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RESUMO 

Bate ralatóriie apreaeni^de forma sucinta e não extenŝ L 

va, nas abrangente, m estrutura e o conteúdo da progranateca No 
dulef no NTS. OòniènVTuma breve âescrição da arquitetura e do flu 

xo da informação entrre as rotinas» a relação dos principais pro 

granas (nõdulos) por agrupo de rotinas e un procedimento sobre co 

mo encadear, compilar' e executar un conjunto de módulos da pro-

gramoteca. Informações sobre cada módulo podem ser encontradas en 

bibliografia especlficca. ( aoCtexJ 

ABSTRACT 

.. ' . TU 

The aim of LhlU icpoiL la lo |nenenl In if fly the strurture^ 

and contents of the HITS implementation of Modulef Software r It' 

contains a short description of the general structure and data 

flux among Nodulef routines, a list of chief-routines (or 

modules) in each libraary and a procedure concerning their use. 

This procedure tells hiow to concatenate, compile and run some 

Modulef modules. More information about each module can be 

found on especific bibliography. (ouu.>Wt) 



AS BIBLIOTECAS DE SUBROTINAS NODULEF 

1. O CLUBE NODULEF 

O Clube Modulef» ao qual o LCC está associado desde ju

lho de 1980» i uma congregação de laboratórios universitários * 

de pesquisa e industriais interessados no desenvolvimento e apli 

cação computacional do Método de Elementos Finitos (NEF). A re 

lação completa das instituições associadas ao Clube em julho de 

1980» bem como uma descrição detalhada da estrutura deste, po

de ser vista em [l]. 

O objetivo primordial desta associação ê a partilha de 

conhecimentos e experiência computacional com o MEF e, para i£ 

to» foram criadas as bilbiotecas de subprograntas NODULEF.Estas 

bibliotecas contém rotinas desenvolvidas pelos vários membros 

do CLube,as quais obedecem a normas bastante restritivas de pro

gramação e utiliiw^:o. Quanto ã utilização» as instituições as 
sociadas ao Modulef se comprometem a não utilizar rotinas de -

senvolvidas por outros membros com fins comerciais,sem autori

zação prévia do autor,e a destruir toda a documentação e pro -

gramas que não os produzidos por ela própria caso venha»par a_l 

gum motivo»a se desvincular do Clube. Já as normas de programa

ção foram desenvolvidas visando aumentar ao máximo a portabiljL 

dade das bibliotecas Modulef [4]. Estas normas de programação» 

que contém informações úteis a qualquer pessoa que deseje fazer um 

programa de computador portável» serão objeto de uma publica

ção descrevendo a implementação das bibliotecas de subrotinas 

MODULEF no IBM370/MTS. 

Nas próximas seções» descreveremos sucintamente a ar

quitetura geral das bibliotecas Modulef» o fluxo de informação 

entre as diversas subrotinas» o conteúdo das bibliotecas e co

mo utilizá-las no ambiente MTS. 

2. ARQUITETURA E FLUXO DE INFORMAÇÕES 

As rotinas que compõem a programoteca Modulef estão or 

ganizadas da forma mais modular possível e agrupadas em várias 
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bibliotecas. Este grupamento obedece a dois critérios: afinidade 

funcional e ascendência (níve?) lógica. Isto é, as subrotlnas que 

estão numa biblioteca não só executam funções semelhantes - por 

exemplo, resolução de sistemas lineares - como induzem uma rela

ção lógica linear entre as várias bibliotecas; de tal forma que 

se uma subrotina da biblioteca A chama alguma da B, nenhuma das 

subrotlnas de B pode chamar alguma das de A. 

A 0CO»RtNCM 00 EVENTO X EM ALUNA ROTMA 
INTERDITA A 0 0 EVENTO SEM OUALOUCIt DAS 

Fig. 1 

DA mtUOTECA A 
ROTNASDE • 

Isto, devido ã necessidade de compatibilizar as bibliotecas 

com carregadores (loaders) de um passo. 

Dentre as rotinas do código Modulef algumas se destacam 

por executar uma etapa importante do cálculo por Elementos Fini-

tos (muitas vezes chamando uma cascata de outras subrotlnas)e são 

chamadas de módulos. Existem módulos para geração automática de 

malhas, montagem das matrizes, etc. 

