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Skrypt przeznaczony Jest dla studentów IV roku kierunku “Inżynie

ria chemiczna" wykonujących projekty w ramach przedmiotu "Optymali

zacja procesowa*. Może być teł pomocą przy rozwiązywaniu zagadnień 

projektowych z przedmiotowi “Inżynieria chemiczna* (wymiana masy) 

oraz “Technologia i inżynieria systemów*.

Skrypt zawiera algorytmy obliczoó konstrukcyjnych aparatów kolum

nowych wyposażonych w następująco typy półoka kołpakowe, zawórkowe VI 

i V4, Bitowe z przelewem oraz altowe i rusztowe bezprzelewowe. Opra

cowane programy, obok obliczeó wymiarów konatrukcyjnych zgodnych 

z obowiązującymi normami, pozwalają na wybór optymalnego rozwiązania 

konstrukcyjnego w ramach określonego typu półki. Szczegółowe schematy 

blokowe oraz załączone tabulogramy prograów pc-ainny ułatwić studen

tom śledzenie toku obllczeó i przygotowanie zbiorów danych do prze

prowadzenia obliczeó dlą dowolnego układu.

Pragnę podziękować w tym miejscu mgr inś. Sylwestrowi Tutko za 

powoc przy graficznym opracowaniu schematów blokowych.



WSTĘP

Projektują<: koluanę, czyli ustalając jej wyeiary, nalały aieć na 

uwadze następujące aspekty • 

i> spełnianie założeó procesowych, 

21 zapewnienie najkorzystniejszych warunków pracy, 

3) ainiaalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Rozpatrzmy przypadek projektu koluany rektyfikacyjnej. Przystępu

jąc do obliczeń dysponujemy najczęściej danyal odnośnie składu i na

tężenia przepływu surówki oraz składu i natężania odbioru produktu 

<np. destylatu). Pierwszym krokiaa. Jaki należy wówczas wykonać Jest 

sporządzenie bilansu ogólnego i obliczenia Średnich natężoA przepływu 

cieczy i par w koluanie. Do sporządzenia bilansu masowego koluany 

rektyfikacyjnej niezbędna Jest znajoaość stopnia deflegaacji. W lite

raturze C33J podano zarówno metody obliczania ainiaalnej <R„j(1) J*k 

i optrealnej (R^^) wartości stopnia deflegaacji. Optymalny stopień 

deflegaacji związany Jest, Jak wiadomo (121 z ainlaua auay kosztów, 

na które składają sięz koszty budowy szaej koluany <Kh>, koszty 

urządzeA wywiany ciepła <K 1 i koszty energetyczne (K^l. Wyznaczając 

op ty na Iną wartość stopnia def legaacji, określany więc najkorzystniej

sze warunki pracy koluany. Obliczenia projektowe półek wykazały, śe 

warunki te mogą być spełnione przez wiele wariantów konstrukcyjnych 

przyjętego typu półki. Poszczególne rozwiązania nogą się róśnić np.a 

odległością aiędzy półkani, wysokością i usytuowaniow przegrody prze

lewowej, liczbą i rożni mszczenien elementów rozpraszających fazę 

gazową m półce itp. Itńśnice te nogą przy tym dotyczyć JeAteJ lub 

kilku cuch Imnstrukcyjnych. Zastosowanie maszyn cyfrowych w procesie 

projektowania pozwala na bardzo szybkie przeliczenie wszystkich aoś- 

1 twych wariantów konstrukcyjnych. Nasuwa się pytanie, które z otrzy

manych reewiązaA stabilnie pracującej półki Jest najlepsza, a więc na



Jakiej podstawie naloty dokonał wyboru Jednego ■ wielu rozwiązali?

Zwykła krytoriua wyboru wiato Sie z kosztami.

Mg Colkurna 112) koszty koluany eogs być wyratcne w postaci zalei-

nodciz

<11

gdziei D -Średnica koluany,

n — liczba półek teoretycznych,

E — spraimolć półki,

h - czas pracy utytocznej.

M koszcie koluany, kosztowi kaddej półki modna przyporządkować koszt 

odpowiedniej czydci płaszcza koluany {zawartego aigdzy półkami*. Takt 

zespół okredlać bedaleay dalej alanea segmentu koluany, a Jogo koszt 

kosztem segmentu <KBk>* Dla danego typu półki i ustalonego aaatariału 

konstrukcyjnego koszt segaontu moi na wyrazić zalednodcla*

*.k - ♦ •».«> . <21

gdziei H - odległodć algdzy półkami.

PrzyJauJwc czas pracy użytecznej za wartodć stała I uwzględniając, 

te dla ustalonego stopnia deflegaacji liczba półek teoretycznych Jest 

określona, modna stwierdzić, Se koszt koluany Jest wprost proporcjo

nalny do ilorazu ■

/ E . 131

Zdarza ale fodnak, Se a punktu widzenia procesu Istotne są t«rd 

inne czynniki, które poza kosz Lee i sprawnedcią, powinny być uuzglg- 

dnione przy wyborze optymalnego aparatu. Mp. w przypadku absorpcji 

lub rektyfikacji prótniowej najodpowiedniejsza bgdzia półka charakter 

ryzującą sio motliwie Mlya spadkiem cldntonla, a dla precese rekty

fikacji z reakcja cheatczna w fazie ciekłej, pólka, która sapowia



I STRUKTURA PROGRmMOW

KaZdy 1 przedstawionych programów opatrzony Jest nazwa, kojarzą

ca alg Z typem półki, która za pomocą tego programu »oin, zaprojekto

wać. Przyjęto następująco nazwyi 

KOLT — dla półek kołpakowych,

ZAWÓR - dla półek faworkowych z zaworkami typu VI i V4,

BITO - dla półek altowych z przelewce,

SITKI — dla półek altowych bezprzolewowych, 

RUSZT - dla półek rueztcwych.

W kaidya z programów motna wyrótnlć trzy blokii

1) wprowadzanie i przetwarzanie danych,

2> czgćć obliczeniowa,

3) wyprowadzanie wyników.

Algorytmy bloków i i 3 aa we wszystkich programach identyczne. Zasad

nicze rótnice w poszczególnych programach występują migdzy blokami 2, 

na które składaJa aig równania i korelacje słutace do obliczeń kon

strukcyjnych i hydrodynamicznych określonego typu półki. Algorytmy, 

według których zaprogramowano obliczenia, przedstawiono w formie 

schematów blokowych. Z uwagi na dydaktyczny charakter niniejszego 

opracowania schematy te aa bardzo szczegółowe. Procedury opatrzono 

wykazem parametrów (o ile takie istnieją! przekazywanych badt to 

przez zmienna, bgdi przez wartość oraz wykazee zeiennych lokalnych. 

Zmienne na schematach blokowych oznaczono zgodnie z wymogami normy 

120], lub tei ze zwyczajowo stosowanyei C33I oznaczeniami. Natomiast 

nazwy zeiennych w programach noga przyjmować Jodynie ściśle zdefi

niowana w danym Jgzyku programowania postać. Stad np. gęstość cieczy 

na schematach oznaczono symbolom • pe* natoiiast w programach wiel

kość tg reprezentuje zmienna * roc •• Z togo względu zeienne w wyka

zie osnaczeA wyspecyfikowano w dwóch koluanach. Poelnigto przy tya 
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opis zmiennych pomocniczych. Schematy blokowa wszystkich programów, 

• także niektórych procedur są doóć rozbudowane. Często istnieje wlec 

koniecznodd wykonywania “skoków* do odległych bloków. Wymaga to sto

sowania tzw. łyżników okreł1aJących Jednoznacznie adres, pod który 

Jest kierowany dalszy tok oblicze*. Rozróżnianie łączników miedzy- 

stronicowych - mających kształt trapezu, od łączników wewnątrz danej 

stronicy (okręgi) powinno ułatwić żledzenie algorytmu. Każdy łącznik 

zawiera charakterystyczny dla nlepo identyfikator, numer strony 

danego schematu oraz nazw* procedury lub programu, wewnątrz których 

obowiązuje. Identyfikatorem Jest liczba Jednocyfrowa lub <w przypadku 

skoku warunkowego) ciąg liter bądź cyfr, zgodny z etykietą występu

jącą w danya prograaie. Dla przykładu łącznik •

r *1_
\ ej.13 
\ ZAWÓR

oznacza przejecie pod mieszczący sie

na stronie 13 schematu blokowego programu ZAWÓR. W programie ZAWÓR

występuję etykieta “ej*.Natomiast łączniki

nie 2 schematu blokowego programu ZAWÓR. Nie Jest to skok warunkowy, 

a Jedynie przejecie na nową etrong schematu blokowego. Etykiety “1* 

w programie ZAWÓR nie ma. W przypadku schematów blokowych procedur 

mniej rozbudowanych zaniechano podawanie w łącznikach numerów stron



Ł WPROWADZANE I WSTEPNE PRZETWARZANE DANYCH

Przeprowadzenie obliczań konstrukcyjnych i sprawdzania warunków 

hydrodynamicznych na półkach Jast aołliwa, Jedli znana są następujące 

wielkodcl ,t

11 natetenia przepływu strumieni oraz władciwodci fizykochemiczne 

mieszanin cieczy 1 par w taj czedcl kolumny, dla której mają być 

wykonana obliczania,

2) ograniczania konstrukcyjna narzucana przai odpowiednia normy 

branlowe,

31 dane wynikająca z eapirycznago charakteru korelacji, wymagającego 

niekiedy korzystania z wykresów, tablic czy noaograaów,

41 przyjęta, Jako zadane w rozwalanym układzie wielkości takie, jaki 

współczynnik asocjacji, współczynnik pienienia itp.

Dana uJete w punktach 2, 3 i 4, charakterystyczne dla ruzwatanego 

układu i wybranego typu konstrukcyjnego półki, wprowadzane są na 

początku kaldego programu. Na schematach blokowych, odpowiadająca tym 

wielkodcioa zmienne wyspecyfikowano w blokach CZYTAJ. Po uruchomieniu 

programu wartolei tych zmiennych przekazywane są ze zbiorów o nazwach 

kojarzących sie z nazwami poszczególnych programów. Nazwy zbiorów 

danych zaczynają sie trzyli terowym ciągiem "DAN“ lub "TAB", po którym 

następuję pełna lub skrócona <z przyczyn formalnych! nazwa programu. 

Tak np. w zbiorach DANKOLP i TABKOLP zestawiono dane czytane po uru

chomieniu programu KOLP. Kontynuacja obliczeń moll iwa Jest po ustale

niu wartodci natgleń przepływu i właSciwołci fizykochemicznych stru

mieni cieczy i par. Jelell wartodci tych zmiennych są znane, naloty 

Je wprowadzić do zbioru DANE. W przeciwnym przypadku do wyboru są 

następująco wadliwości■

II Obliczenia dotyczą półki aparatu kolumnowego o dowolnym przezna

czeniu. Przygotowujemy dane odnotnie nateimń przepływu oraz Łempe- 



ratur i składów strumieni daczy i par w skrajnych przekrojach 

koluwiy. Wartości te wprowadzamy do zbioru DAWE2.

2> Obliczenia dotyczą kolueny rektyfikacyjnej, dla której sporządzono 

wstępny bilans masowy. Jako dane do obliczeń przyjmujemy wówczasi 

natetenie przepływu, skład i temperaturę murów ki oraz natetenia 

przepływu i stetenia składników w cieczy wyczerpanej i w destyla

cie. Wartości te wprowadzić naloty do zbioru DANE3.

3> W przypadku obliczeń półki kolumny rektyfikacyjnej, której bilans 

masowy nie Jest znany, przygotowujący Jeden z następujących zesta

wów dnnychi

a> natetenia przepływów i udziały składników w surówce 1 w desty

lacie,
b> natetenia przepływów i udziały składników w surówce i w cieczy 

wyczerpanej,
c> natetenia przepływu surówki oraz udziały składników w surówce, 

w destylacie i w cieczy wyczerpanej.

Odpowiednie wartości naloty wprowadzić do zbioru DANEi, a po uru

chomieniu programu wybrać opcje <a,b lub cl zgodną z wprowadzonymi 

danymi.

Odsyłanie do poszczególnych zbiorów i kontakt z uśytkownikiom odbywa 

sie >a pośrednictwem procedury FIZCHEM (str. 1641.

N przypadku obliczania kolumny rektyfikacyjnej sporządzany Jest 

bilans masowy procesu (procedura BILANS - str. 1621 przy załoteniu, 

te surówka Jest cieczą wrzącą- Wartość stopnia deflegmacjl podaje sie 

z klawiatury. Temperaturę wrzenia cieczy o określonym składzie oraz 

stetonia składników w fazie gazowej, pozostającej w równowadze z tą 

cieczą, oblicza sie za pomocą procedury TEMP (str. 1811. Do oblicza

nia stałych równowag składników zastosowano metody Wilsona (31) 

(procedura KRO - str. 1771. Właściwości fizykochemiczne składników, 

takie Jaki masy cząsteczkowe, pa-ametry krytyczne, wartości reochory 

1 parachory, stałe Butherlanda, tablice gęstości w róśnych temperatu

rach itp., zestawiono w zbiorze TABNAR. Jako tródło tych danych mnśe 

słuśyć np "Poradnik Fizykochemiczny " (38).

Zbiory DANE, DŚHE1, DANE2 oraz TABWAR są zbiorami wspólnymi dla 
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wszystkich programów. Jetoli stetonia składników w zblarach DANE!

lub DANE2 wyraścne s< w ułamkach waflowych. to nateśonla przepływu

strusienl nalały podać w kg/h. Hwowadzeni a danych w taki aj postaci

powodują uruchomienie procedur ULHAL istr. 1B6) i PRZELICZ istr.

167). Następuję przeliczenia ułamków Wagowych na wolowe oraz nateśeA 

przepływu strumieni z kq/h na keol7h. Znajomość temperatury strumieni 

1 steśeft składników w obu fazach pozwala na przejścia do procedury 

M-AS istr.IBS), ełuśacej do obliczania średnich właściwości fizyko

chemicznych wieszanin cieczy i par.

Do procedury ULAS włączono funkcje!

MAC Cstr. 170) - do obliczania masy cząsteczkowej cieczy i par- oraz 

gęstości par,

RUR istr. 167) — do obliczania gęstości daczy,

SIR istr. 174) - do obliczania napięcia powierzchniowego,

TER istr.-174) — do obliczania lepkości cieczy,

TETA istr. 175) - do obliczania lepkości pw.

