійсна частина комплексного аргументу,  
aimag(z) — уявна частина комплексного аргументу,  
cmplx(x[,y] ) — комплексне число із зазначеними частинами. 

Функції, що перераховані нижче, зберігають тип свого 
аргументу : 
conjg(z) − спряжене значення комплексної змінної z, 
max(al ,а2[,а3,…] ) − максимальне зі значень аргументу  

(аналогічно min — мінімальне), 
modulo(a,m) = a - floor(a/m)*m (а й m цілі або дійсні), 
sign(a,b)  − модуль а зі знаком b. 

Математичні функції sqrt, sin, asin, cos, acos, tan, atan, exp, 
log (натуральний), log10, sinh, cosh, tanh з врахуванням того, 
що префікс а означає зворотну кругову функцію, додаткових 
пояснень не вимагають. Відзначимо лише, що перераховані 
імена є родовими й фактично визначають сімейства функцій, 
кожне з яких виконує потрібні обчислення для аргументів 
різних вбудованих типів і повертає результат того ж типу. Як 
правило можна обмежитися цим родовим ім’ям, однак при 
виклику процедур з аргументом-функцією необхідно 
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підставляти специфічне ім’я останньої. Зворотні гіперболічні 
функції в Fortran доступні через додаткові математичні 
бібліотеки. 

До вбудованих процедур можна звертатися із ключовими 
фактичними параметрами. Наприклад, 

call date_and_time (time = t)  
присвоює поточний час текстовій змінній t у форматі 
ччммсс.ссс, де ч, м и с означають цифри годин, хвилин і 
секунд, відповідно. Інші необов’язкові параметри в даному 
звертанні відсутні. 
 
1.8.3. Логічні вирази 
 

У програмуванні для комп’ютера важливу роль грає 
обчислення логічних виразів. Логічним виразом називають 
судження, щодо якого має сенс стверджувати, що воно 
істинно або хибно. Алгебра логіки займається формальним 
виведенням істинності складних логічних виразів із істинності 
елементарних й еквівалентних їхніх перетворень. При цьому 
відбувається абстрагування від змістовної сторони, так що 
висловлення "у городі бузина" й "у Києві – дядько". Якщо 
обоє вони істинні або хибні, формально вважаються 
еквівалентними. 

Логічними константами являються .true. й .false. , 
логічними змінними – змінні, що оголошені з атрибутом 
logical. Найпростішими прикладами логічних виразів є 
відношення : 
.LT. < .LE. <= 
.EQ. == .NE. /= 
.GT. > .GE. >= 
(для кожної операції допускаються обидва варіанти, пробільні 
символи між окремими символами неприпустимі). Якщо хоча 
б один з операндів комплексний, то можлива тільки перевірка 
на рівність й нерівність. Обчисленню відношень передує 
виконання арифметичних дій і, якщо це необхідно, 
приведення до більш старшого типу. Перевірку рівності 
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дійсних і комплексних чисел варто робити з припуском, 
наприклад у формі abs(Х−3.0) < 1.е−7 . 

Логічні операції у порядку убування пріоритетів : 
.NOT. – заперечення, 
.AND. – логічне множення (І), 
.OR. – логічне додавання (АБО), 
.ХОR. – АБО, що виключає, 
 (у стандарті F-90 відсутній), 
.EQV. , .NEQV. – еквівалентність та її заперечення. 
Логічні операції, як і відношення, дають значення .true. або 

.false. Обчислення відношень передує виконанню логічних 
операцій. Наведемо значення істинності логічних операцій 
А <оператор> В – табл. 1.1 : 

Таблиця 1.1. Результати логічних операцій 
А .true. .false. 
В .true. .false. .true. .false. 

.not. A .false. .false. . true. .true. 
A .and. B .true. .false. . false. .false. 
A .or. B .true. .true. . true. .false. 
A .хоr. B .false. .true. .true. .false. 
A .eqv. B .true. .false. .false. .true. 
A .neqv. B .false. .true. .true. .false. 
 
Старшинство логічних операцій відповідає порядку 

їхнього перерахування в цій таблиці (дві останніх мають 
однаковий ранг старшинства). Операції логічного додавання й 
множення природно узагальнюються на більше число 
операндів. Доведено, що будь-яка логічна функція може бути 
виражена через значення вихідних змінних за допомогою 
операцій заперечення, логічного додавання й логічного 
множення. 

Приклад. 
2 2

2 2
1 0 /

x y
x y x

a b
+ < ∧ > ∨ <  

 (заперечення останнього відношення позначене слешем) 
повинне бути запрограмоване як 
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 (x/a)**2+(y/b)**2<l .and. х>0 .or. .not. у<х 
Корисно мати на увазі тотожності, які спрощують аналіз 

складних логічних виразів  
b .and. .not. b .eqv. .false. 
b .or. .not. b .eqv. .true. 
b .and. .false. .eqv. .false. 
b .and. .true. .eqv. b 
b .or. .false. .eqv. b 
b .or. .true. .eqv. .true. 

а також правила де Моргана 
.not. a .or. .not. b .eqv. .not.(a .and. b)  
.not. a .and. .not. b .eqv. .not.(a .or. b) 
Обчислення логічного виразу припиняється при з’ясуванні 

його істинності (виявленні істинного доданка суми або 
хибного співмножника добутку). Тому окремі підвирази 
можуть виявитися не обчисленими й посилатися на них у 
наступному тексті вже не можна. 

Для похідних типів програміст може визначити власні 
операції й ввести довільні позначення для них (див.далі). 
 
1.9. Ініціалізація й зміна значень змінних 
 

Оператор присвоєння задає змінній, що зазначена в його 
лівій частині, значення правої частини. Права частина в 
загальному випадку визначається виразом, який попередньо 
обчислюється. Розрахунки індексів лівої частини (якщо такі є) 
і значення правої частини виконуються незалежно й не мають 
взаємного впливу. Вираз в лівій частині оператора присвоєння 
стояти не може. 

Наведемо приклади операторів присвоєння: 
y(n)=a*x**2+b*x+c; n=n+1 
Другий оператор (читається "n покласти рівним n+1") 

наочно демонструє різницю між рівністю й присвоєнням, а 
також динамічний зміст останнього: у правій частині 
використовується старе значення, а в лівій – нове значення 
змінної. 
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Ліва й права частини оператора присвоєння повинні бути 
погоджені за типом : обидві бути числового, логічного, 
символьного або загального похідного типу. Передбачається, 
що всі змінні, що входять у праву частину, були попередньо 
визначені (порушення цієї вимоги компілятором не 
виявляється). 

При виконанні “числового” присвоєння тип результату 
перетвориться до типу лівої частини, причому допускається як 
звуження типу (наприклад, присвоєння цілої змінної дійсного 
значення), так і його узагальнення. Зрозуміло, що при 
звуженні відбувається часткова втрата інформації – зокрема, 
округлення значення правої частини. 

Вираз-масив може бути присвоєний змінній-масиву такої 
ж форми. Права частина оператора присвоєння може бути 
скалярною. Масиви повинні бути конформними. Якщо права 
частина – скаляр, всім елементам лівої частини присвоюється 
його значення. Робота з масивами докладно буде розглянута 
далі. 

Початкові значення змінних можуть бути присвоєні 
звичайними операторами присвоєння (див. приклади вище), а 
також задані безпосередньо при їхньому описі1, наприклад : 

real :: х=1.7, у= −6.94 
Для означення великого числа змінних краще 

застосовувати оператор 
data х/1.7/, у/6.94/  

або  
data х,у/1.7, 6.94/.  
Останній спосіб варто використовувати й для ініціалізації 

масивів. Так, матрицю 

                                                           

1
 Ніякої автоматичної ініціалізації змінних (наприклад, обнуління, 
подібно F77) F90 не виконує. 
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1,6 2,5 11,4 7,6

6,3 2,5 4,8 5,2

2,5 0,8 4,8 4,4

− 
 = − 
 − 

a , 

що описана  
real а(3,4)  

можна ініціалізувати оператором 
data а/1.6, 6.3, 3*2.5, −0.8, −11.4, 2*4.8, 7.6, −5.2, 4.4/  
Відзначимо тут порядок заповнення матриці (по 

стовпчиках!) і використання повторювачів для скороченого 
представлення однакових значень, що йдуть підряд. 
 
1.10. Найпростіший ввід-вивід даних 
 

Найпростіше введення даних у програму організується із 
клавіатури оператором у вигляді 

read *, х,у або read(*,*) х,у 
Вважається, що значення перерахованих об’єктів набрані в 

одному рядку через пробільний символ або кому. Оператор 
read * з порожнім списком вводу можна застосовувати для 
організації паузи в обчисленнях (наприклад, в середині 
циклів). 

Оператор у вигляді 
print *,   '<текст>', <ім’я_результату> або 
write(*,*)   '<текст>', <ім’я_результату> 

дозволяє вивести результат з текстом, що його пояснює 
(наприклад, “сума ряду дорівнює”). Значення результату буде 
виведено у форматі, який обумовлено описом відповідної 
змінної. Більш складні конструкції, що дозволяють керувати 
формою виводу й обміном інформації з файлами, будемо 
обговорюватися далі.  

Розглянемо приклад завершеного коду програми 
обчислення площі трикутника за формулою Герона 

( ) / 2

( )( )( )

p a b c

s p p a p b p c

= + +

= − − −
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В якості вхідних даних необхідно задати значення сторін 
трикутника a, b, c які при виконанні програми потрібно буде 
ввести з екрану дисплея як три дійсних числа. При введенні 
дані відокремлюються один від одного комами або 
пробільними символами. У процесі роботи програми 
необхідно обчислити значення площі S і вивести це значення 
на екран. 

Код програми: 
program N1 !  Заголовок програми 
real a,b,c,p,s ! Опис основних змінних 
write (6, *) 'Введіть a, b, c' 
! Оператор write служить для виводу інформації. 
! При виводі інформації на екран дисплея першим 
! символом в дужках є цифра 6 символ "*". Другий символ "*" 
! означає, що вивід без форматний (спрощений). 
! При виконанні цього оператора на екрані дисплея 
! з'явиться запрошення до вводу інформації:  
! Введіть a, b, c  
! (Бажано у всіх програмах ввід інформації передувати 
! таким запрошенням). 
read (5, *) a, b, c 
! Оператор read служить для вводу інформації. 
! Тут a, b, c – список імен змінних які необхідно ввести. 
! 5 (або *) – канал екрана дисплея. Другий символ "*" 
! вказує також на без форматний спрощений ввід інформації. 
! Останній рядок розшифровується так: ввести з екрану 
! дисплея числові дані для змінних a, b, c. 
p = (a + b + c) / 2.0  
! Додати значення змінних а, в, с, розділити результат на 2 
! і записати його в змінну р. 
s = sqrt(p * (p − a) * (p − b) * (p − c)) 
! Обчислюється значення змінної s. 
write(6,*) 'Площа трикутника abc ', a,b,c, 'дорівнює', s 
! Виводиться інформація, що знаходиться у списку 
! виведення за дужками оператора write.  
! На екрані з'явиться текст  
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! Площа трикутника abc  
! потім числові значення змінних a,b,c, потім текст 
! дорівнює 
! й числове значення змінної s. 
stop 
end  
! Оператори stop і end здійснюють стандартне завершення 
! програми. 
 
1.11. Запитання та вправи 
 
1. Представити вирази у вигляді лексем мови Fortran : 
1*)1 zyx ;  

2*) 2 3

1
2 3

x x
x ;

! !
+ + +

 

3*) 
1

1
1

x
;

x

x

+
+

+

 

4*) 2 23 4 1sin x cos x ;+ −  

5*) y x z( y / x )( x / y ) ; 

6*) a b
( a b )sina ( a b )cosb ;

sin a cosb

−+ + − +
+

 

7*) { }2 21
3 6 1 1

1

x
, x (sin x ) x (sin x ) ;

x

+ + − + + −
−

 

8*) 26 24 3 1y( , y ), x ;−− − +  

9*) b
( a b ) / ( c );

c b / ( c d )
− +

+ −
 

10*) 2 13x ( x )e sin x e ;−− +  

                                                           

1
 Тут і надалі зірочкою позначені завдання, розв’язання яких дано в 
кінці посібника. 
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2. Визначити порядок виконання операцій: 
1*) A* B / A* A / C* B;−  
2*)  X **Y **Z ** A;  
3. Представити у вигляді Fortran-операторів : 
1*) 2sin cos( 3.14) 1;y a a= + − +  

2*)
2

2

;
1

3
1

1
1

y
x

y
y

y

y

=
+

+
+

+

 

3*)
5 4 3 2 1 0( ) (((( ) ) ) )P x a x a x a x a x a x a= + + + + +  

 
1.12. Практичні завдання 
 

Завдання 1. Обчислення логічних виразів 
 

Мета завдання 
1. Отримання навичок використання логічних виразів. 
 

Постановка задачі 
Завдання містить в собі  три нерівності, наприклад, 

 x > 0    (A)               y > 0    (В)                 y ≥ x    (C) 
Нерівності А,В,С входять до логічних формул А⊕В⊕С, 
А⊗В⊗С, які є загальні для всіх варіантів, і в додаткову логічну 

формулу, наприклад, А В С⊗ ⊕ . 

Тут А⊕В – операція логічного додавання, А В⊗  − 
заперечення операції логічного множення. 
 

Методичні вказівки 
Підготовка проходить в три етапи: 

1. Графічна інтерпретація початкових нерівностей та запис на 
мові Fortran відповідних відношень. 
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x > 0 y > 0 y ≥ x 

   

x>0 y>0 y>=0 
 
2. Системи нерівностей, їх графічна інтерпретація, логічні 
вирази, відповідні системам нерівностей 
 

О
пе
ра
ці
я 

Cистема 
нерівностей 

Графічна 
інтерпретація 

Контрольні 
точки 

Логічний вираз 

Л
ог
іч
не

 д
од
ав
ан
ня

 

А⊕В⊕С, 
0,

0,

.

x

y

y x

>
 >
 ≥

 

 
 

TRUE 
(-1, 1); 
FALSE 
(-0.5, -1) 

x>0 .OR. y>0 
.OR. y>=x 

Істина для точок 
в I або II або IV 
квадрантах або 
вище прямої 

y = x 



 29 

Л
ог
іч
не

 м
но
ж
ен
ня

 

А⊗В⊗С, 
0,

0,

.

x

y

y x

>
 >
 ≥

 

 

TRUE 
(0.5, 1); 
FALSE 
(1, -1) 

x>0 .AND. y>0 
.AND. y>=x 

Істина для точок 
в I квадранті та 
вище прямої  

y = x 

Д
од
ат
ко
ва

 ф
ор
м
ул
а 

А В С⊗ ⊕
 

0,

0,

.

x

y

y x

>
 >
 ≥

 

 

TRUE 
(-1.5, -1); 
FALSE 
(1.5, 1) 

.NOT. (x>0 

.AND. y>0) 
.OR. y>=x 

Істина для всіх 
точок в II, III 

або 
IV квадрантах 
або вище прямої 

y = x 

 
Код програми: 
 
! Приклад програми для однієї контрольної точки: 
Program Logical_expressions  
Implicit None  
Logical A, B, C, ILI  ! ILI – результат операції OR 
Real x, y   ! координати точок 
Character*6 prognos ! рядок довжиною 6 символів 
 
!***** 
! Операція OR: для об 'єднання областей 
Read(*,*) x, y, prognos ! вводяться координати 

!  однієї точки і прогноз 
! логічні оператори присвоєння: 
A = x>0; B = y>0; C = y>x ! операції відношення 
ILI = A .OR. B .OR. C  ! логічна операція 
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Write(*,*)'For OR ', prognos, ' (', x, ',', y, ') result ', ILI 
!***** 
 
! Для кожної з п’ яти контрольних точок, що  
!  залишилися, додати оператори, аналогичні  
!  частині програми від «!*****»  до «!*****» 
 
End Program Logical_expressions 
  

Варіанти завдань 

№ A B C 
Додаткова 
логічна 
формула 

1 x > 0 y > 0 2 2y x> −  А В С⊕ ⊕
 

 

2 x ≤ 0 y > 0 
2

3
3
x

y ≤ − +
 

А В С⊗ ⊕
 

3 x > 0 y ≤ 0 2 2 1x y+ <  
А В С⊗ ⊕

 

4 x > 0 y > 0 
2

3
3

y
x− ≤

 
А В С⊗ ⊕

 

5 x ≤ 0 y > 0 2 2 1x y+ ≤  
А В С⊗ ⊕

 

6 x ≤ 0 y > 0 
2 2y x> −  

 А В С⊗ ⊕
 

7 x ≤ 0 y > 0 
2 2y x> − +  

 А В С⊗ ⊕
 

8 x ≤ 0 y > 0 

2
2 1

4

x
y+ ≤

 

 
А В С⊗ ⊕

 

9 x > 0 
 

y > 0 
 

2
2 1

4
y

x+ ≤
 

 
А В С⊗ ⊕
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№ 

 
A 

 
B 

 
C 

Додаткова 
логічна 
формула 

10 x ≤ 0 y > 0 2 20 5 1. y x≤ +  
А В С⊗ ⊕

 

11 x > 0 y > 0 2 2y x≤ −  
А В С⊗ ⊕

 

12 x ≤ 0 y ≤ 0 2 2y x≤ − +  C A B⊗ ⊕
 

13 x > 0 y ≤ 0 2 20 25 1. x y+ ≤  
C A B⊗ ⊕

 

14 x > 0 y ≤ 0 2 20 25 1. y x+ >  
C A B⊗ ⊕

 

15 x > 0 y > 0 20 5 1. y x> +  
C A B⊗ ⊕

 

16 x ≤ 0 y ≤ 0 2 2 1x y+ >  
А В С⊕ ⊕

 

17 x ≤ 0 y > 0 2

3
3
x

y ≤ − +
 

А В С⊕ ⊕
 

18 x > 0 y > 0 2 2y x> − +  
А В С⊕ ⊕

 

19 x ≤ 0 y ≤ 0 2

3
3

y
x− ≤

 
А В С⊕ ⊕

 

20 x > 0 y > 0 2 2 1x y+ >  
А В С⊕ ⊕

 

21 x > 0 y ≤ 0 2 2y x> −  
А В С⊕ ⊕

 

22 x > 0 y > 0 2 2y x≤ − +  
B A С⊗ ⊕

 

23 x ≤ 0 y ≤ 0 2
2 1

4

x
y+ ≤

 
B A С⊗ ⊕

 

24 x ≤ 0 y ≤ 0 2
2 1

4

y
x+ ≤

 
B A С⊗ ⊕
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Розділ. 2. Оператори керування 
 

Виконання програми починається з першого оператора 
головної програми, що виконується, й закінчується виходом за 
закриваючий її end . Оператор stop застосовується в 
діагностичних цілях і при обробці “позаштатних” ситуацій. 
Конструкція stop [<n>] приводить до зупинки програми в 
заданому місці з виводом на друк n — цілої константи без 
знака, що дозволяє встановити, яка з можливих зупинок 
програми спрацювала. Замість n може бути заданий (в 
апострофах або лапках) рядок символів, що дає необхідні 
пояснення “відкритим текстом”. 

У нормальному режимі оператори головної програми або 
процедури виконуються в порядку їх запису. Для зміни цього 
порядку слугують оператори керування. Керуюча умова 
завжди є скаляром або приводиться до скаляра. 

Деякі оператори керування мають блокову конструкцію, 
що починається із ключового оператора-заголовка, може 
містити проміжні ключові оператори й закінчується парним 
заголовку оператором завершення. Увійти в таку конструкцію 
можна тільки через її заголовок. Із блоку можливі переходи: 
 

• на інший оператор того ж блоку, 
• на заключний оператор тієї ж конструкції, 
• на оператор, що перебуває поза даною конструкцією. 
 

Конструкції, що виконуються, можуть бути вкладеними. 
Оператор переходу має вигляд  

goto <мітка> 
Мітка, (число без знаку) повинна знаходитися перед 

оператором, що виконується. 
Сучасний стиль структурного програмування рекомендує 

"програмування без goto". Мова програмування F90 й більш 
нові версії мови Fortran мають достатній набір альтернатив 
операторам переходу, які будуть обговорюватися нижче. 
Однак можливі ситуації, коли використання goto виявляється 
найбільш простим і логічним засобом. 
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2.1 Арифметичний оператор if1 
 

Служить для розгалуження програм в 3-х або 2-х 
напрямках залежно від заданих умов. Записується у вигляді: 

if (<арифметичний_вираз>) m1, m2, m3 
де m1, m2, m3 – мітки операторів, на які буде передаватися 
управління обчислювальним процесом. 
Приклад: if (2.*a − sin(b)) 3,4,12 

If арифметичний працює наступним чином: 
1. Обчислюється арифметичний вираз в дужках. 
2. Обчислення значення порівнюється з нулем. 
3. Якщо обчислене значення < 0, то управління передається 

на мітку m1 (тут 3), якщо обчислене значення = 0, то 
управління передається на мітку m2 (4), якщо > 0, то на 
мітку m3 (12). 
За допомогою if арифметичного, наприклад, можна 

перевіряти підкореневий вираз і якщо він виявиться від’ємним 
(за законами математики не можна знайти корінь квадратний з 
від’ємного числа), то управління передасться на потрібну 
мітку і не відбудеться переривання виконання програми при 
спробі обчислення кореня з від’ємного числа. 
 

Зауваження: 
• У if арифметичному повинно бути завжди три мітки, дві 

з них можуть бути однаковими.  
• Мітки можуть бути розташовані в будь-якому місці 

програми (вище або нижче оператора if). 
• Оператор, наступний після if арифметичного обов’язково 

повинен мати мітку; 
• If арифметичний не може бути останнім оператором в 

циклі do. 
 

                                                           

1
 Зауважимо, що в сучасних версіях Fortran дана конструкція 
вважається застарілою й не використовується. 
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Якщо в якості умови є нерівність, то його необхідно 
привести до виду, при якому відбувається порівнювання 
висловлювання з нулем:  

2 2 0x c y x c y+ > → + − >
 

А зараз, використовуючи if арифметичний, допрацюємо 
програму № 1 перевіркою умови: якщо найдовша сторона 
більше ніж напівпериметр, то трикутник не існує. 

Код програми: 
program N2 !  Заголовок програми 
! Обчислення площі трикутника за допомогою 
! if арифметичного. 
real a,b,c,p,s ! Опис основних змінних 
4 write (6, *) 'Введіть a, b, c' 
read (5, *) a, b, c 
! Блок перевірки правильності введених даних 
! Сторона трикутника не може бути від’ємною або 
! дорівнювати нулю. 
if (amin1 (a, b, c)) 4,4,20 
! Кінець блоку перевірки правильності введених даних 
20 p = (a + b + c) / 2.0 
if (amax1 (a, b, c)−p) 6,8,9  
! Вбудовані функції амin1, амах1 із списку змінних,  
! що перераховані в дужках, вибирають мінімальне 
! (максимальне) число. Останній оператор позначає:  
! якщо максимальна зі сторін дорівнює напівпериметру, то 
! управління передається на мітку 8.  
! Якщо максимальна зі сторін менше напівпериметру, то 
йдемо 
! на мітку 6 і обчислюємо площу. А інакше йдемо на мітку 9. 
8 write (6, *) 'Площа трикутника дорівнює нулю' 
go to 4 
6 s = sqrt (p * (p−a) * (p−b) * (p−c)) 
write(6, *) 'Площа s =', s 
pause 
go to 4 
9 write (6, *) 'Такий трикутник не існує' 
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! Оператор pause або pause 'текст' служить для призупинення 
! виконання програми на екрані до будь-якого натискання на  
! клавіатуру. Він дозволяє подивитися дані, отримані при 
! виконанні програми до завершення програми по оператору  
! stop. 
stop 
end 
 

Опис роботи програми: 
Спочатку виводиться запрошення до введення сторін 

трикутника a, b, c. Після їх введення з клавіатури відбувається 
привласнення цих чисел змінним a, b, c, відповідно. Потім йде 
блок перевірки, де перевіряється, щоб не було введено 
від’ємне число (якщо введено хоча б одне від’ємне число, то 
управління передасться на мітку 4 – мітку оператора 
запрошення до вводу нової трійки чисел). Після блоку 
перевірки обчислюється значення напівпериметр р. Перевірка 
на коректність введених даних і можливість існування 
трикутника з такими сторонами здійснюється за допомогою 
умови:  

if (amax1 (a, b, c)−p) 6,8,9 
Окремої розмови заслуговує перехід, що призначається. У 

цьому випадку в програму включається оператор виду 
goto <ціла_змінна> (<список_міток>) 

Нехай ця змінна − j. Тоді після виконання "призначення"  
assign 139 to j 

оператор  
goto j (30,70,139,260)  

виконує перехід до оператора з міткою 139. Змінна j може 
бути використана тільки в обговорюваному контексті, список 
міток необхідний для контролю допустимості запланованих 
повернень. 
 
2.2. Умовні оператори розгалуження 
 

Найпростіший умовний оператор має вигляд 
if (<скалярний ЛВ>) <дія>  
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Тут і надалі ЛВ – логічний вираз. Він повинен записуватися 
обов’язково в дужках.  

Приклад: 
if (х<у) z=x 
Якщо необхідно зв’язати з умовою виконання декілька дій, 

застосовується більш складна блокова конструкція: 
if (<ЛВ>) then  

<блок 1> 
[ else 

<блок 2> ]1 
end if 
Кожний із блоків може містити довільну послідовність 

операторів, що виконуються. При відсутності альтернативи 
другий блок разом з else опускається. Нарешті, при 
необхідності в додаткових перевірках використовується else if. 

Нехай необхідно знайти z = min{x1,x2,x3}. Тоді варто 
записати умовний оператор 

if (х(1)<х(2)) then 
  if (х(3)<х(1)) then 

z=x(3)  
  else 

z=x(l)  
  end if  
else 
  if (x(3)<x(2)) then 

z=x(3)  
  else 

z=x(2)  
  end if  
end if 

 

                                                           

1
 У квадратних дужках тут і надалі міститься необов’язкова частина 
оператора. 
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Зрозуміло, що можливі (але небажані) і більш складні 
конструкції. У подібних випадках рекомендується обов’язково 
виділяти вкладеність відступами (як у вищенаведеному 
навмисно переускладненому прикладі) або мітити if-іменами 
початок і кінець умовної конструкції кожного рівня. 
Ланцюжок else if може бути як завгодно довгий, але else для 
кожного if повинен бути тільки один. Відразу ж відзначимо 
критерій правильної вкладеності: кожна конструкція повинна 
цілком міститися в інший або в її частині (неповне зачеплення 
помилкове)1.  

Прикладами використання умовних конструкцій можуть 
служити: 
• обчислення функції, що задає різними виразами в різних 

діапазонах аргументу, 
• опис геометричних фігур і перевірка належності точок до 

них (наприклад, точки – до внутрішньої частини кола із 
заданими радіусом і положенням центра), 

• опис роботи релейно-контактних схем й т.і. 
При використанні в програмі відношень, що містять 

арифметичні вирази, які набувають дійсні значення, варто 
пам’ятати про можливі похибки перетворення й перевіряти 
рівності з певним допуском. 

Наведемо приклад умовного оператора, що задає 
характеристику лінійної ланки системи автоматичного 
керування з обмеженням с при модулі вхідного сигналу 
більше b й зоною нечутливості шириною а : 

if (abs(х) < а) then 
z=0  

else 
  if (abs(x)>b) then 

z=c*sign(x)  

                                                           

1
 Це правило відноситься також до обговорюваних нижче циклів й 
процедур. 
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  else 
z=c/(b-a)*(x-a*sign(x))  

  end if  
end if 
Довгої послідовності перевірок іноді вдається уникнути, 

якщо застосувати оператор select : 
[<ім’я>:] select case (<вираз>)  

case (<список_1>) 
<блок_1>  

case (<список_2>) 
<блок_2> … 

 [case default  
<блок_n>]  

end select [<ім’я]> 
Результатом обчислення виразу у круглих дужках повинен 

бути скаляр текстового, логічного або цілого (але не 
дійсного !) типу. З кожним із блоків дій пов’язується список 
значень й/або записаний через двокрапку діапазон значень 
селекторної змінної, при яких цей блок виконується 
(наприклад, 1:3,5,8:10). В “крайніх” випадках одна із меж 
діапазону може не існувати, а в деяких варіантах діапазон 
може зводитися до конкретного значення. Перекриття 
діапазонів не допускається. Заключний (необов’язковий) 
випадок default задає дії для “непередбачених” ситуацій. 

Виконання будь-якої умовної конструкції в підсумку 
зводиться до деякої результуючої сукупності операторів або 
до порожнього оператора. Якщо ця сукупність сама не 
визначає свого спадкоємця, тобто не є оператором переходу, 
то слідом за нею виконується текстуально наступний за 
умовною конструкцією оператор. 

Завдання:  
Обчислити значення λ в залежності від заданих умов: 

sin , 2 ,

λ 0, 2 ;

cos , 2 .

x x b

x b

x x b

>
= =
 <
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Перетворимо нерівності до виду порівняння з нулем: 
2 2 0;

2 2 0;

2 2 0.

x b x b

x b x b

x b x b

> → − >
= → − =
< → − <

 

Код програми № 3 з if арифметичним 
program N3 
real lam ! Опис змінної 
! Тут змінна lam описується як змінна дійсного типу. 
! Якщо не зробити цього опису, а використати в програмі 
! змінну lam за домовленістю, то через невідповідність типів 
! (lam за домовленістю цілого типу, а використовується як 
! змінна дійсного типу) буде виникати помилка. У цієї змінної 
! не може бути дробової частини. 
write (6, *) 'Введіть значення x, b' 
read (5, *) x, b 
! Порівнюємо умову і переходимо на одну з міток 
if (x−2.*b) 4,7,8  
8 lam = sin(x) 
go to 10 
7 lam = 0. 
go to 10 
4 lam = cos(x) 
10 write(6, *) 'Обчислення значення Лямбда =', LAM 
stop 
end 
 

Зауваження. Більше ніж 70% помилок у програмістів 
виникає через невідповідність типів змінних! Помилки ніби і 
несуттєві, але через них може не працювати навіть 
абсолютно правильно складена програма. І на усунення 
помилки може піти досить багато часу.  
 

Як і всі програми, наведена задача може бути закодована 
великою кількістю різних способів. Наведемо ще один спосіб 
розв’язання цієї ж задачі.  

Код програми № 4 з використанням if логічного:  
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program N4 
! Замість опису імена lam як дійсного типу можна задати 
! інше ім'я, яке не буде починатися на букви I, J, K, L, M, N, 
! наприклад alam. Тоді опис  
! real alam  
! буде необов’язковим  
write(6, *) 'Введіть значення x, b'  
read(5, *) x, b  
if (x.GT.2.*b) аlam = sin(x)  
if (x.EQ.2.*b) аlam = 0.  
if (x.LT.2.*b) аlam = cos(x)  
write (6, *) 'Обчислення значення Лямбда =', аlam  
stop  
end  
 
Зауваження:  

• Краще ввести нову змінну і присвоїти їй вираз 2.*b і далі 
використовувати цю змінну:  
... ... ...  
a = 2.*b  
if (x .GT. a) аlam = sin(x)  

• Замість першого оператора if (x .GT. 2.*b) аlam=sin(x) 
можна просто записати аlam = sin(x). 

 
2.3. Оператори циклу 
 

Очевидно, що однотипні обчислення, які йдуть підряд, 
можна запрограмувати одноразово із використанням умовного 
оператора переходу на початок відповідної групи команд 
(“тіла циклу”). Однак подібні дії у всіх мовах програмування 
реалізуються більш наочними засобами, а саме за допомогою 
операторів циклу. Всі цикли на мові Fortran будуються з 
верхнім закінченням, тобто необхідність дій з тілом циклу 
перевіряється перед першим виконанням операторів, що 
входять до тіла циклу. 
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2.3.1. Цикл із кроком 
 

Цикл (do-група) із кроком задається конструкцією виду 
do i=nl, n2 [,n3] 

<блок>  
end do 
Тут nl й n2 − початкове й кінцеве значення керуючої 

змінної (у даному випадку i). За домовленістю необов’язковий 
параметр n3 (крок) дорівнює 1. Крок може бути й від’ємним. 
Всі параметри можуть бути константами або виразами одного 
зі стандартних числових типів (integer, real, double precision), 
змінна циклу також повинна належати до того ж самого типу. 
Параметри й необхідна кратність виконання обчислюється 
статично − до входу в цикл. Змінна циклу не повинна 
перевизначатися в тілі циклу (ця помилка виявляється 
компілятором). 

Цикли зазначеного виду звичайно використаються при 
обробці масивів. Покажемо це на повчальному прикладі 
розрахунку многочлена за схемою Горнера: 

а5х
5 + а4х

4 + а3х
3 + а2х

2 + а1х +а0 = 
= ((((а5х + а4)х + а3) х + а2) х + а1) х +а0 
“Дужковий” варіант зводиться до повторюваної 

послідовності множень і додавань й ідеально реалізується 
циклом розглянутого вище типу.  

