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Логічний умовний оператор управління має наступний синтаксис. 

 

IF (L) <оператор> 

 

В цьому виразі: IF – логічний умовний оператор; L – логічний вираз; 

<оператор> – один (лише один!) оператор, що виконується (за виключенням 

оператору циклу та умовних операторів управління). 

Логічний вираз L може мати змінні, константи, функції, дужки і знаки 

арифметики, логічні операції, логічні відношення. Не може бути знаку (оператор) 

=. Результатом розрахунку логічного виразу L може бути тільки величина 

логічного типу LOGICAL. Логічний тип даних підтримує тільки два можливих 

значення: .TRUE. або .FALSE., тобто «істина» або «ложь». 

Якщо в одному виразі зустрічаються арифметичні операції, логічні операції 

та відношення, вони виконуються за наступними пріоритетами: логічні операції – 

найнижчий пріоритет, відношення – середній пріоритет, арифметичні операції – 

найвищий пріоритет. 

Логічні відношення, які використовують у логічному виразі, наведено у 

табл. 2.3, логічні операції – у табл. 2.4. 

Таблиця 2.3. Логічні відношення 

Математичне 
позначення 

≤ < = ≠ > ≥ 

FORTRAN 90 <= < = /= > >= 
FORTRAN 77 .LE. .LT. .EQ. .NE. .GT. .GE. 

 

Запис логічного відношення FORTRAN 77 у логічному виразі L займають 

чотири позиції. FORTRAN 90 містить як підмножину FORTRAN 77, тому для 

забезпечення розширеної сумісності програмного коду іноді зручніше 

використовувати синтаксис FORTRAN 77. 
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Таблиця 2.4. Логічні операції 

Операція Оператор Примітка 

Заперечення («ні») .NOT. 
Максимальний пріоритет, 

унарна операція 
Кон'юнкція («і») .AND. Середній пріоритет 

Диз'юнкція («або») .OR. Середній пріоритет 

Еквівалентність .EQV. Мінімальний пріоритет 

Нееквівалентність .NEQV. Мінімальний пріоритет 

 

Робота логічного умовного оператора управління полягає у наступному. За 

пріоритетами розраховується логічний вираз L. Результатом буде значення 

.TRUE. або .FALSE.. Якщо L=.TRUE., то виконується один оператор <оператор>, 

який встановлено після IF. Якщо L=.FALSE., то цей оператор не виконується – 

робота програми продовжується з наступного за IF-логічним оператором. 

 

Приклад. 

C       У наступному записі оператор W=16.3*sin(x) – виконується завжди 

IF (.ТRUE.) W=16.3*sin(x) 

 

Приклад. 

G=17.3 

T=38.6 

C       У наступному записі оператор GOTO 10 – виконується 

IF (G .LE. T) GOTO 10  

C       У наступному записі оператор STOP – не виконується 

IF (G-1.22 .EQ. T) STOP  

 

Приклад. Скласти фрагмент програми для розрахунку виразу: 
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Y=1.7*X+3.5 

ІF (X .GT. 3.8) Y=5.9*X**2+8.3 

 

Приклад. 

C       Оператор Y=12.7*sin(X) – виконується, якщо 17,5>X>0,3 

IF ((X .GT. 0.3) .AND. (X .LT. 17.5)) Y=12.7*sin(X) 

Структура логічного умовного оператора управління не може бути змінена. 

 