Algorytmy tych funkcji ustalono w oparciu o równania 1 korelacjo 

podane w literaturze 151. W przypadku obliczeó prowadzonych dla 

koluany rektyfikacyjnej -ednie parametry fizykocheaiczne obliczane 

sa za pomocą procedury ULA8FIZ istr. 1B9). Wywołanie tej procedury 

powoduje dwukrotne uruchomienie procedur TEMP i ULAS. Raz w celu 

wykonania odpowiednich cbliczoA dla zasilania i powtórnie dla desty

latu lub cieczy wyczerpanej. Ostatnie działanie w ranach procedury 

ULABFIZ oprowadza sig do obliczenia średnich arytantycznych z wartoś

ci otrzymanych dla zasilania i destylatu. Jeśli projektowana bodzie 

półka dla koluany górnej lub z wartości otrzymanych dla zasilania 

i cieczy wyczerpanej, gdy obliczenia projektowe dotyczyć na Ja dolnej 

cz*ści koluany.



a WYPROWADZANE WYNKOW

Wyniki obliczeń projwl towych wyprowadzana są do zbiorów o nazwach 

skojarzonych z nazwą określonego programu. Nazwy to rozpoczynają sie 

trzyliterowy* ciągiem * WYN ", po który* następuję potna lub skrócona 

nazwa programu. Tak np. wyniki program ZAWÓR wyprowadzano są do 

zbioru WYNZAWÓR. Do każdego zbioru wyprowadzany Jost opis zawierający 

nazwg typu konstrukcyjnego półki oraz wartości natężeń przepływu faz 

i stopnia deflegmacjl, dla których prowadzone są obliczenia. W trak

cie obliczeń do zbiorów wynikowych wyprowadzane są zestawy wszystkich 

możliwych, dla danogo typu półki, rozwiązań konstrukcyjnych. Każdy 

taki zestaw zawiera nazwy zmiennych i Jednostki, w Jakich wyrażono 

poszczególne wlmlkości. Prócz wy*iarów szczegółów konstrukcyjnych, do 

omawianych zbiorów wyprowadza sie też aktualnie obliczonei

- wielkości hydrodynamiczne <Jak spadek ciśnienia, porywanie itp.l 

Istotne z punktu widzenia zarówno hydrauliki Jak i sprawności pro

jektowanej półki,

- koszt segmentu kolumny, liczony Jako suma kosztu półki i kosztu 

płaszcza miedzy półkami,

- sprawność kolumny,

- wartości kryterium wyboru.

Wszystkie zmienne wyprowadzane Jako wyniki obliczeń wyspecyfikowano 

na schematach w blokach WYNIKI.

W przypadku, gdy do wstępnie przyjętych założeń nie można dobrać 

pozostałych wymiarów konstrukcyjnych zapewniających prawidłową prace 

półki, do zbioru wyprowadzany Jest komentarz informujący o rodzaju 

lub przyczynie zaburzeń pracy. Zbiory wynikowe zakładane są na dysku 

twardy* w katalogu o nazwie POLKI. Nie przewiduje sie programowego 

wyprowadzania wyników na drukarkę- Takie rozwiązanie skraca czas 

działania programów i daje możliwość zaoszczędzania papieru. Pr.eglą-
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dając zbiór nośna dokonać analizy wyników i na jej podutawie podjąć 

decyzje o wydruku całości, bądź tylko wybranych fragmentów zbioru. 

Zbiory wynikowa zachowywana są do ponownego uruchomienia programu.

3.1. Analiza wyników

Po zakończeniu obliczeń konstrukryjnych półki może ety okazać, żei

1) zadane parametry ruchowa leżą poza obszarem stabilnej pracy tego 

typu półki - brak rozwiązania,

2) istnieje tylko Jedno rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające speł

nianie ograniczeń normowych i warunków hydrodynamicznych,'

3) otrzymano wigcej niż Jedno rozwiązanie .

Przypadek i eliainuje dany typ półki. Jako nieprzydatny w rozważanym 

układzie i skłania do szukania rozwiązań dla innych typów konstruk

cyjnych. Przypadek 2 nie wymaga komentarza. Natomiast w przypadku 3 

należy dokonać wyboru Jednego z wielu rozwiązań. Podjecie decyzji 

ułatwiają omówione na wstępie kryteria wyboru (równania 4 — 7>. Aby 

umożliwić korzystanie z proponowanych kryteriów do programów wprowa

dzano zależności matematyczna do obliczania kosztów segmentu kolumny, 

sprawności kolumny oraz objętości cieczy zatrzymanej na półce.

Koszt segmentu, liczony Jako suma kosztu półki i kosztu płaszcza 

miedzy półkami, wyznacza Sie n* podstawie dostępnych w literaturze 

(31 równań.

Sprawność kolumny z półkami przelewowymi obliczana Jest w oparciu 

o sprawność umowną półki [10,34]. Obliczenia wykonywana są w ramach 

procedury SPRAWNOŚĆ, której schemat blokowy przedstawiono na str.179. 

Natomiast przy obliczaniu sprawności kolumny z półkami bez elementów 

spływowych, zastosowano omówiony w literaturze [18,34', tok postępo

wania, bazujący na liczbie Jednostek przenikania masy. Schemat bloko

wy procedury SPRAU8EZ przedstawiano na str. 19ł.

O przyjęciu kryterium, według którego bydzle wybierane rozwiązanie 

optymalne, decyduje użytkownik po uruchomieniu programu. Istnieje 

możliwość ustalenia zupełnie innego kryterium ni* zaprapane*



Aljoryta wyboru i przakazywani• rozwiAzań optyaalnych do zbiorów 

wynikowych " WYB



Wymaga to dokonania odpowiednich zmian w zblocze KRYTWYB (patrz 

rozdział 4 - Opis programów!.

Przegląd zbiorów wynikowych, w celu analizy wyników i wyboru 

rozwiązania optymalnego, Jest czasochłonny. Aby tg czynnożć pominą.*, 

w każdym z programów otwarto dodatkowa zbiory, do których wyprowa

dzane aa wyniki charakteryzująca ale minimalna wartoócią przyjgtego 

kryterium wyboru. Nazwy tych zbiorów zaczynają alg trzyliterowym 

ciągiem *WYB**, po którym naatepuja pełna lub skrócona nazwa programu 

Tak np. w zbiorze WYBZAHOR należy szukać optymalnego rozwiązania 

półki zaworkowej. Jeżeli zbiór ten okaża alg zbiorem pustym, co 

Świadczy o braku rozwiązania, można odwołać alg do zbioru WYHZAWOR, 

w którym zestawiane bgdą komentarze informujące c przyczynie takiej 

sytuacji. W przypadku istnienia tylko Jednego rozwiązania, wyniki 

cbliczeA bgdą również zapisane w zbiorze WYBZAWOR. Zbiory WYB zakła

dane są na dysku twardym w katalogu POLKI i zachowywane do ponownego 

uruchomienia programu

Algorytm wyboru i przekazywania rozwiązania optymalnego do odpo

wiedniego zbioru przedstawiono na schemacie blokowym tatr. 191



4. OPIS PROGRAMÓW

Obliczania konstrukcyjne półek zaprogramowano w Jeżyku Turbo 

Pascal 4.0 na aikrokomputer klasy IBM. Prograny ta zapisane są na 

dyskietce *>, w katalogu POLKI w zbiorach, których nazwy zgodne są 

z nazwani programów. Utworzono po dwa zbiory o tych saaych nazwach. 

Jedne z nich maja standardowe rozszerzenie .PAS, umośl lwi ajace edycje 

tekstu na ekranie monitora. Drugie to zbiory z rozszerzeniee .EXE, 

utworzone w celu umośliwienia wykonywania obliczeA bezpośrednio z po

ziomi systemu operacyjnego DOS, bez konieczności uruchamiania systemu 

Turbo Pascal.

Większość procedur i funkcji zapisano w oddzielnych zbiorach 

łączonych z poszczególnyai programami la pomocą parametrycznej dyrek

tywy systemowej postaci a <Ś1 nazwa zbioru >. Dotyczy to tych funkcji 

1 procedur, które występują w wieceJ niś Jednym programie. Zbiory te, 

o nazwach zbliśonych do nazw odpowiednich funkcji lub procedur (wykaz 

str. 1S9>, zestawione sa w podkatalogu POOPM1GR .

Na dyskietce (podkatalog DAfCl załośono teś, omawiane w punkcie 2 

zbiory danych o nazwach indywidualnych dla kaśdego programu, a takie 

zbioryi DANE, DANE1, DANE2, DANE3 i TABWAR - wspólne dla wszystkich 

programów. U tych ostatnich zestawione sa pliki danych dla układu 

bodącego podstawa testowania programu (kwas octowy - alkohol etylowy

~ octan etylu - woda). Przed przystąpieniem do obiiczert dla

układu dane musza zostać uaktualnione. Kolejność wprowadzania danych

musi być zgodna a kolejnością czytania zmiennych w programach 

innego

(patrz

tabulogramy). Po uruchomieniu dowolnego programu na ekranie monitora 

bgda pojawiały ale komentarze informacyjne i pytania. Z komentarzami

*> Dyskietka a programami Jest dostępna w Instytucie Inśynierli Che

micznej i Chemii Fizycznej Politechniki DaczeciAskieJ 
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nalały sie z«e>oanać, * na pytania odpowiadać zgodnie z zaleceniami. 

Jedro z przykładowych pytać zm postąći "Czy dana są natedwnlm prze

pływu i brednio władciwodci <izyknrhamiczne strumieni w kolumnie? 

t/n“. Jadali dysponujemy odpowiednimi danymi, to odpowiadamy twier

dząco <"f> naciskając klawisz z liter* “t". Na asmitorza pojawi sie 

wówczas komunikat o trmdcli "Program korzysta z wart odei zastawionych 

w zbiorze DANE*. Oznacza to, de tan władnie zbiór powinien zostać 

uaktualniony przed uruchomianiaa programu. Po wczytaniu danych na 

akrania monitora pojawi sie polecanie wskazania kryterium, wodług 

którego wybierane bodzie rozwiązania optymalne. Jedli nie decydujemy 

wie na ładne z proponowanych kryteriów i zamierzamy ustalić własne 

(opcja SI, nastąpi zatrzymanie prograau. Kalety wówczas odnalełć 

zbiór " KRYTWYB (katalog POLKI, podkatalog PODPROBRi, pod lalimt 

•kryt* podstawić ustalono przez siebie wyr a Jenie i ponownie uruchomić
«

program.

W trakcie obliczeć, na ekranie monitora, może teł pojawić si* 

komunikat sygnalizujący błąd * danych. Działanie prograau zostanie 

przerwano. Przed ponownym uruchomieniem programu dane muszą zostać 

zweryfikowana. Nołliwodći wystąpienia innych komentarzy omówione są 

przy opisie poszczególnych programów.

4.1. Program KOLP

Program o nazwie KOLP, napisany zgodnie z algorytmem przedstawio-

nya na schemacie blokowym (mtr. 20), słuły do obliczania półek kołpa

kowych. W programie wykorzystano korelacjo empiryczne i równania oraz 

wykresy i noaograay podawane w pracach (1,8,19,31,341. Obliczenia 

prowadzone są dla wszystkich wartołci H, które Jako dano 1291 wprowa-

dzone są do tablicy hl Cl..lh). Wymiary kołpaka i rurki gazowej (zgo

dne z normą 1251) ustalane są w czasie działania programu,

nołci od obliczonej drednicy kolumny. Długodć krawędzi przelewowej

i podzlalkę kołpaków, a takłe ilołć kołpaków na półce i sposób ich

rozeieszczeni a przyjmowanio są wg naruy IŹ2J. Przy ustalonym H obli —
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cieni* wykonywane są dla wszystkich wartożci h^ czytanych z tablicy 

hpl C1..3, l..kJ. Pierwszy wskaźnik okreżlany Jest przy wyborze wy«la

rów kołpaka, drugi natoalast nożna zalani ad od 1 do k (gdzie k Jest 

ilością różnych wartości h^, dla których wykonywana będą obliczania!. 

Warto) cl hpk wybierane są z tablicy hkl tl..3,l..kJ. Pierwszy wskaż— 

nik określany Jest tak aano. Jak w przypadku tablicy hpl, natoaiaat 

zalane wskaźnika drugiego zaprograaowano tak, aby nożna było regulo

wać wartość h^. Zalana taj wirlkoAci noże wpłynąć na poprawę warun

ków hydrodynaaicznych na półce C341. Podobny efekt nożna osiągnąć 

korygując wstępnie przyjęto wartożci 1^ i t. Do tego Celu służy 

w prograaie procedura PRZEL (atr. 176), w ranach której następuję 

zwiększania stosunku Ip^D * zalana podzlalki kołpaków. W przypadku, 

gdy skorygowanie wartożci tych solennych Jest nlenożiiwe (ograni

czania cytowanej noray), do zbioru WYNKOLP wyprowadzany Jest 

koeentarz in-fornuj^ry o przyczynie niewłaściwej pracy półki przy 

ustalonych aktualnie wartożciach H i hp. Obliczania powtarzane są dla 

kolejnych wartożci z tablic hi i hpl

Osobnego onówlenla wyaaga procedura GRADCIS, służącą do obliczania 

spiętrzania cieczy odgazowanej na półce. Algorytn obliczeń, ustalony 

wg Aleksandrowa CU, zawlara równanie nieliniowe, rozwiązywane w pro- 

granie aetodą Newtona. Jako pierwsze przybliżanie przyjęto wartość 

0.0123. Jeżeli w dwudziestu iteracjach nie otrzyaa ale rozwiąza

nia z dokładnością równą 0.0003, punkt startowy zostaje znieniony. 

Gdy nino to zbieżność nie zostanie osiągnięta, obliczania zostaną 

przerwane. Na nonitorze pojawi ale konantarz “ ALGORYTM NEWTONA 

ROZBIEŻNY Przypadek taki wyaaga osobnego rozpatrzenia. Podczas 

testowania progresu nie Spotkano sle Z taką sytu cją. U rcaach oma

wianej procedury, wyznaczany Jest też współczynnik popr wkowy TRI, 

pozwalający na lepsze przybliżenie wartożci A. Współczynnik ten obli

czany Jest w oparciu o dane zestawiane w tablicach fg, b3 1 c3. 

U przypadku, gdy obliczony aktualnie argusent inkcji poprawkowej 

znajdzie eig poza przedziałów interpolacji, na ekranie monitora 

pojawi ei* odpowiedni komunikat. Progres nie zostaje zawieszony.
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Obliczenia s* kontynuowane dla wartości A obliczonej bez uwzględnie

nia poprawki .

4.2. Progres ZAWÓR

Program o nazwie ZAWÓR służy do obliczania półek zaworkowych - za

równo z zaworkaai VI Jak i V-*. Schemat blokowy obliczań przedstawiono 

na str. 41. Algoryta ustalono w oparciu o równania i korelacje es*>i- 

ryczne podane w literaturze (4,15,19,20,341. W pierwszej kolejności 

ustalana Jest przybliżona długość drogi na półce. W celu kontynuacji 

obliczeń należy założyć odległość aiędzy półkami. Przewidziano wyko

nanie obliczeń dla każdej z wartości H wczytanych Jako dano 1291 do

tablicy hl tl..ihl. W trakcie obliczeń zakładana Jest też wysokość

przegrody przelewowej. Progrja korzysta ze wszystkich wartości hP

zestawionych w tablicy hpl Cl..ki. Wymiary i aas* zaworków przyjmuje

si* zgodnie z norm* (261, natomiast podziałk* i liczb* zaworków na 

półce oraz długość przegrody przelewowej wg norm (241 lub (281.

Jeżeli przy ustalanych parametrach konstrukcyjnych nie zostań* speł

nione warunki zapewniające prawidłow* prac* półki. korygowana Jest

ilość lub masa zaworków na półce. Jest to realizowana przez zmian* 

iw granicach dopuszczalnych przez cytowane normy! wartości 1 i t,
P

lub zastąpienia części zaworków lżejszych ci*ższymi (261. W przypad

ku, gdy zmiany te nie daj* pożądanych rezultatów, do zbioru HYNZAWOR 

wyprowadzany Jest komentarz infor*uj*cy o przyczynie niewłaściwej 

pracy półki przy obranych wartościach H i hp. Obliczenia s* powta

rzane dla kolejnych wartości z tablic hl i hpl .