Приклад програми: 
program gorner 
integer i 
real a,x,p 
dimension a(0:5) 
data a/2,3,4,5,6,7/ 
x=0.7; p=a(5) 
do i = 4,0,−1  
  p=p*x+a(i) 
end do 
print *, p  
end program gorner 
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Аналогічно можна запрограмувати розрахунок 
безперервного дробу й узагальненого многочлена 
(узагальнений ступінь х[k] за визначенням дорівнює 
х*(х−1)*... *(х−k+1)). 

Якщо змінна циклу – дійсна (наприклад, при розрахунку 
таблиці значень функції для заданого діапазону значень 
аргументу), похибки представлення поточного й кінцевого її 
значень можуть привести до помилки в числі повторень. У 
таких випадках рекомендується додавати до кінцевого 
значення n2 деяку частку (наприклад, половину кроку) – з 
урахуванням його знака. Простіше й надійніше, однак, 
попередньо обчислити кількість значень аргументу й 
побудувати цикл по їхніх номерах, перераховуючи аргумент у 
тілі циклу. 
 
2.3.2. Цикл із умовою 
 

Цикли з умовою використовують при заздалегідь 
невідомій кількості повторень. Вони задаються конструкцією 

do while (<ЛВ>) 
<блок>  

end do 
Тіло циклу, виконується доти, поки умова <ЛВ> істинна. 
Класичним прикладом використання циклу з умовою є 

метод послідовних наближень (ітерацій)1. Ітерації звичайно 
тривають доти, поки модуль різниці між двома послідовними 
результатами перевищує задану точність. Застосуємо цей 
метод до розв’язання рівняння х = cos(х) при початковому 
наближенні x0 = 0.75 : 
program iter 
real x0,xl,x2 

                                                           

1
 Більш докладно метод ітерацій буде розглянуто в другій частині 
посібника. 
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x0=0.75; x2=x0 
do while (abs(x2−xl)>l.e−6)  
xl=x2; x2=cos(xl) 
end do 
print *, x2  
end program iter 

Корисно задуматися над порядком і змістом присвоєнь у 
цій програмі. Що потрібно змінити додатково, якщо 
переставити оператори в тілі циклу? 

Принциповою особливістю даного прикладу є залежність 
нового наближення тільки від попереднього. Це дозволяє, 
організувавши їхню циркуляцію, зберігаючи тільки два 
результати (попередній й поточний). Зрозуміло, що при 
необхідності покрокового представлення ходу обчислень, 
можна організувати досить великий масив і послідовно 
записувати в нього всі результати або виводити результати 
всередині циклу, але це різко сповільнить роботу програми. 

На закінчення наведемо комплексний приклад 
використання циклу даного виду в сполученні із умовними 
конструкціями й призначуваним goto. Нехай необхідно знайти 
єдиний корінь многочлена х3−20х2+69х+90=0 на інтервалі 
[0, 12] методом половинного ділення1. Цю задачу розв’язує 
програма:  
program bisec 
real а/0/, b/12/, x, xa, xb, y, ya, yb, yc 
integer i 
x=a 
assign 10 to i  
goto 50  
10 ya=y 
assign 20 to i  

                                                           

1
 Більш докладно метод половинного ділення буде розглянуто в 
другій частині посібника. 
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goto 50  
20 ya=y 
xa=a; xb=b  
do while (xb−xa>le-3) 
c=(xa+xb)/2 
assign 30 to i 

goto 50 
30 yc=y 
if (ya*yc<0) then 

xb=xc; yb=yc else 
xa=xc; ya=yc  

end if  
end do 
print *,  'корінь дорівнює’, xc  
50 y=((x-20)*x+69)*x+90  
goto i, (10,20,30)  
end program bisect 
 
2.3.3. Вкладені цикли 
 

Програми розв’язання багатьох задач вимагають 
використання декількох вкладених циклів. Наведемо приклади 
таких ситуацій: 
• впорядкування масивів, 
• табулювання многочлена для ряду значень аргументу, 
• розрахунок таблиці значень функції, що задана 

степеневим рядом, 
• розв’язання методом ітерацій рівняння виду х = Рn(х), де 

многочлен Рn(х) обчислюється за схемою Горнера, 
• обчислення добутку матриць, 
• розрахунок середнього x  й дисперсії D результатів 

вимірювань : 

2

1 1

1 1
, ( ) .

1

n n

i ii i
x x D x x

n n= =
= = −

−∑ ∑  

У подібних випадках дуже важливо правильно визначити 
структуру майбутньої програми – насамперед кількість і 
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відносне розташування циклів (остання задача в 
найпростішому варіанті породжує два послідовних цикли). 
Тільки після цього має сенс починати власне програмування. 

Програмування вкладених циклів будь-якої кратності на 
мовах високого рівня не вимагає спеціальних засобів 
програмування. Як приклад наведемо фрагмент програми з 
перемноженням матриць с = а * b : 
… 
integer   i, j, k 
real a, b, c, s 
dimension a(4,6), b(6,5), c(4,5) 
… 
do i=l,4 

do j=l,5  
s=0.0  

do k=l,6 
s=s+a(i,k)*b(k,j)  

end do  
c(i,j)=s  
end do  

end do 
… 

Аналіз останнього приклада дозволяє сформулювати дві 
рекомендації при програмуванні вкладених циклів: 
• внутрішні цикли необхідно приводити у вихідний стан − 

це стосується операцій нагромадження різного типу − 
безпосередньо перед його початком (зверніть увагу на 
положення оператора s=0.0); 

• внутрішні цикли, що визначають основну трудомісткість 
виконання програми, потрібно будувати гранично 
ощадливо, виносячи з них нагору або вниз по програмі 
обчислення, що повторюються, й операції індексування. 
Друга рекомендація в розглянутому прикладі реалізована 

введенням проміжної змінної s замість використання 
безпосередньо елемента матриці c(i, j). 
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Вкладеність циклів для наочності потрібно вказувати 
відступами. При глибокій вкладеності можна робити 
заголовок і кінець циклу іменованими. Корисно також 
будувати цикли із числовими мітками типу 

… 
 do 10 i=l,30  
 s=s+x(i)  
10 end do 

… 
Тіло циклу можна обмежити й іншим позначеним 

оператором, що виконується. На вигляд заключного оператора 
накладають деякі обмеження; тому цикл із числовою міткою 
рекомендується закінчувати позначеним оператором 
продовження continue, що не виконує ніяких дій. 
 
2.3.4. Додаткові засоби програмування циклів 
 

Достроковий (по додатковій умові) вихід із циклу на 
наступний за end do оператор можливий за допомогою 
оператора 

exit  [<ім’я>] 
При заданому імені вихід виконується із позначеного цим 
ім’ям циклу. За домовленістю вихід буде тільки із самого 
внутрішнього циклу, що безпосередньо охоплює exit. 
Аналогічно оператор  

cycle [<ім’я>] 
виводить на керуючу конструкцію поіменованого циклу. 

Цикл do while вважається застарілою конструкцією; 
планується його заміна “глухим” циклом 

… 
do 
if <ЛВ> exit  
<блок>  
end do 

з можливою перестановкою умовного оператора й блоку, а 
також використанням умовного оператора всередині блоку.  
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2.4. Рекурентні послідовності й співвідношення 
 

Нескінченною послідовністю елементів множини А 
називають функцію, що означена на множині натуральних 
чисел Ν  та приймає значення на А. 

Елементом послідовності із номером і є значення функції 
на аргументі і.  

Функція, що відображає початковий відрізок {1,2,3,…,n} 
натурального ряду в множину А, називають скінченною 
послідовністю елементів множини А. 
 

Зауваження. Іноді в інформатиці першим числом в Ν 
вважається нуль. 
 

Визначення: 
Послідовність а(1),а(2),а(3),… (скінченна або нескінченна) 

називається рекурентною, якщо починаючи із деякого номера 
k, кожний наступний її елемент за певним законом залежить 
від скінченного числа попередніх елементів, тобто існує таке 
k: ∀ і>k a(i)=f(a(i−k),…, a(i−1)). (2.1) 

Вираз (2.1) називають рекурентним співвідношенням, а 
число k − його порядком. 

Співвідношенню (2.1) задовольняє одночасно багато 
різних послідовностей, кожна із яких однозначно задається 
своїм початковим відрізком – елементами а(1),а(2),…,а(k). 
 

Зауваження. Замість (2.1) частіше використовують 
інший вираз 

a(i+1)=f(a(i−k+1),…, a(i)). (2.2) 
 

Приклад. Обчислити ряд Фібоначі на відрізку [1,n],  
a1=a2=1, ai+1=ai+ai−1 . 
program fibon 
implicit none 
integer fa,fb,fc,n,i 
write(*,*) 'Input n ' 
read(*,*) n 
fa=1; fb=1; i=2 
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do while (i<n) 
 i=i+1; fc=fa+fb 
 fa=fb; fb=fc 
 write(*,*) 'Fibonachi number ',i,' = ', fc 
end do 
stop 
end program fibon 

Розглянемо схеми обчислення рекурентних співвідношень. 
Позначимо v1, v2, …, vk,vkp1 – змінні, що відповідають 
елементам послідовності a(1), a(2),…, a(k), a(k+1). Потрібно за 
довільним номером i > k обчислити a(і). Подамо розв’язання 
цієї задачі у вигляді схеми: 

Схема 1. 
… 
v1 = а1 ! 
v2 = а2 ! 
…  ! <Обчислити перші k елементів> 
vk = аk ! 
i = k ! 

do while (i<n) ! i<n    <Умова продовження> 
і=і+1   ! <Обчислити наступний 
vkp1 = f(v1,v2,…,vk) !   елемент> 
v1 = v2   ! 
v2 = v3   ! 
…    ! <Залишити останні  
vk = vkp1   !    k елементів> 

end do 
write(*,*) vkp1   ! <Показати останній елемент> 
… 

Узагальнимо схему 1, позначивши виразами у кутових 
дужках < > відповідні фрагменти схеми. Отже, замість схеми 1 
маємо: 

Схема 1а. 
… 
<Обчислити перші k елементів> 

do while (<Умова продовження>) 
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<Обчислити наступний елемент> 
<Залишити останні k елементів> 

end do 
<Показати останній елемент> 
… 
При розв’язанні деяких задач потрібно обчислення 

передостаннього елемента рекурентної послідовності, що 
задовольняють певній умові. Якщо ця умова є умовою 
продовження обчислень за схемою 1 (1а), то вона стає 
хибною, коли вже обчислено елемент, що слідує за потрібним. 
У цьому випадку у схемі достатньо замінити <Показати 
останній елемент> на <Показати передостанній елемент>. 
Коли ж послідовність задається рекурентним 
співвідношенням порядку k, а умова завершення 
обчислюється за k+1 елементом, зручніше використати 
наступну схему: 

Схема 2: 
… 
<Обчислити перші k+1 елементів> 

do while (<Умова продовження>) 
<Залишити останні k елементів> 
<Обчислити наступний елемент> 

end do 
<Показати останній (або передостанній) елемент> 
… 
У випадку, коли k=1 схеми 1а та 2 можна суттєво 

спростити, скориставшись особливостями оператора 
присвоєння. А саме, якщо умова продовження обчислень не 
залежить одночасно від двох останніх елементів 
послідовності, замість фрагменту 

v2 = f(v1); v1=v2 (2.3) 
можна записати 

v1 = f(v1) (2.4) 
тобто у цьому випадку змінна v2 взагалі непотрібна. 
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Таким чином, при k=1 маємо наступну схему обчислення 
елементу послідовності, що першим порушує умову 
продовження: 

Схема 3: 
… 
<Обчислити перший елемент> 

do while (<Умова продовження>) 
<Перейти до наступного елемента> 

end do 
<Показати останній елемент> 
Найпростішим прикладом використання рекурентних 

співвідношень є табулювання функцій. Табулювання функції 
– це обчислення будь-якої функції з аргументом, що 
змінюється у відомих межах.  

Обчислити і надрукувати всі значення функції: 
2( ) sin cos2xf x x e x= − , 

якщо x змінюється в межах від a до b з кроком dx. 
Рекурентне співвідношення, що дозволяє визначати 

значення функції з відомим кроком dx тут має найпростіший 
вигляд x = x + dx. Скористаємося варіантом схеми 2 для k=1. 

Код програми: 
program N5 ! Табулювання функції без операторів циклу 
implicit none 
integer n 
real a,b,dx,f,x 
write(6, *) 'Input a,b,dx = ' 
read (5, *) a,b,dx 
! Блок коригування кроку 
n = (b-a)/dx +1 ! визначаємо кількість обчислень  

! на відрізку a ÷ b 
dx = (b-a)/(n-1) ! уточнюємо значення кроку 
! Змінній циклу присвоюємо початкове значення 
x = b 
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! Обчислюємо значення функції 
11 f = sin (x*x)-exp (x) * cos (x)**2 
! У показника ступеня 2 крапку ставити не можна, бо  
! не можна звести негативне число в дійсну ступінь. 
! Виводимо на екран значення аргументу х і відповідне йому  
! значення функції f. 
write(6, *) ' x = ', x, ' f = ', f  
! Задаємо прирощення аргументу 
x = x + dx 
! Перевіряємо умову повторення циклу 
if (x.le.xk) go to 11 
stop 
end 
 
Приклади з використанням операторів циклу. 
 
1. Обчислити факторіал n! 

fact(n)=n*fact(n−1), для n>0 при fact(0)=1. 
program fact 
implicit none 
integer i,v,n 
write(*,*) 'Input n ' 
read(*,*) n 
v=1; i=0 
do while (i<n) 

i=i+1; v=v*i 
end do 
write(*,*) 'Factorial= ',v 
stop 
end program fact 
 
2. Алгоритм Герона обчислення квадратного кореня із 
дійсного числа a із заданою точністю ε=10−6: 

x1=(a+1)/2; xn=0.5*(xn-1+a / xn-1) 
Умовами продовження для цієї задачі будуть 
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2
1, .n n nx a x xε ε−− > − >

 

Скористаємося другою умовою продовження й схемою 2 
для k=1. 

Код програми: 
program geron2 
implicit none 
real :: a,x,y,e=1.e-6 
write(*,*) 'Input a ' 
read(*,*) a 
x=(a+1.)/2.; y=0.5*(x+a/x) 
do while (abs(x-y)>1.e-6)  

x=y 
y=0.5*(x+a/x)  

end do 
write(*,*) 'sqrt(',a,')= ',y  
stop 
end program geron2 
 
3. Обчислити із заданою точністю ε=10−6 число е задане у 
вигляді ряду 

1 1 1
1

1! 2! !
e

n
= + + + + +… …

 

Алгоритм задається рекурсією s(i)=s(i−1)+1/i! при i>0 з 
початковою умовою s(0)=1. А оскільки тут послідовність 
доданків a(i)= 1/i! сама є рекурсією a(0)=1, a(i)=a(i−1)/i  i>0, то 
загальна сума ряду задається системою рекурентних 
співвідношень: 

a(0)=1; s(0)=1 
a(i)=a(i−1)/i; s(i)=s(i−1)+ a(i) ! при i>0 
Результат обчислюється за відомою схемою 1 (1а): 

 
program fepsilon 
implicit none 
integer i 
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real :: s,a,eps=1.e-6  
a=1; s=1.; i=0 
do while (a>eps) 

i=i+1; a=a/i 
s=s+a 

end do 
write(*,*) 'E= ',s 
stop 
end program fepsilon 
 
4. Обчислити суму членів степеневого ряду 

2 1

0
( ) ( 1)

(2 1)!

k
k

k

x
s x

k

+
∞

=
= −

+∑  

з заданою точністю ε = 10-6.  
Насамперед обговоримо математичну сторону проблеми. 

Припустимо, що х > 0. Нев’язка суми членів {bk} 
знакозмінного ряду, не перевершує модуля першого 
відкинутого члена; отже, умова виконання тіла циклу має 
вигляд bk > ε. Для будь-якого k було б дуже нераціонально 
обраховувати степінь й факторіал, що входять до виразу для 
загального члена, через їхні значення при попередньому k. 
Далі, при x > 1 як степінь, так і факторіал будуть зростати 
по k, що може привести до втрати точності й/або 
переповненню розрядної сітки при окремому їх обчисленні. 
Зручніше за все знайти відношення послідовних членів ряду 

2 1 2

1 2 1
1

( 1) (2 1)!

(2 1)! ( 1) 2 (2 1)

k k
k

k k
k

b x k x

b k x k k

+

− −
−

− −= × = −
+ − +

 

й надалі обчислювати члени bk = bk-1 (−х2) / (2 k (2k+1)) для 
k = 1,2, ... рекурентно за схемою 1 (1а) при очевидній 
початковій умові b0 = х. Програма розв’язання цього прикладу 
може мати такий вигляд: 
program sinser 
implicit none 
real :: k,b,s,y,x=0.5 
y=-x**2/2. 
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b=x;   s=b;  k=1.0 
do while (abs(b)>1.e-6)  

b=b*y/(k*(2*k+1.0))  
s = s+b;  k=k+1.0 

end do 
write(*,*) 's= ', s  
end program sinser 

Оскільки тут змінна k використовується не для 
індексування, а як операнд в арифметичних обчисленнях, то 
щоб уникнути надлишкових перетворень типу, необхідно 
присвоїти їй дійсний тип. Зверніть увагу на допоміжну змінну 
у, винесення розрахунку якої із циклу зменшує трудомісткість 
останнього (процедура “очищення циклу”). 

Перерахування членів ряду можна робити не тільки від 
попереднього до поточного, але й від поточного до 
наступного. Правило перерахування й порядок проходження 
операторів у тілі циклу впливають на початкові значення 
змінних, що задаються перед входом у цикл. Вибір способу 
перерахування й порядку операторів для формування стійкої 
техніки програмування рекомендується зробити раз і 
назавжди. Завдання початкових значень змінних зручніше 
програмувати хронологічно після тіла циклу. Наприклад, при 
перерахуванні від bk до bk+1 варто задати початкове k = 0. 

Аналогічно програмуються приклади обчислення 
нескінченних добутків; тут тіло циклу виконується доти, поки 
модуль різниці між черговим співмножником й одиницею 
перевищує задану точність. 
 
 
2.5. Запитання та вправи 
 
1)  Які Ви знаєте елементи Фортрана  
2) Що Вам відомо щодо описів у Фортрані?  
3) Який допустимий порядок операторів у програмному 

модулі?  
4) Що Вам відомо про особливості реалізації вводу-виводу?  
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5) Назвіть найпростіші специфікації формату.  
6) Які Вам відомі програмні компоненти Фортрана? 
7) Які Вам відомі оператори розгалуження?  
8) Які Вам відомі Оператор циклу?  
9) Що Вам відомо щодо реалізації рекурентних 

співвідношень і систем рекурентних співвідношень на 
Фортрані? 

10) Що Ви знаєте про типи даних на Фортрані, неявне 
визначення типу, структуру оператора опису? 

11) Які Ви знаєте визначенні та невизначенні змінні, скалярні 
числові вирази, скалярні операції відношення?  

12) Що Вам відомо про арифметичні вирази?  
13) Що Вам відомо про перетворення типів?  
14) Що Вам відомо про засоби ініціалізації змінних?  
15) Які Ви знаєте вбудовані математичні функції Фортрана?  
16) Скласти програму обчислення степенів: 

а*) ,ny x n= −  натуральне число; 

б*) 
1

,
n

y n
x

= −  натуральне число; 

в) ,ny x n= −  ціле число. 

17) Скласти програму обчислення 
а*) sin(sin( sin(x))),

n

y n= …
���������

 − натуральне; 

б) sin ,ny x n=  − натуральне. 
18) Скласти програму обчислення добутку:  

a*b*a*b* … *a*b (2 n знаків множення). 
19) Скласти програму для обчислення значень многочленів і 
обчислити їх при заданих значеннях аргументів: 

а*) 1 2 1, 3, 2n ny x x x x n x−= + + + + + = =… ; б) 2 2 1 4 2 1, 4, 1n ny x x x x n x−= + + + + + = =… . 20) Скласти алгоритм обчислення добутку p = m × n 
використовуючи тільки операції додавання та виконати його 
при т= 5, п= 3. 
Зауваження. Скористатися рекурентними відношеннями. 
21) Скласти алгоритми обчислення значень многочлена 
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а)  y = nxn-1+ (n-1)xn-2+...+ 2x+1;  
б)  у = xn(1−x)m, (m,n ≠ 0); 
22*) Знайти всі значення функції 

( )2 23sin 1 xa b
x e

c a
µ −= ∗ − +

−

 

якщо x змінюється в межах x=xbegin÷ xend з кроком dx.  
Визначити максимальне і мінімальне значення. Якщо 
значення µ<0, то результат вивести в лівій частині екрана, 
а якщо µ>0  − у правій частині.  

23) Написати функції обчислення найбільшого спільного 
дільника й найменшого спільного кратного. 

24) Написати функції обчислення середнього арифметичного 
значення та дисперсії псевдовипадкової послідовності на 
відрізку [0,P], де Р – просте число, якщо елементи 
послідовності задаються рекурентними послідовностями: 
• xk = (m*xk-1+a) mod P, де m, а – натуральні; 
• xk = (xk-1+xk-2) mod P. 

 
 
2.6. Практичні завдання 
 

Завдання 1. Розв‘язання рівнянь та нерівностей 
 

Мета завдання 
1. Отримання навичок використання умовного оператора у 

програмі. 
2. Знайомство із задачами, для розв‘язання яких 

використовуються умовні оператори. 
 

Постановка задачі 
Скласти програму розв‘язання рівняння (системи рівнянь, 

нерівності, системи нерівностей). Надрукувати вихідні дані та 
результати у прийнятому в математиці вигляді. 
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Методичні вказівки 
1. Програма повинна правильно виконуватися при будь-яких 

значеннях початкових даних. 
2. Правильність роботи всіх гілок програми повинна бути 

перевірена на тестах. 
3. При відсутності розв‘язання або безмежній множині 

розв‘язань має бути надрукований відповідний текст. 
Наприклад:  
Inequality do not solve   або  
Any Х is solution  

 
Варіанти завдання 

Таблиця 2.1 
Номер 
варіанта 

Вираз Номер 
варіанта 

Вираз 

1 2 0ax b+ =  
 

8 2 0ax bx c+ + =  

2 2 0ax b+ >  9 2 0ax bx c+ + >  
3 2 0ax b+ ≤  10 2 0ax bx c+ + ≤  
4 

1 1 1

2 2 2

0,

0;

a x b y c

a x b y c

+ + =
 + + =
 

11 2
1 1 1

2
2 2 2

0,

0;

a x b x c

a x b x c

 + + >


+ + >
 

5 
1 1 1

2 2 2

0,

0;

a x b y c

a x b y c

+ + <
 + + <
 

12 2
1 1 1

2
2 2 2

0,

0;

a x b x c

a x b x c

 + + <


+ + >
 

6 
1 1 1

2 2 2

0,

0;

a x b y c

a x b y c

+ + >
 + + >
 

13 2
1 1 1

2
2 2 2

0,

0;

a x b x c

a x b x c

 + + >


+ + <
 

7 
1 1 1

2 2 2

0,

0;

a x b y c

a x b y c

+ + <
 + + >
 

14 2
1 1

2
2 2

0,

0;

a x c

a x c

 + =


+ =
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Номер 
варіанта 

Вираз Номер 
варіанта 

Вираз 

15 
1 1 1

2 2 2

0,

0;

a x b y c

a x b y c

+ + >
 + + <
 

23 2
1 1

2
2 2

0,

0;

a x c

a x c

 + >


+ >
 

16 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

+ >
 + <

 
24 2

1 1

2
2 2

0,

0;

a x c

a x c

 + <


+ <
 

17 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

+ <
 + >

 
25 2

1 1

2
2 2

0,

0;

a x c

a x c

 + >


+ <
 

18 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

+ <
 + <

 
26 2

1 1

2
2 2

0,

0;

a x c

a x c

 + <


+ >
 

19 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

+ ≥
 + ≥

 
27 

1 1 0;a x b y+ >  

20 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

+ >
 + <

 
28 

1 1 0;a x b y+ <  

21 2
1 1 1

2
2 2 2

0,

0;

a x b x c

a x b x c

 + + =


+ + =
 

29 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

 + >
 + <

 

22 2
1 1 1

2
2 2 2

0,

0;

a x b x c

a x b x c

 + + <


+ + <
 

30 
1 1

2 2

0,

0;

a x b

a x b

 + ≥
 + ≥

 

 
Завдання 2. Побудова таблиць функцій 

 

Мета завдання 
1. Отримання навичок у використанні оператора циклу із 

параметром. 
2. Знайомство з методами оптимізації програм. 
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Постановка задачі 
Скласти програму обчислення значень функції F(x) на 

відрізку [a,b] у точках ix a i h= + ⋅ , де h = (b−a) / N, де N – 

задане число. 
 

Методичні вказівки 
1. Для задання значень x та відповідних значень функції слід 

використати прості змінні. 
2. Значення кроку h повинно обчислюватись один раз. 
3. Використати оператор присвоєння x = x+h, а не оператор 

x = a+i*h , що істотно зменшує час виконання програми. 
 

Варіанти завдання: 
 
№ Функція F(x) a b N 
1 x4 – ln sin(x2+1) -1,24*arcsin(x/2) 0 π / 2 15 
2 ln (x)*sin(√x3)+2,3*arccos(x3/8) π / 4 π / 2 20 
3 x 3*sin6 (e-3x )+arcsin(x-0,5) π / 4 π / 3 10 
4 tg (ln x3+1 )*sin(√x)+arctg(2*x-1) 0 π / 4 15 
5 tg ln(x) +arcsin (0,2*ln (x+1) ) π / 4 π / 3 10 
6 0,2*cos(x2)-arcsinx / 4,12-0,01*x π / 2 2 π / 3 20 
7 12,4*arcsinx/2,1-8,3*cos(1,2*x)-2,3 0 π / 2 15 
8 arccos(x/2,7)+9,1*sin(1,2*x+1)+1 π / 4 5 π / 4 10 
9 arcsin(x/3,2)+cos(x2)-2,3*sin(3*x) π / 8 5 π / 8 20 
10 cos2*x/1,12-arcsin(0,3*x)+3,23 π / 4 π / 2 15 
11 arcsin(x/6)*cos(x3)*sin(x+1,4)+6,25 π / 2 3 π / 2 10 
12 sin(2*x-5)+3*arcsin((x/3)4)+2,33 π / 6 5 π / 6 15 
13 cos(x5+1)*arcsin(0,02*ln(x))+1,1 π / 3 5 π / 3 20 
14 cos(x3+1)+arcsin(sin(2,3*x)-0,5) 0 π / 2 15 
15 sin(x*ln(x))-cos(x3+5)+arccos(x/4) π / 8 5 π / 8 10 
16 arcsin(0,1*x)*cos2*x3-1+4,6 0 5 π / 3 20 
17 arccos(x3/9) *sin6 (ex )-arctg(x-0,5) π / 8 5 π / 8 15 
18 2*ln(x3)*cos(3*x-1)-arctg(2*x-1) π / 2 5 π / 2 10 
19 2*arcsin(x/3)3+ln3*x-1-arctg(2*x) 0 5 π / 8 20 
20 arccos(x / 3,7)+2*sin(1,2*x+1)+0,1 

 
π / 3 5 π / 3 15 
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№ Функція F(x) a b N 
21 0,1 42 0,03 100ϕ ϕ ω− ⋅ +  

1,1 2,1 15 

22 ( )0,23 arcsin 250x ϕ ω−  1,1 2,1 10 

23 3 1 sin 0,01ϕ ω ϕ− + ⋅ ⋅  
1,1 2,1 15 

24 5 35 0,01 cos ( 1) sinxω ϕ ϕ⋅ ⋅ + − ⋅  1,1 2,1 20 

25 ( ) 51 77 4 1 9 1( 1)x tg xω ϕ ω− −− +  1,1 2,1 15 

26 ( ) ( )3 1 9arc tg 10 tg ( 1)xω ϕ− −+ −  1,1 2,1 10 

27 ( )3 5 3 7ch ( 1) 100x xϕ ω− + ⋅  1,1 2,1 20 

27 ( )3 5 3 7ch ( 1) 100x xϕ ω− + ⋅  1,1 2,1 20 

28 ( ) 3 86 5 3 7arcsin ( 1)x ϕ ϕ ω− + ⋅  1,1 2,1 15 

29 ( )( )9 5 7 5 6sin arctg ( 1)x xωϕ ω⋅ −  1,1 2,1 10 

30 ( )( )5( 1) 52 arccos 1x xϕ ω− ⋅ ⋅ ⋅ −  1,1 2,1 20 

 
Для варіантів №№ 21 ÷ 30  

3( 16)
19arctg(( 17) 1) log ( )i x

ii x x x i eϕ − −
−= − ⋅ + + +  та 

( ) 33( 15) 319 2 ( 16)i xi x i x eω − −−= ⋅ + − ⋅ ⋅ , де і – номер варіанту. 

 
 

Завдання 3. Використання рекурентних співвідношень 
 

Мета завдання 
1. Отримання навичок у виборі та використанні операторів 

циклу. 
2. Знайомство з рекурентними співвідношеннями та 

ітераційними процесами. 
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Постановка задачі 
Використовуючи оператор циклу, знайти суму ряду. 

Необхідна точність розв’язання або кількість членів ряду 
вказана в конкретному варіанті. Результат надрукувати, 
надавши йому відповідний заголовок. 
 

Методичні вказівки. 
1. При визначенні суми членів ряду слід використати 

рекурентну формулу для отримання наступного члену 
ряду. 
Наприклад, потрібно знайти суму ряду із точністю 

410ε −= , загальний член якого ( ) ( )( )2
2 ! 3 2 !na n n= . 

Для отримання рекурентної формули обчислюється 
відношення наступного члену ряду до поточного: 

( )( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

1
2

2 1 ! 3 2 ! 1
,

2 2 13 2 2 !2 !
n

n

n na n

a nn n
+

+ ⋅ += =
++

 

звідки 

( ) ( )( )1 1 2 2 1n na a n n+ = + + . 
 

2. Приклад програми. При складанні програми будемо 
вважати, що необхідна точність досягнута, якщо na ε< . 

Program Sum 
Implicit none 
Integer n 
Real :: an, summa, e = 0.1e-3 
n = 1 
summa = 0.0 
an = 1./3. 
Do while (abs(an) > e) 
n = n + 1; an = an*(n+1)/2/(2*n+1) 
summa = summa + an;   
End Do 
write(*,*) 'Sum= ', summa, ' an= ', an 
end Program Sum 
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Протокол роботи програми: 
 

Sum= 0.1394517 an= 4.113534е-05 
 
Варіанти завдання 

1. Задане натуральне число представити у вигляді суми 
чисел Фібоначі. 

2. Нехай n ≥ 10 цілих чисел водяться по одному. Вивести 
суму чисел, які менші по модулю квадрата їх порядкового 
номера. 

3. Нехай i ≥ 3. Отримайте добуток vi , якщо v0 = v1 = 1; 
v2 = 1,5; 

1 2 32

1
, 3,4,

1i i i i
i

v v v v i
i − − −

+= − =
+

…

 

4. Нехай i ≥ 2. Отримайте добуток an , якщо a0 = a1 = 1;  
ai = ai−2 + ai-1 / ai-2 , i = 2,3,…. 

5. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( ) 1
1 .

n n
na n

−= −  

6. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

1 2 1 3 .n n
na = +  

7. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )2 2 1 !n
na n= −  . 

8. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )1 2 1 !!na n= +  

9. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

10 !n
na n= . 

10. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 
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( )1 2 !!na n=  . 

11. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

(2 1) .n
na n n= +  

12. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )2 !n n
na n n= ⋅ ⋅ . 

13. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )3 ! 3 !.n
na n n= ⋅  

14. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )13 2 .
nn

na n+=  

15. Знайти суму ряду з точністю 310ε −= , загальний член 
якого 

( )2

(2 4) 2 !n
na n n= + . 

16. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,1  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

2 4 6 2sin ( 1)
1

3! 5! 7! (2 1)

n nx x x x x

x n

−= − + − + + +
+

… …  . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

17. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,2  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

2
2 4 6 2( 1)

1
1! 2! 3! !

n n
x x x x x

e
n

− −= − + − + + +… …  . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

18. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,3  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення  
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2 4 6 2

ch 1
2! 4! 6! (2 )!

nx x x x
x

n
= + + + + + +… …

. 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

19. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,4  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

3 5 7 2 1( 1)
arctg

3 5 7 2 1

n nx x x x
x x

n

+−= − + − + + +
+

… … . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

20. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,5  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

3 5 7 2 1

sh
3! 5! 7! (2 1)!

nx x x x
x x

n

+

= + + + + + +
+

… …  . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

21. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,6  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

2 4 21 1 3 (2 1)!!
arcsin

2 3 2 4 5 (2 )!!(2 1)

nx x n x
x x

n n

⋅ −= + + − + +
⋅ +

… …
 . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

22. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,7  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

2 3 41
1 ( 1)

1
n nx x x x x

x
= − + − + − + − +

+
… …. 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

23. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,8  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

2 3 4

ln(1 )
2 3 4

nx x x x
x x

n
− = − − − − − − −… … . 
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Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

24. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,9  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

( )
2

2

1
1 2 3 ( 1) ( 1)

1
n nx x n x

x
= − + − + − + +

+
… …

 . 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

25. Обчислити значення функції F(x) в точці x = 0,1  із 
використанням стандартних функцій та її розвинення 

3 5 2 11
ln 2

1 3 5 2 1

nx x x x
x

x n

+ + = + + + + + − + 
… …

. 