0 fluxo de informação entre os diversos módulos (e subro 

tinas) do código Modulef é feito através de Estruturas de Dados 

(E.D.).Uma Estrutura de Dados Modulef é um conjunto de tabelas 
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cujos dados resultam de uma etapa importante e bem definida no 

cálculo por Elementos Pinitos. B assim, um modulo transforma u 

ma ou mais E.D. de entrada (E.D.B.) em uma ou mais E.D. de sal

da (E.D.S.) [4]. 

FLUXO DE mFOMiaCiO NUM MAMMA 

~Pig. 2 

Uma E.D. descreve, por exemplo, a malha gerada, a matriz 

montada, os termos independentes do sistema linear, etc. 

Durante a execução de um programa Modulef, as E.D. de 

entrada e/ou salda podem estar tanto em memória central (M.C.) 

como em memória secundaria (M.S.). Em M.C., as E.D. ficam emuma 

área (vetor M) de trabalho que é gerenciada por um conjunto de 

subrotinas pertencentesao código Modulef. 
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Desta fona , o conjunto das bibliotecas que compõe o 

código Modulef ê praticamente autônomo comunicando-se con o am

biente apenas por duas pequenas janelas: a entrada de dados por 

cartão que ê anti-modular e deve ser feita pelo programa princî  

pai (escrito pelo usuário), ou alguns módulos específicos ,e gra

vação (opcional) de E.Ds em memória secundária» a qual é feita, 

quer pelos comandos de gravação seqüencial Fortran, quer pelas 

rotinas de acesso direto do código Modulef- o subsistema MEFDIR. 

A impressão de dados não é considerada uma "janela" já que é bas 

tante uniforme e independente de máquina. 

/ 

H 
:£ -

ROTINAS DEPENDENTES 

CENTRAL 

>• W 
ACESSO 

DIRETO 

IffCUNOrflWA 

CONTROLE E FLUX> DE MPORMAÇAO 

Figura 5 

3. DESCRIÇÃO SUCINTA DAS BIBLIOTECAS 

£ a seguinte a relação das bibliotecas do Modulef. 

Cada uma delas i identificada por quatro caracteres XXXX e está 
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COSD - Contêm módulos que constróem certas E.D. (BDCL,FORC,MILI, 

MAIL,NDL1,C00R,TAE) a partir de cartões de dados. 

ELAS - Biblioteca de elementos finitos em elasticidade. 

EVOL - Módulos para resolver problemas evolutivos. 

FLUI - Módulos para cálculo de escoamento de fluidos. 

FORM - Módulos POLBAS e FORM. 

LANF - Pré-Processador LAKEF. 

MEFI - Módulos para manipulação de malhas bidimensionais, módu -

los gerando E.D.s. MEFI ou trabalhando tais E.D.s. 

NOPO - Malhas bi e tri-dimensionais, utilizando as EDs NOPO. 

PLAQ - Programas para o tratamento de placas retangulares. 

RESD - Sub-progranas de resolução de sistemas lineares e cálculo 

de valores próprios. Rotinas em precisão dupla. 

RESO - Módulos de resolução de sistemas lineares e de cálculo de 

valores próprios. 

RESR - Sub-programas de resolução de sistemas lineares e cálculo 

de valores próprios. Rotinas em precisão simples. 

SOLV - Programa para resolução da equação de Helmholtz sobre um 

retângulo, pelo método de redução. 

THER - Biblioteca de elementos finitos térmicos. 

UTDF - Sub-programas Fortran para acesso direto e leitura em for 

mato livre (somente os que não foram mofifiçados). 

ÚTIL - Utilitários básicos 

UTSD - Utilitários para a manipulação das ED. 

UTMS - Sub-programas de acesso direto (Fortran e 'Assembler') 

dependentes de máquina, adaptados ou feitos para o MTS. 

A seguir descrevemos sucintamente alguns dos módulos 

disponíveis. A relação completa dos sub-progra ias de cada biblio 

teca (sem descrição) pode ser vista em [23 • Uma descrição mais 

aprofundada pode ser encontrada em [1]e nas referências e lã ci

tadas. 