4.3. Prograa SITO

Prograa Łan, służący do obliczania półek sitowych z przelewem, 

napisano w oparciu o algorytm przmdstawiony na schemacie blokowym - 

str. 99. Równania i korelacja zaczerpnięto z literatury (7,19,16,341. 

Obliczania wykonywana s* dla wszystkich wartości H , h_ i d_, które
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Jako dana zapisano odpowiednio w tablicach h!Cl..ihl, hplCl..kl oraz 

dol(i..idol. Tablica hpł ustalono w oparciu o zalecenia literaturowe 

1341, natoaiast wartości w tablicach hl i doi zgodne sa z odpowiedni

ki normami [29, 231. U trakcie obliczeń korygowane sa, w razie 

potrzeby, wartości *p,D oraz wartości t/dQ. Zwiany te dokonywane mogą 

być Jedynie w granicach dopuszczanych norma C231. W przypadku, gdy 

przy ustalonych parametrach konstrukcyjnych, nie zostaną spełnione 

warunki zapewniające prawidłowa prace półki, do zbioru WYN9ITO

wyprowadzany Jest komentarz informujący o przyczynie złej pracy półki

przy obranych wartościach H, Obliczenia powtarzane sa dla

kolejnych wartości z tablic hl, hpl i doi.

4.4. Programy 31TBEZ i RUSZT

Obydwa progr .my służą do obliczania półek bezprzelewowych C8ITBEZ 

— półki sitowe, RUSZT — półki rusztowe). Obliczenia wymiarów i hy

drauliki tych półek oparto na zależnościach przedstawionych w litera

turze Cl,2,13,14,32,341. W obu programach obliczenia wykonywane sa 

dla wszystkich wartości d i ♦ zeotaw|onych odpowiednio w tablicach 

doi Cl..ibl oraz fil Cl..ifil. Zmiang warunków hydrodynamicznych na 

każdej z półek można uzyskać poprzez dopuszczalne kombinacje miedzy 

tymi wielkościami.

Algorytmy obu progr sadu różnią sig. Wymiary pólek sitowych aa 

znormalizowane C23J, podczas gdy dla półek rusztowych nie opracowano 

dotychczas polskiej normy. M związku z tym przy doborze średnicy 

i podział ki otworków kierowano sig ograniczeniami cytowanej normy.

podczas gdy szerokość i podział kg szczelin przyjmuje sig wg zaleceń

podawanych w literaturze CA,9,13,16,341. Schemat blokowy programu

SITBEZ przedstawiono na str. 70, a programu RUSZT na str. 78.



5. SCHEMATY BLOKOWE PROGRAMÓW
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S. 1. BchoMt blokowy prograau KOLP

l.KOJ*
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54

2Ap łO. 165 9 w

tz-1

TAK NIE

ZAWÓR
2. 15

ZAWÓR

|hpi-*pllikl

—I
hp>—p

TAK NIE

H,D,h
DRUK

wyMikoftć

wo2i-O.S439wo2

ZAWÓR

w>"»o2

TAK NIE

■-wol/0.9

1000

■pa.10
, ZAWÓR

14.ZAWÓR



55

1S.ZAWÓR



56

14.ZAN0R



57

17.ZMMJR



58

18.ZAWÓR



59

5.3. BctwMt blokowy prograau SITO
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5.4. achMMt blokowy prograau 8ITMZ
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5.5. B.chwat blokowy prograau RUSZT

i.RUSZT



79

\
1.2

RUSZT

[
ljl-l

dx-O.OQ3

TAK NIE

I

|ci-O. 0094 c I-O. 0065 1

1

y i -c <«»+O. Ot»» 78

i.roj w^d,.0-"12 • p°'*’2 • 6°-2‘7
a 1111 - ----------------------------------------------------------------------------

0.605 0.0712 0.0623
g c g

[ PRĘDKOŚĆ

Dl -1. 12®/ Vg / 0.95 /

2.RUSZT



eo

3.RUB,



61

4.MJBZT



62

5. RUSZT



83

b.RUSZT



64

7.RUBZT



6. TABULOGRAMY PROGRAMÓW
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4.1. Tabulograa prograau KOLP

progr aa KOLP Mana, danal, dana2, dana3, dankolp , t abkol p , tabwar, wynkol p.

wybkolplf

usaa CRT,printar|

var dankol p , dana, danal, dana2,dana3, tabkol p, tabwar, wynkolp, 

wytikolp* taxt|

labal poczt,poci,al 1,3i4,214,odr,ocB,edri,oo,ohp,ohpk,awyb| 

var a,ap,i,ih,i i,ik,ini,io,ir,iw,J,Jd,Jn,Jo,Jk,Jlp,k,ka,kaf,kd.

ki , kkr,krok,ka,a,M,nf ,nlp,nlak,ncak,na>,ui Intagarf 

al,a2,a3, a*,agt ,ag3,alfa,alfaa,aa,b,ba.i,bi,bp,c,CB,CBk,cg,d, 

dd,daa.dk,dr,dyc,a,eag,aap, atc.atg.atca.atga.ak.alok,*ip, 

*af,*o,*m,fr,fp.fpi,*i(ła,fwg>h,hg,hw,hk>hrn,hwi>ha,hap,hp( 

hp2,hpk,hwp,hr,hgl,hwc,hpp,hpa,hz,hpi,ha,bc,hwr>ia,kra,kra, 

kgy.kgr,kk.kp,kpo,kak,1,11,lec,Ig,Igc,Idc,Ibp,1lp,Ip,lak,aa, 

alg,ac,ag,ocB,agB,axy,nel,nM,pt,pg,pcal,pog,pr,r,rl,rv,roc, 

rog,rocB,roga,a,ap,ai■aia.Buaak.au,t,tg,tc,tdc.Łdg.Łgc,tgg,tp 

tO,ta, ta,ta, ul,u2,u3,aa,a,wyb, v, vg,vc, vdg,vgg,v<aol ,M,xg,

KP*-! ,y, ya.zpiraal |

norma,noriraarrayCl..37)of intagari 

norroziarraytl..371of char, 

bi1a,dan,dana,raak,rakt,roz,Jad,znak■char| 

rakiatringC2O])dakiatringt16)|

'conat ail~14|

wvaa3|

m1w"20|

typ*

aaktor -arrayll. .aill oł raal ■ 

vactcraarrayCl..ail) oł raal| 

vact-arrayt 1. .ava] oł raal| 

tablica"arrayCl..ail, 1..aialof raal| 

tabal>array(l..atl,l..wva] oł raal|
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tabll**arraytl..wil,l..will of rsal|

v«cto—arrayC1..24) oł tealg

tabs-arrayt1..4,1..14)o< rsal|

var aa,ba,ca,e2,vl,y2,hi,cl,42,yl,a1,ti,c3,b3,łgr,b2.ro,>p, yp, —,

pch,rcb,tkr,pkr,«d,Md,MM,MM,Msur,kr,xs,yd,yB,yMt—aktor|

tsu,tf,łsavoct|

po,nar,słikabał i

»"C,rgthpl,hl<likabłlca|

ww kabli|

dtivscko|

<41 ai Spoi ki \podprsgr\pp4ega. pasł 

<41 aiSpołkiSpodprogrSintablic.pasł

<41 aiSpółkiSpodprogrStnborZ.pas)

<41 ai Spoiki SpodprogrSintsrpol .pas)

<41 ai Spoi ki Spodprogr Sprzpl rw. pasł 

<41 aiSpoikiSpodprogr S—ybar ad.pasł 

<ai aiSpółkiSpodprogrSsprawno.pasł 

<«I aiSpolkiSpodprogrSfizchsa.pasł 

<Pi aiSpolkiSpo4progrSkrytwyb.pasł 

(ai aiSpółkiSpodprogrSkrytsria.pasł 

procsdura *ł Mk.is|

var linaigiintagar|

ag2, bg3,cg3,łg,11, f 11,gl,hgrptreal)

label ślin,aig,egrad.sgr|

bsgin

ag2a**lie. itir «<hp*hs*hpk( <dk-dr > • (ik/ir*l> / ( <t-dk> »i k/ir*O. 131 )|

lini-Ol

aliniigi«l|

•igi f11-pot<hg,1.3)aagi+sgrt <bg> *ag2-ag3|

fU•“1.5«sqrt<hg>«ag1*O.5tag2/sqrt<hg1|

hgłi“hg-fl/«łł|

ił abs(hgl-hg)<-0.005 then bsgin hgi-<hg*hgl>/2| goto agrjsndi
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lf ig<2O tben begin lgi-lg*l|hgiH«gl(goto elgiendf

hg>"*>g«O. lf

ił <hg<1.31> and <lin<20> tben begin lini-lin41|goto elin endf

wrltelni')**’,h, *D—' ,d, *hp—' ,hp, *bg—' ,hg, *41—' ,41,

*algoryle newtona roiblłiny')fhalt,

egri 4gi-0.B1973**wgi

i<(4g<O.4> er <4g>1.4> tben

begin

wr1teln<*arguaent poprawki', 

'gradientu poza przędzla*, 

"lea interpolacji * 11

goto egradf

endf

1< łgOl.l tben begin

gli-lO.764«lbp|

i♦ gl<0.167 then

begin

cg3i"inter (f g,c3, f gr , 12) | 

bg3i-Inter <4g,b3, łgr, 12>| 

hgrpi—bg3tgl«cg3| 

hgi-bgthgrp|

endf

endf

egradi hgi-tigłO.0254,

endf(obilizania gradientu cienienia)

begin

ClrScr,

asalgn(dankolp,*ai\polki\zbiordan\dankolp.pas* >|

resct(dankolp)|

readln(dankolp,pcal,Jd,ih,e,as>,

assignitabkolp, *ai\polki\zbiorclan\tabkolp.pas* 11

reset itabkol p> |
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tor 11-1 to 4 do road <tabkolp»dCl 3> | 

for li-l to 6 do road(tabkolp,h2t 11> | 

for 11-1 to 4 do raad<tabkolpty11i 3>| 

for 11*1 to 14 do road<tabkolpfc2Ct J> | 

for 11*1 to 14 do road<tabkolp,vlClI>| 

for 11—1 to 14 do read<tabkolp>y2C131f 

for li»l to 7 do road(tabkolp,MlCl 111 

for 11—1 to 4 do road< tabkolpab2tl 1> | 

for ii—1 to b do

for Ji-1 to 7 do raad<t«bkolp(c«ICl,J])|

for 11—1 to 4 do

for Ji-1 to 14 do raad(tabkolp,alCl,JJl |

for 11-1 to Jd do read<tabkolp,dl Cl 111

for ii-l to Ih do road(tabkolp.hlCl 1> | 

for.11-1 to 3 do

for Ji-1 to ■ do rwad<tabkolp>hpltl,Jl>|

for 11*1 to 3 do

for Ji“l to a do raad<tabkolp,hklCi»J3>| 

for li-l to 12 do raadltabkolp,fgrClJ>| 

for 11*1 to 12 do raad<tabkolp,b3Ci])| 

for li*l to 12 do road<tabkolp»c3Cl33I 

for li-l to 37 do raad<tabkolp,noraaCiJ>| 

for ii*l to 37 do raad<tabkolp,norlrCl1>| 

for 11-1 to 37 do road<Łabkolp,ncrrozCif

end|

flzchaa|

krytorla)

Pocz1■1t-1|wyb>-i|

aaalgnlwybkolp,*ci\polkl\wybkolp.paa'>|

roMrltotwybkolp)| 

lf <dan*’t*> or (bila—*t*> thon
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writalnlwybkolp, *’>ł

wrltalnlwybkolp, * WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

* KOŁPAKOWYCH*>I

wrltalnlwybkolp,' dla założonych paraaatrow* ,

* ruchowych<Vg,Vc>*>I

wrltalnlwybkolp, * *>|

wrltalnlwybkolp,* Vg-*,vgi4»4,' •3/»,1

* Vcw’,vcł7iS,* a3/a*>|

wrltalnlwybkolp,* *>|

wrltalnlwybkolp.* *>|

wrltalnlwybkolp,* *>|

and

•Im

bagln

wrltalnlwybkolp, **>|

wrltalnlwybkolp.* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK*,

* KOŁPAKOWYCH*>|

wrltalnlwybkolp,* dla założonych paraMtrow* ,

* ruchowychlVg,Vc,R>*)|

wrltalnlwybkolp,* *>l

wrltalnlwybkolp.* Vg~*,vgib«4,* a3/a*,

’ Vc-*,vc«7»5,’ •3/a’,* R»*,ri4il>|

writolnlwybkolp,* *,rak>)

writalntwybkolp,* *>| 

writolnlwybkolp,* *>|

and|

aaaignlwynkolp,’c»\polki\wynkolp.paa'1|

rowritolwynkolpl|

If <dan-'t*> ar <bilaw*t*> thon

bagin

writaln(wynkolp, ” 11

writalnlwynkolp, **>|

writalnlwynkolp,’ WYNIKI OBLICZEŃ POLEK*,
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KOŁPAKOWYCH* > |

dl

ruchowych(Vg,Vc>’>|

writoin(wynkolp

Vc-',vci7ł3,’

writoin< wynkolpa

wr i toin (wynkol p.

wr 1 Łoi n( wynkol p.

wrlŁwlntwynkolpa ’*>|

WYNIKI OBLICZEŃ POLEK

KOŁPAKOWYCH* > |

•o-itolnlwynkolp

ruchowych(Vg,Vc,R> * 1|

wrltein(wynkolp

Vg.

Vc

wr itwln(wynkolp, r»k)|

wr i t Pi n < wynkol p ,

writolnrePRAWDZ DANE*>|

wi-B.47p-Stc>pqrt <(roc-rog>/rogi| 

di"1.128**4rŁ(vg/w>|
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ki“l|apt“2|Jł“l|nlpi“O|

średnica<di,Jd,Jk)|

ił Jk-O then begin

wrltelniwynkolp,***! »*,hi4i2(*tt* sridnica*,

* większa od znorealizowanej* i| 

goto 314i

end|

hj“1.273Zvg/d/d|

fwgi»w*sqrt<rog>|

fi-O.7854»d»d|

hpi-O.O|

kroki“1|

ił Jk>lO then kdi-1

else ił Jk<4 then 1< Jk”3 then

begin

ti-O.1|lpi"O.SS*d) 

kdl“3|Jlpi“l

■cd

eise

begin

ti-“0.1111 pi “O.65*d| 

kdl-3|Jlpi-2

and

else kdt-2|

case kd oł

libegin ti“O.22|lpi"O.55»d|Jlpi"l|

dk 1 “0.15| nwi -48| Łwl “O. 009B11 hwi "O. 033| i wi “0.00614|

łri-0.00849|dri»0. 106|hkl*>0.0B5łhrni-0.0e)f pi l~O.OO851|

bi |-O.OO5|I « ii >0.02S| kki-O.S9S6|ki i"5

end|

2ibegin ti«0.123|lpt"0.53td| Jlpi"l|

dki—O.1|nwi“32|twi"O.00981|hwi“0.03|łwi-O.OO463|

fri-0.00342|dri"0.07|hki“0.073|hrni“0.07|fpii-O.004|
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bi ■ -O. Ol | bmz -O. O23| kk • -O. 4833) U > -2

*>d|

3ibagln dk>-0.08|nw>a26|twi-0.009M)bwi'-0.02S)f wi-0.0O311|

fri"O. 00221|dri"0.057)hki-0. O65|hrn|-O.O6| łpi 1-0.00247)

bi>—0.01)baai—0.022)kki—0.3417)ki■-1>

and)

and) (caM kd>

tli si-sgrt <d<d-lp(lp)/2|

ił Jk<-2 than Jni><Jk-l)«2*Jlp-l alaa Jni-(Jk-l>»3+Jlp-2)

iki-noraatjnl)iri-norirtJnl)rozi-norroztJnl)

ali-vgihw/i k/fw|«2i-rog/<roc-rog>)

hwl>-O.755tpot(al,0.66671«pot<a2,0.33331)

1t(bwlZhwl<O.9 than bagln

prial<dk,t,lp,nlp,Jlpl|

tł nlp-0 than goto alt

•laa

bagin

nr1talnlwynkolp,’ł»»H-',

bi4i2,* D-*,di4i2.