Скільки членів ряду необхідно зберегти, щоб досягти 
точності 310ε −= . 

26. Знайти суму 10 членів ряду, в якому 

( )ln ! .n
na n n=  

27. Знайти суму 11 членів ряду, в якому 

( )ln ln .
nn

na n n=  

28. Знайти суму 12 членів ряду, в якому 

! .n
na n n=  

29. Знайти добуток 9 членів ряду, в якому 
3

.n
na e−=  

30. Знайти добуток 9 членів ряду, в якому 
2 .n

na n e−=  
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Розділ. 3. Масиви 

 
3.1. Роль масивів 
 

Масивом називається впорядкована множина однотипних 
значень (список, проекції вектора, таблиця результатів 
експерименту, матриця перетворення координат). Елементи 
масивів звичайно обробляються за деякими стандартами. 
Посилання на елемент масиву складається із загального імені 
масиву й (у круглих дужках) набору індексів, які 
характеризують положення в ньому обраного елемента: A(i,j) 
означає елемент матриці A на перетині i-й рядка й j-гo 
стовпчика. Тим самим відпадає потреба в сотнях різних імен 
для родинних об’єктів програми. Два масиви одного типу 
вважаються рівними, якщо рівні їхні елементи, які стоять на 
однакових позиціях. 

Індекси самі можуть бути елементами масивів1. 
Матрично-векторні позначення − це основа мови сучасної 

математики. Циклічний опис покомпонентних операцій 
завжди був важливим елементом практичного програмування, 
і в ряді мов програмування (Альфа, ПЛ/1) ще в 60-і рр. були 
введені засоби їхнього компактного завдання. Зараз у зв’язку з 
масовим поширенням векторних і матричних процесорів, а 
також інших типів паралельно працюючих пристроїв не тільки 
на суперкомп’ютерах (інша назва суперкомп’ютерів – 
кластери), а й на звичайних масових комп’ютерах, прийшов 
час введення до мов програмування більш складних операцій 
над масивами. І тут Fortran, як завжди, знаходиться на 
передових позиціях. Причому всі розглянуті нижче 
нововведення являються безпосереднім стандартом мови 
Fortran, а отже не залежать ні від типу транслятора, ні від типу 
комп’ютера, де запускається конкретна програма 
комп’ютерного моделювання. Останнє є незаперечною 

                                                           

1
 Така можливість у ранніх версіях до Fortran-90 була відсутня 
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перевагою мови програмування Fortran перед усіма іншими 
мовами програмування, де подібні можливості обробки 
масивів не являються стандартом мови і потребують 
додаткових зусиль програміста ще до того, як можна буде 
перейти безпосередньо до програмування задач 
комп’ютерного моделювання. 
 
3.2. Опис масивів 
 

Масиви характеризуються типом значень їхніх елементів, 
рангом − числом вимірів1 (не більше семи) і примежовими 
парами − діапазоном індексів по кожному виміру. Межі 
кожного діапазону розділяються двокрапкою. Нижня межа 
індексу, якщо вона дорівнює +1, при описі може бути 
опущена. Наведемо кілька прикладів опису масивів: 

real  a,b,c 
integer k 
dimension a(0:4), b(3,7), c(3,7), k(6) 
Другий варіант того ж самого опису вказує для кожного 

об’єкта повний набір атрибутів: 
integer, parameter :: n=3 
real, dimension a(0:n+l) 
real, dimension (3,7) :: b,c 
integer, dimension k(6) 
Тут для завдання межі масиву а використано константний 

вираз, який обчислюєтья на етапі компіляції. Нагадаємо, що 
примежові пари можуть бути зазначені й безпосередньо в 
описі типу. 

З розглянутих прикладів видно, що атрибути можуть 
задаватися як порізно, так і разом, причому об’єкти із 
загальними атрибутами можна групувати в єдиний список. 

                                                           

1
 Не плутати із рангом матриці ! 
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Зауважимо, що другий варіант запису, як більш стійкий до 
помилок, вважається доцільнішим. 

Довжина масиву за деяким виміром називається його 
екстентом, а впорядкований повний набір екстентів − 
формою масиву. Масиви однакової форми вважаються 
конформними. Підкреслимо, що для конформності масивів 
збіг примежових пар не потрібен. Скаляр вважається 
конформним з будь-яким масивом. Добуток екстентів задає 
розмір масиву. 

В мові Fortran масив може мати нульову довжину по 
одному або декількох вимірах і, отже, нульовий розмір. Ніякі 
обчислення з таким масивом реально не виконуються. Проте, 
він повинен бути за своєю формою сполучений з іншими 
операндами виразу або лівою частиною оператора 
присвоєння. Скаляр формально не являється масивом з 
нульовим рангом й одиничним екстентом, але може 
підставлятися замість такого масиву. 

Елементи масивів розташовуються в пам’яті комп’ютера 
таким чином, що першим міняється старший (самий лівий) 
індекс. Зокрема, матриці розміщуються по стовпчиках. Цю 
обставину варто враховувати при організації вводу й виводу 
багатовимірних масивів. 
 
3.3. Вирізки і перетини масивів 
 

Для посилання на елемент масиву задається індексована 
змінна, на масив у цілому посилаються за його іменем. В мові 
Fortran є можливість безпосередньо працювати із частинами 
масиву − вирізками і перетинами. Вирізка масиву являє собою 
підмасив виду 

<ім’я_масиву>(<діапазон>,...,<діапазон>)  
Елементи вирізки масиву можуть бути взяті із кроком, що 

відмінний від одиниці. У цьому випадку вирізка по 
відповідному виміру задається триплетом. Так, A(i,2:8:2) − це 
парні елементи i-й рядка матриці A. Крок може бути й 
від’ємним; тоді другий елемент триплету повинен бути менше 
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першого, і елементи вихідного масиву будуть вибиратися у 
зворотній послідовності. Опущені нижні або верхні межі 
вирізки запозичаються з масиву у цілому. Якщо по якомусь 
виміру опущені обидві межі вирізки (двокрапка повинна бути 
обов’язково збережена), то тоді має місце перетин масиву: 
A(i,:) означає i-й рядок вищезгаданої матриці A.  
 

Зауваження. Поняття конформності масивів природно 
переноситься і на його вирізки. 
 

Вирізку можна задати також за допомогою векторного 
індексу. Конструкція виду х((/2,4,8,1/)) означає вектор, який 
складається із чотирьох компонентів вектора х у зазначеній 
послідовності. Номери компонентів, що витягаються із 
масиву, повинні міститися у відведених його описом межах і 
можуть повторюватися. При використанні векторного індексу 
в лівій частині оператора присвоєння і у списку оператора 
вводу повторення виключені − інакше довелося б 
присвоювати тому ж самому елементу кілька різних значень. 
 
3.4. Ініціалізація масивів 
 

Ініціалізувати масив можно наступними засобами: 
• в описі початкових значень, 
• через оператор вводу, 
• через оператор присвоєння. 

Наведемо приклади використання цих засобів (крім вводу, 
який буде обговорюватися окремо). Змінні й масиви можна 
ініціювати прямо в описі типу: 

real :: z=0.0 
integer, dimension (3) :: m /2,5,11/  
integer, dimension (4) :: k=(/1,3,5,7/)1 

                                                           

1
 Запис у правій частині цього опису називається конструктором 
масиву. 
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З цією ж метою можна використати оператор 
data <список_об’єктів> /<список_значень>/  

Тут <список_об’єктів> включає змінні й неявні цикли. При 
означенні відбувається поелементне зіставлення обох списків 
з врахуванням структури об’єктів (масивів) і повторювачів 
виду m* (m – ціле без знаку) у списку значень: 

integer i,j 
integer, parameter:: L=4, m=L*(L+l)/2  
real q(L,L) 
data ((q(i,j), j=l,i), i=l,L) /m*1.0/ 
Оператор data тут заповнює одиницями нижню трикутну 

частина матриці q розміром L*L . Зверніть увагу на 
використання в цьому прикладі іменованих констант і 
константних виразів! Відзначимо додатково, що: 
• циклічний список обмежується дужками, 
• циклічний список може бути вкладеним, 
• у всіх циклах можна додатково вказати після правої межі 

крок збільшення параметра (за домовленістю береться +1), 
• кожна змінна або її частина в програмі можуть 

ініціюватися тільки один раз, 
• при розходженні в типах елементів масиву й значень, що 

задаються при ініціюванні, відбувається автоматичне 
перетворення останніх (як в операторах присвоєння). 
Списків (як і самих операторів data) може бути декілька. У 

нижченаведеному прикладі 
real, dimension s(24)  
data    s/24*2.0/ 
… 
s(1:12)=(/(2*i, i=1,10), 12.0,15.0/) 
… 

оператор data виконує первісне заповнення масиву s двійками. 
Далі вирізці із цього масиву вже у частині програми, де 
знаходяться оператори, що виконуються, присвоюється 
значення конструктора масиву. Останній складається із 
циклічного списку, який визначає ряд 2, 4, … , 20, й додатково 
двое окремих значень. 
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Конструктор дозволяє задати тільки одновимірний масив. 
Однак, за допомогою вбудованої функції reshape 
одновимірний масив легко перетворити у багатовимірний: 
d=reshape((/(2*i,  i=l,10),  12.0,15.0/),  (/3,4/))  

Тут такими ж елементами заповнюється (по стовпчиках!) 
масив d(3,4).  

Також відзначимо можливість використання функції 
reshape для інших перетворень – наприклад, матриці у вектор 
(при цьому першим аргументом вказується матриця, а другий 
може бути опущений). 

Використання вирізок дозволяє спростити формування 
матриць зі стандартними фрагментами. Нехай 

1 2 1 1 2 1 1 0 0

3 4 2 3 4 2 0 1 0

6 1 5 6 1 5 0 0 1

   
   = =   
   
   

a b

 

Якщо ID — одинична матриця розміром 3х3 , то матрицю b 
можна сформувати двома операторами присвоєння 
b(1:3,1:3)=а; b(1:3,4:6)=id 
 
3.5. Поелементні операції 
 

В мові Fortran є можливість компактного опису 
поелементних операцій над конформними масивами і 
вирізками. У фрагменті програми 

real а(6), з(6), d(8) 
а = 7.0 
d =6.67 
c=a+0.5*d(3:8)  
а=ехр(с) 
… 

перші два присвоєння дозволено через конформність скаляру 
й довільного масиву; третє припустиме завдяки обраній 
довжині вирізки й поелементному характеру додавання 
векторів; четверте присвоєння визначає поелементне 
обчислення показникової функції. 
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3.6. Вибіркові дії 
 

Конструкція where дозволяє запрограмувати дії з деякими 
елементами масиву, які відбираються відповідно до логічного 
масиву тієї ж форми (маскою). Так у фрагменті 

where  (a<0)  a=0 
всі від’ємні елементи матриці а будуть замінені нулями. 
Відмітимо, що всі компоненти цієї і родинних їй конструкцій 
являються матричними. Найбільш загальним є оператор 
 

where (<ЛВ-массив>) 
<присвоєння_масивів>  
[ elsewhere 
<присвоєння_масивів> ] 
end where 

 

(блок elsewhere є необов’язковим). Операторів присвоєння в 
кожному блоці може бути декілька, але всі вони повинні 
працювати із масивами однакової форми, яка повинна 
збігатися із формою маски. Логічний вираз-масив може 
породжуватися покомпонентним виконанням операції 
відношення або довільною логічною маскою.  

Наприклад: 
 

real х(100) 
integer sparse(100) 
logical, dimension (100) :: mask 
… 
mask(1:100:2) =.true.  
where(mask) 
x=x+1.0 
sparse=l  
end where 

 

У розглянутому прикладі кожний непарний елемент із 
масиву х буде збільшено на одиницю, а кожний непарний 
елемент із масиву sparse одержить одиничне значення. 
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3.7. Вбудовані функції для векторів та матриць 

3.7.1. Довідкові функції 
 

Ці функції дозволяють одержати інформацію про 
структуру масиву і його вимірів. Така інформація 
використовується в процедурах, параметрами яких є масиви 
змінного розміру. Функція lbound(А[, dim] ) повертає масив 
нижніх меж А (при виклику lbound(А,2) − межі по другому 
виміру). Аналогічні результати для верхніх меж дає hbound. 
Функція shape(А) видає вектор екстентів масиву-аргументу, 
size (А[, dim] ) − екстент за заданим виміром (при опущеному 
номері виміру − повне число елементів). 

До групи довідкових функцій, що працюють із масивами, 
віднесемо й процедуру date_and_time, яка необхідна для 
розрахунку часу виконання ділянки програми. Згідно імені, 
вказаного в ключовому параметрі values, процедура повертає 
масив типу integer з цим іменем із восьми чисел, чотири 
останніх компонентами якого – це години (h), хвилини (m), 
секунди (s), тисячні частки секунди (t). Тому фрагмент коду 
програми 

integer с(8),h,m,s,t,dh,dm,ds,dt 
real time 
… 
сall date_and_time(values=c)  
h=c(5); m=c(6); s=c(7); t=c(8)  
… 

<ділянка програми, час виконання якої обчислюється> 
… 
сall date_and_time(values=c)  
dh=c(5)-h; dm=c(6)-m; ds=c(7)-s; dt=c(8)-t  
time=(dh*60.+dm)*60.+ds+0.001*dt 

забезпечить визначення часу прогону ділянки в секундах1 . 
                                                           

1
 При умові, що виконання програми реалізується в межах однієї 
календарної доби. 
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3.7.2. Перетворення масивів 
 

Функція transpose виконує транспонування двовимірного 
масиву. Уже знайома функція reshape(<вхід>,<форма>) 
перетворить вхідний масив до форми із заданими постійними 
екстентами. Перетворення виконується зі збереженням 
стандартного порядку слідування елементів. Якщо 

1 2 1

3 4 2

 
=  
 

A
 

то оператор В=reshape(А, shape=(/3,2/) перетворить цю 
матрицю в 

1 4

3 1

2 2

 
 =  
 
 

B

 

Зауваження. Функцію reshape часто використовують для 
перетворення вектора, що заданий конструктором масиву, у 
масив необхідної форми. 
 

Функція pack(А,mask,v) пакує відібрані згідно маски 
елементи матриці А (у порядку їх розміщення в пам’яті) у 
вектор v. Вважається, що довжина v буде достатньою. 

Функція spread(А,dim,n) повертає масив із рангом, що на 
одиницю більше ранга масива А, пристроюючи n−1 копію 
вихідного масиву до А по зазначеному другим параметром 
виміру dim. Нехай спочатку А = (1,2,3). Тоді результатом 
виконання операторів В=spread(А,1,4); С=spread(А,2,3) буде 

31 2 1 1 1
31 2 , 2 2 2
31 2 3 3 3
31 2

 
  
  = =        

 

B C

 

Функція merge виконує кероване злиття конформних 
масивів за заданим критерієм. Наприклад, оператор 

C = merge(А, B, A<B)  
формує матрицю з елементами cij = min{aij, bij} . 
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3.7.3. Неелементні операції 
 

Функція dot_product(a,b) забезпечує скалярне 
перемноження векторів а й b. При комплексному а для b 
беруть комплексно спряжені значення. Функція matmul(a,b) 
виконує матричне множення операндів. У випадку логічних 
операндів при обчисленні обох цих функцій арифметичні 
множення й додавання заміняються однойменними логічними 
операціями. 

Позначимо через mask логічний масив тієї ж форми, що й 
вихідна матриця (наприклад, результат покомпонентної 
перевірки позитивності елементів). Функції maxval, minval, 
product й sum мають очевидний числовий зміст. Наприклад, 
конструкція 

product (A, mask=A/=0)  
підрахує добуток ненульових елементів матриці A. Функції 
maxloc й minloc повертають масиви координат екстремальних 
значень (при наявності декількох таких значень — першого з 
них). Всі вони можуть мати необов’язковим другим 
параметром маску. Функції all, any повертають відповідно 
значення істинності логічного добутку й логічної суми 
елементів mask, a count − кількість її істинних елементів. 

Наведемо декілька прикладів використання неелементних 
функцій від масивів. Для підрахунку добутку елементів 
матриці Z, що перевищують за модулем одиницю, варто 
скористатися функцією 

product (Z, mask=abs(Z)>l.0)  
 

Зауваження. Тут використання маски обов’язкове.  
 

Обчислення добутку від суми елементів матриці по 
стовпчикам 

11

m n

ij
ji

a
==
∑∏

 

може бути виконане одним викликом 
product (sum (A, dim=2)) 
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(Тут підсумовування виконується по другому виміру – за 
номерам стовпчиків). 

Нарешті для нагромадження суми парних добутків рядка 
першої матриці на стовпчик другої (внутрішній цикл задачі 
про перемноження матриць) можна скористатися 
конструкцією 

c(i,j)=sum(a(i,:)*b(:,j)) 
Покажемо комплексне використання вбудованих засобів 

обробки масивів. Нехай дана матриця гри із нульовою сумою 
4 5 9

7 6 8

8 4 3

 
 =  
 
 

A

 

і необхідно знайти її канонічні норми, відповідно верхню й 
нижню ціни гри w й v , а також координати сідлового 
елементу. Останній за визначенням одночасно є мінімумом у 
своєму рядку й максимумом – у стовпчику.  

Код програми: 
program matrix 
real a,lnorm,mnorm,se,sc,sr,v,w  
integer i 
dimension a(3,3),i0(1),j0(1),sc(3),sr(3)  
data a/4,7,8,5,6,4,9,8,3/  

! Обраховуємо норми матриці  
do i=1,3 
 sr(i)=sum(abs(a(i,:))) ! Суми модулів рядків  
end do 
mnorm=maxval(sr) !  Максимум з них 
print *,   'mnorm = ',mnorm !  21 
sc=sum(abs(a),1) !  Аналогічно по стовпчиках,  

! але обійшлися без циклу 
lnorm=maxval(sc) !  Максимум з них 
print *,   'lnorm = ',lnorm !  20 
se=sqrt(sum(a*a)) !  евклідова норма 
print *,   'enorm =  ',se !   18.973670 

! Шукаємо сідлову точку  
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v=maxval(minval(a,2))  
w=minval(maxval(a,1))  
i0=maxloc(minval(a,2))  
j0=minloc(maxval(a,1)) 
print *,   'Low game value   = ',v !  6.0 
print *,   'Upper game value = ',w !  6.0 
print *,   'Saddle member coordinates' 
print *,   ' i0=  ',i0,' j0 =  ' ,j0 !   i0 = 2, j0 = 2 
end program matrix 

 

На додаток до коментарів, що включені у текст програми, 
відзначимо принципову необхідність оголошення i0 й j0 
масивами. Останнє необхідно для сумісності лівої й правої 
частин операторів присвоєння. 
 
3.8. Динамічна пам’ять 
 

Розмір масиву часто визначається після деяких обчислень. 
Саме тоді (тобто суворо за фактичною потребою) й варто 
виділяти пам’ять для нього. Попередньо масив потрібно 
оголосити як розташовуваний з атрибутом allocatable. При 
цьому потрібно вказати його ранг й атрибути елементів: 

real, allocatable :: A(:,:), b(:)  
 

Зауваження. В описі dimension вказується (двокрапками) 
тільки кількість примежових пар.  
 

Після визначення значень всіх змінних, що входять до меж 
масиву, оператором 

allocate (A(n,0:n+2))  
виконується власне виділення пам’яті (список об’єктів, що 
створюються, обмежується дужками, навіть якщо об’єкт 
один). Вирази для примежових пар повинні бути цілого типу. 
В операторі allocate може бути зазначений додатковий 
ключовий параметр stat=<ім’я_cкaляpнoї_змінної>. При 
успішному виділенні пам’яті ця змінна одержує нульове 
значення, в противному випадку − позитивне. Якщо параметр 
stat= відсутній, а пам’ять виділити не вдалося, виконання 
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програми припиняється. Повторне виконання allocate для вже 
розміщеного масиву фіксується як помилка фази розрахунку. 

Якщо потреба в масивах минула, зайнята ними пам’ять 
звільняється оператором 

deallocate (<список_масивів>)  
де примежові пари вже не вказуються. Останній оператор 
потрібно використовувати також у випадку перевизначення 
меж масиву. Виконання deallocate для нерозміщеного масиву 
приводить до непередбачених наслідків. 
 

Зауваження. Розташовувані масиви не можна ініціювати 
оператором data. 
 
3.9. Рядки й масиви рядків 
 

Первісне поняття про рядки, як текстові константи, було 
введено в розділі 1. Рядок, хоча він й складається з декількох 
символів, розглядається тут як скаляр (скаляр-число теж 
складається із декількох цифр!). У той же час для рядка ми 
маємо доступ до його частини, що носить назву підрядок. 
Підрядок задається аналогічно перетину масиву (діапазон 
номерів позицій − через двокрапку, початкова позиція рядка 
завжди перша). Межі підрядка, які збігаються із межами 
рядка, можна не вказувати, однак двокрапки тут обов’язкові. 
Для вибору окремого символу його позицію повторюють як 
нижню і верхню межі підрядку. 

Масиви рядків можуть містити тільки рядки однакової 
довжини й використовуються аналогічно числовим масивам 
(зрозуміло, що до них застосовуються інші операції обробки). 

Приклади опису рядків : 
character (len=5) :: rank 
character (len=6), dimension(30) :: list 
Довжина рядка в головній програмі повинна задаватися 

константним виразом. 
При посиланні на підрядок масиву рядків потрібно 

спочатку вказати ім’я масиву й індекс, а потім межі підрядку, 
наприклад 
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list(18)(3:) 
(елементи із 3-го до останнього з 18-й рядка масиву list). 

Єдина вбудована операція для рядків – це з’єднання 
(конкатенація) двох рядків в один, яка позначається двома 
похилими //. Рядки, що сформовані як продукт конкатенації, 
наприклад, 'KINDER'//'GARTEN' = 'KINDERGARTEN', 
повинні бути оголошені з розрахунком на їх максимальну 
довжину. При розходженні довжини лівої і правої частин 
оператора присвоєння права частина усікається або 
доповнюється пробільними символами праворуч. 
 
3.10. Функції обробки рядків 
 

Із функцій, які працюють із рядками, розглянемо тільки 
три: 
iachar(C)  − номер символу С у послідовності ASCII 
(відмітимо необхідну для перетворення цифр із символьної в 
числову форму рівність iachar(0)=48);  
char(n) )  − символ, що відповідає номеру n у кодуванні 
ASCII; 
index(str,sub) − позиція, починаючи з якої підрядок sub 
входить у рядок str.  

В якості прикладу роботи з рядками опишемо переведення 
числа в символьний вигляд. 

Код програми: 
program numch 
integer  :: number=3946790 
character*7 string 
call numchar(number,7,string) 
print *,  string  
end program numch 
subroutine numchar(n,m,c) 
integer  :: n  ! вхідне число 
integer :: m ! кількість цифр 
character(len=*) :: c  ! вихідний рядок 
integer  :: i,j,k,L 
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character*1 :: c1 
k=n ! вихідне числове значення 
do i=m,1,-1 ! позиція 
L=k/10 ! ціла частка 
j=k-10*L ! чергова цифра = 
 ! залишок від ділення 
k=L ! нове ділене 
c1=char(j+48) ! переведення цифри в символ 
c(i:i)=c1 ! включення у відповідний рядок 
end do  
end subroutine numchar 

 
3.11. Запитання та вправи 
 
1) Які Ви знаєте особливості опису масивів на мові Fortran? 
2) Чи являється скаляр масивом з нульовим рангом і 
одиничним екстентом? 

3*) Використовуючи вирізки, написати фрагмент програми 
обміну i-го та j-го рядка (i<j) двовимірного масиву А(5,5). 

4*) Використовуючи вирізки, написати фрагмент програми, 
що записує спочатку парні, а потім непарні, елементи 
вектора В(10) в окремий вктор. 

5) Які Ви знаєте засоби ініціалізації масивів? 
6) Нехай маємо наступний опис масивів: 

real а(6), c(6), d(8), f(8) 
Які операції у наступному фрагменті програми дозволені й 
чому? 
… 
d = 7.0; a = 6.67 
c = a+0.5*d(3:8)  
а = ехр(с) 
f = sin(d)+1.0 
… 

7) Розвязати задачу 4. скориставшись конструкцією, що 
дозволяє вибіркові дії. 

8) Які Ви знаєте довідкові функції для масивів? 
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9) Написати фрагмент програми, що дозволяє обчислювати 
час її виконання в секундах. 

10*) Написати фрагмент програми транспонування 
двовимірного масиву А(3,5) з використанням стандартної 
функції, а потім без її використання.  

11) Написати програму скалярного множення двовимірного 
масиву А(5,5) на вектор В(5) з використанням 
стандартної функції dot_product, а потім з використанням 
вирізок й стандартної функції sum. 

12*) Користуючись стандартною функцією merge сформувати 
квадратну матрицю С(5,5), елементи якої були б 
максимальними серед відповідних елементів матриць з 
натуральних чисел А(5,5) і В(5,5). Написати фрагмент 
програми без використання функції merge. 

 
 
3.12. Практичні завдання 
 
Завдання 1. Використання вбудованих функцій для обробки 

векторів та матриць. 
 

Мета завдання 
1. Отримання практичних навичок у роботі з масивами. 
2. Знайомство з вбудованими функціями для обробки 

векторів та матриць. 
 

Постановка задачі 
Для конкретного варіанту скласти масив вхідних даних. 

Вивчивши вбудовані функції для обробки векторів та матриць, 
написати програму, що працює з будь-яким набором даних. 
Вхідну інформацію та результати розрахунків вивести на 
друк, надавши їх відповідні заголовки. 
 

Методичні вказівки 
Вихідні дані повинні включати додатні числа, від‘ємні та 

нулі. 
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Приклад програми 
Дано двовимірний масив різних натуральних чисел, що 

містить 3 рядки й 3 стовпчики. Знайти сідловий елемент 
масиву, що за визначенням є мінімальним у своєму рядку й 
максимальним – у стовпчику.  

Код програми: 
program minmax1 
implicit none 
integer,parameter :: n=3,m=3 
integer i,j,imin(1),imax(1) 
integer a(n,m) 
data a/4,7,8,5,6,4,9,8,3/ 
Open(2,file='minmax.txt') 
! Роздрукувати введену матрицю 
write(2,*) 'Matrix' 
do i=1,n; write(2,*) (a(i,j),j=1,m); end do 
write(2,'(/)') 
imax=maxloc(minval(a,2)) !  Maximum value row position 
imin=minloc(maxval(a,1)) !  Minimum value string position 
write(2,*)   'minmax position = ',imax,imin    !  2 2 
write(*,*)   'minmax position = ',imax,imin 
stop 
end program minmax1 
 
Протокол роботи програми minmax1: 
 
Matrix 
           4           5           9 
           7           6           8 
           8           4           3 
minmax position =            2           2 
 

Варіанти завдання: 
1. В масиві з 10 цілих чисел знайти мінімальний елемент та 

поміняти його з максимальним. 
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2. В масиві з 10 цілих чисел знайти заданий елемент та 
поміняти його місцями з останнім елементом. 

3. В масиві з 5 дійсних чисел знайти заданий елемент та 
поміняти його місцями з передостаннім елементом. 

4. В масиві з 7 дійсних чисел знайти заданий елемент та 
поміняти його місцями з другим елементом. 

5. В масиві з 9 дійсних чисел знайти заданий елемент та 
поміняти його місцями з третім елементом. 

6. Дано масив дійсних чисел, що містить 10 елементів, 
записати до цього ж масиву спочатку всі від‘ємні числа та 
нулі з цього масиву, а потім всі додатні, зберігаючи їх 
порядок. 

7. Дано масив цілих чисел, що містить 10 елементів, 
записати до цього ж масиву спочатку всі додатні числа, а 
потім всі від‘ємні та нулі, зберігаючи їх порядок. 

8. В масиві з 9 цілих чисел знайти найбільший елемент та 
поміняти його місцями з першим елементом. 

9. В масиві з 10 цілих чисел знайти найменший елемент та 
поміняти його місцями з останнім елементом. 

10. В масиві з 5 дійсних чисел знайти найбільший елемент та 
поміняти його місцями з останнім елементом. 

11. В масиві з 7 дійсних чисел знайти найменший елемент та 
поміняти його місцями з першим елементом. 

12. Дано двовимірний масив, що містить 5 рядків та 3 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Поміняти 
місцями мінімальний та максимальний елементи цього 
масиву. 

13. Дано двовимірний масив, що місить 3 рядки та 4 
стовпчики. Елементами масиву є дійсні числа. Поміняти 
місцями мінімальний та максимальний елементи цього 
масиву. 

14. Дано двовимірний масив, що місить 4 рядки та 4 
стовпчики. Всі максимальні елементи цієї матриці 
замінити нулями. 
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15. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 4 
стовпчики. Знайти середнє арифметичне найбільшого й 
найменшого елементу цієї матриці. 

16. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 3 
стовпчики. Знайти середнє геометричне найбільшого й 
найменшого елементу цієї матриці. 

17. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 4 
стовпчики. Знайти максимальний за модулем елемент та 
його положення в матриці. 

18. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 5 
стовпчики. Знайти мінімальний елемент та його 
положення в матриці. 

19. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 5 
стовпчиків. Знайти суму максимальних елементів його 
рядків. 

20. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 7 
стовпчиків. Знайти суму максимальних за модулем 
елементів його стовпчиків. 

21. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 5 
стовпчиків. Знайти суму мінімальних за модулем 
елементів його рядків. 

22. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 7 
стовпчиків. Знайти суму мінімальних елементів його 
стовпчиків. 

23. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 7 
стовпчиків. Знайти добуток ненульових елементів 
стовпчика, де знаходиться мінімальний елемент цієї 
матриці. 

24. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків. Знайти суму елементів рядку, де знаходиться 
мінімальний елемент цієї матриці. 

25. Дано двовимірний масив, що місить 3 рядки та 7 
стовпчиків. Знайти добуток від'ємних елементів 
стовпчика, де знаходиться мінімальний елемент цієї 
матриці. 



 85 

26. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків. Знайти суму модулів елементів рядку, де 
знаходиться мінімальний елемент цієї матриці. 

27. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків. Вказати індекси всіх максимальних за 
модулем елементів цієї матриці. 

28. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків. Вказати індекси всіх мінімальних за модулем 
елементів цієї матриці. 

29. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 5 
стовпчиків. Знайти середнє арифметичне елементів рядку, 
де міститься максимальний за модулем елемент цієї 
матриці. 

30. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 5 
стовпчиків. Знайти середнє геометричне ненульових 
елементів рядку, де міститься максимальний за модулем 
елемент цієї матриці. 

 
Завдання 2. Використання перерізів та вирізок для спрощення 

обробки масивів. 
 

Мета завдання 
1. Отримання практичних навичок у роботі з масивами. 
2. Знайомство з перерізами та вирізками масивів. 
 

Постановка задачі 
Для конкретного варіанту скласти масив вхідних даних. 

Вивчивши перерізи та вирізки масивів, написати програму, що 
працює з будь-яким набором даних. Вхідну інформацію та 
результати розрахунків вивести на друк, надавши їм 
відповідні заголовки. 
 

Методичні вказівки 
Вихідні дані повинні включати числа додатні, від‘ємні та 

нулі. 
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Приклад програми 
Дано двовимірний масив різних дійсних чисел, що містить 

4 рядки і 3 стовпчики. Рядок, що містить максимальний 
елемент масиву, поміняти місцями із рядком, що містить 
мінімальний елемент.  

Код програми: 
program minmax2 
implicit none 
integer,parameter :: n=4,m=3 
integer i,j,imin(2),imax(2) 
real vmin,vmax  
real a(n,m),tmp(m) 
data a/4,7,8,5,6,14,9,8,10,12,11,21/  
! 
Open(2,file='minmax.txt') 
! Роздрукувати введену матрицю 
write(2,*) 'Old matrix' 
do i=1,n 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,m) 
end do 
vmax=maxval(a) !  Maximum value 
write(2,*)   'vmax = ',vmax    !  21 
vmin=minval(a) !  Minimum value 
write(2,*)   'vmin = ',vmin    !  4 
!  
imax(:)=maxloc(a) !  Maximum value position 
write(2,*)   'imax = ',imax    !  4 3 
imin(:)=minloc(a) !  Minimum value position 
write(2,*)   'imin = ',imin    !  1 1 
!    
tmp(:)=a(imin(1),:) 
a(imin(1),:)=a(imax(1),:) 
a(imax(1),:)=tmp(:)  
write(2,*) 'New matrix' 
do i=1,n 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,m) 
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end do 
stop 
end program minmax2 

 
Протокол роботи програми minmax2: 
Old matrix 
   4.000000       6.000000       10.00000     
   7.000000       14.00000       12.00000     
   8.000000       9.000000       11.00000     
   5.000000       8.000000       21.00000     
 vmax =    21.00000     
 vmin =       4.000000   
 imax =            4           3 
 imin =             1           1 
 New matrix 
   5.000000       8.000000       21.00000     
   7.000000       14.00000       12.00000     
   8.000000       9.000000       11.00000   
   4.000000       6.000000       10.00000     
 

Варіанти завдання: 
1. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 

стовпчиків. Видалити з матриці i рядок та j стовпчик 
(1≤i≤6, 1≤j≤6). 

2. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків й вектор із 6 елементів. Вствити в матрицю 
вектор на місці i-го рядка (1≤i≤6). 

3. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 5 
стовпчиків й вектор із 5 елементів. Вставити в матрицю 
вектор на місці j-го стовпчика (1≤j≤5). 

4. Дано двовимірний масив, що місить 8 рядків та 8 
стовпчиків. Поміняти в матриці місцями i-й та j-й 
стовпчики (1≤i≤8, 1≤j≤8). 

5. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 7 
стовпчиків. Поміняти в матриці місцями i-й та j-й рядки 
(1≤i≤7, 1≤j≤7). 
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6. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 5 
стовпчиків. Поміняти в матриці місцями i-й рядок та j-й 
стовпчик (1≤i≤5, 1≤j≤5). 

7. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 5 
стовпчиків й вектор із 5 елементів. Вставити в матрицю 
вектор після j-го стовпчика (1≤j≤5). 

8. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків й вектор із 6 елементів. Вставити в матрицю 
вектор після i-го рядка (1≤i≤6). 

9. Дано двовимірний масив, що місить 8 рядків та 8 
стовпчиків й вектор із 8 елементів. Вставити в матрицю 
вектор перед j-м стовпчиком (1≤j≤8). 

10. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 7 
стовпчиків й вектор із 7 елементів. Вставити в матрицю 
вектор перед i-м рядком (1≤i≤7). 

11. Дано двовимірний масив, що місить 8 рядків та 7 
стовпчиків. Отримати новий масив, побудований таким 
чином, що у вхідному масиві останній рядок міняється з 
першим, передостанній з другим і т.д. 

12. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 8 
стовпчиків. Отримати новий масив, побудований таким 
чином, що у вхідному масиві останній стовпчик міняється 
з першим, передостанній з другим і т.д. 

13. Дано дві дійсні квадратні матриці 7х7. Отримати нову 
матрицю множенням елементів кожного рядка першої 
матриці на найбільший за модулем елемент відповідного 
рядка другої матриці. 

14. Дано дві дійсні квадратні матриці 6х6. Отримати нову 
матрицю додаванням до елементів кожного рядка першої 
матриці найбільшого за модулем елемент відповідного 
рядка другої матриці. 

15. Дано дві дійсні квадратні матриці 5х5. Отримати нову 
матрицю множенням елементів кожного стовпчика першої 
матриці на найбільший за модулем елемент відповідного 
стовпчика другої матриці. 
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16. Дано дві дійсні квадратні матриці 8х8. Отримати нову 
матрицю додаванням до елементів кожного стовпчика 
першої матриці найбільшого за модулем елемента 
відповідного стовпчика другої матриці. 

17. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків. Видалити з цього масиву рядок, на якому 
знаходиться максимальний елемент. 

18. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 9 
стовпчиків. Видалити з цього масиву стовпчик, на якому 
знаходиться мінімальний елемент. 

19. Дано двовимірний масив, що місить 8 рядків та 7 
стовпчиків. Подвоїти у цьому масиві рядок, на якому 
знаходиться максимальний елемент. 

20. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 9 
стовпчиків. Подвоїти у цьому масиві стовпчик, на якому 
знаходиться мінімальний елемент. 

21. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 5 
стовпчиків. Видалити з цього масиву рядок і стовпчик, на 
якому знаходиться максимальний за модулем елемент. 

22. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 8 
стовпчиків. Видалити з цього масиву рядок і стовпчик, на 
якому знаходиться мінімальний елемент. 

23. Дано двовимірний масив, що місить 5 рядків та 6 
стовпчиків. Поміняти в матриці місцями рядки таким 
чином, щоб i-й рядок знаходився після j-го рядка (1≤i≤5, 
1≤j≤5, i≠j). 

24. Дано двовимірний масив, що місить 7 рядків та 5 
стовпчики. Поміняти в матриці місцями стовпчики таким 
чином, щоб i-й стовпчик знаходився після j-го стовпчика 
(1≤i≤5, 1≤j≤5, i≠j). 

25. Дано двовимірний масив, що місить 6 рядків та 6 
стовпчиків й вектор із 36 елементів. Записати у вектор 
елементи масиву по стовпчикам. 

26. Дано двовимірний масив, що місить 8 рядків та 6 
стовпчиків. Видалити з цього масиву рядок, на якому 
знаходиться максимальний елемент. 
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Завдання 3. Організація обробки рядків 
 

Мета завдання 
1. Отримання навичок у роботі із рядками. 
2. Знайомство із стандартними процедурами та функціями 

обробки рядків. 
Постановка задачі 
Нехай посимвольно вводиться рядок (або декілька рядків), 

що закінчується натисканням клавіші “Enter” (код символу 
#13). Рядки необхідно обробити: знайти й замінити деякі 
окремі літери, слова та словосполучення, збільшити або 
зменшити число пробільних символів між окремими словами, 
вирівняти рядки й т.і.  
 

Методичні вказівки 
Рекомендується користуватися підрядками й стандартними 

процедурами обробки рядків. 
 

Приклад програми 
Підрахувати у рядку кількість однакових сусідніх 

символів. 
Код програми: 
program str1 
implicit none 
integer,parameter :: n=10 
integer i,m 
character(len=n) :: str 
data str/'jfjffkmmvh'/ 
! 
open(2,file='string.txt') 
write(2,*) str 
write(*,*) str 
write(2,'(/)') 
! 
m=0 
do i=1,n-1 
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if (str(i:i) == str((i+1):(i+1))) m=m+1 
end do 
write(2,*)   'Number of double symbols = ',m    !  2 
write(*,*)   'Number of double symbols = ',m    !  2 
stop 
end program str1 

 
Протокол роботи програми str1: 
 
jfjffkmmvh 
 
Number of double symbols =            2 
 

Варіанти завдання: 
1. Знайти у даному тексті даний символ та довжину 

найдовшої послідовності таких символів, що йдуть підряд.  
2. Скласти програму заміни першого (останнього) 

входження заданого символа заданим словом.  
3. Скласти програму, що видає на екран позицію входжень у 

рядок символів ‘+’, ‘-’ та ‘*’, а також підраховує загальне 
число входжень цих символів. 

4. Скласти програму, що замінює у рядку кожну крапку 
трикрапкою, а кожну із груп крапок, що стоять поряд, 
однією крапкою. 

5. Відомо, що серед символів рядка є хоча б одна кома. 
Скласти програму, що виводить на екран позицію першої 
коми. 

6. Відомо, що серед символів рядка є хоча б одна кома. 
Скласти програму, що виводить на екран позицію 
останньої коми. 

7. Виключити з заданого тексту групи символів, які 
знаходяться між '(' та ')'. Самі дужки теж мають бути 
виключені. Вважається, що дужки розставлено правильно 
(парами) та всередині кожної пари дужок немає інших 
дужок. 
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8. Скласти програму, що перетворює рядок: якщо серед 
символів рядка немає „*”, то рядок залишається без змін; 
якщо є хоча б один символ „*”, то після нього всі знаки 
„+” необхідно замінити на знак „-”, а пробільни символи – 
подвоїти. Якщо ж символів „*” більше, ніж один, то всі 
операції виконати тільки між двома сусідніми символами. 

9. Скласти програму, що підраховує у рядку число слів, що 
починається на літеру „a”, а в словах, що починаються на 
літеру „b” всі голосні літери подвоює. 

10. Задана непорожня послідовність (рядок) непорожніх слів 
із латинських літер. Визначити кількість слів, які містяться 
в даній послідовності. 

11. В умовах попередньої задачі визначити кількість слів, які 
закінчуються заданою літерою. 

12. В умовах задачі 10. визначити кількість слів, які 
починаються з заданої літери. 

13. В умовах задачі 10. визначити кількість слів, починаються 
й закінчуються однією літерою. 

14. В умовах задачі 10. визначити кількість слів, які містять 
принаймні одну задану літеру. 

15. В умовах задачі 10. визначити кількість слів, які містять 
рівно три заданих літери. 

16. В умовах задачі 10. підрахувати кількість входжень 
заданої літери в останнє слово даної послідовності. 

17. Скласти програму, що видаляє із рядка всі символи, що не 
є літерами або пробільними символами. 

18. Скласти програму, що визначає довжину найменшого 
слова рядка, серед усіх слів що складаються із літер 
латинської абетки. 

19. Надрукувати заданий текст, виключивши з нього всі 
літери 'b', безпосередньо перед якими знаходиться літера 
'с'. 

20. Надрукувати заданий текст, виключивши з нього всі зайві 
пропуски, тобто з кількох, що йдуть поряд, залишити 
один. 
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21. Заданий текст, серед символів якого міститься двокрапка 
':'. Отримати всі символи, розміщені між першою і другою 
двокрапкою. Якщо другої двокрапки немає, то отримати 
всі символи, розміщені після єдиної двокрапки. 

22. Використовуючи тільки символьне введення, ввести 
непорожню послідовність цифр, перед якою може 
знаходитись знак '+' чи '-', а всередині якої може 
знаходиться крапка. Отримавши відповідне число, 
присвоїти його дійсній змінній. 

23. Використовуючи тільки символьний друк, надрукувати 
дійсне число x у наступній формі: 

 ± 0.d1d2...d9 E ± p1p2, 
  де di, pj – цифри, причому d1 ≠ 0, якщо x ≠ 0. 
24. Задана послідовність символів, яка має вигляд: 
 d1 ± d2 ± ... ± dn 

(di − цифри, n > 1), за якою знаходиться крапка. Обчислити 
значення цієї алгебраїчної суми. 

25. В заданий рядок входять тільки цифри та літери. 
Визначити, чи є рядок десятковим записом числа, що 
кратне 3. 

26. В заданий рядок входять тільки цифри та літери. 
Визначити, чи є рядок десятковим записом числа, що 
кратне 4. 

27. В умовах задачі 25 визначити, чи текст починається з 
деякої ненульової цифри, за якою знаходяться тільки 
літери й їх кількість дорівнює числовому значенню цієї 
цифри. 

28. В умовах задачі 25 визначити, чи містить текст (крім 
літер) тільки одну цифру, причому її числове значення 
дорівнює довжині тексту. 

29. В умовах задачі 25 визначити, чи текст співпадає з 
початковим (кінцевим, будь-яким) відрізком ряду 
0123456789. 

30. В умовах задачі 25 визначити, чи текст співпадає з 
початковим (кінцевим, будь-яким) відрізком ряду 
abcdefghijklmn. 
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Розділ 4. Програмні компоненти мови Fortran 
 
4.1. Програма та її компоненти 

 
Програмою на мові Fortran є певним чином оформлена 

сукупність операторів опису і операторів, що виконуються. 
Програма може бути монолітною або складеною. 

Мінімальний склад закінченої програми − тільки головна 
програма1. Однак будь-яка досить складна задача вимагає її 
розгляду на декількох рівнях деталізації, що потребує 
ієрархічної побудови програми з декількох субпрограм 
(процедур). Звичайно з’ясовується, що деякі із часткових 
завдань відносяться до стандартного арсеналу математика або 
типові для розглянутого кола додатків, а, отже, вже були (або 
повинні бути) запрограмовані для багаторазового 
застосування. Використання процедур також робить програму 
в цілому більш компактною й доступною для перегляду, 
зменшує трудомісткість розробки, а особливо її налагодження, 
дозволяє розпаралелити розробку між декількома 
виконавцями, полегшує внесення виправлень у складний 
алгоритм із однотиповими фрагментами. 

Процедури можуть бути внутрішніми, зовнішніми і 
модульними. Опис внутрішньої процедури безпосередньо 
включається в текст програмної одиниці, що її охоплює 
(носій), і не може містити вкладених процедур. Зовнішня 
процедура існує автономно і може бути розроблена на інших 
мовах програмування (мова С та її версії, асемблер). 

Програмні одиниці бувають наступних видів: головна 
програма, зовнішня процедура, модуль і блок даних. Кожна з 
них: 
• фізично відділена від інших; 

                                                           

1 Формально працююча програма може включати тільки оператор 
END. 
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• починається оператором-заголовком, що містить 
специфічне для даної програмної одиниці ключове слово: 
program, subroutine, function, module, block data; 

• закінчується словом end з повторенням (не обов’язковим, 
але рекомендованим) заголовочного ключового слова і 
власного імені програмної одиниці; 

• обробляється компілятором окремо від інших. 
 

Будь-яка програмна одиниця може містити необмежене 
число виразів виду: 

include  '<ім’я_файлу>' 
 

 

Рис. 1. Структура програми 

Модуль 

 Модульна процедура 
 

Внутрішня процедура 
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Внутрішня процедура 
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Зовнішня процедура 
 

Внутрішня процедура 

 

Внутрішня процедура 

 

Внутрішня процедура 

Модульна процедура 
 

Внутрішня процедура 

 

Внутрішня процедура 

 

Внутрішня процедура 
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при необхідності – із вказівкою повного шляху до файлу1. 
Вставлений текст далі обробляється компілятором як складова 
частина програмної одиниці. 

Програма складається з головної програми і довільного 
числа інших програмних одиниць. Частиною головної 
програми можуть бути внутрішні процедури. Узагальнений 
варіант структури програми показаний на рис. 1. 

Вкладені процедури будь-якого виду мають доступ до всіх 
об’єктів свого носія. 

Модуль може містити кілька модульних процедур, які, при 
необхідності, включають у себе внутрішні процедури. Крім 
того, у модулі можуть міститися описи даних, визначення 
похідних типів, интерфейсні блоки, групи namelist. Звичайно 
модулі створюють спеціалізоване середовище й 
інструментарій для розв’язання широкого класу задач 
(обробка запакованих матриць й матриць спеціального 
вигляду, інтервальна арифметика, алгебра нечітких множин і 
т.і.). 

Блоки даних містять тільки оператори опису, які 
використовуються для ініціалізації змінних в іменованих 
загальних блоках. 

Головна програма має такий вигляд: 
[program <ім’я_програми>]  

[<оператори_опису>]  
[<оператори_що_виконуються>]  

[contains 
<внутрішні_процедури>]  
end [program [<ім’я_програми>] ] 

Обов’язковий оператор end обмежує текст програмного 
компонента й завершує його виконання. Припинення 
виконання програми задається також оператором stop. 
Останній може супроводжуватися кодом зупинки програми – 
                                                           

1
 Стандартні директорії для пошуку вставок задаються системою 
комп’ютера. 
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текстовою константою або послідовністю цифр (до 5 знаків), 
які виводяться при спрацьовуванні даного оператора. Цей 
прийом корисний при налагодженні й обробці аварійних 
ситуацій (наприклад, некоректних вхідних даних). 

Зовнішня процедура відрізняється від головної програми 
тільки заголовком і ключовим словом у завершальному рядку. 
Вона викликається оператором call із зовнішньої програмної 
одиниці або вказівником функції (для функцій). Імена 
зовнішніх процедур і формальних параметрів-процедур 
повинні бути специфіковані описом у викликаючій процедурі 
як external або intrinsic. 

Внутрішні процедури виглядають так само, як модульні, 
але не можуть мати вкладених процедур. 

Після завантаження всього програмного комплексу в 
оперативну пам’ять, керування передається головній програмі. 
 
4.2. Підпрограми 

 
Заголовок процедури-підпрограми має вигляд 
subroutine <ім’я_підпрограми >(<список_форм_парам>) 
Формальні параметри вводять позначення для опису 

стандартних дій, що виконуються цією процедурою. 
Викликається підпрограма оператором 

call <ім’я_підпрограми>(<список_аргументів>)  
і працює в першому наближенні таким чином, немов би в її 
тілі відбулася замінена формальних параметрів фактичними 
(аргументами). Звідки випливає вимога відповідності 
аргументів формальним параметрам за кількістю, типом і 
змістом. Із останнього правила є виключення, що пов’язані з 
необов’язковими параметрами і параметрами-масивами, які 
будуть обговорюватися нижче. Збіг імен аргументів з іменами 
формальних параметрів не обов’язковий, але припустимий. 

Характер формальних параметрів визначає їх 
представлення і обробку на комп’ютерному рівні. А, отже, 
вони повинні бути специфіковані (оголошені) всередині 
процедури (інакше їхні атрибути будуть призначені за 
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замовчуванням). Крім того, між аргументами і формальними 
параметрами може (іноді це є обов’язковим) бути 
встановлений атрибутом intent вид зв’язку із вказівкою у 
дужках одного з варіантів in, out, inout (вхідний, вихідний, 
перевизначений). Аргумент, що заміщає формальний 
параметр, може бути виразом; тоді його значення 
обчислюється і фіксується при вході у процедуру. Вихідному 
(out) і перевизначеному (inout) параметрам може відповідати 
тільки змінна (зокрема, масив). 

Приклад. Нехай необхідно обчислити 

2

( ) 2 (2 )

( 0.5)

f x f x
y

x f x

+=
− +

 

де ( ) sin( ) uf u u e−= − , х = 0,2.  
Код програми: 
program pp 
real y,y1,y2,y3, x/0.2/ 
call p(x,y1); call p(2.0*x,y2); call p(x+0.5,y3)  
y=(y1+2.0*y2)/(y3**2)  
print *,   'y =  ',y  
end program pp 
subroutine p(a,z)  
real a,z 
z=sin(a)-exp(-a)  
end subroutine p 
Іноді, у процесі звертань до процедури накопичується 

деякий “досвід”, який може бути використаний при наступних 
викликах (наприклад, результат ітерацій може бути прийнятий 
за початкове наближення при черговому виклику). Оператор 
(атрибут) save зберігає обраховане значення змінних (крім 
масивів зі змінними межами) до моменту наступного входу в 
процедуру. Таким чином, можна забезпечити підрахунок 
кількості звертань до процедури, сумарний час її виконання, 
накопичувати результати обробки внутрішніх даних. 
Оператор save дозволяє додати властивість збереження 
результату всім об’єктам, які перераховані у його списку. 
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4.3. Функції 

 
Звертання до функції може виконуватися безпосередньо із 

виразу, при цьому повертається значенння, яке 
використовується в тім же виразі. Це значення є єдиним 
результатом виклику функції1. Воно зіставляється з іменем 
функції; тому в заголовку функції звичайно відсутній 
відповідний параметр, а в специфікації для імені функції 
вказуються атрибути результату: 

integer function sumints(x)  
При відсутності опису типу в заголовку або внутрішніх 
операторах оголошення атрибутів, тип результату буде 
призначений за замовчуванням відповідно до першої літери 
імені функції. Обчислення функції повинне закінчуватися 
присвоюванням її імені відповідного значення, після якого 
стоїть завершальний оператор 

end [ function <ім’я>] 
Ім’я функції повинне бути оголошене у викликаючій 
процедурі з атрибутами результату, що повертається. 
 

Зауваження. Вказівник функції, що викликається, з 
порожнім списком аргументів повинен обов’язково містити 
дужки. 
 

При використанні зовнішньої процедури-функції програма 
із прикладу 1, може мати наступний вигляд : 

program pf 
real f,y,x/0.2/ 
y=(f(x)+2*f(2*x))/(x-f(x+0.5)**2)  
print * , ' y =  ',y  
end program pf 

! 

                                                           

1
 Результат виклику функції на мові Fortran може бути 
структурованим, тобто масивом. 
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function f(a)  
real a 
f=sin(a)-exp(-a)  
end function f 
Звертання до функції не повинне перевизначати змінних, 

що використовуються в одному операторі з її викликом – 
зокрема, її аргументів (вимога відсутності побічного ефекту). 
Якщо, наприклад, функція f(х), крім відповідного значення, 
буде міняти ще й свій аргумент, то порушиться природна 
рівність f(x)+x ≡ х+f(х), а добуток f(x)*f( х) не буде 
дорівнювати f (х)**2. 
 
4.4. Області видимості міток й імен 

 
Видимими називають об’єкти, на які можна посилатися з 

даного місця програми. Імена програмних компонентів і 
зовнішніх процедур глобальні, тобто доступні з будь-якого 
місця програми. Кожне з них повинне відрізнятися від всіх 
інших, а також від імен локальних об’єктів. 

Кожне ім’я видиме зі свого безпосереднього носія, крім 
тих вкладених конструкцій (процедури, інтерфейсні блоки й 
декларації похідних типів), де воно перевизначається. 
Аналогічно із використанням числових міток. Будь-який 
оператор переходу можливий тільки на видиму з даної точки 
мітку. Нагадаємо, що переходи всередину блоку поза його 
початком потенційно небезпечні і компілятор при виявленні 
таких ситуацій видає попередження. 
 
4.5. Розташування операторів 

 
Наведемо зведену таблицю відносного розташування 

операторів програмної одиниці (табл. 4.1). Відносний порядок 
конструкцій з вертикальних блоків таблиці, що мають 
загальний горизонтальний перетин, довільний. Всі оператори 
опису даних повинні передувати операторам, що 
виконуються. Оператори, які розділені горизонтальними  
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Таблиця 4.1. Відносне розташування операторів 

 
лініями, мінятися місцями не можуть. 

Коментарі припустимі в будь-якому місці програми. Будь-
які посилання на іменовані константи можуть розміщуватися 
тільки після відповідного оператора (атрибута) parameter. 
Якщо програмна одиниця містить метакоманди глобального 
керування трансляцією $integer, $real, $optimize, вони повинні 
передувати її заголовку; інші метакоманди розміщуються 
довільно. 
 
4.6. Внутрішні процедури 

 
Внутрішні процедури (як підпрограми, так і функції) 

можуть бути описані наприкінці головної програми, 
зовнішньої або модульної процедури після ключового слова 

Оператори PROGRAM, SUBROUTINE, 
FUNCTION або MODULE 

 
Оператор USE 

 
 
 
Оператор 
FORMAT 

Оператор IMPLICIT NONE 

Оператори 
PARAMETER 

Оператори 
IMPLICIT 

Оператори 
PARAMETER 
й DATA 

Визначення похідних типів, 
інтерфейсні блоки, 

оператори опису типів, 
інші оператори описів 

Оператори, що виконуються 

Оператор CONTAINS 

Внутрішні або модульні процедури 

Оператор END 
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contains. Звичайно так оформляють алгоритми, особливо тісно 
пов’язані з конкретним завданням. Внутрішня процедура 
працює тільки в середовищі свого носія і може бути 
викликана тільки з нього або з іншої внутрішньої процедури 
того ж носія. Вона може посилатися на локальні імена об’єктів 
свого носія, що дозволяє передавати їй інформацію поза 
параметрами. Останнє зменшує необхідне число параметрів і 
спрощує її виклик. Також можливе використання внутрішніх 
процедур без параметрів. 

При використанні внутрішньої процедури-функції 
завдання, яке обговорювалося вище, оформляється таким 
чином: 

program pf 
real y,x/0.2/ 
y=(f(x)+2*f(2*x))/(x-f(x+0.5)**2)  
print * , ' y =  ',y  
contains 
function f(a)  
real a 
f=sin(a)-exp(-a)  
end function f 
end program pf 
Зрозуміло, що тут може бути використана і внутрішня 

підпрограма. 
Внутрішні процедури не можуть містити вкладених інших 

внутрішніх процедур. Вони не можуть бути фактичними 
параметрами звертань до інших процедур. Ця обставина не 
дозволяє, наприклад, застосовувати стандартну процедуру 
числового інтегрування для підінтегральної функції, частина 
об’єктів якої визначена в її носії. 
 
4.7. Інтерфейс процедур 
 

Інтерфейсом процедури називається мінімально необхідна 
для її виклику сукупність відомостей про неї: підпрограма це 
або функція, яка структура списку параметрів і атрибути 
останніх. Інтерфейс внутрішньої процедури, а також 
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модульної процедури, що приєднана до викликаючої 
програмної одиниці оператором use, безпосередньо доступна 
компілятору і тому вважається явною. Для успішної роботи із 
зовнішніми процедурами їхні імена повинні бути перераховані 
в операторі external викликаючої програмної одиниці перед 
першим оператором, що виконується. Інтерфейс для кожної з 
них повинен бути заданий явно блоком 

interface 
<тіло_інтерфейса>  
end interface 
Тіло інтерфейса − це функціонально еквівалентна копія 

заголовка процедури, специфікації параметрів і завершального 
оператора end з точністю до імен параметрів і розміщення 
інформації (припустиме інше групування атрибутів 
параметрів). 

Інтерфейс може бути груповим. У цьому випадку 
сімейству процедур дається загальне ім’я, за яким в кожному 
конкретному випадку викликається одна з них. Процедури 
сімейства повинні розрізнятися хоча б одним з наступних 
ознак: 
• кількість або імена необов’язкових параметрів, 
• атрибути параметра, 
• ранг (розмірність) параметрів-масивів. 

Наведемо приклад групового інтерфейсу до процедур 
визначення евклідової відстані між двома точками на площині 
в неперервному випадку і по модулю різниці однойменних 
координат на квадратній сітці – у дискретному: 

interface dist 
real function dr(x,y) 

real, dimension(2), intent(in) :: x,y  
end real function dr 

integer function di(x,y) 
integer, dimension(2), intent(in) :: x,y  

end integer function di  
end interface dist 
У кожному разі функція викликається як dist(x,y). 
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Використання блоку інтерфейсу обов’язкове, якщо 
зовнішня процедура 
• викликається із ключовим або з відсутнім аргументом; 
• перевизначає оператор або присвоєння при використанні 

похідних типів даних; 
• формує відповідний масив або рядок змінної довжини; 
• має параметром масив передбачуваної форми або 

вказівник; 
• є формальним або фактичним параметром; 
• викликається за родовим іменем. 

Інтерфейс або посилання на модуль, що його містить, 
повинні бути поміщені перед першим викликом відповідної 
процедури. 
 
4.8. Спеціальні види параметрів 

4.8.1. Масиви як параметри 

 
Цей розділ ми почнемо із приклада заголовка процедури, 

де специфікуються різні види формальних параметрів-
масивів : 

subroutine up(n,p,r,s,t) 
real,dimension(1:15,5,10) :: p ! с явними межами 
real,dimension(n,n+2) :: t ! автоматичний 
real,dimension(l:15,n,*) :: r ! відомого розміру 
real,dimension(:,5:) :: s ! відомої форми 
Рекомендуються використовувати при серйозному 

практичному програмуванні саме такі форми запису заголовка 
процедури (з додатковою вказівкою в коментарях на 
призначення процедури, на опис алгоритму і на зміст 
формальних параметрів). 

Всі змінні межі автоматичного масиву повинні явно бути 
виражені через інші формальні параметри процедури. 
Текстовий формальний параметр може бути описаний із 
зірочкою замість вказання довжини. Тоді він автоматично 
переймає довжину фактичного параметра. Якщо ж всередині 
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процедури знадобиться довжина фактичного параметра-рядка, 
її можна одержати звертанням до вбудованої функції lеn. 

Масив відомої форми запозичить свою форму із 
пов’язаного з ним фактичного параметра з можливою зміною 
меж індексів (у даному прикладі в масиві s нижні межі 
індексів будуть 1 й 5, відповідно, незалежно від нижніх меж 
аргументу). Для зменшення числа параметрів процедури 
фактичні межі аргументів-масивів можна визначити 
звертанням до вбудованої функції 

size(<ім’я_параметра_масиву>, <dim>) , 
де <dim> — номер виміру, що нас цікавить. За замовчуванням 
нижня межа екстента масиву дорівнює 1.  

Підкреслимо, що передаються не межі масиву, а його 
форма (екстенти). Якщо, наприклад, фактичний масив w 
описано як  

real, dimension(0:10,0:12) :: w,  
а формальний fw – як 

real, dimension(:,:) :: fw,  
то елементу w(i,j) буде зіставлений елемент fw(i+l ,j+l). 

Можна, однак, зажадати, щоб структура параметра 
повністю переймалася із аргументу. Тоді специфікація масива 
dimension по кожному виміру повинна містити в собі нижню 
межу (яка у даному випадку дорівнює 0). 

Масив відомого розміру запозичає у фактичного параметра 
тільки число елементів. Його верхня межа по останньому 
виміру визначається з врахуванням заданих в описі екстентів 
по старших вимірах. При цьому може відбуватися 
перетворення форми. Приклад : 

dimension frr(3,4,5) 
… 

call trp(frr) 
… 

contains 
subroutine trp(arr) 

real, dimension (15,0:*)  :: arr 
… 
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Тут вихідний тривимірний масив буде оброблятися в 
підпрограмі як матриця із 3*4*5/15=4 стовпчиками й 
номерами стовпчиків 0:3. 
 

Зауваження. Використання параметра-масива відомого 
розміру виключає контроль діапазону, індексів і тим знижує 
надійність програми. 
 

Наведемо кілька прикладів роботи з параметрами-
масивами: 

program parmatr 
integer, dimension(4,4)  :: a  
integer b,i,j  
do i=1,4 
 do j=1,4; a(i,j)=i+4*(j-1); end do  
end do 
write (*,'(1x,4i6)') ((a(i,j),j=1,4),i=1,4)  
print *,'   '  
b=sumv(a(3,:)) 
print *,   'For 3ed string b = ',b !    36 
b=sumarr(a(3,2:3),2) 
print *,   'For array section of 3ed string b =  ', b !    18  
b=sumarr(a(2:3,2),2) 
print *,   'For array section of 2nd row b =  ', b !    13  
b=sumarr(a,16) 
print *,   'For full matrix b = ', b !    136 
b=sumarr(a(:2,2:),6) 
print *,   'For square array section b =  ', b !    57  
contains 
integer function sumv(a)  
integer a(:)  
integer i,n,s  
n=size(a) 
s=0 
do i=1,n; s=s+a(i); end do  
sumv=s  
end function sumv 
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integer function sumarr(a,k)  
integer a(*)  
integer i,k,s  
s=0 
do i=1,k; s=s+a(i); end do 
sumarr=s  
end function sumarr  
end program parmatr 
Для зіставлення представлених у коментарях результатів 

виконання окремих операторів цієї програми наведемо 
роздруківку вхідної матриці:  

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

 
 
 =
 
 
 

a  

Відзначимо, що в процедурі sumarr принципово необхідно 
вказувати число елементів масиву, що сумується, оскільки 
відповідний параметр не має форми і до нього не можна 
звертатися з функцією size. 

Результатом функції на мові Fortran може бути масив. У 
цьому випадку в її заголовку повинна бути присутня 
специфікація (result <ім’я>), а для масиву в специфікації 
параметрів повинні бути зазначені явні межі. Природно, що 
відповідне значення повинен одержувати масив, що 
специфікований в result. 

Наведемо програму розв’язання системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь A x b=
�

�

 за формулою 1x A b−=
�

�

 при 
відомій зворотній матриці коефіцієнтів з використанням 

матричної функції для двох різних векторів b
�

. 
program vecfun  
interface 
 function mvm(a,b) result (c)  
  real a,b,c 
  dimension a(:,:),b(:),c(size(a,1))  
 end function mvm  
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end interface  
real ainv,b1,b2,x1,x2 
dimension ainv(3,3),b1(3),b2(3),x1(3),x2(3) 
data ainv /1.0,2.6,3.4,-1.7,4.4,0.8,3.6,-4.3,2.7/ 
data b1 /0.8,-4.,2.5/, b2/2.6,0.8,3.7/  
x1=mvm(ainv,b1) 
print *,  x1 !   16.60    -26.27      6.27 
x2=mvm(ainv,b2) 
print *,  x2 !   14.56      -5.63    19.47 
end program vecfun 
function mvm(a,b) result (c)  
real a,b,c 
dimension a(:,:),b(:),c(size(a,1))  
do i=1,size(a,1) 
c(i)=dot_product(a(i,:),b)  
end do  
end function mvm 
Тут застосована покомпонентна операція скалярного 

перемножування векторів dot_product. Відзначимо також 
обов’язковість у цьому випадку явного інтерфейсу. 

Процедурі, що має в якості параметрів розташовувані 
масиви, розміри яких змінюються в процесі розрахунків, 
можуть знадобитися і локальні масиви із розміром, що 
змінюється. Межі таких масивів при їхній відсутності в 
списку параметрів можуть визначатися за допомогою функції 
size. 

Розташовувані масиви не можуть бути формальними 
параметрами процедур або бути результатом функції, однак 
їхнє використання в якості фактичних параметрів припустиме. 
Розташовувані масиви можуть використовуватися і в якості 
локальних об’єктів процедур, що описуються за схемою: 

real, allocatable, dimension(:,:)   ::  u  
Пам’ять їм виділяється оператором allocate після 

обчислення необхідних примежових значень.  
Перед виходом із процедури зайнята розташовуваними 

масивами пам’ять повинна бути звільнена оператором 
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deallocate, інакше виникнуть неприємності при наступному 
виклику цієї процедури. 
 