Em COSD; 

COMACO - Permite criar, a partir de cartões de dados ou de uma 

ED. NOPO, as EDs MAIL e COOR que descrevem uma malha de 

ponto de vista métrico, topolõgico e dos polinômios de 

interpolaçio. 

COFORC - Constrói a ED. FORC que indica onde estão os dados ne

cessários ao cálculo dos seaundos-membros. 
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CQMILI - Constrói a ED.MxLI, a qual indica onde se encontram as 

informações necessárias (propriedades físicas) ao cal

culo das metrites elementares. 

THELAS - Constrói a ED.TAE. Calcula as tabelas elementares a 

partir da biblioteca de elementos finitos térmicos (THE* 

elásticos(ELAS) ou do usuário(PERS). 

COBDCL - Constrói a ED.BDCL a partir de cartões de dados. Esta 

ED descreve os graus de liberdade a serem fixados. 
COBDC1 - Idem, sendo os cartões de dados desnecessários. 

C0NDL1 - Constrói, quando necessário, uma tabela com o número 

do último grau de liberdade de cada nó (ED.HDL1). 

Em EVOLs 

Os módulos existentes permitem resolver equações para 

bélicas de Ia ordem (transientes térmicos) ou de 2a ordem (pro

blema de elasticidade dinâmica). 

TRANSI - Resolve para um operador A do tipo térmico ou elástico. 

/ a u 
° at 

ou 

+ Au * f , \ 

32u + Au 
TF" 

ou 

92u 
~ãt7 

+ 8 -12L 
»t • Au « f , ) 

em (o , t ) x a 

com condições iniciais e de fronteira. 

EVOLGE/EVOFGE 

EVOLRX/EVOFRX, 

EVOLMP/EVOFMP 

I 
. - * ! - • • • 

- resolvem 

> f, em (0,t) x 0 

mais condições iniciais e de fronteira 

por vários métodos, para f(x,t) qualquer e f (x,t) - g(t) h(x) 

INTERQ ' Permite interpolar os resultados acima para TJRI tempo 

qualquer. 
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Em FLUI 

Contém programas para resolução de .equações de Navier 

Stokes bidimensionais,que usam três métodos diferentes. 

NSPSON - Equações estacionérias na formulação corrente vortici-

dade ( f ,w), por linearixação ou não de termo convecti_ 

vo e dualisação das condições de fronteira. 

NAVIER - Equações na formularão velocidade -pressão (u,p) por a 

proximação por elementos finitos conformes. A condição 

Div(u) * 0 é colocada em sua forma dual e a procura 

do ponto de sela do algoritmo é feita pelo método de 

Usava ou Arrow - Hurwicz. 

NSHCST/HSRCBV- Equações estacionárias ou evolutivas na formula

ção velocidade-pressab. Aproximação por elementos finî  

tcs não conformes com divergência nula. 

GLLDER - Cálculo do escoamento subsõnico de um fluido incompres_ 

slvel e viscoso por minimização do funcional de 

Gelder. 

Em FORM 

POLBAS - Calcula os polinômios da base e indica se um elemento 

é P-unisolvente. 

FORM - A partir dos resultados de POLBAS este método calcula 

a matriz e os segundos-membros de cada elemento. 

Em METI(malhas bidimensionais) 

COMEFI - Entrada 'manual' de uma malha. 

TRIAUT/QUACOU - Triangulariza ou quadrangulariza um domínio,ba

seado nos nós e linhas que constituem seu contorno. 

AFFLOC - Ktfina localmente uma malha. 

RETRIA - Subdivide todos os elementos em N* elementos de mesmo 

tipo. 

Q4T - Subdivide cada quadrado em 4 triângulos. 

SYMDR - Tem como resultado a simétrica de una dada malha em re

lação a uma reta. 

TRAROT - Translada e gira uma malha. 

RECOL - Emenda dois domínios subdivididos, num sõ. 

ADPOIN - Aumenta o número de nós de um elemento, adicionando ou

tros que não os vértices. 
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RENCHK - Remunera os nós afim de minimizar a diferença entre os 

números dos nós de um mesmo elemento. 