* hp-’,hpi&i4,

* *** kołpaki nia’a

’ wykorzystana'>|

goto 314

«md

and

alaa ił hwl/bw>l.l than

bagin

writalniwynkolp,',

h>4i2,’ 0-’,dl4t2,

* hp«*,hpi61 4, *»»«’

’za duża obciążanie*,

*gazaa*1|

goto 314
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■nd»

ali"vg/ik/fr|

pti-O.2744kklallal4a2ł

bi"lp/d|

ali"sqrt<l-4>tt>ł|

fpi—dld*(arctan (bZal> -blal> Z2|

bpt"(ł~fp>/2/O|

yi"O.B21wlaqrt(rogi I

Xł"4824tvc/bp|

Ił x>64 than bogiń przal(dk,talp(nlp,Jlp)|

ił nip—O than potu ail elaa goto odr

ond|

ił( x<5> or <y<O.6> or (y>1.4> than goto odr alaa goto oca|

adrawri taln<wynkolp( * (hi4i2, * D"*,da4i2, * hp"*,hpiS>3>

‘Ml paraaztry ca poza przadzialaa intarpolacji * > | 

goto 314j

acaicai"indwa(M,y,Ktaylfcal,7t6)j

lbpi“vcZbp|

xgi>36004Ibpi

ił <xg<“2.3) or <xg>>100> than

bagin

aritaln(wynkolp,'ahl4i2(* *,

*D«*> dl412,* hp-'thpi5l3>

* 144 paraaatry cg poza*,

* przadzialaa intarpolacji*1I

goto 314

andł

cgi~intar<xg,c2tvl>14>|

agli>l.S4ir-1.4|

ag3i-187.74821vcIpot<ir,1.S>Z(cg1<ik4<t-dk>/ir<O.15>>|

yeia813.61vcZpot (lp,2.3> |

ił ya>3O than
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bagin przal(dk,t,lp,nlp,Jlp)|

ił nip—O tha.i goto all »1M goto odri|

and)

ił ya>—0.2 than goto aa|

•dr 1 iHritaln(wynkolp,**•*)*>*,ha4a2,• O“*,da4a2, ' hpa' ,hpi5a3,*ya-’,

yaa4a4,*><<<zt<tztparaaatr a poza przadzialaa*,

* intarpalacji ’) |

goto 314)

••iai"indwa(y«,b,y2,b2,al,14,4)|

a2a-vc/lp)

hai-0.647*a>pot(a2,O.467>)

ił(2ta)>3.0 than kaa-1 alaa ił<2*a)<1.5 than kaa~2 alaa kei"3|

1 ahap1-0.0373)

2a I >ap i**O. 0123|

31hapa"0.023)

and)Ccaaa kał 

•hpahpa"hpitki,kl| 

hp2a"1.3*ha*hap| 

ił hp<hp2 than

bagin

Mri taln (wynkolp, * (>>)*•’ ,hi4a2, * D"’ , dl 412,

* hp“’,hpi5t3,•ZZtza aala wyaokoac przalawu*)) 

goto 214

and)

kai"k|

*>pkahpka"hklCki,ka]|

r 1 a “hpk-Hiw+O. 005)

h*g>a"hp-rl|

ił hapCO.OOS than

ił <ka-l) ar <ap*l> than

bagin

wri taln (wynkolp, ’««»)»•* ,
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hi4>2, di4i2

pokryci

przy nieruchomej 

bogiń

if hwp>-0.03 thm

wri tein (wynkolp,* ZZZH"

bp" ’ , bp i5»3|

duzi

pokrycie wyciec 

przy nitruchonj

goto 314 

begin

if(hrn-r1><bi tbLfi hri-rl+bi 

hgi”O.05, 

hwc•«he< 0.5»hg*hwp|
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ił hwc<O.O23 than

14 <k*-l) or (ap-l> than

ił hwcX).OS than

begin

if <ka-a> or

bagin

wrl telnfwynkolp, * *ł*H»*, 

hl4>2, * O-',

di4i2,' hp-’,

hpi5i3, * tztza*,

* aale pokrycia*,

* wyciec przy*.

* przepływie*,

* cieczy* >| 

goto 2i4|

and

alae

begin 

kai"ka-i|api~0|goŁo ahpk 

end|

<ap«-O) then

begin

writalniwynkolp,*»*»H-* 

,hi4i2, * D-*,

di4>2,' hp-’,

hpi5i3,* <<<za*,

* duży pozioa',

* hwc')|

goto 214 | 

and 

alae begin

kai-ka+l|apt"l| 

goto ehpk
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pgi "pt-Hiwl |

rvt-hg/pg|

it rvX>.S than

bogiń

writein(wynkolp,*t««H“*,hi4i2|* D-* adi4i2a

* hp“*a hpi3i3a

'••(polka nie słabi Ina*>|

goto 214

and|

pogi “pg-»tłs-»łłwp-H»g/2|

hppi>bp-hsp|

pri»vc/lp/bpp|

pri"0.1659tpr »pr|

hpai"hp*hs+pr+pog«hg|

it hpe>(h/2> than

bagin

writeln<wynkolpa * ZZZH-*,hi4i2,* D»*,di4i2,

* hp“*( bpi313,

*t<tza duży pozioa*,

* ciaczy w alaaencla aplywowya*>! 

goto 214

and j

tai "O. B<sqrt <hst <h*hp-łipa> > |

it ta><O.6*<d/2-s>> than

bagin

writalniwynkolp,* ttCH"*,hi4i2,* D»*, 

di4i2( * hp"* ,hpi5i3a * ZZtnia* ■ 

' równy przepływ ciaczy*>|

goto 214

and|

łai-ł-łp|

foi"iktfr|
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iut«vg/<a|

h«i«4tM£fhpi

tgii I-O. O431il5«vg«vg«r<>gZ*aZ*a«l .09414>-O.O4O64|

W hplWi thon

bogiń

writolnlwynkolp. 'IIIH*' ,h«4i2,* IK* tdi4i2,

* hp"'.hpiSl3,'•iiia aal•

'odlegloac aindcy polkam*>| 

goto 314

ond|

łwi^i-bpl |

a2i"vg/fa/ho|

WOl-4.69o-6łpot <a2.2.31 >Zai |

hci-0.19thp-0.D135tvg<aqrtłrog>Zfa*2.4552tvcZbp*0.0409| 

ipi*ł>ct<< a—łoi *bpotfp/2j

h* r <—br—rl|

sprawnoaci

kpii-2O.83tl.łpot < <d*3.0491,2. 21 > |

kpoi-5. 1234»pot < id* 1.5241.3.451|

kaki"kp+kpo|

krwi"kryt|

vi»9.81iroc|

pti*ptSv|

pri“pr*v|

PQ‘“P9«*i

pogi-pogtv|

*pl»fpZ2|

MTitolnlwynkolp,’’11

Mritolnlwynkolp,’«»» H-*,hi4i2. D-',dl412,’a*,

• F-’» fl6l4,‘ wg--' ,hi6i4, 'aZa’ > 1

wri toin(wynkolp.*'11

writolnlwynkolp. ' Krd“ ' .kpoi5i2. ' KP«'.kpii ii2.

KSK>*.kaki6i2>|
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Mrlteln(wynkolp, * ■ke'.ekłtoi4.

KNP>*,krwt7i2>|
wrltein(wynkolp,* * 1)

writelniwynkolp,* •• hp"*,hpiSi3,*a*,* ip>■*,lpiBt3, *■*
Mrlteln(wynkolp,** >>

Mrltein(wynkolp, * t dk
• <o h»*>l

wl tein(wynkolp, • • ■ a2".
• •a ■’>l

wi tein (wynkolp, 1111; 3, dk 114i 3, f a> 13i 4, f oa 14i 4,hai 13i4)|

writein(wynkolp, *

V
•

hp«

bp

topp’>|

♦P*.

writein(wynkolp, * a a ■2’.

a •’>B

writein(wynkolp,ai 1114,topi 14i4,fpi 13i4,hpai 14i4,hppi 13i4) »

Mri tein(wynkolp,* ik ir roz*9
a> IM hr*ł|

writeln(wynkolp,* Ul

■e-i telnlwynkolp, tkill,iril4,rozi 13, n*il4,hri 131411

ar i t»ln (wynkolp , • h9tr hpk

hwc hwl*)|

w"i t al n (wynkol p » * a ■ a’ .
9 a

!*■ i t»ln ("rnko! p,hw 111 ■ 4. hpk ■ 14i 4, hMpi 13i 4, hMCi 1414, hwl 113i 4>

MritPlnCwynkolp,* pr Pł Pt'.
» »»9 pog’>i

writein(wynkolp,* N/a2 N/a2 N/a2',
• ■ N/a2’>t

>e'iteln<wynkolp,pri lli2,pgi 14i2,pti 13i2,hpi 14i4, pogi13i2>|

eri tein(wynkolp,* ta ae hP*’.
• toc >P*>|

Mritein(wynkolp,» B kS/kS
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• e3*>i

writoln<wynkolp,ta> 1 ii4,eei 14*4,hpl i 13i4,hc* 14i4,zpz 13i4> i 

writein <wynkolp,’t<Mi>t<<(<<tt<<il>tlllttt**tt*ttzilltlt’,

• ititmmtntnnniiimr > |

writeintwynkolp,’*)|

iftwyb-l> or Iwyb"krw> then

appendtwybkolpl if twyb>krw> then

bogiń

aeelgti iwybkolp, 'ci \polkl Swybkolp.pas* > |

rBwriteiwybkolp>|

iłldarł»’t’> or ibila~’t*> then

bogiń

writelniwybkolp, ”>|

writeinIwybkolp,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

* KOŁPAKOWYCH*>|

Mritalntwybkolp, * dla założonych paraaatrow',

* ruchowych<Vg,Vc>*>|

writelnfwybkolp,* *>|

writaln(wybki p,* Vp»*,vgi6i4,’ a3/a*,

’ Vc-’,vci7iS,’ o3/b')|

writoinIwybkolp,* ’>>

wrltelnlwybkolp,* *>|

and

eloe

bogiń

writein(wybkolp, **>|

writeinIwybkolp,' WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’,

’ KOŁPAKOWYCH’>|

writeinIwybkolp,’ dla założonych paraaetrow',

* ruchowych(Vg,Vc,R>* 11

writeinIwybkolp,* ’>|

writeinIwybkolp,* Vg-’,vgibi4,’ a3/e*,

’ Vc«’,vcl7l5,’ e3Za*,* R»’,ri4»II
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wrl toin (wybkolp, ' •,rwk>|

wrltaln(wybkolp,* *>|

and|

and alaa poto wwybf

writoin(wybkolp,* * ) |

wr i taln (wybkolp, * ••• H*',hi4«2, D“* ,di4»2,'a* ,

F"*, fi4i4,‘ 6i4,*a/a*

wrl toin(wybkolp, ' * 11

wr1taln(wybkolp,’ KPO’ , kpoi3l2, * KP“",kp

* KSK"*,kski6l2>|

wrltaln(wybkolp,* Ek«*,aki614,

* . KRW-’,krw«7i2> j

wrltoin(wybkolp, * * > |

writaln(wybkolp, ‘ •• hp“* , hpiSt 3, , * lp-' , lp«3t3_. *

wr italn(wybkolp, ”>|

wri tein(Mybkolp,* t dk

• fo ha'l|

wri tein(wybkolp,* a • «2’»
• «2

writaln(wybkolp,ti i 1i3,dki1413,fai13i4,foi14i4,bai1314) |

writwlnlwybkolp,* 6 bp ♦P’»
r hp« hpp’>|

wrltdln(wybkolp,* a a a2’f

p a a’>|

wrltaln(wybkolp,ni1 Ii4,bpi 1414,(pi13i4,hppi14i4,hppt1314>|

wrltaln(wybkolp,* ik ir roi',

» na hr*>|

wrltein(wybkolp,* azt Mt ’,

• a*>

aritaln(wybkolp,iki11, iri14,rozi13,nui14,hri13i4>>

wri taln (wybkolp, • hwr hpk hwp* ,

p bwc hwl* >|

wri talnCwybkolp, * a a a* ,
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writolniwybkolp.pra lła2.pgi 14a2.pti 13a2,hga 14a4,poga 13a2> |

a •’»l
M-itolniwybkolp.bwra11i4.hpka14t4.b«pi13a4,hwca 1414>.hwla 13a4> |

writolntwybkolp,* pr PO Pt’a

PO«'>I

writolniwybkolp.* N/o2 N/o2 N/o2',

■ N/o2’>|

writolniwybkolp, * ta no hpi\
p hc «P'»I

writwlniwybkolp.* M kG/kG

• ■ «3'»|

writolniwybkolp.taa 1 la 4, Ma 1414,bpi a 13a4,bci 14i4,zpa 13a4> |

writoln (wybkolp, * tttttttHtllttllltlttllllIttlttlttltlttC , 

writoin(wybkolp,* * > |

•wybił/ (wyb"l> er (wyb>krw> thon wybi“krw|

214H1 k<m tham bogiń ka«4c*l) goto ohpiondf

314114 i<ih thon bogiń iaM*l| goto poci ond|

clOBO<wynkolp>|Cloao<wybkolp>| 

•nd. < konioc prograou KOLP >
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6.2. Tabuljgraa prograau ZAHOR

prograa ZAHOR(dana,dana1,dana2,dane3,daniawcr,databiaw,tabwar, 

wyraawor, wybiawor > |

uim crt,prlntar|

var dana,dana1,dano2,dano3,daniau ar ,databla»,tabwar,wyra anor, 

wybaaworatwxt|

labol pocił,poci,wfka,odl,aj,at,abp,albn,akon,awo,ebn,ora, 

wbog,adrl,aap,aya,ahp,aifw,ax,apcl,apaapc,apog,aha,an2,awyb| 

var aa,bn,i ,1 i,Id,ih,lk,inl ,lp,lw,1 1,12, J,k,kkr,as,n,nf ,ni , na, 

ncak,nlak,ti,t.l,u,qilntagor|

a,ad,a*,alfa,alfaa,ap,aa,al,a2,a3,a4,b,bp,cak,d,dd,daa,da,dar,  

dyc,a,ak,al ok,aag,aap,atc,atca,atg,atga, f ,fa,faa,ff ,fip,fka,fa, 

faf, f al, f o, f p, f pb, f pa, f pl, f p2, f v,fi,fi,git,gi2,h,hc,hp,hpa,hpi, 

hpp,ba,hop,k t,k2,k3,k4,kgr,kgy,kp,kpo,kra,krw,ka,kak,l,ll,lc, 

lcc,lg,lgc,ldc,lp,łpll,lp2,lak,aa,ac,aca,ag,agw,alg,aMy,ax,azt, 

az2, nat ,nt,ni,nt,n2,pc,pcal,pog,pr,pa,r,roc,roca,rog,roga,rop, 

a,ai,aia,ap,apl,ep2,wpa,suaak,au,t,ta,tg,tc,tdc,tdg,tqc,tgg,tp,
Z

t a, tO, u I, u2, u3, v, vaol, vc , vdg, vgg, vg , vo, w, wa, wc, wg , wot, wo2, wp , 