Зауваження. Підчас виконання процедури будь-які 
перевизначення змінних, що входять у вирази для примежових 
пар масивів-параметрів, не змінюють фактичних меж цих 
масивів. 
 
4.8.2. Процедури як параметри 

 
Іноді параметром процедури (підпрограми або функції) 

повинна бути інша підпрограма або функція. Подібні 
параметри називаються формальними процедурами. Зокрема, 
вони необхідні в стандартних функціональних процедурах: 
мінімізації, апроксимації, інтегрування та диференціювання 
довільних функцій, розв’язання рівнянь і т.і. Атрибут intent 
для такого параметра не потрібний, але блок interface у 
викликаючій процедурі − обов’язковий. 

Наприклад необхідно обчислити різницю інтегралів 

0 0
sin cos

b cye y dy z dz− −∫ ∫  

із використанням функції, що обчислює 
0

( )
a

f x dx∫  за 

формулою трапецій із розбиттям інтервалу на 10 частин. 
program numint 
real b,c,z,z1,z2  
interface 
 real function esin(y) 
  real y  
 end function esin 
 real function mycos(y)  
  real y 
 end function mycos  
end interface  
b=2.0; c=1.6 
z1=sintg(b,esin); z2=sintg(c,mycos)  
z=z1-z2 
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print *, ' z = ',z  ! -5.347379e-01  
contains 
real function sintg(a,f) 
real   a,f 
real   h,x,s 
integer i 
s=(f(0.0)+f(a))/2.0  
h=a/10.0; x=h 
do i=1,9; s=s+f(x); x=x+h; end do  
sintg=s*h  
end function sintg  
end program numint 
real function esin(y)  
real y 
esin=exp(-y)*sin(y)  
end function esin 
real function mycos(y)  
real y 
mycos=cos(y)  
end function mycos 
Це завдання вдалося розв’язати тільки після 

перевизначення вбудованої функції (див. функцію mycos)1.  
Відзначені обмеження відносяться до випадку, коли 

процедура передається, як правило, для одержання значення. 
Готові значення відповідають статичним формальним 
параметрам і обчислюються перед входом у процедуру. 
 
4.8.3. Необов’язкові і ключові параметри 

 
Список параметрів може бути досить довгим, що утрудняє 

роботу з ним і часто приводить до помилок. Якщо деякі 

                                                           

1 Теоретично повинні були спрацювати комбінація опису intrinsic 
acos (специфічне ім’я замість родового) і відповідно скорегований 
оператор обчислення z2. 
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параметри не є обов’язкові, то їх можна оголосити з 
додатковим атрибутом optional і задавати при виклику тільки 
по необхідності. У тілі такої процедури необхідне звертання 
до вбудованої логічної функції present(<ім’я_параметра>), яка 
перевіряє наявність необов’язкового параметра, і залежно від 
її результату потрібно програмувати подальші дії. Опис 
процедури не фіксує спосіб завдання аргументу, що дозволяє 
при виклику використати кожен з них або їхню комбінацію. 
Обговорюваний прийом є зручним засобом реалізації різних 
замовчувань. 

Виконаємо розрахунок відношення скалярних добутків 

векторів ( ) ( ), ,s a b a a=
�
� � �

, який часто зустрічається при 

розв’язанні задач оптимізації,: 
program optparms  
interface 
 real function dpropt(a,c)  
  real a(:), c( :)  
  optional c  
 end function dpropt  
end interface  
real a,b,s  
dimension a(3),b(3)  
data a/2,6,5/, b/1,8,3/ 
s=dpropt(a,b)/dpropt(a)  
print *,  's = ',s   ! 1.0 
end program optparms 
real function dpropt(a,c)  
real a(:), c(:)  
optional c 
if (present(c)) then 
dpropt=dot_product(a,c) 
else 
dpropt=dot_product(a,a) 
end if  
end function dpropt 
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Розглянутий прийом добре сполучається із застосуванням 
ключових аргументів, які підставляють при виклику за 
схемою 

<ім’я_формального_параметра> = <значення>. 
Для роботи із ключовим параметром у програмі optparms 
досить замінити тільки dropt=dot_product(a,b) на 
dropt=dot_product(a,c=b). 

При виклику процедури спочатку перераховують 
позиційні аргументи, а потім ключові. Використання 
ключових параметрів збільшує необхідність інтерфейсу, 
оскільки тільки із нього викликаюча програма може 
довідатися ім’я параметра. Застосування ключових аргументів 
із мнемонічними іменами поліпшує читання програми й 
виключає помилки через перестановку параметрів. 
 
4.9. Рекурсивні процедури 

 
За замовчуванням на мові Fortran старих версій процедура 

не може викликати сама себе ні безпосередньо, ні непрямим 
чином (через ланцюжок викликів). Однак рекурсія іноді 
необхідна. Для прикладу згадаємо задачі, які можуть бути 
розв’язані зведенням до задач меншого розміру (обчислення 
гамма-функції, сортування, динамічне програмування, метод 
гілок і границь, обчислення кратного інтегралу і т.і.). При 
обчисленні кратного інтегралу зовнішній інтеграл 
використовується в якості підінтегральної функції для 
внутрішнього інтегралу і обидва можуть бути обчислені 
рекурсивним звертанням до однієї і тій же процедури 
числового інтегрування. 

В сучасних версіях мови Fortran можливість рекурсивних 
дій забезпечується префіксом recursive в заголовоку 
процедури, що викликається. 

Якщо функція викликає себе безпосередньо, то її результат 
повинен мати нове ім’я, яке відмінне від імені функції. Тоді 
значення результату присвоюється новому імені, і це ж ім’я 
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вказується в заголовку процедури після списку параметрів у 
формі result(<ім’я>).  

Проілюструємо використання рекурсії спочатку на 
класичному прикладі обчислення факторіала: 

program recur  
integer x,y  
interface 
 recursive function fact(x) result(fx)  
  integer x,fx 
 end function fact  
end interface  
y=fact(6) 
print *,   'fact(6) =  ' ,y   ! 720 
end program recur 
recursive function fact(x) result(fx)  
integer fx  
integer x  
if (x>0) then 
  fx=x*fact(x-1)  
else 
  fx=1  
end if  
end function fact 
Більш змістовним є використання рекурсивного 

розрахунку багаточленів Чебишева. Ці багаточлени 
обчислюються за формулами 

0 1

1 2

( ) 1, ( ) ,

( ) 2 ( ) ( ) , 2,3,k k k

T x T x x

T x xT x T x k− −

= =
= − = …

 

Код програми : 
program chebrec  
real x/2/,y  
integer k  
interface 
 recursive function cheb(k,x) result(tch)  
  integer k  
  real       tch  
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 end function cheb  
end interface  
do k=0,3 
y=cheb(k,x) 
print *,  'k = ',k,  ' y = ',y  !  1, 2, 7, 26  
end do  
end program chebrec 
recursive function cheb(k,x) result(tch) 
integer   k 
real,save  :: t0 
real t1,tch 
t0=1.0; t1=x  
if (k == 0) then 
tch=t0  
else if (k == 1) then 
tch=t1  
else 
t1=cheb(k-1,x); tch=2*x*t1-t0 
t0=t1  
end if  
end function cheb 

 
Зауваження. Для рекурсивної функції cheb принципову 

роль грає атрибут save змінної t0, що забезпечує збереження 
її значень між викликами. Для таких змінних ініціалізація 
виконується тільки при першому виклику процедури. 
 

Реалізація рекурсії пов’язана із повторним входом у блок 
(процедуру) до виходу з попереднього входження. Відповідно 
вона породжує одночасно існуючі копії блоку в кількості, яка 
обумовлена кратністю рекурсії, що виконується, і може бути 
досить накладною як за витратою пам’яті, так і за часом 
обчислення. Якщо рекурсію вдається замінити рекурентним 
співвідношенням, таку можливість потрібно обов’язково 
використати. Наведемо рекурентний варіант програми 
розв’язання попереднього завдання про багаточлени 
Чебишева. 
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Код програми: 
program recurr 
real x/2/,y  
integer k  
interface 
 real function cheb(k,x)  
  integer k  
  real      x  
 end function cheb  
end interface  
do k=0,3 
y=cheb(k,x) 
print *,  'k =', k,' y = ',y ! 1, 2, 7, 26 
end do  
end program recurr 
real function cheb(k,x) 
integer     k 
real t0,t1 
t0=1.0; t1=x  
if (k == 0) then 
 cheb=t0  
else if (k == 1) then 
 cheb=t1  
else 
 do n=2,k 
  t2=2*x*t1-t0  
  t0=t1; t1=t2  
 end do  
 cheb=t2  
end if  
end function cheb 

 
4.10. Загальні області і підпрограми даних 

 
Інформація з однієї програмної одиниці в іншу звичайно 

передається через формальні й фактичні параметри. Однак для 
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передачі інформації існує й інша можливість. Під об’єкти, що 
оголошені в операторах опису як загальні області для різних 
програмних одиниць, виділяється та ж сама ділянка пам’яті. 
Отже, якщо в одній програмній одиниці використовується 
змінна х, а в іншій − змінна р, і ці змінні означають один і той 
самий об’єкт, то, додаючи в одну програмну одиницю 
оператор common х, а в іншу − common р, ми забезпечимо 
виділення під змінні х і р того ж самого поля пам’яті. І якщо в 
процесі реалізації однієї програмної одиниці зміниться х, то в 
інший точно так само зміниться р. Використання загальних 
областей (блоків) дозволяє : 
• заощаджувати пам’ять компютера; 
• гарантувати ідентичність інформації для різних 

споживачів; 
• максимально розпаралелити процес програмування, 

звівши до мінімуму число визначених позначень; 
• полегшити програмування процедур і звертань до них 

завдяки скороченню списку параметрів. 
 

Зауваження. Використання загальних блоків у зв’язку зі 
зменшенням наочності обміну інформацією знижує 
надійність програмування. 
 

Оператор опису загальних областей відноситься до 
операторів, що не виконуються, і має вигляд 

common /<ім’я_області>/ <список_даних>  
… 

/<ім’я_області>/ <список_даних> 
Імена областей можуть бути відсутніми (точніше, 

записуватися у вигляді //). Тоді вміст цих областей 
відноситься до єдиного непоіменованого загального блоку. 
Елементи однойменних (зокрема, непоіменованих) загальних 
областей, що перераховані в різних програмних одиницях, 
ототожнюються в порядку їхнього перерахування. Зрозуміло, 
це припускає однотипність об’єктів, які зіставляються. Імена 
загальних областей не мають відношення до інших імен, а 
отже, тим самим ім’ям можна назвати як загальну область, так 
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і будь-який інший об’єкт програми. Список даних складається 
з елементів, які відокремлені одне від одного комами. 
Елементами списку можуть бути як змінні, так і масиви.  
 

Зауваження: 
• Довжини однойменних загальних областей повинні бути 

однаковими.  
• Непомічені загальні блоки, що визначені в різних 

програмних одиницях, можуть мати різну довжину. 
 

Програмна одиниця block data використовується для 
ініціалізації об’єктів іменованих загальних блоків. Структура 
її очевидна із прикладу: 

block data startup 
character band(len=12), range(len=15), pre(len=9), &  

alloc(len=17) 
integer line_width, font, s1 
common /head/ band, range, pre, alloc 
common /page/ line_width, font, si 
data range, pre /'range of values',  'precision'/ 
data alloc /'mem_alloc'/, line_width, si /79,60/  

end block data 
block data 

integer u(3)  
real m 
logical l1,l2  
dimension s(4),t(2)  
complex z 
common /oba/u,m,l1,l2/obb/s,z,t(2) 
data u(l),u(2),u(3)/3*12/, m/13.1/,  & 

 l1,l2/.true.,.false./,    & 
 s(l),s(2),s(3),s(4)/2*3.1,2*7.8/, z(1.0,1.0)/, & 
 t(l),t(2)/1.15,.26/  

end block data 
Тут загальні об’єкти спочатку специфікуються, потім 

розподіляються по загальних областях і, нарешті, одержують 
значення в операторі data. Оскільки в цьому операторі імена 
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загальних областей не вказуються, серед імен об’єктів, що 
одержують значення, не повинно бути співпадаючих. 
 

Зауваження. Елементам непоіменованих загальних 
областей присвоювати початкові значення подібним чином не 
дозволяється. 
 
4.11. Модулі та їх використання 

 
Модулі на мові Fortran оформлюються окремими файлами 

в складі проекту і компілюються окремо від головної 
програми. Модулі можуть: 
• містити деякі процедури, які часто використовуються; 
• об’являти глобальні змінні і похідні типи, 
• об’являти інтерфейс для зовнішніх процедур, що містяться 

у бібліотеці, 
• ініціювати глобальні дані і динамічні масиви. 

Модулі можуть використовуватися для організації 
бібліотеки підпрограм. Модульні процедури можуть містити 
власні внутрішні процедури. Змінні, які у раннніх версіях 
мови Fortran зберігаються у загальних блоках, в F90 
рекомендується перенести в іменовані модулі. При переробці 
таких програм описи в загальних блоках повинні бути 
замінені операторами  

use <ім’я_модуля> 
Використання модулів нагадує явну вставку в програму 

коду операторами include <ім’я_файлу>, але має наступні 
переваги: 
• Може містити похідні типи даних, спеціальні оператори 

для похідних типів. 
• Може узагальнювати вбудовані оператори на похідні типи 

даних. 
• “Рятує” програміста від детального знайомства зі 

згаданими об’єктами (“інкапсулює” їх). 
• Контролює імена констант, змінних і процедур і при 

необхідності забезпечує тимчасове перенайменування 
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названих об’єктів. 
• Організує для викликаючої програми інтерфейс із 

модульними процедурами. 
• Концентрує всю потрібну інформацію й забезпечує її 

однакове використання різними викликаючими 
програмними одиницями. 
Таким чином, модуль є ідеальним інструментом 

програмної реалізації абстрактних типів даних. 
Модуль має наступну структуру: 

module <ім’я_модуля> 
[<оператори_опису>] 
[contains 
<модульні_процедури>]  
end [module [<ім’я_модуля>]] 
Об’єкти модуля доступні в програмній одиниці, що 

містить (відразу після заголовка) оператор use <ім’я_модуля>. 
Модуль може, у свою чергу, посилатися на інші модулі, однак 
транзитивний виклик об’єктів не припускається: кожному 
модулю, що використовується, повинен відповідати свій 
оператор use. 

Оператор use <ім’я_модуля> відкриває викликаючому 
компоненту доступ до всіх об’єктів зазначеного модуля, крім 
тих, що мають атрибут private. Такими об’єктами можуть бути 
похідні типи, змінні, іменовані константи, групи namelist, 
блоки інтерфейсу і загальних ідентифікаторів, що йменують 
сімейство процедур. 
 
4.11.1. Модуль із глобальними даними 

 
Дані і визначення похідних типів можна винести в 

окремий модуль: 
module data_module  
save 
real a(10), b, c(20,20)  
integer, parameter :: j=10 
integer :: i=0 
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complex d(j,j)  
type nonzero 
  integer one, two 
  real three  
end type nonzero  
end module data_module 
Оператор save забезпечує тут збереження поточних 

значень об’єктів модуля при виході з нього. 
 
4.11.2. Модуль інтерфейсів 
 

Для зручності роботи із великими бібліотеками процедур 
інтерфейси до процедур (особливо при наявності взаємних 
посилань) доцільно зібрати в інтерфейсний модуль. Таких 
модулів може бути декілька: для різних форматів даних, 
апаратного і операційного середовища, різної проблемної 
орієнтації. 
 
4.11.3. Глобальні динамічні масиви 
 

Якщо кілька процедур містять великі динамічні масиви, 
їхнє оголошення можна зробити в загальному модулі: 

program globe 
call configarr 
call compute  

end program globe 
module workarr  

integer n 
real, allocatable, save :: a(:), b(:,:), c(:,:,:)  

end module workarr 
subroutine configarr  

use workarr  
read (*,*) n 
allocate (a(n), b(n,n), c(n,n,2*n))  

end subroutine configarr 
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subroutine compute  
use workarr 
… 
end subroutine compute 

 
4.11.4 Сімейства процедур 
 

Інтерфейсний блок дозволяє реалізувати сімейство 
процедур загального призначення, які розрізняються 
атрибутами параметрів і викликаються за загальним (родовим) 
іменем. У цьому випадку інтерфейсний блок задає родове ім’я 
і містить декілька інтерфейсних тіл (по кількості членів роду). 

Якщо членами сімейства є модульні процедури, то 
задавати тіло інтерфейсу не потрібно. Замість цього в 
інтерфейсний блок вставляється оператор 

module procedure <список_імен_процедур>  
Його природно розмістити в самому модулі. 

Виклик процедур сімейства здійснюється за родовим 
іменем, яке на етапі компіляції для кожного виклику 
заміняється спеціальним. Вибір останнього виконується 
зіставленням фактичних аргументів чергового виклику зі 
специфікаціями всередині родового інтерфейсу. 
 
4.12. Доступ до об’єктів модуля 
 

При відкритті доступу до декількох модулів не 
виключений збіг імен їхніх внутрішніх об’єктів. Можлива 
також колізія імен об’єктів модуля і викликаючої програмної 
одиниці. У таких випадках застосовують оператор 

use <ім’я_модуля>, <список_перенайменувань>  
Елементи списку мають вигляд 
<локальне_ім’я> => <use_ім’я>.  
Об’єкти тепер будуть викликатися за локальними іменами. 
Обмежувальна специфікація 

only: <список>  
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в операторі use дозволяє посилатися тільки на об’єкти, що 
перераховані в її списку. Так, у результаті виконання 
оператора 

use stat.lib, only: gauss, erl=>erlangian  
із бібліотеки stat.lib будуть доступні тільки два модулі − gauss 
та erlangian, причому останній повинен викликатися по імені 
erl. 

Об’єкти модуля (змінні, процедури, похідні типи) можна 
зробити доступними тільки всередині модуля за допомогою 
атрибута private. Аналогічні оператори private та public 
перевизначають діюче в блоці видимості щодо цієї 
властивості правило умовчання. 
 
4.13. Основні алгоритми пошуку і сортування 
 

Пошук – це перегляд деякого набору однотипних даних з 
метою знаходження одного ( або більше) елементів, що мають 
певну властивість, або із метою встановлення факту 
відсутності такого елементу (елементів). Всі методи пошуку 
поділяються на два типи [6]: 

1. Пошук у впорядкованому наборі даних; 
2. Пошук у невпорядкованому наборі даних. 
Сортування – це процес впорядкування набору даних 

одного типу за зростанням (або зменшенням) деякої ознаки. 
Процедура сортування обов’язковою передує процедурі 
пошуку, побудові функції розподілу випадкових величин і т.і. 
Найпростіші приклади впорядкованості – за алфавітом, за 
зростанням числових значень. Необхідність сортування 
визначається співставленням переваг роботи із відсортованим 
масивом даних і витрат на їх впорядкування.  
 

Зауваження. Сортування не обов’язково приводить до 
фізичного впорядкування записів: можна обмежитися лише 
впорядкуванням посилань (вказівників) на ці записи., подібно 
тому, як у бібліотеці сортують каталожні карточки. 
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Ознака, за якою відбувається сортування і пошук, 
називається ключем. Для різних процедур сортування і 
пошуку, навіть для одного і того ж масиву даних, можуть 
використовуватися різні ключі. При необхідності 
впорядкування всередині вже впорядкованих даних 
використовуються складені ключі. 

Розглянемо спочатку, як більш прості, алгоритми пошуку. 
Скомпонуємо усі алгоритми пошуку і сортування у вигляді 

окремого модуля:  
module sort_n_search 
integer,parameter :: maxn=100, Indx=maxn, Extind=maxn+1 
real,dimension(Indx) :: A 
contains 
 subroutine swap(x,y) 
  real,intent(inout) :: x,y 
  real w 
  w=x; x=y; y=w 
 end subroutine swap 
end module sort_n_search 

 
4.13.1. Задача пошуку у масиві за ключем 
 

Нехай елементи масиву A(1), A(2), …, A(N) та змінна key 
мають один і той же тип. Треба відшукати у масиві 
найменший номер і, такий що A(i)==key ; якщо ж такого 
номера немає, то результатом вважається 0. Функція лінійного 
пошуку має вигляд: 

real function LinSearch(A,n,key) 
integer n,i 
real A(n), key 

 i=1 
 do while ((i <= n) .and. (A(i) /= key)) 
  i = i+1 
 end do 
 if (I < N+1) then  
  LinSearch = i 
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 else   
  LinSearch = 0 

    end if 
end function LinSearch 
Встановимо залежність між кількістю елементів масиву й 

найбільшим можливим часом t1, що витрачається на 
виконання функції LinSearch. Узагальнимо операцію 
присвоєння та операції над значеннями скалярних типів 
(порівняння, додавання, множення тощо) терміном 
елементарна дія. Будемо вважати, що виконання елементарної 
дії займає скінчений обмежений проміжок часу, незалежний 
від конкретних операндів. За цього припущення час 
виконання програми (підпрограми) прямо пропорційний 
кількості елементарних дій в процесі виконання. Очевидно, 
що кількість елементарних дій при виконанні функції 
LinSearch прямо пропорційна кількості порівнянь A(i) /= key. 
В найгіршому випадку з ключем порівнюються всі елементи 
масиву. Звідси максимально можлива кількість дій, а значить і 
найбільший можливий час виконання функції LinSearch прямо 
(лінійно) пропорційні n або t1 ≅ O(n). Ось чому цей метод 
пошуку називається лінійним. 

Нехай значення елементів масиву впорядковані за 
зростанням: A(1) ≤ A(2) ≤ … ≤ A(n)1. Наведемо функцію, що 
здійснює дихотомічний (логарифмічний або бінарний) метод 
пошуку за ключем у відсортованому масиві :  

real function BinSearch(A,n,key) 
integer n,i,hb,lb 
real A(n), key 
lb = 1; hb = n 
do while (lb <= n) 

 i = (lb+hb) / 2 
 if (A(i) == key) then  
  goto 1 

                                                           

1
 Кажуть, що масив відсортований. 
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 else 
  if (lb == hb) then 
   exit 
  else 
   if (A(i) < key) then 
    lb = i+1 
   else  
    hb = i 
   end if 
  end if 
 end if 
 end do 
 i = n+1 
1 if (i < n+1) then  
  BinSearch = i 
 else   
  BinSearch = 0 

end if 
end function BinSearch 
Виконання тіла цикла do while вимагає сталого числа 

елементарних дій незалежно від значень змінних A, key, i, lb, 
hb. Звідси загальна кількість дій прямо пропорційна кількості 
повторень тіла циклу do while. Але для кожного повторення 
різниця hb−lb зменшується принаймні у 2 рази, тому виконань 
тіла циклу не більше, ніж log2 n. Найбільший можливий час 
виконання функції BinSearch пропорційні log2 n або 
t2 ≅ O(log2 n).  
 
4.13.2. Задачі сортування 
 

Відомо багато алгоритмів сортування. Методи сортування 
поділяються на внутрішні і зовнішні (останні – для дуже 
великих файлів, які не поміщаються у пам’яті процесора). 
Зовнішні алгоритми сортування в якості своїх підалгоритмів 
використовують внутрішні – для упорядкування частин 
файлів, що викликаються в оперативну пам’ять. 
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Лінійні алгоритми сортування використовують, якщо 
відсутня будь-яка структура в об’єкті сортування. Тоді його 
елементи проглядаються підряд. . Найбільший можливий час 
виконання такого алгоритму ≅ O(n2), де n – довжина масива. 
Нелінійні методи орієнтовані на частково структуровані 
об’єкти. Зауважимо, що всі найбільш ефективні алгоритми 
сортування – саме нелінійні. Далі будуть наведені декілька 
найбільш відомих лінійних та нелінійних алгоритмів, які 
можуть бути використані для сортування даних по 
неспаданню1. 

Розглянемо спочатку процедуру лінійного вибору із 
обміном. Тут на початку першого кроку вважається, що 
перший елемент списку має найменше значення. Це значення 
разом з його адресою пересилається в робочу пам’ять, а потім 
порівнюється з усіма наступними елементами, поки не 
зустрінеться найменший. Тоді найменший елемент міняється 
місцями з першим і перегляд списку продовжується. Другий 
крок починається вже із другого елемента списку. Після 
закінчення другого кроку другий по величині елемент займає 
другу позицію списку і т.і. Виконання алгоритму закінчується, 
коли своє місце займає (n–1)-й елемент списку. 

Код процедури лінійного вибору: 
subroutine ChanlinSort(A,n) 
integer,intent(in)  :: n 
real,intent(inout)  :: A(:) 
integer i,j,k 
real p 
do i=1,n-1 
 p=A(i); k=i 
 do j=i+1,n 
  if (A(j)<p) then 
   p=A(j); k=j 
  end if 

                                                           

1 Модифікація алгоритмів для інших критеріїв впорядкованості 
зводиться до заміни умови сортування. 
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 end do 
 A(k)=A(i); A(i)=p 
end do 
end subroutine ChanlinSort 
Розглянемо “бульбашкове” сортування – найефективніший 

серед лінійних алгоритмів сортування масиву. Нехай елементи 
масиву A(1), A(2), …, A(n). Послідовно, від першого до 
передостаннього елемента порівнюються значення сусідніх 
елементів: якщо A(i) > A(i+1), то їхні значення обмінюються. 
В результаті останній елемент набуває найбільшого значення 
(найбільша „бульбашка” спливає нагору). При другому 
проході другий за величиною елемент займає місце 
передостаннього елемента і т.і. Очевидно, що найбільше 
можливе число елементарних дій за цим способом прямо 
пропорційне кількості порівнянь. Тому час сортування масиву 
із N елементів у такий спосіб t3 ≅ O(n*(n-1)). 

Код процедури „бульбашкового” сортування: 
subroutine BulbSort(A,n); 
integer,intent(in)  :: n 
real,intent(inout)  :: A(:) 
integer i,k 
do k=n,2,-1 
  do i=1,k-1 
 if (A(i) > A(i+1)) then 
  call swap(A(i),A(i+1)) 
 end if 
  end do 
end do 
end subroutine BulbSort 
Лінійні алгоритми „бульбашкового” сортування і 

сортування вибором є одними із найменш ефективних. 
Розглянемо тепер приклад нелінійного алгоритму сортування, 
оскільки нелінійні алгоритми мають час сортування масиву із 
n елементів ≅ O(n*log2 n). Нелінійні алгоритми також 
являються найбільш ефективними і при сортуванні частково 
впорядкуваного масиву. 
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Найбільш ефективним серед нелінійних алгоритмів 
сортування є запропонований Ч.Хоаром в 1960 році 
рекурсивний алгоритм швидкого сортування. Ідея цієї 
процедури полягає у визначенні місця початкового елемента 
масива у вже впорядкованій послідовності елементів. Згідно 
процедури швидкого сортування кожний її крок рекурсивно 
зводиться до сортування двох масивів меншого розміру. 
Відомо багато варіантів цієї процедури. Зупинимося на двох із 
них: на класичній процедурі швидкого сортування, що 
наведена у третьому томі монографії Д. Кнута [6] і 
використовує рекурсивну підпрограму QuickSort, та на 
сучасній її версії, що наведена у монографії А. Маркуса [26] і 
використовує рекурсивну функцію qsort_reals. 

Нижче наведено код програми, що містить обидві 
процедури швидкого сортування : 

program sort1 
use sort_n_search 
integer,parameter :: nn=10 
real,dimension(nn) :: A0,A1 
data A0/1.,-2.,9.,0.,14.,24.,-5.,8.,12.,3./ 
open(2,file='Qsort.txt') 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 

!--------------------------------------------------- 
call QuickSort(A0,1,nn)  ! 1 

!--------------------------------------------------- 
write(2,*) 'Sub sorting' 
write(*,*) 'Sub sorting' 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 

!--------------------------------------------------- 
A1 = qsort_reals(A0)   ! 2 

!--------------------------------------------------- 
write(2,*) 'Fun sorting' 
write(*,*) 'Fun sorting' 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
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write(*,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
end program sort1 

!--------------------------------------------------- 
subroutine swap(x,y) 
real,intent(inout) :: x,y 
real w 
w=x; x=y; y=w 
end subroutine swap 

!--------------------------------------------------- 
recursive subroutine QuickSort(A,l,r)1 
integer,intent(in)  :: l,r 
real,intent(inout)  :: A(:) 
integer l1,r1 
l1=l; r1=r 
z00: do 
 do while(A(r1)>A(l1)) 
  r1=r1-1 
  if (l1 == r1) exit z00 
 end do 
 call swap(A(l1),A(r1)) 
 do while(A(l1)<A(r1)) 
  l1=l1+1 
  if (l1 == r1) exit z00 
 end do 
 call swap(A(l1),A(r1)) 
end do z00 
if (r1-l>1) call QuickSort(A,l,r1-1) 
if (r-r1>1) call QuickSort(A,r1+1,r) 
end subroutine QuickSort 

!--------------------------------------------------- 
recursive function qsort_reals( data0 ) result( sorted ) 
real, dimension(:), intent(in) :: data0 

                                                           

1 Обидві процедури швидкого сортування містяться у модулі 
sort_n_search. 
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real, dimension(1:size(data0)) :: sorted 
 if ( size(data0) > 1 ) then 
     sorted = & 

!  Sorting data0(i) >= data0(i+ 1) 
!************************************************** ** 
!    (/ qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) > data0(1) ) ), & 
!    data0(1), & 
!        qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) <= data0(1) ) ) /) 
!************************************************** ** 
!  Sorting data0(i) <= data0(i+ 1) 

(/ qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) < data0(1) ) ), & 
      data0(1), & 
    qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) >= data0(1) ) ) /) 
else 
    sorted = data0 
end if 
end function qsort_reals 

!--------------------------------------------------- 
Зауваження: 

• При відсутності йменування “ глухого” циклу в 
рекурсивній підпрограмі QuickSort оператор exit без імені 
дозволив би вийти лише із внутрішнього циклу.  

• Сама процедури сортування для рекурсивної функції 
qsort_reals оформлена через стандартну процедуру pack, 
що описана у розділі 3.7.2.  

• Закоментована і виділена зірочками частина коду функції 
qsort_reals відповідає за сортування масиву по 
неспаданню.  

 
4.13.3. Про зовнішнє сортування 
 

При необхідності впорядкування дуже великих файлів 
вони поділяються на окремі частини, кожна із яких 
поміщається повністю в оператативній пам’яті і може бути 
упорядкована одним із описаних вище методів. Потім 
впорядковані проміжні файли зчитуються по частинам, 
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частини зливаються і результат злиття послідовно засилається 
у вихідний файл. 

Нехай два впорядкованих по неспаданню масивів A(nn), 
B(mm) необхідно злити в один загальний впорядкований 
масив C(nm), де nm=nn+mm. 

Код процедури зовнішнього злиття1: 
subroutine merging(X,Y,Z) 
real,dimension(:) :: X,Y,Z 
integer nx,ny, ix,iy,iz,i 
nx=size(X); ny=size(Y) 
ix=1; iy=1; iz=1 
do while(ix<=nx .and. iy<=ny) 
 if (X(ix)<Y(iy)) then 
  Z(iz) = X(ix); ix=ix+1 
 else 
  Z(iz) = Y(iy); iy=iy+1 
 end if 
 iz=iz+1 
end do 
if (ix>nx) then 
 do i=iy,ny 
  Z(iz) = Y(i); iz=iz+1 
 end do 
else 
 do i=ix,nx 
  Z(iz) = X(i); iz=iz+1 
 end do 
end if 
end subroutine merging 
Скористаємося тепер процедурою зовнішнього злиття для 

об’єднання двох відсортованих по неспаданню масивів у 
новий масив, також відсортований по неспаданню. 

Код програми: 

                                                           

1 Процедура міститься у модулі sort_n_search 
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program sort3 
use sort_n_search 
implicit none 
integer,parameter :: nn=10, mm=6, nm=nn+mm 
real,dimension(mm) :: A1 
real,dimension(nn) :: A0 
real,dimension(nm) :: AA 
data A0/1.,-2.,9.,0.,14.,24.,-5.,8.,12.,3./ 
data A1/2.,-3.,10.,0.,15.,23./ !,-7.,9.,11.,5.,-24.,5/ 
open(2,file='sort.txt') 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
 call ChanlinSort(A0,nn) ! sorting A0 
 call BulbSort(A1,mm) ! sorting A1 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A1=',A1 
call merging(A0,A1,AA) 
write(2,'(a,16f6.1)') 'AA=',AA 
write(*,'(a,16f6.1)') 'AA=',AA 
end program sort3 

 
Зауваження. Багаторазові злиття масивів даних 

виконуються за схемою бінарного дерева знизу вгору 
(послідовно отримуємо подвійні, зчетверені й т.д. 
фрагменти). 
 