RENEL - Rearranja a ordem dos elementos para minimizar a largu 

da banda da matriz . 

MESHPL - Imprime uma malha na impressora. 

TRABE1 - Imprime uma malha num plotador. 

MEFNOP - Transforma uma ED MEFI numa EDNOPO. 

Em NOPO (malhas bi ou tri-dimensional) 

ADP03D - Adiciona nós fora dos vértices aos elementos de uma ma 

lha (bi ou trí- dimensional) . 

COLIBR - Subdivide segmentas, triângulos, quadriláteros, tetra-

edros,pentaedros, hexaedros em sub-elementos. 

GEL3D1 - Gera uma malha tridimensional de um hexaedro curvo e 

subdivide, opcionalmente, cada hexaedro em pentaedros 

ou tetraedros. 

GROOMS - Renumera os nós segundo o algoritmo de GROOMS. 

MONOPO - Modifica uma ED NOPO guiada por dados em cartão. 

RECOLN - Emenda duas malhas adjacentes. 

TN2D3D - Transforma uma malha bidimensional numa tridimensional 

através de uma função de K2 em R3 dada pelo usuário. 

Em PLAQ 

Existem módulos para resolver 

JDA 2W * p em fl = (a ,a ) x (b„ ,b, ), 
\ o 1 9 J 

mais condições de contorno de 3 tipos diferentes 

(placa encastada, apoiada e livre). 

onde w é o campo âe âeslocairentos^p a pressão normal ã placa e D a 

rigidez. 

a) Métodos híbridos 

HYBREF - Constrói sobre o elemento de referência as funções de 

base para os vínculos e os deslocamentos e escolhe a for 

mula de integração. 

HYBREC - Constrói a matriz e o vetor independente, calcula os 

deslocamentos e os vínculos no centro de cada elemento. 

b) Métodos conformes, ou não, nos deslocamentos 

DEPER - Constrói as funções de base sobre o elemento referência. 
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DEPLAR - Constrói a matriz e o vetor independente, calcula os 

deslocamentos. 

CLOTO - Calcula os deslocamentos a partir do elemento de 

CLOÜGH-TOCHER. 

DEVES - Calcula os deslocamentos a partir do elemento de 

DE VEUBEKE-SANDER. 

Em RESO,RESR e RESD: (A maior parte dos módulos estão em RESO, 

RESR e RESD contêm rotinas de serviço para os módulos em RESO). 

a) Matrizes armazenadas em perfil (skyline) 

ASMAPC - Montagem de uma matriz-perfil em memória central 

ASMAPS - Montagem de uma matriz-perfil em memória secundária. 

ASMBMC - Montagem dos vetores independentes em M.C. 

ASMBMS - Montagem dos vetores independentes em M.S. 

CKOLPC - Fatorização de Cholesky em MC A=LL 

CHOLPS - Fatorização de Cholesky em MS 

CLIMPC - Insere as condições de contorno em A e B (MC) 

CLIMPS - Idem (MS) 

CROUPS - Fatorização de Crout (MC) à= LDL* 

GAUSPC - Fatorização de Gauss (MC) A =LU 

DRCHPC - Calcula x em Ltx«bf para A- LLfc (MC) 

DRCHPS - Idem (MS) 

DRCRPC - Calcula L ^ b , para A - LDLfc (MC) 

DRCRPS - Idem (MS) 

DRGAPC - Calcula Ux * b (MC) 

PREPAC - Prepara a montagem de uma matriz-perfil 

b) Matrizes armazenadas na forma hipermatricial em memória secun 

daria 

AMATHM - Montagem da matriz 

CLCHHM - Inserção das condições de contorno 

CHOLHM - Fatorização de Cholesky 

CROUHM - Fatorização de Crout 

GAUSMM - Fatorização de Gauss 

DEREMM - Calcula L x«b na fatorização Cholesky 

DECRiiM - Idem. Fatorização Crout 

DEGAHM - Calcula Ux - b (fatorização Gauss) 

PREPHM - Prepara a montagem de uma matriz na forma hipermatrici

al. 
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GAUSS - Fatorização de Gauss. Método frontal 

NONASS- Resolução sem montagem da matriz. 

c) Métodos Iterativos 

Resolução iterativa de sistemas lineares simétricos 

pelo método do gradiente conjugado. 

