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Оператор циклу DO реалізує алгоритм циклу з передумовою. 

Існуює декілька видів (способів запису) оператора циклу DO. Найбільш 

поширено використання наступних: DO – мітка; DO – END DO; DO WHILE – 

END DO  

Структура оператора DO – мітка наступна. 

DO M I=Istart, Iend, Istep 

< будь-яка кількість операторів тіла циклу > 

M CONTINUE 

де DO – ключове слово (оператор циклу); M – мітка останнього оператора 

тіла циклу (наприклад, пустий оператор – оператор CONTINUE); I – змінна циклу 

(параметр циклу), яка змінюється від початкового значення Istart до кінцевого 

значення Iend з кроком Istep. Значення Istep=1 діє за замовчуванням і може бути 

відсутнім. 

 

Приклад. Параметр циклу як лічільник проходів. 

X=0. 

DX=.1 

DO 20 I=1, 200 

Y=SIN(X)*COS(X) 

WRITE(*,*)I, X, Y 

X=X+DX 

20 CONTINUE 

 

Оператор DO здатен точно відслідкувати умову припинення виконання 

циклу тільки тоді, коли параметр циклу, його початкове, кінцеве значення і крок 

зміни є цілими (мають тип INTEGER). Тому у деяких застарілих компіляторах 

ФОРТРАНу іншого типу для цих параметрів й не передбачено. Проте, сучасні 

ФОРТРАНи більш зручні і попередній приклад можна записати наступним чином. 

 

Приклад. Параметр циклу має тип REAL. 
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DO 20 X=.0, 20., .1 

Y=SIN(X)*COS(X) 

WRITE(*,*) X, Y 

20 CONTINUE 

 

Слід пам’ятати, що для типу REAL точність розрахунків параметру циклу, 

як і будь-якої змінної, обмежена розрядною сіткою. Такі незначні відхилення від 

«точного» можуть циклічно сумуватися. Тоді порівняння поточного (останнього) 

значення параметра циклу I і його кінцевого значення Iend дадуть сумнівний 

результат. 

Практично це призводить до того, що оператор циклу DO не завжди може 

виконати останній крок циклу або зробить зайвий. Про це деякі компілятори 

попереджають користувача при виконанні компіляції вихіного коду (рис. 2.19). 

Рис. 2.19. Попередження компілятора Silverfrost FTN95 for Microsoft® .NET 

and Win32 щодо використання типу REAL для параметра циклу DO 

Останнім оператором тіла циклу DO–мітка не може бути оператор 

управління DO, IF, GOTO, оператори STOP, END, звісно, що не можуть бути й 

оператори REAL, INTEGER, DATA. Можуть бути, наприклад, оператори WRITE, 

оператор присвоювання, пустий оператор CONTINUE. 
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На одну мітку може посилатися декілька операторів циклу            DO–мітка.  

Можливо складати вкладені один до одного цикли, але неприпустимо 

складати цикли, що перетинаються. 

 

Приклад. Вкладені цикли DO. 

DO 10 T=12.3, 706.8, .01 

W=T+SIN(X) 

DO 10 W=W0, WMAX, WSTEP 

T=W+T 

10      CONTINUE 

 

Приклад. Цикли DO, що перетинаються, які будувати не можна. 

DO 10 I=1, 15 

J=I+25 

DO 20 K=3, 18 

L=K+25+J 

10      CONTINUE 

WRITE(*,*) J, L 

20      CONTINUE 

 

Оператор DO–мітка – це перший оператор циклу, який з'явився у мовах 

програмування високого рівня. Він вимагає наявність мітки, і тому вважається 

застарілим. Проте його використання підтримується будь-яким сучасним 

компілятором ФОРТРАНу. 

Проблему з мітками вирішує використання оператора циклу DO– END DO. 

Оператор має наступну форму запису. 

DO I=Istart, Iend, Istep 

< будь-яка кількість операторів тіла циклу > 

END DO 
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де DO – ключове слово (оператор циклу); END DO – ключове слово (кінець 

циклу); I – змінна циклу (параметр циклу), яка змінюється від початкового 

значення Istart до кінцевого значення Iend з кроком Istep. Значення Istep=1 діє за 

замовчуванням і може бути відсутнім. 

Вихідний код прикладу, який був розглянутий раніше, в цьому випадку 

буде мати наступний вигляд. 

 

Приклад. Використання оператора циклу DO–END DO. 

DO X=.0, 20., .1 

Y=SIN(X)*COS(X) 

WRITE(*,*) X, Y 

END DO 

 

Параметр циклу I, його початкове Istart та кінцеве Iend значення, а також 

крок Istep в операторах циклу DO–мітка та DO–END DO можуть бути не тільки 

константами, але й змінними, або у вигляді виразів. 

 

Приклад. Змінні та вирази в операторі DO. 

DO Х=W1, (A-C)/2, GAMMA3 

 

Тут параметр циклу X має початкове значення у вигляді змінної W1, яка 

повинна бути разрахована зазделегідь; вираз (A-C)/2 – кінцеве значення 

параметра циклу; змінна GAMMA3 – крок зміни параметра циклу. 

Якщо використовується декілька операторів DO–END DO, то кількість 

ключових слів DO повинна співпадати з кількістю END DO. 

 