4.14. Запитання та вправи 

 
1) Які Вам відомі програмні компоненти мови Fortran? 
2) Для чого призначені підпрограми? 
3) Що містить у собі заголовок підпрограми? 
4) Чим відрізняються формальні й фактичні параметри? 
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5) Чим відрізняються локальні й глобальні змінні? 
6) Для чого призначені функції? 
7) Що містить у собі заголовок функції? 
8) Яка різниця між підпрограмою і функцією? 
9) Для чого призначені модулі? 
10) Які Ви знаєте типи модулів ? 
11*) Написати функцію, що друкує числа Фібоначі Fi , які 

обчислюються за рекурентною формулою: 
 F1 = F2 = 1; . Fi+ 1 = Fi + Fi-1 . 
12*) Написати рекурсивну функцію, що обчислює числа 

Фібоначі. 
13*) Скласти рекурсивну функцію для обчислення добутку 

p = m × n, використовуючи тільки операції додавання, та 
обчислити її при т= 5, п= 3. 

14) Написати рекурсивні функції обчислення найбільшого 
спільного дільника і найменшого спільного кратного. 

15) Написати рекурсивну функцію обчислення довільного 
цілого степеня від дійсного числа. 

16*) У храмі Бенареса в Ханоі бронзова плита підтримує 
3 алмазні стержні, на один із яких Бог Шива нанизав 
підчас створення світу n=64 золотих кільця (див.рис.4.2).  

 

 A C B 
Рис.4.2. Ханойські вежі. 

 

n 
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З того часу вдень і вночі монахи кожну секунду 
перекладають одне кільце за правилами: 
I. За один раз перекладається лише одне кільце. 
II. Не дозволяється більше кільце класти на менше. 
III. Можна користуватися резервною віссю C. 
Запрограмувати процедуру перекладання для n=3 та n=5 
кілець. Оцінити, коли наступить кінець світу при n=64. 
Чому не рекомендується запускати програму при n=64 ? 

 
4.15. Практичні завдання 

 
Завдання 1. Використання функцій 

 
Мета завдання 

1. Одержання навичок користування функціями. 
2. Вивчення механізму передачі параметрів. 
 

Постановка задачі 
Написати програму, що обчислює суму значень заданої у 

варіанті функції F(X,Y) у п’ятьох різних точках. Обчислення 
F(X,Y) оформити у вигляді функції. 
 

Методичні вказівки 
Для виконання завдання варто ознайомитися з наведеною 

нижче програмою РР04, що вводить дійсні значення 
аргументів X та Y, обчислює F(X,Y) за формулою 
F(X,Y) = (X+Y)-5 - (X-2*Y) 3 й виводить на друк отриманий 
результат.  

Код програми: 
program  pp04 
real x, y, fxy, pow 
write(*,*) ' Input real data (x,y) => '; read(*,*) x,y 
fxy = pow(x + y,-5.) - pow(x - 2.*y,3.) 
write(*,*) ' For x = ',x,' and y = ', y 
write(*,*) ' Value of f(x,y) = ', fxy 
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end program  pp04 
real function pow(a,b) 
integer absb 
real rab,a,b 
rab = 1.0; absb = abs(b) 
 do while(absb > 0.0) 
  rab  = rab*a 
  absb = absb - 1  
 end do 
 if (b < 0) then  
     rab = 1. / rab 
 end if 
 pow = rab 
end function pow 

 
Варто звернути увагу, що в операторі присвоєння 

rab = rab*a використовується локальна змінна rab. 
Користуватися замість неї безпосередньо ім’ям функції тут не 
дозволяється, бо ім’я функції в правій частині оператора 
присвоєння завжди інтерпретується як звертання до цієї 
функції. При цьому для піднесення дійсного числа a до цілого 
ступеня y використовується функція pow. 
 

Протокол роботи програми PP04 : 
Input real data (x,y) =>  
1.0 4.0 
  For x =    1.000000      and y =    4.000000     
  Value of f(x,y) =    343.0003 
 

Варіанти завдання: 
1. Обчислити z-суму значень функцій 

2 2 2

2 2 2

( , ) ( , ) ( 1, ) ( , )

( , 1)

z f a b f a b f a b f a b b

f a b b

= + + + + − +

+ + −
 

де 
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№ Функція ƒ(x,y) a b 
1 x4 +y4– ln(sin(x2+y2))-12,4*(x–y) 2,5 -7,3 
2 ln x – y *sin(√ x3+y3 )+2,3*cos(x2+y2) -0,5 -4,2 
3 x – y 3*sin6 (e3x –y5)-arcctg(x-y) -0,2 -0,42 
4 sin(ln x3+y3)*sin(√x2+y2)+arctg(2*x–y) 3,7 31,2 
5 arctgx2 – y2+sin(0.5*ln x – y ) + 1 1,2 -0,21 
6 0,2*cos(x2+y3) – sin x–y /1,2 – 0,1*(x+y) 4,2 0,1 

 
2. Обчислити z-суму значень функцій  

2

2 2

(sinα, ) (cosα, ) (sin α, 1)

(sinα cosα, 1) (sin α 1,cosα ),

z f a f a f a

f a f a

= + + − +

+ − − + − +
 

де 
№ Функція ƒ(x,y) α a 
7 x4 +y4– ln sin(x2+y2)  – 12,4*(x–y) π/18 -2,1 
8 ln x – y *sin(√x3+y3)+2,3*cos(x2+y2) π/3 21,3 
9 x – y 3*sin6 (e3x –y5) –arcctg(x–y) -π/14 -0,2 
10 sin(ln x3+y3)*sin(√x2+y2)+arctg(2*x–y) -π/10 31,2 
11 arctgx2+y2+sin(0.5* ln x – y +1) -π/3 -0,21 
12 0,2*cos(x2+y3)–sin x–y /1,2 –  

–0,01*(x+y) 
-π/4 12,1 

 
3. Обчислити z-суму значень функцій  

( | |, ) ( , ) ( | | 1, )

(| | | |, ) ( , ),

z f x y f a b f x y

f x y x f x y a b

= + + + − +
+ − + + +

 

де 
№ Функція ƒ(x,y) x y a b 
13 x4 +y4– ln sin(x2+y2) –12,4*(x–y) 2,31 4,2 2,0 -7,3 

14 ln x–y *sin(√x3+y3)+2*cos(x2+y2) 0,02 3,1 -0,5 -4,2 

15 x – y 3*sin6 (e3x –y5) –arcctg(x–y) -4,1 -0,1 -0,2 -0,42 

16 ln x3+y3*sin(√x2+y2)+arctg(x–y) 2,5 2,31 3,7 31,2 

17 arctgx2+y2+sin(0.5*ln x – y +1) -0,5 0,02 1,2 -0,21 

18 2*cos(x2+y3)–sinx–y/1,12 – 
–0,1*(x+y) 

-0,2 -4,1 4,2 12,1 



 137 

4. Обчислити z-суму значень функцій 

2

(sin cos , ) (sin ,cos )

( , ) (2 sin ,a) (a 3, b 1),

z f x y x y f x y

f x y x f x f

= + + + +

+ − + − + + +
 

де 
№ Функція ƒ(x,y) x y a b 
19 x4 +y4– ln sin(x2+y2)  –12,4*(x–y) π/4 0,41 0,1 2,1 

20 ln x–y *sin(√x3+y3)+2*cos(x2+y2) π/7 0,32 -0,2 4,2 

21 x – y 3*sin6 (e3x –y5) – arcctg(x–y) π/2 -0,1 -0,2 -0,2 

22 sin(ln x3+y3)*sin(√x2+y2)+arctg(x–y) π/3 2,31 3,7 1,2 

23 arctgx2+y2+sin(0.5*ln x – y +1) π/6 0,2 2,3 -0,1 

24 2*cos(x2+y3)–sinx–y /1,1–0,1*(x+y) π/5 -4,1 4,2 1,1 

 
5. Обчислити z-суму значень функцій 

3

(sin cos , ) (sin ,cos( ))

( , ) (sin , 2) ( 3, 2),

z f x y x y f x x y

f x y y f x a f a b

= ⋅ − + ⋅ +

+ + + − + − +
 

де 
№ Функція ƒ(x,y) x y a b 
25 x4 +y4– ln sin(x2+y2) –12,4*(x–y) π/2 0,41 0,1 2,1 

26 ln x–y *sin(√x3+y3)+2*Cos(x+y2) π/7 0,2 2,3 -0,1 

27 x – y 3*sin6 (e3x –y5) – arcctg(x–y) π/4 0,12 1,31 -0,5 

28 sin(ln x3+y3)*sin(x2+y2)+arctg(x–y) π/3 2,31 3,7 1,2 

29 arctgx2+y2+sin(0.5*ln x – y +1) π/6 0,12 1,31 -0,2 

30 2*cos(x2+y3)–sinx–y /2–0,1*(x+y) π/5 -4,1 4,2 1,1 

 
 

Завдання 2. Обчислення визначеного інтеграла методом 
прямокутників 

 
Мета завдання 

1. Одержання навичок у написанні процедур, що мають 
параметр-функції. 
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2. Одержання практичних навичок програмування числових 
методів інтегрування функцій1. 

 

Постановка задачі 
1. Задано дві функції: F1(х), F2(х). Потрібно знайти 

визначений інтеграл від кожної функції із точністю 10-4 у 
заданих межах. Для розв’язання задачі використати 
числовий метод обчислення визначеного інтеграла – метод 
прямокутників. 

 

Методичні вказівки  
1. Опис методу прямокутників. Нехай потрібно обчислити 

значення ( )
b

a
f x dx∫  із заданою точністю. Нехай графік 

функції f(x) представлено на рис. 4.2. 
Знайти значення визначеного інтеграла – це значить 

знайти площу області, що заштрихована (див.рис.4.2а). 
Для обчислення першого наближення інтеграла поділимо 
відрізок [a,b] на n рівних частин (n = 4) й визначимо f(xi), 
де xi = а + h i - h/2; h = (b − a) / п i = 1,2,...,n (рис 5.2б). 

Обчислимо площу si кожного із отриманих 
прямокутників: si = h ⋅ f(xi). Сума si площ цих 
прямокутників й є наближеним значенням інтеграла: 

1 1

1 ( ).
n n

i i

i i

s s h f x
= =

= =∑ ∑  (4.1) 

Однак, оскільки одне наближення не дозволяє оцінити 
точність, з якою обчислене значення інтеграла, необхідно 
знайти друге наближення. Для цього збільшимо n у два 
рази, тобто покладемо n := 2n. Аналогічно s1 знайдемо 

 ∑
=

=
n

i
ixfhs

1

).(2  (4.2) 

                                                           

1
 Теорія до цього завдання докладно описано в другій частині 
посібника. 
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 а б 

Рис 4.2. Схема побудови алгоритма метода прямокутників. 
 

Нам потрібно обчислити значення інтеграла із точністю ε, 
отже, перевіримо умову 

sl – s2 < ε .  (4.3) 
Якщо умова виконується, то s2 буде шуканим значенням 
інтеграла; якщо ж не виконується, то останнє отримане 
значення s2 вважаємо попередньою ітерацією, тобто 
покладемо s1 = s2. Після цього подвоїмо число інтервалів 
поділу відрізка й обчислимо нове значення s2. Процес 
подвоєння п і обчислення s2 продовжується доти, поки не 
буде виконана умова (4.3). 

2. Обчислення інтеграла методом прямокутників можна 
оформити або у вигляді підпрограми, або у вигляді 
функції. Для функції в якості формальних параметрів 
варто взяти межі інтегрування, ім’я підінтегральної 
функції, точність обчислення інтеграла, а для процедури 
потрібне ще і вихідне значення інтеграла. 

3. Оскільки в задачі потрібно знайти значення інтеграла для 
двох різних функцій, то в програмі варто описати дві 
функції, імена яких повинні підставлятися як фактичні 
параметри при звертанні до процедури (функції) 
обчислення інтеграла.  

4. Рекомендується виконати завдання у два етапи:  

a    b      x a    b      x 

y y 
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I. Задача розв’язується для однієї функції, але різних меж 
інтегрування; 

II.  Задача розв’язується для двох функцій і різних меж 
інтегрування;  

 
Варіанти завдань: 
Обчислити значення визначених інтегралів від функцій: 

 
№  

Функції 
 

a 
 

b 
 
1 1

2

 1,

 sin  

x

x

f e

f e x

= −

=
 

 

0,2 
 
0 

2,1 
 

π / 2 

 
2 

( )

3

1

2

1 ,

 1 3 2cos

f x x

f x

= +

= +
 

1,0 
 
0 

8,0 
 

π / 2 

 
 

3 
( )

( )
2

1

2 2

2

1 ln ,

 1 10 x

f x x

f x −

=

= − ⋅  

 

2,0 
 

1,1 

 

2,7 
 

1,5 

 
 
4 1

3 2

2

arcsin
,

(1 )

 x

x
f

x x

f x e

=
+

=
 

 
0,2 

 
 

0,0 

 
0,3 

 
 

0,8 

 
 

5 ( )
1

2

arctg ,

 1 1

f x x

f x

= ⋅

= +  

0,0 
 

0,0 

1,7 
 

2,0 

 
 
6 

( )1

3

2

1 5 3cos ,

 tg
2 8

f x

x
f

π

= −

= + 
 
 

 

0,0 
 
 

0,0 
 

π / 2 
 
 

π / 8 
 



 141 

№  

Функції 
 

a 
 

b 
 
 

7 

( )
( )

1

2
2

 2 4 1 ,

 1 1 1

f x

f x x

= −

 = + +  

 

1,0 
 
 

0,0 

2,0 
 
 

0,2 
 
 
8 

1

3
2

1,

 1

xf e

f x x

= +

= +
 

0,0 
 
 

2,0 

1,0 
 
 

3,0 
 
 
9 ( )1

2

arcsin
,

1

2 1x

x
f

x x

f

=
−

= −

 

0,2 
 
 

0,2 

0,3 
 
 

0,9 

 
 

10 
1

2

arctg ,

2
   

1 4

x

x

f x x

f

= ⋅

=
−

 

0,0 
 
 

-2,0 

1,6 
 
 

-1,3 

 
 

11 ( )
1

2

sin ,

 1 3 2cos

xf e x

f x

=
= +

 
0,0 

 
0,0 

π / 4 
 

π / 6 
 
 

12 ( )
3 2

1

2

 ,

 1 1 2

xf x e

f x

=

= +
 

0,0 
 

0,0 

0,8 
 

1,0 

 
 

13 
( )

( )

1

2

2

1 1 ,

 1 1 1

f x

f x x

= +

= + + 
 

 

0,0 
 
 

0,2 

1,8 
 
 

0,3 
 

 
14 

( )
( )
2 2

1

2
2

1 10 ,

 1 ln

xf x

f x x

−= − ⋅

= ⋅
 

0,0 
 

 
2,0 

0,4 
 

 
2,5 

 

 
15 

( )3

1

2

tg 0.5 16 ,

 2 1x

f x

f

π= +

= −
 

0,0 
 
 

0,3 

π / 4 
 
 

1,0 
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№  

Функції 
 

a 
 

b 
 

16 
ƒ1 = sin4(x) + cos(x3), 

ƒ2 = sin(x − π / 4)+ex + 6,25 
π / 6 
π / 4 

π / 4 
π / 2 

 
17 

ƒ1 = sin(2 x − π / 12), 
ƒ2 = 3 sin(x4) + 2,33 

π / 6 
π / 4 

π / 2 
3 π / 4 

 
18 

ƒ1 = cos(x5+1), 
ƒ2 = sin(2 log5(x))+1,1 

π / 12 
π / 5 

π / 6 
π / 4 

 
19 

ƒ1 = cos(x3+1) 
ƒ2 = arctg(sin(2,3 x) − 0,5) 

π / 10 
π / 5 

π / 12 
π / 6 

 
20 

ƒ1 = sin(x−π / 6) log5(x+1), 
ƒ2 = cos3(2x−π / 10)+arctg(x / π − 1 / 25) 

π / 10 
π / 15 

π / 5 
π / 5 

 
21 

ƒ1 = sin(12*x), 
ƒ2 = cos(2 x3) − 1+4,6 

π / 6 
π / 4 

π / 2 
3 π / 4 

 
22 

ƒ1 = cos2(x/2,1)*sin6(e3x ), 
ƒ2 = arctg(x / π − 1 / 25) 

π / 20 
π / 15 

π / 10 
π / 5 

 
23 

ƒ1 = 2*sin(x3)*cos(3*x-1), 
ƒ2 = arctg(e3x – 1) 

π / 7 
π / 15 

π / 3 
π / 5 

 
24 

ƒ1 = arctg(x3)+log8(3*x+1), 
ƒ2 = arcctg(e3x – 1) 

π / 6 
4,0 

π / 4 
5,2 

 
25 

ƒ1 = arctg(x / π), 
ƒ2 = 2*sin(1,2*x+1)+1 

π / 6 
π / 4 

π / 2 
3 π / 4 

 
26 

ƒ1 = x4 – ln(4+sin(x2)), 
ƒ2 = ln(x3) – 12,4*x 

π / 12 
1,5 

π / 6 
2,4 

 
27 

ƒ1 = ln(x+12)*sin(√x3), 
ƒ2 = 2,3*cos(x3)  

π / 10 
π / 5 

π / 6 
π / 3 

 
28 

ƒ1 = x 3*sin6 (e3x ), 
ƒ2 = arctg(x − 0,15) 

π / 10 
0,25 

π / 5 
1,25 

 
29 

ƒ1 = tg(ln x3 )*sin(√x), 
ƒ2 = arctg(2*x−1,2) 

π / 6 
1,4 

π / 4 
2,4 

 
30 

ƒ1 = arctg2(sin x), 
ƒ2 = arctg(0.5*ln x )+1 

π / 20 
0,15 

π / 10 
0,5 
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Завдання 3. Сортування та пошук у масиві 
 

Мета завдання 
1. Отримання практичних навичок у роботі з масивами. 
2. Знайомство з алгоритмами сортування та пошук у масиві. 
 

Постановка задачі 
Для конкретного варіанту скласти масив вхідних даних. 

Вивчивши алгоритми пошуку та сортування, обрати один з 
них. Написати програму, що працює з будь-яким набором 
даних. Вхідну інформацію та результати розрахунків вивести 
на друк, надавши їх відповідні заголовки. 
 

Методичні вказівки 
1. Вихідні дані повинні включати додатні числа, від‘ємні та 

нулі. 
2. Дозволяється використання бібліотеки процедур пошуку і 

сортування, що міститься в модулі sort_n_search 
(див.Додаток). 

 
Приклад програми  
Дано двовимірний масив дійсних чисел, що містить 

4 рядки та 3 стовпчики. Перевірити чи входить до даного 
масива число -20. Скористатися бінарним пошуком, 
попередньо відсортувавши данні з використанням алгоритму 
бульбашкового сортування. 

Код програми: 
program sort1 
use sort_n_search 
implicit none 
integer,parameter :: n=4,m=3,nn=n*m 
integer k,j,l,nm 
real :: key=-20., i 
real,dimension(n,m) :: A00 
real,dimension(nn) :: A0 
data A00/1.,-2.,9.,0.,14.,24.,-5.,8.,12.,3.,-20.,4/ 
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open(2,file='sort.txt') 
write(2,*) 'A00=' 
do k=1,n; write(2, '(3f6.1)') (A00(k,j),j=1,m); end do 
write(*,*) 'A=' 
do k=1,n; write(*,'(3f6.1)') (A00(k,j),j=1,m); end do 
i = 0.; nm =-n 
do j=1,m 
 nm=nm+n 
 do k=1,n 
  l=nm+k;   A0(l)=A00(k,j) 
 end do 
end do 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
call BulbSort(A0,nn)  ! Bulb sorting 
write(2,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
write(*,'(a,12f6.1)') 'A0=',A0 
i = BinSearch(A0,nn,key) ! Binary search 
if (i == 0) then 
 write(2,*) 'Elem key=',key,' is absent' 
 write(*,*) 'Elem key=',key,' is absent' 
else 
 write(2,*) 'Elem key=',key,' is present' 
 write(*,*) 'Elem key=',key,' is present' 
end if   
end program sort1 

 

Протокол роботи програми sort1: 
A= 
   1.0  14.0  12.0 
  -2.0  24.0   3.0 
   9.0  -5.0 -20.0 
   0.0   8.0   4.0 

A0=  1.0  -2.0   9.0   0.0  14.0  24.0  -5.0   8.0  12.0   3.0 -20.0   4.0 
A0= -20.0 -5.0 -2.0   0.0   1.0   3.0   4.0  8.0  9.0  12.0  14.0  24.0 

Elem key=  -20.00000      is present 
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Варіанти завдання: 
1. Нехай вектор містить 45 цілих чисел. Перевірити чи 

входить до даного вектора число 10. Скористатися 
лінійним пошуком. 

2. Нехай вектор містить 40 дійсних чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число -5. Скористатися 
лінійним пошуком. 

3. Нехай вектор містить 65 цілих чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 100. Скористатися 
лінійним пошуком. 

4. Нехай вектор містить 50 дійсних чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число -50. Скористатися 
лінійним пошуком. 

5. Нехай вектор містить 14 цілих чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 11. Скористатися 
бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом лінійного вибору з обміном. 

6. Нехай вектор містить 16 цілих чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 12. Скористатися 
бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом бульбашкового сортування. 

7. Нехай вектор містить 15 цілих чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 14. Скористатися 
бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом швидкого сортування. 

8. Нехай вектор містить 14 дійсних чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 1. Скористатися 
бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом лінійного вибору з обміном. 

9. Нехай вектор містить 16 дійсних чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число -2. Скористатися 
бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом бульбашкового сортування. 

10. Нехай вектор містить 15 дійсних чисел. Перевірити чи 
входить до даного вектора число 4. Скористатися 
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бінарним пошуком, попередньо впорядкувавши вектор за 
алгоритмом швидкого сортування. 

11. Нехай вектор містить 12 цілих чисел. Впорядкувавши його 
по неспаданню, знайти всі мінімальні й максимальні 
числа.  

12. Нехай вектор містить 10 цілих чисел. Впорядкувавши його 
по незростанню, знайти всі мінімальні й максимальні 
числа. 

13. Нехай вектор містить 15 дійсних чисел. Впорядкувавши 
його по неспаданню, знайти всі мінімальні й максимальні 
числа.  

14. Нехай вектор містить 12 дійсних чисел. Впорядкувавши 
його по незростанню, знайти всі мінімальні й максимальні 
числа. 

15. Дано двовимірний масив, що містить 5 рядків та 3 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Впорядкувати 
масив по неспаданню елементів першого стовпчика. 

16. Дано двовимірний масив, що місить 4 рядки та 5 
стовпчиків. Елементами масиву є цілі числа. 
Впорядкувати масив по незростанню елементів п‘ятого 
стовпчика. Скористатися алгоритмом сортування за 
вибором. 

17. Дано двовимірний масив, що місить 3 рядки та 4 
стовпчики. Елементами масиву є дійсні числа. 
Впорядкувати масив по неспаданню елементів першого 
стовпчика. Скористатися алгоритмом бульбашкового 
сортування. 

18. Дано двовимірний масив, що містить 4 рядки та 4 
стовпики. Елементами масиву є дійсні числа. 
Впорядкувати масив по незростанню елементів другого 
стовпчика. Скористатися алгоритмом сортування за 
вибором. 

19. Дано двовимірний масив, що містить 2 рядки і 4 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Впорядкувати 
масив по неспаданню елементів першого рядку. 
Скористатися алгоритмом бульбашкового сортування. 
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20. Дано двовимірний масив, що містить 3 рядки та 4 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Впорядкувати 
масив по незростанню елементів третього рядку. 
Скористатися алгоритмом сортування за вибором. 

21. Дано двовимірний масив, що містить 5 рядків та 3 
стовпчики. Елементами масиву є дійсні числа. 
Впорядкувати масив по неспаданню елементів першого 
рядку. Скористатися алгоритмом бульбашкового 
сортування. 

22. Дано двовимірний масив, що містить 3 рядки та 2 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Впорядкувати 
масив по незростанню елементів третього рядку. 
Скористатися алгоритмом сортування за вибором. 

23. Дано двовимірний масив, що містить 2 рядки та 3 
стовпчики. Елементами масиву є цілі числа. Впорядкувати 
масив по незростанню елементів третього стовпчика. 
Скористатися алгоритмом бульбашкового сортування. 

24. Дано двовимірний масив, що містить 4 рядки та 6 
стовпчиків. Елементами масиву є цілі числа. 
Впорядкувати масив по незростанню елементів другого 
стовпчика. Скористатися алгоритмом сортування за 
вибором. 

25. Дано двовимірний цілий масив, що містить 5 рядків та 3 
стовпчики. Перевірити чи входить до даного масива число 
10. Скористатися лінійним пошуком. 

26. Дано двовимірний дійсний масив, що містить 6 рядків та 5 
стовпчиків. Перевірити чи входить до даного масива число 
-20. Скористатися лінійним пошуком.  

27. Дано двовимірний цілий масив, що містить 7 рядків та 3 
стовпчики. Перевірити чи входить до даного масива число 
-10. Скористатися бінарним пошуком, попередньо 
відсортувавши данні з використанням алгоритму 
сортування за вибором. 

28. Дано двовимірний дійсний масив, що містить 6 рядків та 5 
стовпчиків. Перевірити чи входить до даного масива число 
-15. Скористатися бінарним пошуком, попередньо 
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відсортувавши данні з використанням алгоритму 
бульбашкового сортування. 

29. Дано двовимірний цілий масив, що містить 5 рядків та 3 
стовпчики. Перевірити чи входить до даного масива число 
30. Скористатися бінарним пошуком, попередньо 
відсортувавши данні з використанням алгоритму 
сортування за вибором. 

30. Дано двовимірний дійсний масив, що містить 6 рядків та 5 
стовпчиків. Перевірити чи входить до даного масива число 
-20. Скористатися бінарним пошуком, попередньо 
відсортувавши данні з використанням алгоритму 
бульбашкового сортування.  

 
Завдання 4. Організація обробки масивів із 

використанням процедур 
 

Мета завдання 
1. Одержання навичок обробки масивів із використанням 

процедур. 
2. Вивчення різних механізмів передачі параметрів. 
 

Постановка задачі 
Дано кілька одновимірних масивів чисел. Довжини 

масивів задані у варіанті. Потрібно у кожному масиві знайти 
найбільший та найменший елементи й надрукувати їх, потім 
усі компоненти кожного масиву піднести до квадрата й знову 
знайти найбільший та найменший елементи. Обчислення 
максимального й мінімального елемента оформити у вигляді 
процедури. Глобальні параметри в процедурі не 
використовувати. 
 

Методичні вказівки 
1. Якщо в якості вхідної інформації до процедури 

передається масив, то його, для економії пам'яті, варто 
передавати за посиланням, бо у цьому випадку при 
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виклику процедури не утворюється додатково локальний 
масив. 

2. Незважаючи на те що масиви, які обробляються, мають 
різну довжину, вони описуються у програмі як масиви 
того самого типу, бо при звертанні до процедури типи 
відповідних формальних й фактичних параметрів повинні 
збігатися. 
 
Приклад програми 
Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 5, 6 

й 7 дійсних компонент. 
Код програми: 

program proc1 
implicit none 
integer,parameter :: n=5,m=6,nn=7 
integer k,j,l,nm 
real,dimension(n)  :: A1 
real,dimension(m)  :: A2 
real,dimension(nn) :: A3 
data A1/1.,-2.,9.,0.,14./ 
data A2/24.,-5.,8.,12.,3.,9./ 
data A3/1.,20.,9.,0.,-2.,9.,14./  
Open(2,file='mass.txt') 
call minmax(A1,n); call minmax(A2,m); call minmax(A3,nn) 
end program proc1 
Subroutine minmax(A,n) 
integer,intent(in) :: n 
real,intent(inout) :: A(n) 
real min,max 
write(2,'(a,8f6.1)') 'A=',A 
write(*,'(a,8f6.1)') 'A=',A 
min = minval(A) 
max = maxval(A) 
write(2,'(2(a,f6.1))') 'min=',min,' max=',max 
write(*,'(2(a,f6.1))') 'min=',min,' max=',max 
A(:) = A(:)**2 
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write(2,'(a,8f6.1)') 'A=',A 
write(*,'(a,8f6.1)') 'A=',A 
min = minval(A) 
max = maxval(A) 
write(2,'(2(a,f6.1))') 'min=',min,' max=',max 
write(*,'(2(a,f6.1))') 'min=',min,' max=',max 
write(2,*) ' ' 
write(*,*) ' ' 
end Subroutine minmax 
 

Протокол роботи програми proc1 
 

A=   1.0  -2.0   9.0   0.0  14.0 
min=  -2.0 max=  14.0 
A=   1.0   4.0  81.0   0.0 196.0 
min=   0.0 max= 196.0 
 
A=  24.0  -5.0   8.0  12.0   3.0   9.0 
min=  -5.0 max=  24.0 
A= 576.0  25.0  64.0 144.0   9.0  81.0 
min=   9.0 max= 576.0 
 
A=   1.0  20.0   9.0   0.0  -2.0   9.0  14.0 
min=  -2.0 max=  20.0 
A=   1.0 400.0  81.0   0.0   4.0  81.0 196.0 
min=   0.0 max= 400.0 
 

Варіанти завдання:  
1. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 5 й 8 

дійсних компонент. 
2. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 3,6 

й 8 цілих компонент. 
3. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 4,3 

й 10 цілих компонентів. 
4. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 4 й 6 

дійсних компонентів. 
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5. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 5, 10 
й 4 цілі компоненти. 

6. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
3,5,8 й 6 дійсних компонентів. 

7. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 7 й 
10 дійсних компонентів. 

8. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 5, 4 
й 7 цілих компонентів. 

9. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
7,3,5 й 4 цілі компоненти.  

10. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 6 й 8 
дійсних компонентів. 

11. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 7 й 9 
дійсних компонентів. 

12. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 4, 6 
й 7 цілих компонентів. 

13. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 4, 5 
й 10 цілих компонентів. 

14. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 3 й 7 
дійсних компонентів. 

15. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 6, 10 
й 5 цілих компонентів. 

16. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
4,5,7 й 6 дійсних компонентів. 

17. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 8 й 
10 дійсних компонентів. 

18. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 6,4 
й 8 цілих компонентів. 

19. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
4,3,5 й 6 цілих компонентів.  

20. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 5 й 7 
дійсних компонентів. 

21. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 4 й 9 
дійсних компонентів. 

22. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 4,6 
й 7 цілих компонентів. 
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23. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
5,3 й 9 цілих компонентів. 

24. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 5 й 6 
дійсних компонентів. 

25. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 4,9 
й 5 цілих компонентів. 

26. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
4,6,8 й 6 дійсних компонентів. 

27. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 8 й 
10 дійсних компонентів. 

28. Ввести й обробити три масиви, що містять відповідно 3,5 
й 7 цілих компонентів. 

29. Ввести й обробити чотири масиви, що містять відповідно 
4,3,5 й 6 цілих компонентів.  

30. Ввести й обробити два масиви, що містять відповідно 5 й 7 
дійсних компонентів. 
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Розділ 5. Обмін даними із зовнішніми пристроями 

 
Операції вводу-виводу використовуються для пересилання 

даних між змінними програми у пам’яті комп’ютера і на 
зовнішніх пристроях (консоль, принтер, диск, флешка). На 
початку даного розділу (до параграфа 5.4) ми будемо 
розглядати роботу тільки з консоллю. 

Для вводу і виводу інформації застосовуються оператори 
read, print та write. У кожному операторі вказуються номер 
“пристрою”, що веде обмін даними з оперативною пам’яттю, 
список даних і список форматів, які керують обміном. В 
окремих випадках перераховані елементи можуть 
призначатися за домовленістю (це відноситься тільки до 
пристроїв і форматів) або замінятися відповідними 
посиланнями.  

Оператори print і read при відсутності списку керуючої 
інформації задають послідовний форматний обмін. Якщо 
формат замінено зірочкою, подання інформації визначається 
списком даних, номера пристроїв передбачаються 
стандартними, виникнення особливих ситуацій припиняє 
виконання програми. 

Керуюча інформація для read і write повинна, як мінімум, 
містити в собі параметр unit. Якщо цей параметр іде першим, 
то ключове слово unit можна опускати. Склад керуючої 
інформації буде обговорюватися в параграфі 5.4. 

 
5.1. Список вводу-виводу 

 
Елементами списку вводу-виводу можуть бути проста 

змінна, змінна з індексами, масив у цілому, вирізка або 
перетин масиву, циклічний список. Якщо елементом списку 
обміну є масив або вирізка, то компоненти останніх беруть 
участь в обміні в тому порядку, у якому вони зберігаються в 
оперативній пам’яті (матриці − по стовпцях). 
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При необхідності передати тільки частину масиву або 
змінити природний порядок проходження його елементів 
застосовується циклічний список 

(L1,L2, ... ,Ln, i=m1,m2[,m3]),  
де L1,L2, ... ,Ln − елементи, що залежать від змінної i (у 
загальному випадку − вкладені циклічні списки), a m1,m2,m3 
мають той же зміст, що у звичайному операторі циклу із 
кроком. Наведемо кілька прикладів циклічних списків виводу: 

(q(i), i=1, 10,3) – виводяться q(1), q(4), q(7) , q(10), 
(b(j),c(j), j=1,3) – виводяться b(1), c(1), b(2), c(2), b(3), c(3),  

тобто із чергуванням масивів, 
((q(i, j), j=1,4) , i=1, 6) – матриця q виводиться по рядках 

(на відміну від стандартної черговості по стовпчиках). 
Елементами списку вводу-виводу можуть бути вирази, які 

перед виводом автоматично обчислюються, наприклад  
print *,  ехр(1.5)/2.0 
Кожне виконання оператора обміну пов’язано із значними 

системними витратами на його організацію (звертання до 
диска). Ввід-вивід масиву в цілому або в циклічному списку 
значно економніше, ніж виконання поелементного обміну 
всередині оператора циклу. Тому краще накопичувати 
результати рахунку в робочому масиві і виводити цей масив з 
використанням мінімального числа операторів виводу. 
 