- sem condicionamento 
- com vários t ipos de condicionamentos t 

i ) relaxação 
ii) fatorização incompleta de Cholesky 

iii) fatorização incompleta de Crout 

iv) fatorização completa de Cholesky ou Crout em memória se 

cundãria com supressão dos termos menos significativos. 

Nestes métodos apenas os elementos não nulos da matriz 

são armazenados, que neste caso é chamada de matriz de Mor se, nu 

ma ED.AMAT. 

ASMAGC- Montagem de uma matriz Morse em MC. 

ASMBMC- Montagem dos .vetores independentes em MC. 

CCAMAT- Supressão dos coeficientes de uma matriz Morse em MC 

que não satisfazem uma certa relação. 

CLIMGC- Inserção de condições de contorno num sistema Ax « b , 

onde A é uma matriz de Morse simétrica ou não. 

CSAMAT- Supressão dos coeficientes de uma matriz de uma ED MUA, 

residente em tiS de de acesso direto, que não satisfazem 

uma certa condição/e construção da ED AMAT corresponden 

te. 

FAINGC- Fatorização (Cholesky,Crout) incompleta de uma matriz 

AMAT. 

ICHRGC- Resolução iterativa com condicionamento tipo fatoriza -

ção incompleta (Cholesky ou Crout) 

PREPCC- Prepara a montagem de uma matriz AMAT. 

SIMPGC- Resolução iterativa de sistemas lineares sem condiciona 

mento. 

SSORGC- Resolução iterativa com relaxação. 

d) Módulos de manipulação das ED AMAT,B e MUA. 

AMATB - Produto de uma matriz morse por um vetor. 

AMAT2 - Combinação linear de 2 matrizes morse. 
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CCMUA - comprime,em MC,uma ED MU A. 

MUABPC- Produto de uma matriz perfil por vetores. 

MUA PC- Combinação linear de duas matrizes-perfil. 

SDBMSC- Transfere um ED B de MS em acesso direto para uma MS 

seqüencial ou MC. 

SDB2MC- Combinação linear de 2 ED B (MC). 

SDB2MS- Idem (MS). 

e) Cálculo de freqüências e valores próprios 

SECINV- Método da secante seguido de iteração inversa e transia 

ção. 

SSPACE- Método de iteração inversa em subespaço e projeção so -

bre o espaço iterado. 

LANCZO- Tridiagonalização pelo método LANCZOS e cálculo dos va

lores próprios da matriz triagonalizada pelo método QR. 

ITEiNV- cálculo dos vetores próprios por iteração inversa com 

translação. 

QRMODU- Calcula todos os valores próprios e, opcionalmente, os 

vetores pelo método QR após tridiagonalização pelo mé

todo de Householder. 

Em SOLV 

a)Módulos pára a solução de 

f- Au + eu «f emjxj ,x2) x (y, ,y2), 

<mais condições de contorno, 

>c> 0, 

com várias discretizações. 

TR2D01, TR2D04 e TR2D05 - utilizam uma discretização de 5 pon -

tos, de ordem 2, para a aproximação do operador harmôni 

co com condições de contorno tipo Dirichlet (D01), 

Neuman(D04) e periódicas(D05). 

TR2D02- Utiliza uma discretização de 9 pontos, de ordem quatro, 

para a aproximação do operador harmônico com condições 

de contorno de Dirichlet. 

b)Mõdulos para a solução de 

A2u - biu + eu « h em (Xj ,x2) x (» ,y2) • fl, 

- An « f, em a0, 
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u = g, (em 3ft, 

para b, c > 0. 

TR2011 - Discretizaição de 11 pontos,de ordem 2, para aproximação 

do operadoir bi-harmônico. 