wr,wl,w2,w3,wyb,M,Mpri,y,ya,i,ipiraal|

hpliarray Cl..7] of rwali

Iptiarray Cl..41 of rwali

aa,gaiarray Cl..4J of rwali 

nbiarray C1..IB,1..4,1..IO] of rwal| 

nbllarrayCl..16,I..4,1..121 of rwal| 

hliarray Cl..11] of rwali

bi la, dana. Jod, mak, dan,rwak,rwkti chart 

rekiatrlngt20]|

dakiatrlngC161|

typiiatringC161| 

natruaiatrlngC23)|

conut la*>3|

dot"0.0391 dz "O. O4B| g“O. 00S| na**3| aal “O. O03| n*O. 02S| aa 1 “O. Ot B|
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wil*14| wv■■5; wiwa2O|

epei~le-4|

typa Maktar—trrayC1. . wi 11 of r*al|

tabe-array Cl..5,1..141 of real|

tabllca«-array Ł1..W11,1. .wlMl of realf

tabel»arrayCl..aail,l..wval of real| 

v«ct*arrayC1..wvel of realf 

tabl l**array<l. .wll, 1. .wll 1 of realf 

vacto-array<1..261 of real|

var aa,ba,ca,a,ai,bl,y2,ti, kr,xp,xa,xr ,xaa,xxtxaur,ydtyplyalyH,xd 

ro,aa,rch,pch,tkr,pkrawektcr|

alitabai

rc.rgatablicaf

tau,tf,faavact|

*o,xar,xfatabel|

Mwatablli

dl,d2aveato|

<•1 aa\polki\podprogr\potega.pael

<41 aa\polkl\podprogr\intablic.paal

Cal at\polki\podprogr\inter2.paał

<41 aa \polki \podprogr\apraaarao.paał

<41 aa\polki\podprogr\fizchaa.paa}

<•1 at\polkl \podprogr\tryt>ered.paBł

<41 aa\polkl\padprogr\krytaryb.paa>

<41 aa\palki\podprogr\krytaria.paa}

function Faaaareali

var haaraali

bogiń

if u“l than haa«>aa elae baa-aali

hai “+ia-gz 1-g-O.006*i

faaxi-3.144ha4dz

and|<function Faaxl 

procedura zwiększ|
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brg»n

otao bogiń

il-i«l|

d>-d2Cil 

ond|

«nd| (caeo n>

ond<(procedury zwiekazl

bogiń

ClrScr)

•Mlfn(daniaHor,'«i \pol ki \zblordan\danzawor.p 

reaet (danzaworl|

readln<danzawor, pcal,wpiib,id(ip,k,a>>| 

aaaignldatabzaw, *at\polki Szbior dan\databzaw. p 

reaet (databzaw>|

bogiń

for i<>| to 18 do

for J«“l to 4 do

for i ii>l to 1O do

readidatabzaw.nbti,J,i i))|

for ii"l to 16 do

for Ji>1 to 3 do

for i i t"i to 12 do

readldatabzaw.nblCitJ.ii1)|

for ito S do

for Jiai to 14 do road<databzaw,eltt, Ji:

for ił-1 to 14 do readidatabzaw,y2Ci111
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far to S Pd r-and idat aba w, b 1C i 111

for i l-t to 1O do raadldatabiaw.blti ]>|

for il~l to 18 do raadidatabzaw.rilCiJ}|

♦or i»-l to 14 do road(databzaw,d2t i I>|

for 11-1 to 7 do roadldatabzaw.hpKi 1)

♦or il-t to 11 do raadCdatabzaw,*C111|

(<r il-1 to 11 do raadtdatabzaw.olti11|

for il-i to 3 do raad (databzaw, gaC 111 j

♦or il-1 to 3 do road(databzaw.aat i 111

•nrt,(czytania)

writoln<*cay obliczana bpdzia polka a zaworkaai VI’ tZn *1| 

raadln(typz) |

I* typz-'t' than tzi-l olaa tzi-4|

i* tz-1 tlM n typzi-*zaworki typu VI'

rtw typzi-*zaworki typu V4' |

*lzchM|

krytariai

Poczltwybi-lf

vi-vgZ36OO| 1 i-vclJAOC|voi«vKqrt (rogZ troc-roo) 1 >

if(vo<9501 and <1<25O1 or <vo<20001 and (K150I then

bwgin mi-<0.042«vo*72.66871Z<1.9017*0. 0005»vo-0. 00187511 > i

yi—1.9017Zm—72.6487|

z i -Mjr t <aqr <x-391 *»qr <y-121 > t

dor 1—0. 05682* z *O. 5|

ni-l|

and *1••

bagin mi-(0.042»vo*174.72581Z <5.4939*0.0005lvo O.<XM875M »1

y«-S.4939»a-174.72561

zi—*qrt(aqr(»-351*aqr<y-18ł 1|

dor i-O.O3182tz*l .5,

ni-2|

■nd|

ił n-1 than nitrual-'polka Jpdnoatruaianiowa*
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•Iw natruai***polka dwuatruaianżowa*|

•aalgnIwynr a«or, 'c«\polki Xwynzawor.pjs* ) |

rar i ta (wynzawor) |

1* <d4n-'t'> or <bila-'t*> tban

bagin

r~italn(wynzawor , ’ * > |

•wltalnlwynzawor,• WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

’ ZAWORKOWYCH*>|

•witaln Iwynzauor, ’ dla Założonych parawtrcw rucbo*

'wych (Vg,Vc>’>|

wl tein (wynzawor, * * >|

writaln(wynzawor, ")|

arltaln(wynzawor,” Vg»*,vgib«4,’ a3/a'.

Vca’,vcł7i5,• a3/a*>|

writaln(wynzawor,**>| 

and

•wltein(wynzawor,* *,typz,* ’,nitrua>|

•wl tal n (wynzawor , »

•Iw

bagin

>ri tein (wynzauor, " > |

•wltalnlwynzawor,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

*ZAWORKOWYCH')|

•wl taln (wynzawor, * dla założonych paraaatrow rucho',

'wych (Vg,Vc,Rl'l|

•wl talniwynzaMor, * * >,

arltalnlwynzawor,* Vg-*,vgi6t4,* aS/a*,

Vc“’,vci7i5,’ a3/a*,* R"*,r>4il>|

ar i tein Iwynzaaor , ”)| 

w-italnfwynzawor,' ',typi,’ ',natrua>|

•witalnlwynsaMor,* ’,rak>|
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writein(wynzawcr,* * ł j

■nd)

asslgn(wybzawor,»ci\polki\taybzaaaor.pa«*>|

rowriteiwybaaworł|

if <dan-’t'> ar <bila-’t’> th«i

bogiń

wrl tdlnlwybzawor,••> j

wrttialnfwybzawot ,*•>»

writialntwybzawor, • • ,

WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’,

* U NO UCMYt . > |

wrlt<zlniwybzawor, * * ,

dla założonych paraaetrow rucho1 

’wych (Vg,Vc>*>|

and

Mritiłlnlwybzawor,’ Vg>*,vgi&i4,* o3/a*t.

Vc”’,vci7i3,• o3/a’>|

writi»ln (wybzawor, ”)|

wri ta»ln(«aybza»aor, * *,typz,* ',natrua)|

writatlnfwybzawor, * '>1

writatln <Mybzawor , * ' > |

>lae

writeln<wybzawora* >|

bogiń
•

writalin (wybzawór-, * * 1 >

writarlniwybzawor,* •,

* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK*,

* ZAWORKOWYCH* >|

writailniwybzawor, * * ,

* dla założonych paraoetrow rucho’

*wych <Vg,Vc,R>*>|
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writ>ln<wybiawur(* Wa-’

Vt“’, vcl 715, ’ •3/a'f* W"*ari4il>|

Mritolniwybzawor, * * >|

Hritalniwybzawor,* ,,typz,’ *,natrua>|

Hrit«ln<xyb^iHor,’ *,rafc>|

wri talniHybzawor, ' * i |

and|

lci-0.75«dor/nł

ił dor<O.9 than łł 1-0.75 alae łłi-0.B2|

fali 1-3. 14(aai (dz|

His-O.169(ap|

w2l "O. O06M(Hp(aqr t <roc-rog> I

J«-l|lkł-11

poci ihi*hlljl|

fvl--CJl(rog*allJl|

łaał-(vo»1.361(l(lc>/<3600(łv(Hpafł>|

h3> "O. OO8(wp(sqr t <h( Iroc-rogł i |

ił <h1>w2> and <w1>h3> th«m hci-hI

•Iw ił <w2>wl> and <w2>w3> than wci-w2

alw wci*-w3|

apa>"vc/wc/łł|

a2i-O. Il(łaa|

a41-2(spa|

ił ap«<a2 then goto słkai

ił a4<a2 th«n apa>"a4 alaa apai-a2|

>łl a>łkai"łaa*a4|

dai-1.1284(u)rt<łka>|

d> > d»|

ił n-1 tłum aradnicaidl,id,i > >!»■ aradnica<d2,ip,i) |

ił i“O th«n

bpgin

htitaln<wynzawor,'(t(H~*,h>4i2,’•(•',

■radnica Hiokaza od
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* anorMli>owan«J*>)

wŁt»ln< wyn>awor(* *>|

bp I-O. O)

■dli t1-0.7894MM|

•tl tl"O.O74| 

nti"1.|

ił n"l than Łli>3 alaa

caaa n ot

Bpl-nbCi(bn,I1| 

lpi>nbCi tbn>21| 

*pi"nbCi ,bn,3]| 

fai^nbii,bnt41| 

bi"lp/d|

and|

2ibagin

it d<"4.O than nii“3 elaa ni>~2| 

adi "nbl Ci a ttn, 1 ]|

apli"nbili,bnt21|

ap2i«nb1Ci,bn,31|

1pl1i-nbl(i,bn>41|

lp2i°nblii,bn,Sl|

<pbi"nblti,bn,61| 

«pai-nblCi,bn,71| 

«ai-nbiCi,bn,121|

bi~lpil/d| 

lpi"lpil+lp2| 

api"apl*sp2/2|
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ond|<caoa n> 

ał"<d-2«ep>/2|

bpi"<«a—łp>/2/a|

14 <apa/*aa><-Up/«a> tben goto abp alaa goto oibni

oibntif błł-nl then alaa bogiń

obni bn**4>n*l| goto ot|

bogiń writolnCwynzawcr,'•••«-*thi4i2,’ !>’,

and ciao goto odl|

and ciao

bogiń

nsmnblCi>bn,tl]| 

foi"nbl[i(bn,tl«’l]| 

ond|

azi wiał

łzi -O.7BS4>dx»dzInz|

wi»vg/«o|

n2> “0.0|gz2i^>.0|«z21“0.0|
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gatł~gaCul|

Ił ta«l thon oloo goto owo|

yiMo/fa|

a2i~łai Zna Złoi

k1•-3300»pot <a2,-1.2)|

k2t>**.71 tpotCy,—2.441aoap<3.41«y>f

ozi mi —ł aaMSnz/łoi

k3i-920«pot<M,-2.9S>|

k4«-2160«pot<■,-O.B>|

i•-aqrt (oz(niZrog/łol|

Moli-2.ei9«x«sqrt<k2/kl>|

wo2»“3.044tatoqrt <k2th/<k4-k3> >|

oifwiił U.7>w>wol thcn oloo

if <n-lland(nt“3>or<n"2>and<nt"2> thon

bogiń

ił bn**ni thon 

bogiń Mritolniwynzawor, * thi4«2,

* D-’, <11412,

* lp/O”*,bi&i4, '<<•*,

* aa nala prodkooc gazu*,

* w otworkach*>| 

writalntwynzawor ,* ’ > | 

goto oj

ond oloo goto obn

ond oloo bogiń

t>"t+O.O38| nti-nt+li

tli"tl*2f goto ona

ond|

ił i.34w<wo2 thon

■bogibogin

Oywi yoi"ei3.6«vc/pot<lp,2.5)|
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ił ya<O.2 than

adrii bagin

Hritalntwynzawor,’?««»>’,hi4i2,’ D-’,di4i2, ’ Lp-' 

,lpi4>2. •»»» paraaatr E poza i>krMM’,

’ intarpolacji*)|

Mritalniwynaawor,* * >| 

goto aj|

and|

ił ya>3O than bagin ił bn-nl than goto adrl alaa goto abn and| 

a>"indwa(ye,b,y2,bl.al,14,5)|

ahai a2i"vc/lpf

hal -O. 667»a«pot <a2, O. 6A7) >

ił 2ta>3.O than bagin hapi"0.O37S| goto aap and

alaa bagin ił<2«s><i.S than bagin 

hapi"0.012Sigoto aap 

and

alaa bagin

hap>~O.O2S| 

aapi api "i •3*hs-H>ap|

ik>"l|ooto ahp 

and| 

and |

and alaa

bagin

ił <u-ia> and <az~l> than

bagin

awiakazi

ił i"0 than bagin

writalniwynzawor, •*»*i^*,hi4«2I

* D“’,di4«2,• Ip/Da*«bibł4«

’»»» aa duaa pradkoac**

• gaau w otwarkach*>|

ari talnIwynaaMor,* * 11
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UIWM|

n2i*trunc<nx/ox>|

nti"nx-n2ł

ił u“io „han qi"u-l

•Im qi-u|

axi" Jtn2) /na |

axli-Mtq]|

■u2i"ooKq*il|

gxli"q«[q]|

gx2i"gaCq*l)|

ił nl“O thon

bogiń

•zli~O.O|

gxli"O.O

ond|

bogiń

moIi"O.lB3>*qrt< <roc-rog)/rogi|

mo2i -mirt <6OOO»«x/ <rog« <-O. 4316«f Mx/dot /dot+1.267 > > > i

goto oiłw

■nd

•nd rlM bogiń mi«u-ii

goto on2
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ohpi hpiHtpl(ikJ|

ił hp>*ap thon olao
bogTn

ar Itoln <wynaaoor,*•••**>■',ht4t2, * D“*, 

01*12,* hp“*,hp»3<3,

*••• aa oala wyaokoac pr>alwu*)i

Mrit»ln<wynx«Mor(* * >|

goto okoń

ond|

hpp»“hp -hap|

wr i —vc/hpp/lp|

pri-O. 1639«Mr«MT|

if ti-1 thon

Ol aa

bogiń

wo2i-mo2«0.5439/agrt<h>|

ił w>*a«ca thon

bogiń

k*i-<lo-3«><-«.4316«<oax/dot/dot*l.737)I 

goto opa

and

olao

bogiń

M01l"W01/O.V|

ił w>wol thon

bogiń

p*>■ibOOOtoz ♦«.49«rogtwaw> 

/ <4.81troci i

goto apc|

ond olao

bagin

poi"1.S42trogkwtw/roc|

apeli a2i*fo/4|
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a4««vc/4a|

pc ■ “4 ; OS2tpot < 1.2 > -♦»> •

pot <a2,-O.2S>«

pot <hpaO.83> Spot <a4,O.3S> |

goto apogi

and|

ond|

bogiń

paa • <k2tox tni /< fotroc > *k3trogtwtw/ <9. 81 troć) > • 1O-3| 

•oto opci

and oiao

bogiń

psi*-lo-3*kl*rog<w«M/ <9. 81 troci |

goto opel

ond|

opoi pai"lo-3tk4*rogtwtM/9.81/roc|

apca a2a«Ho/4|a4a*vc/4a|

pci-1 .M29«pot <a2,-O.2S» Spot <bp,0.B5> tpot <a4,0.3S> |

apogapogi-pc«p»l

hpei apogtpr ♦łip-*ho*0- OCO|

14 <hpo/ag>)<-<O.SWi> thon

olać

bogiń

ao-itoln<aayn«aaaor,*ttt»k»* ,hl4a2t

• Do*(tf'4'2a’ ip/Dn* ,ba*l4,

* hp-',hpaai3,’ltt *>|

ao itoln<wy*waaaar»* ta Aut1,

* aptotraonio claacap aa prt«loaHo*>i 

nrt tol n laarnoogwr ( ” >|
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■Ml| 

tai -O. •» Chat ChHip hpa> > | 

al i "O. M (d/2-a) |

ił ta>al tban

bogiń

aritolnCwynzawar, * ,hi4i2a * !>“’ adi4i2,

* hp«*,hp«4»2,* Ip/b"',bt4a2, *•••*>! 