5.1.1. Ввід, керований списком 
 

Вхідний запис у цьому випадку містить послідовність 
значень, які розділені пробільними символами або комами і 
пробільними символами. Пробільні символи тут не 
інтерпретуються як нулі. Самі значення представляються 
аналогічно буквальним константам їхнього типу (див. 
параграф 1.6). Їм можуть передувати повторювачі. Слеш 
означає кінець інформації, що сприймається даним 
оператором вводу. 

 
 



 155 

5.1.2. Група NAMELIST 
 
Іноді – особливо при налагодженні програми – буває 

зручно зібрати ряд змінних в окрему групу, щоб потім 
посилатися на групу в цілому і цим спростити програмування 
вводу-виводу. Це робиться оператором 

namelist /<ім’я_групи>/ <список_змінних>  
Таких груп може бути декілька. Одна і та сама змінна 

може входити в різні namelist-групи. Оператор 
write (*,[nml=]<ім’я_групи>)  

еквівалентний включенню до списку вводу-виводу всіх 
пов’язаних із цим ім’ям змінних.  

При виводі вихідному тексту елементів групи передує 
повідомлення &<ім’я_групи> (великими літерами); скалярні 
елементи списку виводяться по одному в рядку у вигляді 
<ім’я>=<значення>, причому формат значень визначається 
атрибутами змінних. Імена групових об’єктів (масивів) 
виводяться один раз, у рядку розміщується кілька елементів. 
Група закінчується слешем. 

Аналогічно готовлять дані для вводу по namelist. 
 
5.2. Специфікації формату 
 

При необхідності виводу в нестандартному (відмінному 
від домовленності) форматі або з метою керування 
розміщенням інформації на вихідному документі 
використовуються специфікації формату. Специфікації 
формату задаються у вигляді текстового рядка безпосередньо 
в операторі вводу-виводу або окремим оператором format. 
Дані, що призначені для вводу-виводу, представляються в 
наборах даних на зовнішніх носіях послідовністю букв, цифр і 
спеціальних знаків. Позиції, що відводять під значення деякої 
величини, утворюють поле цієї величини. При необхідності 
пробільних символів між даними, ці пробільні символи 
зручніше додати до величини поля. Наведемо приклади 
основних видів специфікацій формату: 
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i10 – ціле число, поле з 10 позицій, 
f10.5 – дійсне число, поле з 10 позицій, 5 знаків після 
крапки, 
е12.4 – дійсне число із плаваючою крапкою в полі з 12 
позицій; мантиса з 4 цифр із старшою цифрою відразу 
після крапки; показникова частина складається з букви е, 
знака і двох цифр (при модулі порядку більше 99 – зі знака 
і трьох цифр); 
а10 — текст із 10 символів. 
Є також можливість керувати положенням крапки в 

мантисі. Специфікація типу, en (інженерна) формує 
десятковий порядок кратним трьом і мантису між 1 й 1000; 
специфікація es (наукова) — мантису між 1 й 10 із крапкою 
після старшої цифри. За домовленістю вивід організується в 
універсальному g-форматі, що при малій абсолютній величині 
порядку виводить числа з фіксованою крапкою, а в 
противному випадку – із плаваючої. Якщо число викликаних 
значущих цифр менше, ніж у внутрішнім поданні, то 
виконується округлення. 

Передуючий (через пробільний символ або кому) 
числовим форматам додатковий описник ss придушує вивід 
знаків у позитивних чисел, sp – задає вивід плюсів, s –
відновлює стандартний режим. 

Логічні змінні виводяться за форматом lw − у правій 
частині поля з w позицій міститься буква, F або T. 

Текстовий формат а може бути вказаний без специфікації 
поля: тоді поле призначається за фактичною потребою. При 
невідповідності заданого поля довжині тексту останній буде 
обрізаний праворуч або доповнений пробілами – ліворуч. 

Специфікація формату складається зі списку дескрипторів, 
що обмежується дужками. Вона може бути запрограмована як 
текстовий вираз, що вбудований в оператор виводу, або як 
окремий оператор format, на який посилаються за його 
міткою. Таким чином, для друку змінних k,h,t цілого, дійсного 
й текстового типів відповідно варто записати 

print  '(i10,f10.5,а10)', k,h,t або 
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print 10, k,h,t 
10   format (i10,f10.5,а10) 
Фрагменти тексту, що містять імена або пояснюють зміст 

виведених об’єктів, можуть також бути безпосередньо 
включені в оператор формату: 

110 format('k =  ',i10,' h = ',f10.5,' t = ',а10)  
На оператор формату можливі багаторазові посилання. 

Звичайно оператори формату поміщають безпосередньо за 
операторами, що їх використовують, або збирають в одному 
місці програмної одиниці. 

Оператор формату повинен знаходитися в тій же 
програмній одиниці, що і оператори, що посилаються на 
нього. За цієї причини, на відміну від загального правила 
використання локальних імен, неприпустимі посилання на 
оператор формату носія із внутрішньої процедури. 

При заміні специфікації формату зірочкою дані виводяться 
в стандартній формі, що залежить від опису змінної і типу 
комп’ютера. Це засіб звичайно використовується для 
попередніх та сигнальних видач. 

При недостачі поля для розміщення виведеного об’єкта всі 
воно заповнюється зірочками. 

 
5.2.1. Керування розміщенням інформації 

 
Керування розміщенням виведеної інформації всередині 

рядка виконується дескрипторами tn, trn, tin, з яких перший 
продовжує друк з n-ї позиції поточного рядка, а другий і 
третій − з n-ї позиції праворуч або ліворуч від поточної, 
відповідно. Дескриптор nх еквівалентний дескриптору trn і 
звичайно використовується для вставки n пробільних 
символів. Нагадаємо, що n повинне бути цілою константою. 

Перехід на новий запис (рядок) у специфікації формату 
задається слешем (/). Подвійний слеш забезпечить пропуск 
чистого рядка. Зворотний слеш вказує на необхідність 
продовження попереднього запису (цей засіб часто 
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використовується при виводі на термінал запрошення до 
вводу). 

Перший символ кожного запису, що видається на 
друкувальний пристрій оператором виводу, розглядається як 
символ керування кареткою. Стандартом мови передбачені 
наступні дії: 

пробіл почати новий рядок, 
+ залишитися на тім же рядку, 
0 пропустити один рядок, 
1 почати нову сторінку. 
Будь-який відмінний від зазначених символ викличе 

перехід на новий рядок, але сам буде “проковтнутий”. Щоб 
уникнути неприємних несподіванок рекомендується вставляти 
пробільний символ у початок кожного запису або передбачати 
для нього розширене поле. При повторному відпрацьовуванні 
формату для продовження друку з нового рядка пробільний 
символ повинен входити в частину, що повторюється. 
Розглянемо кілька найпростіших прикладів : 

integer i 
real, dimension(10) ::  a 
character(len=20) word 
… 
print '(3f10.3)', a(1),a(2),a(3) 
print '(a10)', word(5:14) 
print '(5f10.3)', (a(i), i=l,9,2) 
print '(f10.3)', sqrt(a(3)) 
 

5.2.2. Змінні специфікації формату 
 
Специфікація формату повинна бути повністю встановлена 

перед початком операції вводу-виводу і не може 
перевизначатися в ході її виконання. При необхідності заміни 
формату (найчастіше – це зміна повторювачів, що залежать 
від результатів рахунку або змінних циклу), потрібно: 
• задати його шаблон як текстову змінну (наприклад, stf), 
• передбачити настроювання шаблона за допомогою 
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вбудованих функцій для роботи із символами і рядками 
(див. параграф 3.10), 

• послатися на перетворений шаблон у конструкції типу 
write (12,  fmt=stf) <спискок-виводу>. 
Приклад практичного розв’язання такого завдання буде 

наведено пізніше в параграфі 5.5. 
 

5.3. Взаємодія списків об’єктів і форматів 
 
При виводі відбувається попарне зіставлення елементів 

списку виводу і списку форматів з врахуванням числа 
елементів у масиві (перетині, вирізці, рядку або підрядку) та 
повторювачів форматів. Повторювачі можуть бути тільки 
цілими числовими константами. На кожне комплексне число 
потрібно два елементи формату. Повторювач може бути 
віднесений і до групи форматів у дужках. Якщо порядок 
виклику елементів масиву не вказується явно в списку виводу, 
вони виводяться в порядку їхнього розташування в пам’яті 
комп’ютера. 

При вичерпанні списку форматів він обробляється заново. 
Якщо формат містить вкладені дужки, то керування буде 
передано до лівої дужки, що відповідає передостанній правій 
дужці, або до повторювача, що стоїть перед нею (якщо він є). 

Розглянемо кілька прикладів реальних проблем керування 
виводом. Нехай необхідно роздрукувати матрицю С(8,5) по 
рядках із вказанням проти кожного з них суми рядків і під 
кожним із стовпчиків − суми стовпчиків. Це завдання 
розв’язується наступною програмою : 

program printmatr 
real c(8,5),g(5),h(8)  
do i=1,8; 
 do j=1,5; c(i,j)=i+j; end do  !   Заповнення 
end do 
do i=1,8; h(i)=sum(c(i,:));  end do !   Суми рядків 
do j=1,5; g(j)=sum(c(:,j));  end do !   Суми стовпчиків 
write(6,6) 
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6 format(t25,'Matrix C',t57,'String sum') !   Заголовок  
write(6,*)   '   '   !  Пробільний рядок 
write(6,7) ((c(i,j),j=1,5),h(i),i=1,8) 

7 format(5(2x,f8.3),7x,f6.3) 
write(6,*)   '   '   !  Пробільний рядок 
write(6,9) g 

9 format (5(2x,f8.3),2x,'<= Row sum')  
 end program printmatr 
 

Результатом її роботи буде таблиця: 
 
 Matrix С String sum 
2. 000 3.000 4.000 5.000 6.000 20.000 
3. 000 4.000 5.000 6.000 7.000 25.000 
4. 000 5.000 6.000 7.000 8.000 30.000 
5. 000 6.000 7.000 8.000 9.000 35.000 
6. 000 7.000 8.000 9.000 10.000 40.000 
7. 000 8.000 9.000 10.000 11.000 45.000 
8. 000 9.000 10.000 11.000 12.000 50.000 
9. 000 10.000 11.000 12.000 13.000 55.000 
 
44. 000 52.000 60.000 68.000 76.000 <= Row sum 

 
Таблиці можна виводити з додатковим графленням по 

горизонталі (зірочками, мінусами або підкресленням) та по 
вертикалі (знаками оклику, буквами I, прямими дужками, 
двокрапками і т.і.). 

Принципово тими ж засобами можна задати і побудову 
графіків, однак у зв’язку з дискретністю текстових режимів ці 
графіки виглядають погано. Для побудови графіків краще 
скористатися спеціалізованою графічною системою 
(наприклад, MatLab або Gnuplot), вхідним файлом для якої 
буде заповнений програмою на мові Fortran вихідний файл, 
або, наприклад, вбудованими пакетами з вільним програмним 
кодом Dplot чи PLplot. 
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5.4. Зовнішні файли 
 

Файл – це іменована послідовність записів на будь-якому 
носієві. До записів файлу можливий послідовний або прямий 
доступ. Ми обмежимося розглядом тільки першого випадку – 
послідовного доступу до записів файлу. 

Кожний зовнішній пристрій має пов’язаний з ним номер. 
При виконанні оператора open із цим номером зіставляється 
деякий існуючий або знову створюваний файл, і тоді, всі 
подальші посилання на даний номер в операторах обміну 
будуть адресовані до асоційованого файлу. Цей зв’язок 
розривається оператором close, і тільки після його виконання 
до того ж пристрою може бути під’єднаний новий файл. 
Стандартні файли вводу-виводу вважаються приєднаними 
постійно ("0" – термінал, "5" – ввід із клавіатури, "6" – вивід 
на друкуючий пристрій). Зірочка за домовленістю означає 
клавіатуру для вводу і екран – для виводу. 

При операціях з файлами використовуються необов’язкові 
ключові параметри1 

unit = <номep> − номер пристрою, 
iostat = <ім’я-змінної> − ціла змінна, що одержує нульове 
значення при нормально виконаній операції й додатнє в 
противному випадку, 
еrr = <мітка> − мітка оператора, на який передається 
керування при виявленні помилки, 
file = '<ім’я-файлу>' − текстова змінна, що задає ім’я файлу 
(при необхідності з шляхом), 
status = <cтан> − текстове значення з множини 'old', 'new', 
'replace', 'keep', 'delete', 

а також деякі інші. Для наново створюваного файлу 
обов’язкове вказання статусу 'new'. При закритті файлу досить 

                                                           

1
 Подібно тому, як вводяться необов’язкові і ключові параметри для 
будь-якої процедури. 
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вказати номер пристрою: файл буде збережений навіть при 
відсутності 'keep'. 

Для керування файлами з послідовним доступом 
використовують оператори: 

backspace − перехід до початку попереднього запису, 
rewind − повернення на початок файлу, 
endfile − запис ознаки кінця файлу. 
В якості прикладу опишемо відкриття файлу з іменем 

'points.for': 
open (3, iostat=nio, err=333, file=’points.for’, status=’new’) 
Запис результатів до нього можна виконати оператором 

write(3,<mf>) у, де <mf> — числова мітка оператора format. 
Цей же файл після виконання з ним усіх дій закривається 
оператором 

close (3, iostat=nio, err=333, status=’keep’)  
Завдяки параметру keep (діє за домовленістю) файл буде 

збережений у зовнішній пам’яті. Нагадаємо, що кириличні 
тексти правильно записуються тільки у файли (але не на 
термінал). 

Всі оператори open рекомендується групувати. На 
приєднані файли можна посилатися з будь-якого місця 
програми. 
 

Зауваження. Файли на мові Fortran бувають або 
текстовими (форматними), або бінарними (безформатними). 
Останні не містять ні рядка форматів в якості параметра, 
ні посилання на оператор format. Загальний вигляд операторів 
обробки бінарних файлів: 

… 
open(2,file=’rd1.bin’,form = ’binary’) 
open(4,file=’pr1.bin’,form = ’binary’) 
… 
read(2) <список_вводу> 
… 
write(4) <список_виводу> 
… 
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5.5. Внутрішні файли 
 
В якості внутрішнього файлу може розглядатися рядок 

символів. Символи представляються їх ASCII-кодами, а при 
зчитуванні їх у числову змінну автоматично перетворюються 
на числове значення. Зрозуміло, що можливе і зворотне 
перетворення. Як приклад наведемо процедуру “трикутного” 
друку верхньої трикутної матриці за форматом f8.3 за 
припущення, що рядок матриці повністю поміщається в рядку 
вихідного пристрою. Код програми: 

subroutine triprint(n,c)  
integer n  
real c(:) 
integer f1,f2,m1,m2,i,j 
character(len=12) sf 
sf(1:5) = '( x, ' ; sf(8:)='f8.3)' 
f1=1; f2=n 
ml=1; m2=n 
do i=1,n 
write(sf(2:3),'(i2)') f1 
write(sf(6:7),'(i2)') f2 
write(*,sf) (c(j),j=m1,m2) 
f1=f1+8; f2=f2-1 
m1=m2+1; m2=m2+n-i 
end do  
end subroutine triprint 
Основна проблема тут полягала у формуванні рядка 

sf='(ddx,ddf8.3),) що керує виводом вирізок вихідного 
лінійного масиву С (апострофи в рядок не входять, буквами d 
позначені десяткові цифри). На початку процедури були 
зазначені позиції sf, що містять незмінну інформацію. Потім 
були задані початкові значення для кількості пробільних 
символів f1=1 (один обов’язковий пробільний символ 
потрібно для переходу на новий рядок) і f2=n – повна 
кількість елементів у рядку матриці. Всередині циклу за 
номерами рядків поточні значення названих змінних 



 164 

записувалися у необхідні позиції sf як у внутрішній файл і 
рядок відпрацьовував при виводі інформації, після чого змінні 
знову перераховувалися. 

Робота із межами виведеної в кожному рядку вирізки m1 і 
m2 стає зрозумілою після розпакування трикутної матриці. 

Зрозуміло також, що формат виводу кожного числа можна 
зробити додатковим параметром процедури – тут нових 
прийомів програмування вже не потрібно. Ця задача може 
бути корисною вправою і дасть читачу цінний для практики 
інструмент. 
 
5.6. Похідні типи даних 

 
Нові типи даних визначаються програмістом на основі 

вбудованих типів і утворюють структури, які, у загальному 
випадку, містять неоднорідні дані. Конструкція має загальний 
вигляд : 

type <ім’я_типу> 
   <елементи_структури> 
end type <ім’я_типу> 

Оголошення змінних нового типу виконує оператор : 
type(<ім’я_типу>) :: <ідентифікатор_змінної>,  & 
 <ідентифікатор_змінної>, … 
Елементи структури, у свою чергу, можуть бути 

структурами, але обов’язково їхні типи повинні бути 
визначені попередньо1.  

У наведеній нижче програмі послідовно визначаються два 
типи: дата та персоналія, що її включає. Змінна David 
визначається як персоналія і їй присвоюється складене 
значення. Потім іде контрольний друк всієї присвоєної 
інформації і окремо – дати (остання в складі головної 

                                                           

1
 Ці конструкції замінили аналогічні їм поняття structure для 

визначення складеного типу значень і record − для оголошення 
змінних складених типів, які існували в першій версії F90.  
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структури буде виводитися невірно). При виводі поля 
структури не іменуються, а їхні значення розділяються 
пробільними символами. 

Далі ілюструється порядок зміни окремих полів: імена 
структури та її полів розділяються знаками відсотка або 
крапками (другий варіант є менш загальним, але зручнішим і 
подібним прийнятим в інших мовах програмування). 
Контрольний вивід підтверджує правильне спрацьовування 
операції присвоювання. Код програми: 

program newtypes  
type dat 
integer :: day 
character(len=4) :: month 
integer :: year 
end type dat  
type person 
character(len=20) :: name 
type(dat) :: birthday 
integer :: idnum 
integer :: salary 
end type person 
type(person) :: David 
David=person('Copperfield D.',dat(10,' oct',1933),      & 
 769969,570)  
print *,  'About David ', David  
print *,  'David birthday = ',David.birthday  
David.salary =   David.salary +75 
print *,   'New David = ', David  
end program newtypes 

 
5.7. Операції над похідними типами 
 

Об’єкти вважаються однотипними, якщо вони формально 
віднесені до одного типу. Будь-якому об’єкту може бути 
присвоєне тільки однотипне з ним значення. Об’єкт може бути 
зазначений оператором присвоєння лише після визначення 
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типу, і віднесення об’єкта до даного типу – див. вищенаведену 
програму. 

Якщо програмісту потрібно, щоб до похідного типу були 
застосовні додаткові операції, то їх теж треба задати. У 
випадку бінарної операції для цього пишеться функція із 
двома вхідними (intent(in)) параметрами, яка визначає 
залежність результату від операндів, а також інтерфейсний 
блок, що зв’язує функцію з лексемою операції. Наприклад, для 
типу randvar, що задає середнє і середньоквадратичне 
відхилення випадкової величини, дамо визначення типу і 
операції додавання двох випадкових величин. Відомо, що при 
додаванні незалежних випадкових величин підсумуються їх 
матсподівання і дисперсії, причому останні дорівнюють 
квадратам середньоквадратичних відхилень. Маємо модуль: 

module randvars 
type randvar 
real aver, sigma 
end type randvar 
interface operator(+) 
module procedure add_vars 
end interface 
contains 
function add_vars(x,y) 
type (randvar):: x,y,add_vars 
intent(in)  ::  x,y 
add_vars.aver=x.aver+y.aver 
add_vars.sigma=sqrt(x.sigma**2+y.sigma**2) 
end function add_vars 
end module randvars 
У головну програму повинні бути обов’язково включені 

оператор use randvars і копія інтерфейсного блоку із цього 
модуля. Тоді оператор звичайного додавання змінних типу 
randvar буде приводити до виклику процедури add_vars. 

Код програми: 
program tstsumrand 
use randvars 
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interface operator(+) 
module procedure add_vars 
end interface 
type(randvar) :: p,q,r 
p.aver=6.0;   p.sigma=3.0 
q.aver=7.0;   q.sigma=4.0 
r=add_vars(p,q) 
print *, r 
end program tstsumrand 

Як і слід було сподіватися, результатом буде пара (13,5). 
Операції можна задавати для будь-яких типів операндів за 

умови, що для цих типів немає вбудованої операції з тим же 
позначенням. Можна ввести нові операції і для вбудованих 
типів.  
 

Зауваження. Вбудовану операцію перевизначати не 
можна. 
 

В якості лексеми операції можна використовувати будь-
яку з лексем вбудованих операцій або обмежену із двох боків 
крапками довільну послідовність букв (крім зайнятої під 
позначення логічних констант і логічних операцій). Задані 
таким чином обумовлені операції мають найнижчий 
пріоритет. 

Визначимо операцію матричного множення. Маємо 
модуль: 

module matmux 
interface operator(.x.) 
module procedure mxm,mxv   ! функції  
end interface  
contains 
function mxm(a,b) 
integer, dimension(:,:) :: a,b 
integer,dimension(size(a,1),size(b,2)) :: mxm 
intent(in) :: a,b 
mxm=matmul(a,b)     ! intrinsic 
end function mxm 
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function mxv(a,x) 
integer, dimension(:,:) :: a 
integer, dimension(:) :: x 
integer,dimension(size(a,1)) :: mxv 
intent(in) :: a,x 
mxv=matmul(a,x)     ! intrinsic 
end function mxv  
end module matmux 
Саме перемноження матриць організується вбудованою 

процедурою matmul. Тепер покажемо використання цього 
модуля для множення двох матриць: 

1 0
1 2 1 6 7

2 2
3 4 2 13 14

1 3

 
    × =    
    

 

 

Код головної програми: 
program promatr  
use matmux 
interface operator(.x.) 
module procedure mxm,mxv  
end interface 
integer :: a(2,3) = reshape((/1,3,2,4,1,2/),(/2,3/)) 
integer :: b(3,2) = reshape((/1,2,1,0,2,3/),(/3,2/)) 
integer :: c(2,2) 
c = a .x. b 
print '(2i4)', ((c(i,j),j=1,2),i=1,2)  
end program promatr 
Відмітимо, що використання зірочки (*) в якості символу 

операції множення зажадало б введення для матриць 
спеціального типу і перевизначення всіх інших операцій. 

Включення в модуль атрибуту private обмежує можливість 
користування вмістом данного модуля. Діючий за 
домовленістю атрибут public означає доступність вмісту 
модуля із будь-якого місця, звідки “видно” оператор use цього 
модуля. 
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5.8. Вказівники і списки 
5.8.1. Базові поняття 
 

На мові Fortran вказівник pointer − це не тип даних, а 
атрибут, який може бути заданий для будь-якого об’єкта 
програми в його описі або спеціальному операторі pointer. 
Вказівник може бути пов’язаний з адресатом (target). Тоді 
pointer буде на нього вказувати і може замінити об’єкт у будь-
якому контексті. Зв’язування виконується оператором 

<pointer> => <target>  
після виконання якого вказівник займає те ж поле пам’яті, що 
і адресат. 

У будь-який момент із вказівником може бути зв’язаний 
тільки один адресат (у загальному випадку різний на різних 
етапах виконання програми), але на один адресат можуть 
вказувати кілька вказівників. Зокрема, після виконання 
операторів 

pi => t ; р2 => pi 
і pi, і р2 будуть вказувати на той самий об’єкт t (відбувається 
копіювання). Тоді присвоювання р2=1.0 еквівалентне t=1.0. 
Логічна функція 

associated(<об’єкт>[,<об’єкт>])  
дозволяє перевіряти наявність зв’язку між об’єктами (зокрема, 
між двома вказівниками на один об’єкт). 

Вказівник-масив повинен мати ту ж форму і тип значень, 
що і адресат. Він оголошується аналогічно розташовуваним 
масивам (тобто з порожніми примежовими парами), але із 
ключовим словом pointer замість allocatable. Перед 
зв’язуванням з матричним об’єктом такий вказівник повинен 
одержати граничні межі в операторі allocate. Елемент масиву 
або перетин масиву не можуть бути вказівниками. 

З іншого боку, кожен потенційний адресат повинен мати 
атрибут target. 

Приклади призначення вказівників: 
… 
real      а, х(:,:),b, z(6,6)  
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pointer а, х  
target  b,z 
а => b        ! скалярне призначення вказівника  
х => z        ! вказівник-масив 
… 
 
5.8.2. Вказівник як псевдонім 
 

Якщо той самий перетин масиву, скажемо table(m:n,p:q), 
часто використовується в програмі при незмінних межах, то 
на нього було б зручніше посилатися як на самостійно 
іменований масив. На мові Fortran ця можливість реалізується 
із використанням вказівників-масивів і операторів 
призначення вказівників. У цьому випадку допоміжний масив 
можна було б описати як 

real, dimension(: , :), pointer :: temp  
і прикріпити до table оператором 

temp => tablе(m:n,p:q) 
Масив table повинен мати атрибут target або pointer. Якщо 

згодом вирізку потрібно буде змінити, то необхідне буде лише 
нове прикріплення. Потрібно мати на увазі, що нижні межі 
індексів допоміжного масиву будуть завжди одиничними, а 
верхні будуть визначатися екстентами адресату. Відповідно 
він повинен індексуватися в нових межах. 

Скаляр або масив з атрибутом pointer не має поля пам’яті, 
поки він не пов’язаний з адресатом, що має пам’ять, або поки 
не призначений оператором allocate (у цьому випадку його 
адресат − виділене поле пам’яті). Динамічне керування 
створенням, асоціюванням і відключенням вказівників 
забезпечується спеціальними операторами присвоєння і 
операторами allocate, deallocate та nullify. Спеціальне 
присвоєння зв’язує вказівник з існуючими об’єктами, allocate 
створює об’єкт (виділяє пам’ять) для вказівників; nullify 
від’єднує вказівник від об’єкта (веде її “у нікуди”), deallocate 
звільняє пам’ять від об’єктів. 
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5.8.3. Лінійні пов’язані списки 
 

Найпростіший лінійний пов’язаний список утворюється 
побудовою ланцюжка елементів (вузлів), кожний з яких 
зберігає деяке значення й вказує на попередній вузол. 
Визначимо спочатку новий похідний тип “вузол” (node): 

type node 
  real  value 
  type(node), pointer :: next  
end type node 
Помітимо, що похідний тип node визначається рекурсивно, 

що можна робити тільки для вказівників. 
Спочатку список порожній, і ми повинні відобразити цю 

обставину вказівкою на відсутність суміжного елемента: 
nullify (next) 
А тепер наведемо фрагмент програми формування 

найпростішого списку – стеку чисел, що вводяться із 
клавіатури. Завершення роботи програми відбувається при 
вводі першого від’ємного числа. 

… 
type(node), pointer :: current, last  
do 
read *, number ! зчитування 
if (number >= 0) then ! приймаємо число 
allocate (current) ! новий елемент 
current.value = number  ! запис введеного числа 
current.next => last       ! посилання на попередній 
 ! елемент 
last => current ! відновлення верхівки стеку 
else  
exit 
end if  
end do 
… 
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Очевидно, що тепер можна описати всі процедури роботи 
із стеком цілих чисел. бажаючі можуть знайти їх, наприклад, в 
книзі Ю.Рижикова [10]. 

В той же час є приклади використання вказівників і 
списків, які більш цікаві для практики. 

Програма, що наведена нижче, реалізує зчитування із 
зовнішнього файла chi2.txt заранє невідомої кількості записів 
відомої структури і записує їх у масиви. Розмір масивів 
визначаються також в процесі зчитування записів. 

Код програми: 
program ptr 
  implicit none 
  type node 
     real :: x, y, sigma 
     type (node), pointer :: next 
  end type node 
  type(node), pointer :: list, first 
  integer, parameter :: input_lu = 10 
  character(len=8), parameter :: input_file = 'chi2.txt' 
  integer status, count, i 
  real, dimension(:), allocatable :: x, y, sigma 
!---------------------------------------------------------------------- 
  open(unit=input_lu, file=input_file, action='read', & 
       status='old', iostat=status, err=99) 
!---------------------------------------------------------------------- 
  write(*,*) 'reading file ', input_file 
  allocate(list); nullify(list%next) 
  first => list; count = 0 
  do 
     read(input_lu, fmt=*, end=100) list%x, list%y, list%sigma 
     count = count + 1 
     allocate(list%next); list => list%next; nullify(list%next) 
  end do 
100 close(unit=input_lu) 
  write(*,*) 'read ', count, ' records' 
  write(*,*) 'allocating arrays for data' 
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  if (count .gt. 0) then 
     allocate(x(count)); allocate(y(count)); allocate(sigma(count)); 
  end if 
  write(*,*) 'listing the records and transferring data to the arrays' 
  list => first; count = 0 
  do while (associated(list%next))   
     write(*, '(3x, 3f6.2)') list%x, list%y, list%sigma 
     count = count + 1 
     x(count)=list%x; y(count)=list%y; sigma(count)=list%sigma 
     list => list%next 
  end do 
  write(*,*) 'listing the arrays' 
  do i = 1, count 
     write(*, '(3x, 3f6.2)') x(i), y(i), sigma(i) 
  end do 
  stop 0 
99 write(*,*) 'Error opening file: ', input_file 
  write(*,*) 'iostat = ', status 
  stop 1 
end program ptr 
 
5.9. Запитання та вправи 
 
1) Які Ви знаєте елементи списку вводу-виводу? 
2) Які Вам відомі специфікації форматів? 
3) Які необов’язкові й ключові операнди використовуються 
при операціях із зовнішніми файлами? 

4) Для чого потрібні внутрішні файли? 
5) Як на мові Fortran визначаються похідні типи даних? 
6) Як на мові Fortran визначаються вказівники? 
7) Що таке стек? 
8) Що таке лінійний повязаний список? 
9*) Скласти список групи, що включає n осіб. Для кожного 

студента вказати : ПІБ, рік вступу, оцінки за останню 
сесію. Записи об’єднати у масив і записати у зовнішній 
файл. 
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10*) За умови задачі 7. прочитати із зовнішнього файла і 
роздрукувати анкетні дані студентів, середній бал яких не 
менше 4. 

11) За умови задачі 7. прочитати із зовнішнього файла і 
роздрукувати анкетні дані студентів, які не мають 
оцінок 3. 

12) За умови задачі 7. прочитати із зовнішнього файла і 
роздрукувати анкетні дані студентів-відмінників. 

 
5.10. Практичні завдання 
 

Завдання 1. Робота з похідними типами даних і завнішніми 
файлами 

 
Мета завдання: 

1. Отримання навичок у роботі з похідними типами даних. 
2. Отримання навичок у роботі із файлами. 
 

Постановка задачі: 
Скласти список із N найменувань товару. Встановити ціну 

та кількість кожного товару. Для складних структурованих 
вхідних даних написати програму вводу вхідної інформації із 
використанням похідних типів даних та їх масивів. Визначити 
вартість кожного товару та сумарну вартість всіх товарів. 
Результат роздрукувати у вигляді таблиці і записати у файл. 
 

Методичні вказівки: 
Кожну позицію товару оформити у вигляді похідного типу 

даних – структури: 
type outfit 
 character (len=10) :: name 
 real :: price 
end type outfit 

Кількість найменувань товарів обрати у діапазоні 5 ≤ n ≤ 10. 
Характиристики товару, у тому числі його назва і ціна за 
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одиницю товару повинні зберігатись у пам‘яті у вигляді 
елементів масиву похідного типу 

type(outfit),dimension(n) :: mas 
 

Приклад програми: 
Відомо ціни й найменування партії із 5 товарів. Потрібно 

ввести найменування товарів та їх ціни та роздрукувати дані у 
вигляді таблиці. Обчислити загальну вартість партії товару. 