4. COMO UTILIZAR AS ROTINAS MODULEF NO MTS 

O emprego* do código Modulef para resolver um dado pro 

blema de Elementos IFinitos pode ser feito segundo uma das três 

possibilidades seguintes: 

i) O problema foi resolvido e transformado num módulo carrega -

vel armazenado niuma das bibliotecas» Neste caso,o utiliza

dor se limita a fornecer os dados (associar os arquivos fí

sicos aos números lógicos internos) e a ativar o módulo atra 

vês de cartões-tcontrole, ou seja, o problema ê resolvido em 

forma de caixa pareta; 

ii)0 problema não está resolvido em sua totalidade, mas um encfí 

deamento de módulos existentes nas bibliotecas Modulef permi 

te solucioná-lo. O utilizador deverá, neste caso, desenvol -

ver num programa que ative osmõdulos necessários em conformida

de com as normas Modulef de chamada de subprograroas; 

iii) Certas etapas (do problema não são solúveis por nenhum 

dos módulos e/ou subprogramas disponíveis no código Modulef. 

Nesta condição, os módulos necessários deverão ser realiza 

dos segundo as normas de programação Modulef (condicionadas 

em parte pelas normas de chamada) e colocadas nas bibliote -

cas segundo as normas de inserção. E assim o utilizador é le 

vado ao caso descrito em (ii). 

Quanto às diversas normas Modulef, há que dizer que um 

grande esforço foi adispendido para que a criação de uma cadeia 

de módulos existentes e, por conseqüência, as normas de chamada 

fossem o mais simples possível. Neste aspecto, três caracterís

ticas são relevantess 

- ausência de gerenciamento das tabelas de uma E.D. na área M. 

- possibilidade de rsalvar uma E.D. em memória secundária ou rea 

vê-la para memorial central pelo fornecimento de dois números 

inteiros. 

- um mínimo de parâmetros de chamada nos módulos. 
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Em «decorrência destas facilidades e da meta de trans

por tabilidade máxima, as normas de programação são muito restri 

tivas. Estas mormas referem-se ao conjunto de comandos Fortran 

admissíveis e a forma como devem ser utilizados (nos casos de que 

hã diferentes interpretações segundo o compilador), ao uso de 

arquivos em acesso direto, à manipulação de caracteres em 

Fortran, ao formato das mensagens de erro,ao gerenciamento da 

área de trabnILho M, bem como ã alguns outros Itens £4 J * 

Quamto às três formas de utilizcção do Código Modulef 

descritos,forma a(DettiUremontaro sempre â (ii) pois, para se 

ter um programa em caixa preta, ê necessário antes conectar vã 

rios módulos através de um programa principal. Assim, descreve

mos apenas como fazer para criar e executar um encadeamento de 

módulos existentes. 

PROCEDIMENTO PARA ENCADEAR MÓDULOS 

Passo 1 - Escxrever um programa principal em Frotran que: 

- declara as ãreas comuns. 

COMMON/ TRAWA1/ NTITUL (20), NDATA ( 20), NOMCRE (6 ),LONRRE , IMPRE 

COMMON/ TRAWA1/IM,LM,NOMTAB,NNN,NTRAB(1020) 

- declara uma área de trabalho na forma de um vetor M. 

(todas as tabelas geradas pelos módulos são armazenadas e en

dereçadas automaticamente em M.,com auxílio da área comum 

/TRAVAI/. A documentação de cada módulo contém uma expressão 

limitando imferiormente o número de palavras necessárias à 

sua execução. 

- declara uma variável CDM e a coloca em equivalência com o ve

tor M; onde CDM ê declarada. 

. complexo ãupla precisão, se ao menos uma das tabelas gera -

das em M ê? deste tipo. 

. real dupla precisão , se ao menos uma das tabelas geradas é 

deste tipo. 

- inicializa certas variáveis (CATA,READ,* ,...) 

NTI1UL(20)- 2QD x 4 caracteres : título da simulação 

NDATA (2) - 2 x 4 caracteres $ data da simulação 

NOMCRE(6) - 6 x 4 caracteres t nome do usuário 
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IMPRE - parâmetro de impressão 

LM - número de palavras da área de trabalho M. 

NOMTAfi - número de tabelas ativas em M. 

NNN - parâmetro de impressão dos endereçamentos em M. 

0 - nenhuma impressão 

1 - impressão de todos oe parâmetros de endereçamen 
to das tabelas geradas em M. 