aritolnfwynsawor,• nioroany pr>opływ cieczy* >|

aritałn< wyncawor,*•>|

•oto ekcn

and|

Mi*vytaqrt(rog>/fa|

a2i~aqr(ło/ła) tai•<roc-rog>|

yI-4.424tpot(a2.0.2S>|

lipi>-hp*0.65tpot<ha,0.3333) taqrt<M/<y-m>>|

ił hpi>-h tban

bogiń

ari tal niwyns awor, *•••»■* thi4t2t* D~*,di4i2,

*••• >a aala odlagloac aiadsy polkaai’ł| 

aritalnfwyrutawor,**>| goto aj

and|

kpoi-4.04«7«pot<<d*t.S24>,3.4S>|

kpt-20.83«h«pot(<d+3.O49>,2.21>| 

kpki»kpo*kp|

a2i waa/ <h-łtpi • |

aai -4.&93«pot«a2,2.31>/ai«lo-*| 

ił łoXłaaM*nx> than ałiwłaantna alaa ałt> łoi 

a2i -wMitagrt (rogi tła/ał |

rop»“1.3686(pot<a2,-O.62S>|

ai"ło/ła|

hci-hpl•<1-pot<(a/y),0.28)ł|

ipt"łictła*hpotłp|

aprawnoac|aki>1.3tak|
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fcrwa"*rryt|

poga~pogt9.81trocipcawpc*9.81troci

paa «%>at9.81 trocipri"prt9.fll troci

*F«’ ,łeba4,’»2’,* Hg«',Mg>6i4,’«Zt*>|

aa-ltolnCaaynzawor,

wri taln(wynzawor, *«•«»’,ha4a2,'a’,' D-’,di4i2,"«’

■2 •>,

writalnłwynzawor,

Mrl toin łwynzaMor, * KPO«*,kpoa3a2,* KF»,,kpaAa2,

* KHK-',kak«fc«2>|

Mrltwlnłwynzawor. ’ Ek-',akifc.4,’ KW-'

krwi7i2>|

Mrltaln(wynzawór,

writoinłwynzaMor, ' tthp-* ,hpa5a3, *a* , ’ lp~’, lpaSa3, 1|

airltalntaaynzaaacr.”»ł

Mritłlnłwynzawor. ’ łp • bp* >

• «a 4oł *>| „

wri taln łwynzawor, o2 a a’,

* «2 02 ’)|

Mrl taln Iwyniawr, fpi lli4,a> 13i3,bpa 13i3,«aa 12a3, tof a 13a3> |

writalnłwynzawor,,’ hpp ha hop',

’ hpa 4o ’ > |

mt i tal n <Myns awor a

• a a2

writalnłwynzawor,, hppa 11 a 3, haa 13a3, hapa 13a3,hpaa 12a3>foa 13a3> |

wr i taln łwynzawor, nl n2 gt*’a

* g>2 aa *>|

Mrltoin łwynzawor,,• wat azt o’,

* a k6*>|

Mrltalnłwynzawor,,nlailaO,n2a13a0,gzla13a4,gz2a12a4,azal3a3>|

Mritoinłwynzawor,,' t na tac’,

• aao łz *>|

wrl toin łwyntawor.,« a >/a'.
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writolnłwynzawar,tiIli4,nei 13,mci 131*,mi 1213, *a 11313*1

writalnlwynzawar,* po« PC’l

• P« ta’ł|

writalnlwynzawar,* N/a2 N/aB N/a2*,
• N/a2

wr i tein (wynzawor ,pogi 1 li3,pri 13i4,pci 13i3,pail2l3,teil314>|

wrltein(wynzawor,* hpi rap hc’t
• «P’»I

writalnlwynzawar,* ■
9 k6/k6 «3’>|

' wrltein<wynzawor,hpli1114,ropi13i4,hci1313,aai12i4,zpi131411

wrlteln(wynzawor,*llllllltt1111111111lllltllltttlllttllll••••', 

'lttttttlttltltltttltttttltt*l|

writalnlwynzawar,* * 1|wrltein(wynzawor, " 1|wrltein(wynzawor,* * >| 

ił (wyb-l) ar (wyb“krw) than

append(wybzawor) alaa ił (wyb>krw> than

begin

aaalgn(wybzawor,’ci\polki\wybzawor.paa*11 

rawr i ta (wybz aiinr 11 

ił (dan-’t’> or (blla-’t’> than

begin

writalnlwybzawor,’* >|

writalnlwybzawor,' WYNIKI OBLICZEŃ POLEK'•

• ZAWORKOWYCH*11

mtItalniwybznMor,* dla założonych paraaatroM’,

'ruchowych <Vg,Vc>*»|

wrltalnlwybzawar, ” >|

MTitelnlwybzawcr,* Vg-',vgi6i4,* «3/a*,

* Vc“',vci7i3,• a3/a*lf

MTitelnłwybzawcr, ” >|

Mritein(wybzaMor,• *,typz,* ’,natrua>|

MTitalniMybzawcr,’ *>|

mtItalnlwybzawar,*•1|
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bagin

aritaln(wybzawor, "> |

ar i Łaln Cwybsawor . * WYNIKI OBLICZEŃ POLEK'.

* ZftWORKOWYCH' 11

writalntwybzawor,* dla założonych paraaatrow*,

'ruchowych <Vg,Vc.R>*>|

Mrit»ln<wybzawor(* *)|

Mrltalnlwybzawor.' Vp-',vgi6i4,’ a3/a','

» Vc-’,vct7«5»’ a3/o',* R-’,ri4il>|

Mritelnlwybzawor, ”)| 

ar I tal n Cwybz awor . * 

writalnCwybzawor.* 

writaln(wybzawor,**I|

’,typz,'

',rak>|

and alaa goto awyb|

italntwybzawor, * *>|

ItalnCwybzawor,,hl4i2,*■*,*

• F-’,f»6ł4,’«2’,’

D-’ ,dl4i2,'a’

wo"',wgi6<4,'a/a*>|

1 tal n <wyt»zawor , * * > |

italn< wybzawor.* KPO"*.kpoi3ł2.* KP-*,kpi6i2,'

» K8K-',ka»<i6i2»|

italnlwybzawor. * Ek-’,akifci4,’ KRW-’,

krw>7i21|

Italnlwybzawor," > | 

ttalntwybiawor,' ««hp-',hp«5«3,'a',' lp-',lpi5«3,’a’>j

♦af *>|

4taln<wybzawor,4p«ll«4,a«13«3,bpiI3i3,ła«12ł3,4a4l13«3>|
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writalniwybzawor,*

•
hpp

hp«

he

<o

Iw’i

•»»

writeiniwybzawor,* • • o*.

» a «2

writeiniwybzawor,hppi 1 li3,hai 13i3,hepi 13i3,hpei 12l3,łOllJU4)|

.wri tal n iwybzawor , * nl n2 gilS

• * e»2 aa *>|

writelniwybzawor,’ •zt BZt

r a kB*ł,

writeintwybzawor.nli11 i0,n2i13i O.gz 1 • 13i 4,gz2i12i4,ezi 13i3>|

writeiniwybzawor,* t ni

wo fz •>,

writalniwybzawor, * a

a/s e2 *>|

writeintwybzawor.ti11i4,rwi13,wci13i4,wi1213,łzi1313)|

writalniwybz twór,* pog pr Pt*.

P» ta’>i

writeiniwybzawor,* N/e2 N/e2 N/a2',

• N/e2 e’l| •

writelniwybzawor,pogiIli3,pril3i4,pci1313,psi1213,tal1314>|

writeiniwybzawor,* hpi rop hc’f

zp*>|

writeiniwybzawor,* a

• k6/lc« ■3*1)

wri teiniwybzawor ,hpi •lli4,ropi 13i4,bci 1314, mi 12i4,zpi 13141| 

writelniwybzawor,'ttZZtZttłtłtttZtZZttłttZZZZttZttZZtZttttMZZ

wri tein iwybzawor, ”) jwri tein iwybzawor, * ■ ) |writein iwybzawor, * • ) 

ewybiif iwyb-l> or lwyb>krw> than wybi"krw|

•konii♦ ik“k then elan begin 1 ki“ik+l igoto abpi end| 

eji ił J-ih then elan begin Ji“J*l| goto poci) and|

clowniwynzawor) icloaeiwybzawor)|

and. < koniec prograau ZANOR >
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Ł. 3. Tabulograa program BITO

prograa •lTD<dana,danal,dana2,dar>a3,dam**ilto,dantabsi ,tabuar,Mynsito, 

wybdito)|

u>m CRT,prlntar|

var dana, darta 1, dana2, dana3, dannl to, dantabai , tabaar , wynsl to, 

MybaitoitoMti

labal pocą 1,poci,odrl,eip,aya,ahp,eifc,edo,eik,oiip,eido,ekon,ea, 

dwybf '

'•ar *«t,i,Łb,Jd,iH,ido,ifŁ,ih,iŁ,ik,ini,ip,il,J,Jfo,Jkttl,k,kkr,a, 

■m,of,nf,nB,ncBk,nlBk,nuai intagar) 

a,alfa,alfaB,aB,al,a2,b,bet,bp,c,ch,chi,cha,CBk,d,dd,daB,dot, 

dyc,e,ek,aog,oap,Btc,etCB,etg,etgB,f,fa,fg,fi,fo, fp,fr,fM, łaf , 

h,hc,hp,hpo,hpi ,hB,hpp,hB,hBi ,hBd, kgy,kp,kpo,kr-H, kB,kBk,kw, 1, 

lgc, ldc, lok, 11, lp,Mr,aK:,«K:B,«gt agB,aig,«xy,nal ,pc,pcnl ,pa,pog, 

pr,pB,pBO,r,roc,rocB,rog,rogB,rop,B,Bl,Bi,BiB,sp,Buaak.au,ta, 

Łg,tc,tdc,tdg,tgc,tgg,tp,ta,tO, v,vool ,vc,vg,vdg,vgg,H,wa,wol, 

wo,wob,Mr,wsp,wyb,x,xpri,y,ye,ip>real| 

hpliarray Cl. .7] of real | 

Ipliarray Cl..3] of real| 

dol,ag»array Cl..4] of reali 

norfoiarray Cl..144] of real| 

hliarray Cl..111 of roali

bl1a,dana,Jod.anak,dan,reak,rektichar|

rakiBtringC2Ol|

dakiBtrlngC161|

const Mil “ 14|

wvo “ B|

Mi w - 201

apsi “ 1*~4|

typa Maktor-arrayt1..uli1 of roal)

tdb«*array Cl..9,1..141 of roal)

tablica-array Cl..Mil,l..MiHl of roalf



124

yecto-arrayCl..261 oł r»*l|

var aa,ba,ca,b2,cł,chl,h2,kl, k2, kr.a2,y2,ti ,Np,aa,NW,ar,>tN,aaur ,yp, 

y«,yd,yw,Nd,ro,■»,rch,pch,Łkr,pkri Wiktor|

aiitabai

rc,rgitabłica|

tau,tf,faivect|

■o, iw ,n< itabal)

wwttabll)

dlivocto|

(•i a i Spółki Spodprogr.potnga. pasł

<•1 aiSpółkiSpodprogrSintablic.pasł

(•I aiSpoi kiSpodprogrSintar2.pasł

<•1 aiSpółkiSpodprogrSinterpol.pasł

<•1 aiSpolkiSpodprogrSwybsewd.pasł

<•1 aiSpoikiSpodprogrSsprawno.pasł

<ai aiSpolkłSpodprogrSfizchoa.pasł

(•i aiSpółkiSpodprogrSkrytwyb.pasł

(•i aiSpolkiSpodprogrSkrytoria.pasł

aasi gn (danasi to,’aiSpoiki Szbi ordanSd^nrsi to.pas* 1| 

rosat Cdanaaltol| 

raadlnidanoaiŁoapcal,ih,jd,k,ib,ido, aa> i 

asaign idantabai,* aiSpółki SzbiordanSdantabai.paa* >| 

resat idantabai >| 

bogiń

for łi"ł to 7 do raad(dantabai,clCi]>| 

for ii-l to 7 do road<dantabal,h2Ci]>i 

for li—l to S do

for Ji-1 to 14 do road<dantabai(oiCi,J3>| 
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far 1»“1 to 14 ta rM4<4»t«b«t,y2Cl J>| 

tar 11*1 t#8*> rota<dantai»*l,b2ti])| 

tar i>-l ta 10 4* rata<dantbb*l,klCl11| 

tar ii-l ta 1O da rotaldantabsl.chlH J»t 

for il“l to ł ta rotaldantab*! ,*3<11) ■ 

for i 0*1 tafio rata fdantabai,k2C i I>| 

♦or io*l to li ta rata<dantab*i,MCi J>| 

for lo~i to 12 ta rata<dantab*i,dlCtII>

ar H-l ta 7 do rata<dantta*l,hptClII | 

or 11*1 to 4 ta rata<dantot>«i,talti]>| 

or 11*1 to 4 ta rata(dantabsi,a®ClIII 

or 10*1 to 3 ta rata<dantab«i,lplCl1>|

or lo*l to 144 ta rata(dantabal,norfot iJ»|

and* Ccaytanlal 

fiachaai 

krytariaf

poc>1>assionIwybsito,*co\polkI\wybaito.pa*’>i 

ra«rtta<wyb«lto>|

1« (dan—1’> or (bil. ’t’> than

ba*ln

wt talnlwybsl to, ” »|

witalnfwybaito,• WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’,

’ BITOWYCH'>,

wltalnlarybstto,’ dla aalokonych paraowtroa ’,

’ ruchowych <Vy,Vc>'M

iri talnlwybsito, ” > |

wltalnlwybalto, ’ V®-’ ,voo4o4, • a3/*’,

’ VCa’,YCo7iS,’ a3/*’>|

writalnlwytatto,’ ’>»

wrl tal n (wyto*! to, ’ ’ > |
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wrltaln (wybeito, » » > |

writeleCwybsito, * WYNIKI 0M.1CHN POLTIC*,

* BITOWYCH*>|

writelnlwybaito,* dla saloeonych paraaetrow *,

* <Vg,Vc,R>*)|

wrlteinCwybeito,* * 11

Mrlteln<wybsito, * Vg«*,vgifci4,* n3/a*,* Vc

vc(7iS,* R"*,ri4il>|

writolntwybaito,• *,rek>|

wri tein (wybsi to, * * > |

ond|

aaaignlwynaito,*ci\polki\wynaito.pas*>| 

rewritoiwynaito)|

ił <dan-*Ł'> or <bila«-'t*> Łbon

bogiń

writeln<wynaito, ” >|

witolniwynaito,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

* BITOWYCH*>|

nritelnlwynoito,' dla >alo>onych paraaetrcw ',

* ruchowych <Vg,Vc>’>| 

aritelnCwynaito, " >|

aritelnCwynaito,’ Vg"',vgi6i4,' a3/a',

Vc“',vc«7i5,' a3/a')| 

writelntwynaito,’ *>l

aritelnCwynoito, ” > |

bogiń

nritolnCwyn iito,">|

nritelnCwynsito,’ WYNIKI OBLICZLN POLEK*,

* SITOWYCH*>|

Mr-itclntMynaito,* dla salozonych par anatrow *,

* ruchowych <Vg,1te,R>*)|
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awltataalMynslio,