Код програми: 
program proc2 
implicit none 
type outfit 
 character (len=10) :: name 
 real :: price 
end type outfit 
integer,parameter :: n=5 
real sum 
integer i 
type(outfit),dimension(n) :: mas 
open(2,file='mass.txt') 
write(*,*) 'input 5 names (10 symbols)' 
read(*,*) (mas(i).name,i=1,n) 
write(*,*) 'input prices' 
read(*,*) (mas(i).price,i=1,n) 
write(*,*) '******************************' 
write(*,*) '*  no   *  name     *  price *' 
write(*,*) '*       *           *  grn.  *' 
write(*,*) '******************************'  
do i=1,n 
write(*,'(a,i4,a,a10,a,f6.2,a)') ' *',i,'   * ',mas(i).name,'*     & 
  ',mas(i).price,' *' 
end do 
write(*,*) '******************************' 
write(2,*) '******************************' 
write(2,*) '*no     *  name     *  price *' 
write(2,*) '*       *           *  grn.  *' 
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write(2,*) '******************************' 
do i=1,n 
write(2,'(a,i4,a,a10,a,f6.2,a)') ' *',i,'   * ',mas(i).name,'*     & 
  ',mas(i).price,' *' 
end do 
write(2,*) '******************************' 
sum = 0. 
do i=1,n 
 sum = sum+mas(i).price 
end do 
write(*,*) ' sum=',sum,' grn' 
write(2,*) ' sum=',sum,' grn' 
end program proc2 

 
Протокол роботи програми: 

Input names (10 symbols) 
dress 
shirt 
jacket 
hat 
stockings 
Input prices 
123.00 114.00 98.00 25.00 12.00 
*************************** 
 *  No *  NAME *  PRICE * 
 * * *  grn. * 
 *************************** 
 *   1 * dress * 123.00 * 
 *   2 * shirt * 114.00 * 
 *   3 * jacket *  98.00 * 
 *   4 * hat *  25.00 * 
 *   5 * stockings *  12.00 * 
 *************************** 
  sum=   372.0000  grn 
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Варіанти завдання: 
Нехай на заводах FORD, VOLVO, BMW, ZAZ, LAZ, VAZ 

використовуються комп’ютери одного із найменувань CRAY, 
DEEPBLUE, IBM, DEC, ELBRUS. 
 

І. Надрукувати і записати у файл: 
1. Список заводів, що використовують компютери заданого 

типу. 
2. Список заводів, що використовують компютери одного 

типу. 
3. Список заводів, що використовують компютери різного 

типу. 
4. Список компютерів, що не використовуються на жодному 

заводі. 
5. Список компютерів, що використовують одночасно 

більше ніж на двох заводах. 
6. Список компютерів, що використовують на всіх заводах. 
7. Список компютерів, що використовують одночасно менш 

ніж на трьох заводах. 
8. Список заводів, на яких не використовують компютери 

заданого типу. 
9. Список заводів, що використовують компютери двох 

заданих типів. 
10. Список заводів, що не використовують компютери двох 

заданих типів. 
 

Середньосезонна температура для сезонів SUMMER, 
AUTUMN, WINTER, SPRING відома для країн UKRAINE, 
RUSSIA, USA, FRANCE, JAPAN.  

Здійснити обробку масиву (ТЕМР) згідно умови, заданої у 
варіанті. Для наочності використати змінні похідного типу – 
структури. 
 

II. Надрукувати і записати у файл: 
11. Список країн у порядку неспадання середньорічної 

температури. 
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12. Список країн у порядку незростання середньорічної 
температури. 

13. Список країн, у яких середньорічна температура нижче, 
ніж задана. 

14. Список країн, у яких середньорічна температура вище, ніж 
задана. 

15. Назву країни, у якій середньорічна температура найвища. 
16. Назву країни, у якій середньорічна температура найнижча. 
17. Для вказаної країни назви сезонів, в яких середньомісячна 

температура нижче, ніж задана. 
18. Для вказаної країни назви сезонів, в яких середньосезонна 

температура вище, ніж задана. 
19. Список країн, розташувавши їх у порядку незростання 

середньосезонної температури у даному сезоні. 
20. Список країн, розташувавши їх у порядку неспадання 

середньосезонної температури у даному сезоні. 
 

Нехай для компаній DELTA, ALITALIA, AEROSVIT, 
AEROFLOT, що використовують літаки марок A310, A330, 
B737, B747, від країн ITALIA, RUSSIA, UKRAINE, USA 
задано значення середньої вартості квитків для польоту до 
Нью-Йорку. 

Здійснити обробку масиву (TICKET) згідно умови, заданої 
у варіанті. Для наочності використати змінні похідного типу – 
структури.  
 

II І. Надрукувати і записати у файл: 
21. Список компаній у порядку неспадання середньої вартості 

квитків. 
22. Список компаній у порядку незростання середньої 

вартості квитків. 
23. Список компаній, у яких середня вартість квитків нижче, 

ніж задана. 
24. Список країн, у яких середня вартість квитків вище, ніж 

задана. 
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25. Назву компанії й країну, для якої середня вартість квитків 
найвища. 

26. Назву компанії й країну, для якої середня вартість квитків 
найнижча.  

27. Для вказаної компанії назви літаків, для яких середня 
вартість квитків нижча, ніж задана. 

28. Для вказаної компанії назви літаків, для яких середня 
вартість квитків вища, ніж задана. 

29. Список компаній, розташувавши їх у порядку незростання 
середньої вартості квитків для даного літака. 

30. Список компаній, розташувавши їх у порядку неспадання 
середньої вартості квитків для даного літака. 

 
Завдання 2. Робота з невпорядкованими зовнішніми 

файлами 
 

Мета завдання: 
1. Отримання навичок у роботі з похідними типами даних. 
2. Отримання навичок у роботі із зовнішніми файлами. 
 

Постановка задачі: 
Підготувати дані про абітурієнтів, що вступають до 

університету. Інформацію про кожного абітурієнта оформити 
у вигляді структури, що містить наступні поля: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Рік народження. 
3. Рік закінчення школи. 
4. Оцінки вступних іспитів. 
5. Чим цікавиться у вільний час (хоббі). 
Створити окремо програму запису підготовлених даних до 

зовнішнього файлу і окремо програму обробки цього 
зовнішнього файлу, що виконує наступні операції: 

I. Видаляє із зовнішнього файлу всі записи, що задовольняють 
умові, що задана у варіанті, та друкує інформацію, що 
залишилася у файлі. 
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II.  Додає N записів у початок (кінець) зовнішнього файлу й 
роздруковує записи отриманого файлу відповідно до 
конкретного варіанта. 

 
Методичні вказівки : 

1. Підчас підготовки вхідних даних необхідно врахувати, що 
вихідна інформація після виконання програми обробки 
зовнішнього файлу повинна становити не менш однієї 
чверті від вхідної. 

2. В програмі запису даних у зовнішній файл повинен бути 
опис структури, яка аналогічна структурі програм, що 
наведені у запитанях та вправах до даного розділу. 

3. При складанні програми обробки даних, що зберігаються в 
зовнішньому файлі, необхідно ознайомитися із 
програмами, що наведені у запитанях та вправах до даного 
розділу. 

 
Варіанти завдання 

I. Із зовнішнього файлу, що містить вихідні дані, видалити 
записи, що відповідають: 

1) Абітурієнтам, що одержали хоча б одну оцінку 2. 
2) Абітурієнтам, що одержали всі оцінки 3. 
3) Абітурієнтам, що мають середній бал менше 4 і хоча б 

одну оцінку 3. 
4) Абітурієнтам, що мають середній бал більше 4,5 й 

грають на більш ніж одному музикальному 
інструменті. 

5) Абітурієнтам, що мають середній бал менше 4. 
6) Абітурієнтам, що старші вісімнадцяти років. 
7) Абітурієнтам, що не одержали ні однієї оцінки 5. 
8) Абітурієнтам, що одержали всі оцінки 5. 
9) Абітурієнтам, одержали хоча б одну оцінку 3 й не 

цікавляться компютером. 
10) Абітурієнтам, що старші сімнадцяти років, й здали всі 

екзамени на відмінно. 
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11) Абітурієнтам, що мають середній бал менше 4 й 
грають на музичних інструментах. 

12) Абітурієнтам, що старші вісімнадцяти років й мають 
компютери Samsung. 

13) Абітурієнтам, що не одержали ні однієї оцінки 5 й не 
грають на музичних інструментах. 

14) Абітурієнтам, що одержали всі оцінки 5 й мають 
компютери IBM. 

15) Абітурієнтам, що мають середній бал менше 4 і хоча б 
одну оцінку 3, але не грають на фортепіано. 

 
Роздрукуйте отриманий файл. 

 
II.  У зовнішній файл, що містить вхідні дані, додати N записів 

та роздрукувати : 
16) Список абітурієнтів, що здали екзамени тільки на 5; 

N=2. 
17) Список абітурієнтів, що отримали на екзамені тільки 

одну оцінку 4, а інші оцінки 5; N=3. 
18) Список абітурієнтів, що мають середній бал більше 

4,5; N=4. 
19) Список абітурієнтів, що мають середній бал менше 4; 

N=1. 
20) Список абітурієнтів, що мають комп’ютер; N=2. 
21) Список абітурієнтів, що не мають комп’ютер; N=3. 
22) Список абітурієнтів, що здали вступні іспити тільки на 

5 й грають на гітарі; N=4. 
23) Список абітурієнтів, що здали вступні іспити на 4 й 5; 

N=2. 
24) Список абітурієнтів, що здали іспити із двома 

оцінками 4 й іншими оцінками 5; N=3. 
25) Список абітурієнтів, що одержали на вступних іспитах 

одну оцінку 3; N=4. 
26) Список абітурієнтів, що мають середній бал більше 4,5 

й грають на фортепіано; N=3. 
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27) Список абітурієнтів, що мають середній бал більше 4 й 
не мають компютера; N=2. 

28) Список абітурієнтів, що здали вступні іспити на 4 і 5 й 
не грають на соло-гітарі; N=4. 

29) Список абітурієнтів, що здали іспити із двома 
оцінками 4 й іншими оцінками 5 й мають компютер; 
N=3. 

30) Список абітурієнтів,, що здали іспити із двома 
оцінками 5 й іншими оцінками 4 й грають на бас-
гітарі; N=2.  

 
Завдання 3. Робота із впорядкованими зовнішніми 

файлами 
 

Мета завдання: 
1. Ознайомлення із можливістю додавання інформації до 

впорядкованого зовнішнього файлу. 
2. Одержання навичок в організації роботи із 

впорядкованими файлами. 
 

Постановка завдання: 
Підготувати файл із N найменувань товарів. Конкретне 

значення N зазначене у варіанті. Інформація про кожний товар 
є похідним типом – структурою, яка має поля: 

1. Назва товару. 
2. Ціна. 
3. Рік випуску. 
4. Кількість товару на складі. 
Список повинен бути впорядкований по одному із 

параметрів, що зазначений у конкретному варіанті.  
Написати програму, що заносить до зовнішнього файлу 

записи, що впорядковані по одному із параметрів, і програму, 
що додає до сформованого зовнішнього файлу дані про М 
товарів. При цьому впорядкованість вихідного файлу не 
повинна бути порушена. Якщо ж серед товарів, які додають до 
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файлу, зустрічається товар, відомості про який у файлі вже є, 
то необхідно їх обновити, тобто старий запис виключити. 
 

Методичні вказівки: 
1. При підготовці вхідних даних у якості найменувань 

товарів можна взяти назви інструментів, книг, письмових 
приналежностей й т.і. Для них відповідно потрібно 
вказати ціну, рік випуску та кількість. 

2. Програма запису інформації про товари до зовнішнього 
файлу за структурою може бути аналогічною програмі 
proc3, що наведена нижче.  
Код програми: 
module goods 
type good 
 character (len=10) :: name 
 real :: price 
end type good 
end module goods 
!----------------------------------------------------------- 
program proc3 
use goods 
implicit none 
integer,parameter :: n=10 
integer i,j,n0 
type(good),dimension(n) :: mas 
!----------------------------------------------------------- 
open(2,file='old.txt') 
i=0 
do 
 i=i+1 
 write(*,*) 'Input name (10 symbols)' 
 read(*,*) mas(i).name 
 write(*,*) 'Input price' 
 read(*,*) mas(i).price 
 write(2,*) mas(i) 
 if (mas(i).name == '**********' .or. mas(i).price == 0.0) then 
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  close(2) 
  exit 
 end if 
end do 
n0=i 
do j=1,n0 
 write(*,'(i4,a12,f6.2)') j,mas(j).name,mas(j).price 
end do 
end program proc3 

3. Програма proc4, що наведена нижче, забезпечує додавання 
декількох записів до зовнішнього файлу, що 
впорядкований за неубуванням цін товарів. Вона може 
бути прийнята за основу при розробці програми, що додає 
в зовнішній впорядкований файл М записів.  
Код програми: 
program proc4 
use goods 
implicit none 
type(good) :: a,b 
! 
do 
open(2,file='old.txt',status='old') 
open(4,file='new.txt',status='new') 
write(*,*) 'Input name (10 symbols)' 
 read(*,*) b.name 
 write(*,*) 'Input price' 
 read(*,*) b.price 
 if (b.name == '**********' .or. b.price == 0.0) exit 
 read(2,*) a.name,a.price 
 do while (a.name /= '**********' .AND. a.price <= b.price) 
  write(4,*) a.name,a.price; read(2,*) a.name,a.price 
 end do 
 write(4,*) b.name,b.price 
 if (a.name == '**********')  then 
  write(4,*) a.name,a.price 
 else 



 185 

  do 
   write(4,*) a.name,a.price; read(2,*) a.name,a.price 
   if (a.name == '**********')  then 
    write(4,*) a.name,a.price 
 exit 
   end if 
  end do 
 end if 
 close(4); close(2,status='delete')  
open(2,file='old.txt',status='new') 
open(4,file='new.txt',status='old') 
do 
  read(4,*)  a.name,a.price  
  write(2,'(a12,f6.2)') a.name,a.price 
  if (a.name == '**********')  then 
   exit 
  else 
   write(*,'(a12,f6.2)') a.name,a.price 
  end if 
 end do 
 close(2); close(4,status='delete') 
end do 
 close(2); close(4,status='delete') 
end program proc4 

 
Варіанти завдання: 

 
1. Товари впорядковані по неубуванню ціни, N=10, М=3. 
2. Товари впорядковані по неубуванню року випуску, N=9; 

М=4. 
3. Товари впорядковані по неубуванню кількості, N=11, 

М=4. 
4. Товари впорядковані по незростанню ціни, N=9, М=6. 
5. Товари впорядковані по незростанню року випуску, N=7, 

М=3. 
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6. Товари впорядковані по незростанню кількості, N=12, 
М=5. 

7. Товари впорядковані по неубуванню ціни, N=13, М=4. 
8. Товари впорядковані по неубуванню року випуску, N=10, 

М=3. 
9. Товари впорядковані по неубуванню кількості, N=13, 

М=6. 
10. Товари впорядковані по незростанню ціни, N=12, М=4. 
11. Товари впорядковані по незростанню року випуску, N=11, 

М=3. 
12. Товари впорядковані по незростанню кількості, N=10, 

М=3. 
13. Товари впорядковані по неубуванню   ціни, N=7, М=5. 
14. Товари впорядковані по неубуванню року випуску. N=8, 

М=5. 
15. Товари впорядковані по неубуванню кількості, N=7, М=6. 
16. Товари впорядковані по незростанню ціни, N=8, М=5. 
17. Товари впорядковані по незростанню року випуску, N=9, 

М=4. 
18. Товари впорядковані по незростанню кількості, N=8, М=6. 
19. Товари впорядковані по неубуванню ціни, N=8, М=3. 
20. Товари впорядковані по неубуванню року випуску, N=11, 

М=5. 
21. Товари впорядковані по незростанню ціни, N=7, М=5. 
22. Товари впорядковані по незростанню року випуску, N=8, 

М=4. 
23. Товари впорядковані по незростанню кількості, N=9, М=3. 
24. Товари впорядковані по неубуванню ціни, N=9, М=2. 
25. Товари впорядковані по неубуванню року випуску, N=7, 

М=3. 
26. Товари впорядковані по неубуванню кількості, N=9, М=4. 
27. Товари впорядковані по незростанню ціни, N=8, М=5. 
28. Товари впорядковані по незростанню року випуску, N=10, 

М=2. 
29. Товари впорядковані по незростанню кількості, N=9, М=4. 
30. Товари впорядковані по неубуванню ціни, N=5, М=5. 
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Відповіді до вправ 
 
Розділ 1. 
 
1. Представити вирази у вигляді лексем мови Fortran : 
1) x**y**z 
2) 1+x+x**2/2+x**3/6 
3) 1+x/(1+x/(1+x)) 
4) 3*sin(x)+4*cos(x**2)**2−1 
5) (x**y/y**x)**(z*(y/x)) 
6) (a+b)*sin(a)+(a−b)*cos(b)+(a−b)/(sin(a)+cos(b)) 
7) (x+1)/(x−1)+3.6*(x−(sin(x)+1)**2+x**2*(sin(x)−1)) 
8) −4.3−x**(y*(6.2 −y**2))+1 
9) (a-b)/(c+b/(c+b/(c-d))) 
10) exp(x)−3*sin(x)+exp(x**2−1) 
 
2. Визначити порядок виконання операцій: 
1) a*b, a*b/a, a*b/a*a, a*b/a*a/c, a*b/a*a/c*b, - a*b/a*a/c*b 
2) z**a, y**z**a, x**y**z**a 
 
3. Представити у вигляді Fortran-операторів : 
1) y=sin(a)**2+cos(a-3.14)+1 
2) x=y/(1+y**2/(1+3*y**3/(1+y/(1+y)))) 
3) p(x)=((((a(6)*x+a(5)*x+a(4))*x+a(3))*x+a(2))*x+a(1) 
 
Розділ 2. 
 
16) Скласти програму обчислення степенів: 
а) program power1 

implicit none 
integer i,n 
real x,p  
Open(2,file='power1.txt') 
write(*,*) 'Input x,n= ' 
read(*,*) x,n 
p=1.0 
do i=1,n 
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 p=p*x 
end do 
write(*,*)   x,'**',n,'=',p,' ',x**n 
write(2,*)   x,'**',n,'=',p,' ',x**n 
stop 
end program power1 
 

б) program power2 
implicit none 
integer i,n 
real x,p  
! 
Open(2,file='power1.txt') 
!   
write(*,*) 'Input x,n= '; read(*,*) x,n 
! Перевірка на нуль у знаменнику 
if (x == 0.0) stop 'x=0 !' 
p=1.0 
do i=1,n 
 p=p/x 
end do 
write(*,*)   x,'**(',-n,')=',p,' ',x**(-n) 
write(2,*)   x,'**(',-n,')=',p,' ',x**(-n) 
stop 
end program power2 

 
17). Скласти програму обчислення 
а) program power3 

implicit none 
integer i,n 
real x,p  
Open(2,file='power3.txt') 
write(*,*) 'Input x,n= '; read(*,*) x,n 
p=sin(x) 
do i=1,n 
 p=sin(p) 
end do 
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write(*,*)   'p=',p 
write(2,*)   'p=',p 
stop 
end program power3 

 
19) Скласти програму для обчислення значень многочленів і 

обчислити їх при заданих значеннях аргументів: 
а) program power4 

implicit none 
integer,parameter :: n=3 
integer i 
real,parameter :: x=2.0 
real p,s  
Open(2,file='power4.txt') 
write(*,*) 'Input x,n= '; read(*,*) x,n 
p=1.0; s=1.0 
do i=1,n 
 p=p*x; s=s+p 
end do 
write(*,*)   's=',s 
write(2,*)   's=',s 
stop 
end program power4 

 
22) Знайти всі значення функції: 
 Program N7 ! Максимум і мінімум функції 
 Integer I 
 Real A,B,C 

3 Write(6, *) 'Input a, b, c'  
 Read(5, *) A, B, C 
 Write(6, *) 'Input Xbegin, Xend, dx' 
 Read(5, *) XB, XE, DX 
!  Блок коригування кроку 
 N = (XE-XB)/DX+1. 
 DX = (XE-XB)/(N-1) 
 P = (A-B)/(C-A) 
 If (P.LT.0.) GO TO 3 
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! Перевірка на мінус під коренем 
 FMA =-1.E30  
! В якості початкового значення змінної, де буде  
! запам'ятовуватися максимум, задаємо мале число, 
! розташоване ліворуч на числовій осі. 
 FMI = 1.E30  
! Для мінімуму задаємо початкове велике число. 
 X=XB 
 Do 4 I = 1,N 
 S = (SIN(ABS(X-1.)**(1./3.) + EXP(2.*X)))**2 
 F = SQRT (P*S) 
 If (F.GT.FMA) FMA = F 
! або можна так: FMA = AMAX1(F,FMA) 
 FMI = AMIN1(FMI,F) 
! або If (F.LT.FMI) FMI = F 
 If (F.LT.0.) Write(6, *) 'For x =', X, 'MU =', F 

If (F.GT.0.) Write(6, *) 'For x =', X, 'MU =', F 
4 Continue 

 Stop 
 End 
 
Розділ 3. 
 
3) program matrix1 

implicit none 
integer,parameter :: n=5, i0=2,j0=5 
integer i,j 
integer a(n,n),b(n) 
data a/1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5/  
! 
Open(2,file='matrix1.txt') 
!   
write(*,*) 'A=' 
write(2,*) 'A=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (a(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,n) 
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end do 
b(:) = a(j0,:) 
a(j0,:) = a(i0,:) 
a(i0,:) = b(:) 
write(*,*) 'Anew=' 
write(2,*) 'Anew=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (a(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,n) 
end do 
stop 
end program matrix1 

 
4) program matrix2 

implicit none 
integer,parameter :: n=10 
integer i,j,n2,n21 
integer a(n),b(n) 
data a/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/  
! 
 open(2,file='matrix2.txt') 
!   
 n2 = n/2; n21=n2+1 
 b(:n2) = a(2:n:2) 
 b(n21:) = a(1:n:2) 
 write(*,100) 'A=',(a(j),j=1,n) 
 write(2,100) 'A=',(a(j),j=1,n) 
 write(*,100) 'B=',(b(j),j=1,n) 
 write(2,100) 'B=',(b(j),j=1,n) 
 stop 
100 format(1x,a,10i5) 
end program matrix2 

 
10) program matrix3 

implicit none 
integer,parameter :: n=5, m=3 
integer i,j 



 192 

integer a(m,n),at(n,m),at0(n,m) 
data a/1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3/  
! 
Open(2,file='matrix3.txt') 
!   
 write(*,*) 'A=' 
 write(2,*) 'A=' 
do i=1,m 
 write(*,*) (a(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,n) 
end do 
do i=1,m 
 do j=1,n 
  at(j,i)=a(i,j) 
end do; end do 
 write(*,*) 'At1=' 
 write(2,*) 'At1=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (at(i,j),j=1,m) 
 write(2,*) (at(i,j),j=1,m) 
end do 
at0=transpose(a) 
 write(*,*) 'At2=' 
 write(2,*) 'At2=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (at0(i,j),j=1,m) 
 write(2,*) (at0(i,j),j=1,m) 
end do 
stop 
end program matrix3 

 
12) program matrix4 

implicit none 
integer,parameter :: n=5 
integer a(n,n),b(n,n),c(n,n) 
data a/1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5/  

 data b/3,4,5,1,2,4,5,1,2,3,4,5,3,4,5,1,2,3,1,2,3,4,5,1,2/ 
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Open(2,file='matrix4.txt') 
!   
 write(*,*) 'A=' 
 write(2,*) 'A=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (a(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (a(i,j),j=1,n) 
end do 
 write(*,*) 'B=' 
 write(2,*) 'B=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (b(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (b(i,j),j=1,n) 
end do 
c = merge(a,b,a>b) 
 write(*,*) 'C=' 
 write(2,*) 'C=' 
do i=1,n 
 write(*,*) (c(i,j),j=1,n) 
 write(2,*) (c(i,j),j=1,n) 
end do 
stop 
end program matrix4 

Написати код фрагмента програми без використання 
функції merge пропонується самому читачу. 
 
Розділ 4. 
 
11) program fibon_recurr 

implicit none  
integer k,y,fibon1  

!------------------------------------------------------------- 
open(2,file='fibon1.txt') 

!------------------------------------------------------------- 
do k=3,10 
 y=fibon1(k) 
 write(*,*)  'k =', k,' y = ',y 
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 write(2,*)  'k =', k,' y = ',y 
end do 
end program fibon_recurr 

!------------------------------------------------------------- 
integer function fibon1(k) 
integer k 
integer f0,f1,f2,i 
f0=1; f1=1;  
do i=3,k 
 f2=f0+f1 
 f0=f1; f1=f2  
end do  
fibon1=f2  
end function fibon1 

 
12) program fibon_rec  

implicit none  
integer k,y  
interface 
recursive function fibon2(k) result(fib)  
integer k, fib  
end function fibon2  
end interface  

!--------------------------------------------------------- 
 open(2,file='fibon2.txt') 

!--------------------------------------------------------- 
 do k=3,10 
  y=fibon2(k-1) 
  write(*,*)  'k = ',k,  ' y = ',y 
  write(2,*)  'k = ',k,  ' y = ',y  
 end do  
end program fibon_rec 

!--------------------------------------------------------- 
recursive function fibon2(k) result(fib) 
integer k, fib, f1 
integer,save :: f0 
 f0=1; f1=1; 
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 if (k==0) then 
  fib=f0  
 else if (k==1) then 
  fib=f1  
 else 
  f1=fibon2(k-1) 
  fib=f1+f0;   f0=f1 
 end if  
end function fibon2 

 
13) program multi_rec  

implicit none  
integer,parameter :: m=5, n=3 
integer y  
interface 
 recursive function multi(n,m) result(mult)  
  integer m, n, mult  
 end function multi  
end interface  

!------------------------------------------------------------- 
 open(2,file='mult.txt') 

!------------------------------------------------------------- 
  y=multi(n,m) 
  write(*,*)  'n = ',n,'m = ',m,' n*m = ',y,n*m 
  write(2,*)  'n = ',n,'m = ',m,' n*m = ',y,n*m 
end program multi_rec 

!------------------------------------------------------------- 
recursive function multi(n,m) result(mult) 
integer m, n, mult 
 if (n==0) then 
  mult=0  
 else 
  mult=m+multi(n-1,m) 
 end if  
end function multi 

!------------------------------------------------------------- 
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16) program hanoi_rec  
implicit none  
integer n  
interface 
 recursive subroutine hanoi(n,a,b,c) 
 integer n, a, b, c  
 end subroutine hanoi  
end interface  

!--------------------------------------------------------- 
 open(2,file='hanoi.txt') 

!--------------------------------------------------------- 
 write(*,*)  'Input number of rings ' 
 read(*,*) n 
 call hanoi(n,1,2,3) 
 stop 
end program hanoi_rec 

!---------------------------------------------------------- 
recursive subroutine hanoi(n,a,b,c) 
 integer n, a, b, c 
 if (n>0) then 
  call hanoi(n-1,a,c,b) 
  write(*,*) a,' => ',b 
  write(2,*) a,' => ',b 
  call hanoi(n-1,c,b,a)  
 end if  
end subroutine hanoi 

 
Розділ 5. 
 
9) module dat0 
 type dat 
 character (len=10) :: pib 
 integer   :: year 
 integer   :: mathan 
 integer   :: geom 
 integer   :: eng 
 real   :: sball 
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 end type dat 
 end module dat0 
!---------------------------------------------------------------------- 
 program stud1 
 use dat0 
 implicit none 
 integer i,n 
 type(dat), dimension(10) :: person 
!---------------------------------------------------------------------- 
 open (2,file='mechmat.txt',status='new') 
!---------------------------------------------------------------------- 
 write(*,*) 'Input number of persons:' 
 read(*,*) n 
 do i=1,n 
 write(*,*) 'Input PIB:' 
 read (*,*) person(i).pib 
 write(*,*) 'Input Year:' 
 read (*,*) person(i).year 
 write(*,*) 'Input geom:' 
 read (*,*) person(i).geom 
 write(*,*) 'Input mathan:' 
 read (*,*) person(i).mathan 
 write(*,*) 'Input eng:' 
 read (*,*) person(i).eng 

person(i).sball =  & 
(person(i).mathan+person(i).geom+person(i).eng)/3. 

 write (2,'(a12,4i5,a,f4.2)') person(i).pib,person(i).year, & 
 person(i).mathan,person(i).geom,person(i).eng,  & 
 ' ',person(i).sball 
 end do 
 close(2) 
 end program stud1 
 
10) program stud2 
 use dat01 

                                                 
1 Дивись попереднє завдання 
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 implicit none 
 integer i,n 
 type(dat), dimension(10) :: person 
!---------------------------------------------------------------------- 
 open (2,file='mechmat.txt',status='old') 
 open (3,file='studnew.txt',status='new') 
!---------------------------------------------------------------------- 
 do i=1,3 
 read(2,*) person(i).pib,person(i).year,person(i).mathan, & 
            person(i).geom,person(i).eng,person(i).sball 
  if ((person(i).sball >= 4)) then 
   write(3,'(a12,4i5,a,f4.2)') person(i).pib,person(i).year, & 
    person(i).mathan,person(i).geom,person(i).eng,' ', & 
 person(i).sball 
   write(*,'(a12,4i5,a,f4.2)') person(i).pib,person(i).year, & 
    person(i).mathan,person(i).geom,person(i).eng,' ', & 
 person(i).sball 
  end if 
 end do 
 end program stud2 
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Додаток 
 
module sort_n_search 
implicit none 
contains 
!=========================================== 
subroutine swap(x,y) 
real, intent(inout) :: x,y 
real w 
  w=x; x=y; y=w 
end subroutine swap 
!=========================================== 
real function LinSearch(A,n,key) 
integer n,i 
real A(n), key 
    i=1 
    do while ((i <= n) .and. (A(i) /= key)) 
  i = i+1 
    end do 
    if (i < n+1) then 
  LinSearch = i 
    else 
  LinSearch = 0 
    end if 
end function LinSearch 
!=========================================== 
real function BinSearch(A,n,key) 
integer n,i,hb,lb 
real A(n), key 
    lb = 1; hb = n 
    do while (lb <= n) 
 i = (lb+hb) / 2 
        if (A(i) == key) then 
  goto 1 
        else 
  if (lb == hb) then 
   exit 
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  else 
   if (A(i) < key) then 
    lb = i+1 
   else 
    hb = i 
   end if 
  end if 
        end if 
    end do 
    i = n+1 
1   if (i < n+1) then 
  BinSearch = i 
    else 
  BinSearch = 0 
    end if 
end function BinSearch 
!=========================================== 
subroutine ChanlinSort(A,n) 
integer, intent(in)  :: n 
real, intent(inout)  :: A(:) 
integer i,j,k 
real p 
do i=1,n-1 
 p=A(i); k=i 
 do j=i+1,n 
  if (A(j)<p) then 
   p=A(j); k=j 
  end if 
 end do 
 A(k)=A(i); A(i)=p 
end do 
end subroutine ChanlinSort 
!=========================================== 
subroutine BulbSort(A,n); 
integer, intent(in)  :: n 
real, intent(inout)  :: A(:) 
integer i,k 
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do k=n,2,-1 
  do i=1,k-1 
 if (A(i) > A(i+1)) then 
  call swap(A(i),A(i+1)) 
 end if 
  end do 
end do 
end subroutine BulbSort 
!=========================================== 
recursive subroutine QuickSort(A,l,r) 
integer, intent(in)  :: l,r 
real, intent(inout)  :: A(:) 
integer l1,r1 
l1=l; r1=r 
z00: do 
 do while(A(r1)>A(l1)) 
  r1=r1-1 
  if (l1 == r1) exit z00 
 end do 
 call swap(A(l1),A(r1)) 
 do while(A(l1)<A(r1)) 
  l1=l1+1 
  if (l1 == r1) exit z00 
 end do 
 call swap(A(l1),A(r1)) 
end do z00 
if (r1-l>1) call QuickSort(A,l,r1-1) 
if (r-r1>1) call QuickSort(A,r1+1,r) 
end subroutine QuickSort 
!=========================================== 
recursive function qsort_reals( data0 ) result( sorted ) 
    real, dimension(:), intent(in) :: data0 
    real, dimension(1:size(data0)) :: sorted 
!------------------------------------------------------------------------ 
    if ( size(data0) > 1 ) then 
        sorted = & 
!    data0(i) >= data0(i+1) 
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!************************************************* 
!     (/ qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) > data0(1) ) ), & 
!              data0(1), & 
!          qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) <= data0(1) ) ) /) 
!************************************************* 
!    data0(i) <= data0(i+1) 
   (/ qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) < data0(1) ) ), & 
               data0(1), & 
           qsort_reals( pack( data0(2:), data0(2:) >= data0(1) ) ) /) 
    else 
        sorted = data0 
    end if 
end function qsort_reals 
!=========================================== 
subroutine merging(X,Y,Z) 
real, dimension(:) :: X,Y,Z 
integer nx,ny 
integer ix,iy,iz,i 
nx=size(X); ny=size(Y) 
ix=1; iy=1; iz=1 
do while(ix<=nx .and. iy<=ny) 
 if (X(ix)<Y(iy)) then 
  Z(iz) = X(ix); ix=ix+1 
 else 
  Z(iz) = Y(iy); iy=iy+1 
 end if 
 iz=iz+1 
end do 
if (ix>nx) then 
 do i=iy,ny;  Z(iz) = Y(i); iz=iz+1; end do 
else 
 do i=ix,nx;  Z(iz) = X(i); iz=iz+1; end do 
end if 
end subroutine merging 
!=========================================== 
end module sort_n_search 
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