- indique, opcionalmente,o emprego de NARQS arquivos de acesso 

direto através da chamada CALL INIDIR (NARQS,M) Í.3 ] 

- defina as características dos novos arquivos de acesso direto 

por meio da rotina DEFDIR [3] 

- inicialize e passe os parâmetros de cada subprograma módulo: 

. a área de trabalho M. 

. algumas variáveis especificando opções 

. número de suporte NFSDE e dé nível NISDE de cada ED de en

trada, segundo a convenção: 

NFSDE =0, se a ED está em MC, 

NFSDE = n,se aED está em MS seqüencial com número lógico n, 

WFSDE * -n, se a ED está em MS de acesso direto com número 

lógico n, 

. número de suporte NFSDS e de nível NISDS de cada ED de sa![ 

da, segundo a convenção: 

NFSDS * 0, se não é necessário gravá-la em MS; 

NFSDS • n, se a ED deve ser gravada em MS de acesso sequen 

ciai através do número lógico n, 

NFSDS = -n, se a ED deve ser gravada em MS de acesso dire

to através do número lógico n. 

. algumas variáveis resultado 

Passo 2 - Digitar, ocasionalmente,programas-dados como: equação 

de uma superfície, esforços dependentes das coordena

das, etc. 

Passo 3 - Requisitar a compilação FORTRAN. 

Passo 4 - Indicar os arquivos que contém as bibliotecas Modulef 

ao carregador para a resolução das referências exter

nas. 

Passo 5 - Associar os arquivos em MS(de acesso direto ou sequen 

ciai) aos números lógicos referenciados pelo programa. 
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Passo 6 - Digitar cartões de dados segundo indicações dos Manu

als de utilização. 

Passo 7 - Requisitar a execução do Módulo objeto. 

- Observações 

1. O MTS inicializa a área de dados dos programs COM O código 

hexadecimal 81818101 .Portanto, não esqueça de inicializar as 

variáveis utilizadas (nem que seja com zeros). 

2. O sistema Hodulef admite números lógicos de arquivos entre 

0000 e 9999, enquanto que o NTS apenas entre 0 e 19.Caso se 

ja usado acesso seqüencial e o número lógico esteja entre 20 

e 99 use o comando 

CALL FTNCMD ('EQUATE NI * N21, 12) 

no programa principal, onde NI ê o número lógico do programa 

e N2 e efetivamente associado ao arquivo (ver para o cor 

reto uso de FTNCMD).Caso seja usado acesso direto e você es

teja num terminal, a subrotina de tratamento de erros vai in 

timã-lo a modificar o número lógico ou indicá-lo a um outro 

usando o monitor FTN. Atualmente, a única opção válida é mo

dificar o número lógico e a rotina o instruirá como fazê-lo. 

Fará exemplificar os Passos 3,4, 5 e 7 vamos admitir 

que: 

- o programa principal esteja pronto no arquivo PROPRIN. 

- os dados necessários estejam corretamente perfurados no arqui^ 

vo DADOS. 

- sejam utilizados os arquivos DADOS.1 e DADOS.2. 

para ler ou gravar os resultados intermediários, que devem estar 

associados aos números lógicos 15 e 3, respectivamente, 

então a seqüência de comandos necessária a estes passos ê: 

1) «RUN *PTN SCARDS.PROPRIN SPUNCH«PROPPJOi. 0 

2) ÍRUN PROPRIN.OfMDLF:BIBS SCARDS-DADOS 15-DADOS.l 

3-DADOS.2. 

O primeiro comando executa o Passo 3, o segundo os Pas 

sos 4,5 e 7. 

- Obcervação-

- No comando (2), o arquivo DADOS, que contêm os dados de entra 

da, está associado ao fdnams SCARDS, visto que isto ê necessã 
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rio quando sa usa as retinas da laitura em formato livra do Mo 

dulef e,em geral,os módiulos so» utilizá-las. Caso haja instru

ção em contrário na documentação, asta arquivo dava sar associa 

do ac número lógico indicado (quando possível). 

As instruções acima deveu ser suficientes para a uti-

zação das *-\bJ*otecas Miodulef. Esi caso de dúvida ou problema, é 

favor entrar em contato comigo ou com Maurício de S.Teixeira. 
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