■ritwlnCwynslto,* Vga*,vga6i4(* a3/«*,'

vca7aS,» a3/s*(* R"*>ra4ilk|

aritalnlaaj naita,* ’,rak>|

■rttalntwynsito,••ł|

POClłJiaJMl

ha<4>ltjl|

cł"intar<h>cl(h2,7>ł
*

wa^.4 'a-StcSagrt < <roc-rog>/rogi i

dt-1.128«aqrt <vg/w>I 

lkl“l|tl"l|ipa"O|ai"l| 

aradnicatdl,jd.Jkli

if Jk-O than bagin

Ha-italniwynalto, ’<<>»* ,hi4ł2v'ar«dnica wiakaza*.

*od snorMlt«owan«J*>|

goto akon

w>"1.273Svg/d/df

f»-O.7«54»d«dJ 

aipi ipł«ip41|

b("lpltip]|

*ya» ya>-«1341/pot<lp,2.S>ł

i« ya>3O than bagin i« ip-ib than goto adrl alea goto aip endf

łł ya>-O.2 than goto a«| 

adria bagin

ta-ltaln<a»y»»alto,,««»ł*‘’»ha4a2,’ D-',di4a2»’ Lp-'.lpa4ł2,

•••• paraaatr a pasa sakrasaa tntorpolacji•>|
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goto ■koni

ond|

oi"indwa<yotb(y2tb2t0i( 14,S>|

a2t»l/lp|

h*i-0.b67S«tp<r<a2,0.667) |

i* abs<l-<O.7Svc>»<opai thon

bogiń

hsii^i«|lt-1.3*vc« goto oyo

and

«1M

ił oboli-<1.3»vcł><opoi tbon

bogiń

hooiHioi

1«-vc| 

goto oy« 

ond|

ił ha<O.O12 thon ił ip-ib thon

bogiń

Mritolnlwynsito,* <**H-*,hi4l2.

Do*tdi4i2( 

l_p-* , Ipi4l2> 

ho»’»ho«6ł4» 

hp“*,hpt4t2>1

wr i tol n < wynoi to,,•••• la nalo*>

* npiotrsonio*'

• na prsolowio*>*

goto okoń

ond olM goto <■i PI

abpi hpiMiplCikJi 

chi"hoi*hpi 

chit"ch| 

chaiMhso+hpł

oiłciił ch<O.O5 thon bogiń
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«ri toin iwynoi to, * ,hi 4i 2, * D"*,da 412,

* hp«*,hpa3a3,oa osia*,

* wyookoec przelewu*>|

goto eik

end

elae ił ch>O. 1 thon

bogiń

■ritllnlwyniito, ,Ki4a2,

* O-’, di 4 ■ 2,

* hp-*,hpi3i3,

* «»« za duża*,

* wyaokoac*,

* przeleMi*>|

ił chOcha thon bogiń cbi“ch«| goto olfc endf

chl"ha«hpi

hpp ■ «łip-O. OO6|

łri*4>pp«lp|

ali"aqrt<1-btb)|

fpa-d>d> <aretan<b/at >-b«al)Z2|

ił <O.5*fp)<fr thon wri*2>vc/fp oiao Mri-vc/łr|

pri-O.1459«wr«Mr|

ił pr >*0.023 thon ił ip*ib thon

bogiń

Mritolnłwynaito, * ,hi4i2,

* D-*,di4i2, 

* hp“*,hpi5>3,

za duża *,

'■trata cisni*.

*onia przy *,

* wpływie cie*,

'czy na polko*>
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goto aik

and olao goto alpi

ai "O.Stagrt <dtd-lp*lp> |

łaiM—łpi

•doi óoti—doltajj

if aba<<fcit-O.OO3><apai than łii-2.6A7 alaa «ii"2.5|

Jłoi-12t<Jk-l)*3t<a~l>*ip|

łoi~norło(Jłolt

łwi •fotfi »ł i /O. 9065)

if cha>O.l than chał “O.1|

kwi"int«r <cha,kl,chl, 1O> | 

waii-<kw-22.9t(l-39.4tdot>>/aqrt<rog>| 

woi~vg/fo|

ił wal>wo than ił ip<ib tr>

■1

goto aip

bagin

ar i tal n < wynai to, '•••!*■* ,hi4i2,

* D"’,dl4i2,

* hp“’,hpi3l3,

* do"*>dotibi4>| 

writolnCwynai to, * Ot za aala*,

* pradkoac gazu*,

* w otworkach*)I 

goto gido

and|

łgi-f-O.3*łpi 

ali«agtal/dot| 

kat-intar <al(k2,s2,9) | 

wobia28.9«w<sqrt<rog/roc>| 

bat1“-5»ch-O.t«MCb*1.0S| 

pci"batt<cha*12.7/roc>i 

pai>0.0e62Cka«Mo(wotrog»(O. 

paai>O.29tpa|

pai -O. 003*0. OOtchat

.2S-fo/fg>*agr<l-«a/łg>>/roc|
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W poaKpo tbon ił ipCib tbon goto eif

>rl talin<wynoi to, * ,bi4i2,

dl 412,

polka nie*.

* stabilna*>|

goto eido

and| 

pogi-pa*pc|

hpei -cbo*pog+pr |

it <2*hpe~hp> >b thon bogiń

wri tein<wynai to, * atti*"* ,hi4>2, * D«’,

di4i2,• bp-*,hpi412,

aa sala odiog*,

•losc aieday polkaai*>(

goto oik 

and| 

tai “O. Bt CboaS <h-*bp-ł po> 1|

ali-0.4<<d/2-s>|

ił ta>al tbon bogiń writolntwynaito,’taaH’,hi4i2,* D"*,di4i2,

* hp**,bpi412,

*••• ninupolno uouniecio*.

* gaau a ciocay*l|

goto oik

ond|

bgi“(ł—ipl/2/oł

Mop("vg>ogrtirogł/«gi

l*i 1-0.114b*O. 412«vc/bp-0. O6B»w»p*O.O3a2»w»pt((«p|

bCl^.Ca4T«O.22af*-O.OI 145*mp«4. S34*vc/bp|

tf **•» Wltolniwynoito,■a»a»',hi4i2,’ D-*,di4i2,
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end|

zpi “tipi trop** e*ł)pe*fp/2|

kpoi -3. 5864(pot < ld+1 .3241,3. 45> | 

kpi-20.83»h«pot<<d*3.O44>,2.21>| 

kBkl-kpo4kp|

hei h~hplI

a2i-vg/fg/he|

aei-5.7e-6tpot<a2,3.2»/Bi| 

sprawności 

krwi-kryt| 

vi—9. 81troc| 

pci-pc<vłpB>-pBtv|pMi-pM«v|pai-pa«v|pogi-pog*v|pri-pr*v| 

fpi-fp/2| 

wr i tein Iwynsi Łn, * * > |

wr1teintwynsito,’»»•«-*,h«4i2,*a*,’ D-’,di4i2,*a*,

• F-’,f«6«4,’o2',* wg—* ,wi6i4, 'a/s* >1 

writelniwynsiŁo,* * >|

wr i taln (wynsi to, * KM^*tkpoiS«2(* KP—* , kpi6i2,

* KSK-*,kski6i2>|

writalnIwynBi to, *Ek“*łofci6i4,* KFUi' * i

krwi7i2>|

writeinIwynBito,* * >|

wri teinIwynBito,* ••hp-*,hpiS>3,*a*B * Ip— * , IpiSi J,'a'H

writein IwynBi to, * * 11 

writelnlwynBito, * łp

«a

writelnlwynBito,* a2

a2*»|

writelnlwynBito,fpi12i4,bi13i3,bpi13l3,«ai12l3,««i13l3>|

writelnlwynBito,* hpp
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• Km cha’>|

writolniwynsi to, * a • •*!

o

•ar i twlfi<wvn*i tn.hooi 12s3.h«i 1313.hsi 113a 3,hsoa 12a 3, choa 1313> |

Mritalniwynaito,* ao fi 4o',

9 fw na' >|

mtitolniwynsi t a,* • •2’ ,

• *2’łł

mti tal n < wynai to,<tot ■ 12a 4, 4 i a 1313, fot 131 3, lwi 12i3,naa 13) |

wrltalntwynaito, Moi > 1212,moi 13i2,mti i3i2,hpaa 12l2,pra 13i3>|

mtitaln<wynsito,* MOi MO W” t

• hpa pr’»l

a/s •/«MF* 1 fcwl ft 4wyn*l kog 9

9 O

writolniwynsi to,poi 121 3,pana 13a3,poi 13a4,pca i2a3,poęa 13131 |

Nrttalnlwynaito,* p« po%

9 PC pog’>i

N/o2 N/«2 N/o2*■writolnCwynoitOi'

9 N/o2 N/a>2*>|

Mrktoln (wynaito,taa 1213,bpi a t3i3,hca 1313, aa a I2i4,zpa 13i4> |

MTi talniMynaito,* ta bpi hc* v

9 M «P*»l

nr-i tal n< wynai to, * O ■ «• 9

9 BcG/kG •3’>|

writaln(wynaito,* 11•••*•••illiilltli•••*••*******•••’•

ar itoin(wynaito,* * >|wr itoin(wynaito, " >| 

ił (wyb**!! ar (wyb-krwl than

appondlwybaitol also 14 (wybMcrwl than

bagin

aatign (wybal to, ’ca tpolki \wybsi to.pas* > | 

rawritalwybsital |

(d*n-‘t’l ar <bila»*t*> than
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bogi aa

wrltolntaaybei to,• *ł|

* ruchowych IVg,Vc,R>’>|

aari toin taayboi to,” > |

aari tolntaayboito,* Vg~*,vga4a4,’ a3/a*,' VC"*,

vc(7aS,* a3/a*,* R“*,r«4il>|

writolntwybaito,* *,rek>|

writolntwybai to,*’>|

ond|

ond olao goto owybi 

wr itolntwyboito, ”>| 

writolntwybaito,*<tttH*,h*4i2,*■’,* D“’,di4i2,*■’,

F-*,*łA«4,*aa*,* wgo*,w6l4, ’•/> 

wr i toin (wybai to, ’ * > | 

writoln twybai to, * KPO’,kpoaS>2, ’ KP"*,kpa4l2,

K8K-*,kak<bl2>|

writolntwybai to, *Fk"*,oka4a4(* KNW>

writalntwybaito,' WYNIKI OBLICZ*  POLEK*,

* SITOWYCH  >1*

writolntaaybaito, * dla taloaonyeh paraootrow *,

* ruchowych <Vo,Vc>>|*

MT1 tolntaayboito, * * >| 

writolntwybai to, *

9

awi tolntaayboito, ’ 

wri tolntaayboito, * ’ >|

and

olao

4ogin

aar i tolntaayboito, ">| 

aari tolntaayboito,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’

■ * SITOWYCH*  >|

awitolntaayboito,’ dla taloconych paraaetrow
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krws7a2>|

wi talnltaybaito, • • > |

•aritarl n Cwytoal to, * ••hp"*,hpaS>3,*a*,* lp»*,lpaSa3, *a* > |

arita>1 n Cwybai to, * * > |

ar I tailntwybaito, • łp a hp*.

* fa ł®'>l

aritalnlwybaitd,’ a2 a

* a2 aa2*>|

wri ti>ln<wytwito,fpal2a4,aa 13a3,bpal3t3,f aa 12a3,fgi 13t3)|

wrl talnlaayhaito, * hpp ha hal*,

* haa cha* >|

MTltfltlnCwybelto, * a a a*,

* a a’ > |

writa>ln<wybal to.hppa I2a3,hat I3i3,hai a I3a3,hsaa I2a3,chaa 13t3> |

writalnfaaybalto,* do łi

* f w na* > |

ari taalntaaybaito, * a a2*,

* a2*>|

aritaalnCayhai to.ałota I2a4,*ia 13a3,foa 13a3,faa 12a3,naa 1311

ari taalnfwybalto, * aaai tao ar’.

* hpa pr*>|

aritalnCaaybaito, * a/a a/a a/a*,

* a N/a2* >i

* N/a2 H/a.2’»i

aritaalnCaaybaito, wala 12a2,woa 13a2,aari 13a2,hpaa I2t2,pra 13a3>|

witałlaiaaybaita,* pa paa pa’,

’ pc po«’>l

aritailnlwyhaito, ’ N/a2 M/aa2 N/a2’,

aritaln<wyhaita,aai 12«3,paat 13a3,paa 13(3,pet I2i3,pogt I3i3> i

aaritalniwyteatta, * ta hpi hc*,

• aa »P* >i

witała iwytoai ta, * a •

M/H a3*>|
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orltoln <wybolto,tai 121i3,hpli1313,hci 1313, om !Xi3,api 13141| 

writoiniwyboito,* * >|writolnfwybatto,•’11

. wri toln^wybeito, * * >i

cloMtwytal to) |

owybi i< <wyb-l) ar (wyb>fcrw> tbon wybi-krw| 

oiipiił tp<ib tbon goto oipi

•idoitl a<ido tben bogiń •i>o*l| goto odo and) 

oiki i« tk<k Łhon bogiń tki"ik*l|goto ohp ond| 

okoni ił J<ih thon goto pocił

cioaoiwynatto)|clooo<wyboito)|

ond. < konioc prograau SITO 1
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4-4. Tabulograa prograau BITKI 

program SITBEZ ld<na,dan«l,d<n«2,<lan«3,<tMltb«l,tabatboz, tibMr ,

wynsibwi. wybsiboi>|

uaoa OtT,prInter|

var dana.danal,dano2.dane3,daaitbez. t abaibał,tabwar,nynai bas.

wybalbezitoxt|

labal poczl.poci,poci ,ef i ,ef ik.afi.oik.ewybi

var i , n,ib, Jd.id.ifi.ido,ih.ik.ini.ip.inb.in,IS.J.Jfo, Jk, Jkl.k. 

kkr,na,nf,ncak.nlskiintogori

a,alfa, alfaa.al1,al,al1I,a2,a22,b,bet.c,cak.cl,d.dd,dz,dot, 

dealek,ekl,etc,otcs,wtg,otgs,f,fi,fi2,fo.h.hr.he.hpi.kp.kpo, 

kra,kai,kek,1,Igc,Idc.1 ak, 11 ,ne,nc,nca,ng,ng-i,nxy,pc,pcal, pog, 

ps.r.roc.rocs.roga.rog.rop.a.at,aia.aa.sp.auaak.au,tau, tg, tc.

tdc,~dg.tgc.tgg,tp,ta.to,tot,v,vc,vdg,vgg,vg,vaol,o,aa,ni ,ao.

wyb,xpri.y,y2.zpireal| 

bliarray Cl..7] of rwali 

dol.al.fi liarray Cl..41 of roal | 

norfoiarray Cl. .40] of roal | 

hliarray Cl..11] of roal|

bi1 a.dan,dana.Jad.reak,rokt.ait,znakichar| 

rokistringC20)| 

dakiatringt141|

conat nil * 14|

wvo “ S|

win a 20|

apal-lo-4|

type nektcr-arrayCl..nill of roal|

tablicaaarray C1..nil,1..win) of rwali 

tabolnarrayCl..nil,l..wve] of rwali 

noctaarrayC1..wvo) of roal| 

tabll"arrayCl..nil,l..wil)of roal| 

vwcto**arrayC1..24J of rwali

dol.al.fi
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tkr,pkr,kr,xr,xd«wektor| 

rc,rgitablicai 

eo,xar,x*itabel| 

tau.tf,łaivect| 

wwitablli 

dlavecto|

<•1 ai\polki\podprogr\potega.paaJ 

<•1 ai\polkiXpodprogrXintarpol.pae> 

<•1 ai\polkl\podprogr\lntabllc.paa> 

<•1 ai\polki\podprogr\wybarrd.pae> 

<•! a«\polki\podpr<iir\<i»chaa.paał 

(•i ai\polki\podprogr\krytwyb.paa> 

<•1 ai\poll l\podprogr\kryterla.paa> 

procedura pradkoacf 

begin

alli~allłtpot <fi,O.89>|

wai"alitpot <y,0.445>|

wil-al1tpot<y2,0.445)«O.O166| 

andf {procedury pradkoac) 

procadura aprawbizi

var a>nog>ag>daaltaao,aap iraal| 

bagin

ai- vg*rog/vc/roc| 

nogiw12t(hpi-hr)/w| 

agi"l~axp(-nog)| 

daai-axytatac/ag| 

eagi*(axp(daa>ag>-1> Zdea, 

daali-aetaf 

aapi“cagZ<l*aagtdaal)| 

ak i-1 n < 1 *-Mipt <daa-l > > Z1 n <da*> | 

and|

bagin
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ClrScri

aaai gn(daaltbaz,* ai\polk i\zbiordan\daaitbaz.paa* 11 

raaat (daaltbaz >■

raadl n Cdaai tbaz , pcal, ih, jd, i b, i do, i fi > |

aaaign(tabaibaz,’ai\polki\zbiordan\tabaibaz.paa* >, 

raaat(tabaibaz)|

bagin

for ii-I to 9 do raad(tabaibaz,yl(i)>| 

for ii-l to 9 do raad(tabaibaz,aal(iJ>| 

for i«-l to 11 do raad<tabaibaz,hlCiJ>| 

for ii-l to 12 do raad(tabaibaz,dlEiJ>| 

for it-l to 4 do raad(tabaibaz,dolti1)| 

for 11-1 to 4 do raad(tabaibaz,airi11) 

for ii-l to 4 do raad<tabaibaz,fliti])| 

for ii-l to 48 do raad<tabeibaz,norfo(i]>|

and|(czytania)

fizchaaj 

pocz1iaaaign(wybaibaz,'ci\polki\wybaibaz.paa*>|

rewrita(wybaibaz>|

if <dan-*t*> or <bila-*t*» Łhan

bagin

writaln(wybaibaz,**)|

writaln(wybaibaz,* WYNIKI OfiLICZEN POLEK',

* BITOWYCH BEZ PRZELEWU*>I

writaln(wybaibaz, * dla założonych paraaatrow* ,

* ruchowych <Vg,Vc>*)|

writaln(wybaibaz,* * >|

writaln (wybai baz,* Vg ■’ , vg>6i4, * a3/a*,

’ Vc-*,vci7«5,* *3/a’>|

writaln(wybaibaz,* *>l

wr i taln (wybaibaz, * ’ 11

wr i taln(wybai baz,* * >|
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end

■Im

begin

witein(wybaibez. '”»»

wri tein (wybaibez, ‘ WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

SITOWYCH BEZ PRZELEWU*! I

writein(wybaibez,’

»
dla założonych paraeetrow 

ruchowych (Vg,Vc,R>*>|

writein(wybaibez,* ’>»

writein(wybaibez,’ Vgw*,vg«6«4,* «3/a*.
p Vc-’,vci7«5,* e3/a*,* R"*,i

writein(wybaibez,* *,rek>|

writeln(wybaibez , * ’»l

wr1teln(wybaibez,* ’>•

end|

■■■iqn(wynaibez,*ct\polki\wynai bez.paa* 1| 

rewrlte(wynaibez>|

begin

ił <dan"’t’> or (bil ■■*t*> then

and

wri telntwynaibez,*

wrltelnfwynaibez,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK*.

• BITOWYCH BEZ PRZELEWU* > I

writein(wynaibez,* dla Założonych paraeetrow*
e ruchowych (Vg,Vc>*>|

writein(wynaibez,* 1 >1

writein(wynaibez,* Vg*>* ,vgiAi4,* e3/a* ,

» Vc«*,vc«7i3,’ e3/a*>|

writeln(wynai bez,*

wri tein(wynaibez, * ’ >1

wi tein(wynaibez,* * >1

>lae

begin
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wrttointwynaiboz, "»|

writolnlwynaiboz,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK*,

* BITOWYCH BEZ PRZELEWU*>|

writolnlwynaiboz,* dla założonych paraootrow*,

* ruchowych IVg,Vc,R)*>|

writolntwynaiboz,'* >|

writolnlwynaiboz,* Vg-*,vgi6i4,* a3/a*,

’ Vc“*, vci7i5, ’ o3/b',* R>-*,rt4il)|

writolnlwynaiboz, ’ *,rok>|

writolnlwynaiboz, 

writolnlwynaiboz,* * >|

ond|

Pocliwybi"l|

alt—rog/roc|

bot ■—1.11tpotlal,0.118»|

Bai-vc<roc/rog/vgi

a22l-aa+O.O5|

y2i-intortao,yi,aal,9)|

ali-aaCog/ocł

cli-0.53«potlal,3.21|

i i—1| 13|—O| Jkli—O|

Poci tdzi~dolli)|

Ji-lł

ił ab«ldz-0.003Xopat thrn c 1-0.0094 oIbo ci-O.OO63|

yi-ctpotIa22,-0.78)|

ai—vg/dz|

al 11 ■ -1.703<pot (a,O. 11121 (pot troć,0.4721 (pot IBi ,0.2671

/pot Irog,O.603)/pot <ctc,O.O712>/pot <ctg,O.O623>|

•Hi! «lt-4tltj]|

prodkoaci

di-l.128>eqrt <vg/O.95/wa>| 

arodnicaldl,Jd,jk>| 

ił Jk—O than
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bogiń

writelniwynsibez,*ttt dz“* ,dzi3»3, * łi“*,41l5l3.

w> —1.273*vg/dZd|

lnbi-<Jk-i»«4*l|

4 t-O.7854»d«d|

<oi«norfotinb]|

4ii“4o/4|

1* (absifi-«i2)<epsi> and <i“15> and <Jk“Jkl) then goto efiki

15i-i| Jkli-Jk|f 12t-f i|

prędkości

ił wMO. 95two> then

*•»• prędkość większa od*,

* dozwolonej*>ł

goto efik

end|

i f w<«wi then

bogiń

wr i tein (wynsibez , *d«“* ,dzt3i3, * fi»* ,fii5>3,

•••• silny przeciek*>,

goto efik

endf

if w<<O.7twe>then

begln

writelniwynsibez,*dz“*,dliSt3,* 11“*,fi »5»3

* ttt prędkość aniejsza*,

* od zalecanej*>|

goto efik
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■nd|

*2*-dz/alC13|

kala—t.75*aqr (1—f l>*pot <a2,O.2)|

a2a—agr <aaZO.42> arogZrocZkai |

Cl-pot(*2,0.333)|

taui"CZ(l*C>|

*2a-i-tau|

•ta-t-batf

poga—agr(aaZłi >*kai*rog*(l-tau<al>ZZZalZpot<a2,3.O>*2(ai ZdzZalf 

hr1-pogZ?.31Zrocj

ił hr<O.O24 than

bagln

writaln(wynalbaz,*dz-'tdzi5i3,* łi-' ,<i aSa3,

*••• —yaokoac zredukowana*,

* aniajaza od zalecanego*,

* wini—ua*>i

pca-botk(pog-kwi >rog(tauZ2Zpot(a2,3>>|

zpaHirtf |

woa-vgZfo|

a2a-atgZai|

a1awrcgZ<roc-rog>|

haa-23.B«w«pot <a2,0.43)«pot(al,O.285)|

ropa-O.24(pot(aa,O.14)|

hpia-(pog-aqr<wZfi)Zkai(rogZ2Zaqr(l-tau> >Z9.BlZropZroc|

haH>pi«*w|

ka-l|

aba H h<hlCk] then ha"blCk]

■laa bagin

ił k<ih than

bagln

ka-k«l|goto ab|
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begtn

ar i t al n < wyMi baz • * “ * ( dz * S* 3(

* odatop polak -lak asy

* od atoaoManago*1|

goto —łik

and|

■ndf

a2i—w/bei

mi "O. 4a—'.Zpot <a2t 2.56>ł

psi-pog-pci

a2l—d*3. O49|

kp i -20. B3»h Spot (*2, 2. 21 > |

a2>-d*1.524|

kpoi-2.391©Spot<a2,3.451|

doti-dzj

if aba<dot-0.0003><apai than toti-O.OOB alaa tot ł-2.3(dot|

kaki-kp*kpo|

apra-baZ|

krwi-krytł

writalnCwynaibez, ’ ’ »|

•aritalnlwynaibaz, * ZZZH-" ,hi4i2, *a* , * IH* ,d«4i2,’a’.

wg-* awibi 4, > |

—ritaln<wynaibaz(*•>| 

writelntwynalbdz,* KPC^* , kpoi5i2( '

kpi6i2, • KaK-*,kakibi2)|

oritelnlwynaibdz,* Kk-’,aki6i4.

KRM>*.krwł7ł2>|

mt i tol n < wynal baz ( * * > |

wrlteln<wynalbM(* ••do-*(doti5ł3(*o*»* <i»*,4iz4«2>|
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wrlteinCwynalbaa,*'Ii

tw 1talnIwyneibaz,*

•
F

wal n

Fo

1H1I*>|

to1

writalnIwynaibaz,* a2
• a/a

wri taln<wynslbez,4i 1 1i4,4oi 13t 4, toti 13i3,wl a 13>3,itei 14a3> f 

witelnfwyneibe:, * wo M sp«(

ho hr* 1|

wi telnlwyneibez, * a/a M/kS b3’ ,

’ • e*>|

MritalntwynBlbez.woa lli4,aei 13a4,zpi 13t3,hai 13t3.hr a 14i3>|

witeintwynsibaz,* PC P« POO't
• bpi rop’»i

wrltalntwynaibaz, * N/«2 N/a2 N/a2',

•’>»

M-lteln<wynsibez,pct lli4,pst 13i4,pogi 13a3,hpi • 13»3,ropa 14a3>| 

wrltelnlwyneibez,’*)| 

wrltalnlwynBibez,*•»»

Mritaln<wynaibez,">|Mritaln<wynaibaz,")|

14 <wyb"l> or <wyb*krw> than

appand(wybaibaz) aloa 14 (wyb>krw> than

bagln

aoBigntwybalbez,*caXpolkl\wyb«ib«x.pas*>| 

rawrita< wybaibaz)i

14 <dan»'t*> or <bilaa*t*> than

bagin

aritaln Cwybeibaz , ' * > |

aritalnlwybaibai,’ WYNIKI OBLIC2EN POLEK',

’ SITOWYCH BEZ PRZELEWU*) |

MritalnfwybBlbaz,* dla założonych paraaatrow*.

* ruchowych <Vg,Vc>*>|

ar 1 tal n (wybai baz i" 11

13t3.hr
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writelniwybalbaz,* VV',vg«6»4,» a3Za*,

» Vcw*,vci7«5, ’

writein(wybaibaz, * *>l

writelniwybaibwa,*’>|

wri tein iwybaibez ,” 11

end

elae

bagin

writelniwybaibaz,* * > |

writelniwybaibaz, * WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’,

' SITOWYCH BEZ PRZELEWU* 1)

writelniwybaibaz,* dla założonych paraaetrow

• ruchowych iVg,Vc,Rl*l|

writelniwybaibaz,’* 11

writalniwybaibaz,* Vg-*,vgib«4,* a3Ze*,

’ Vc-’,vc«7iS,’ a3/a’,

’ R-*,ri4«l»|

writelniwybaibaz,’ ’,rekl>

writelniwybaibaz, ” > |

wri tein iwybaibez, * ’ > |

and)

and elae goto awyb|

wri taln<wybaibez,* * 11

writelntwybaibez,*Z«tH>*,h>4(2.D-’,d»4»2,*a’,

writalnlwybaibaz, ’ ’ > |

writein<wybaibaz,' KPO**,kpoi3i2, ’ KP-*,

kpibi2,’ K8K-*,kaki6i2>ł

writein(wybsibez,’ Ek"’,ek(6i4,

’ KRW-’ ,krwi7i2> |

wri tein (wybsibez, ” 11

writalniwybaibaz,’ t»do“*,dot>5i3,’ łi,♦i«4»2>|
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*a-ltaln<wybsibaz,taoalia4,aaal3a4,zpat3a3,baat3a3,hral4a3>|

NTitolniaayboiboz,

witałn iwybalbaa <• * F Fb to’,

«a*n

art taln iwytoallMa,>* aa 03 a*,

a/a*>|

avitaln Cwybaibaa,, 4 «1114, «O( »■ 4, tot a 13> 3, art 113> 3, aaoa 14i 31 f
»ar i tal o fwybai boa,>’ wa aa xp •,

* ho hr')|

witalniwybaibaa,>* a/s . kG/kG b3’,

a a’>|

wrltaln<ia^>slboz, *

wttalniwybaibn, * M/zfl N/a2 N/a2*.

•a-italnGaybaiboz.pca tli4,p«i 13a4,poga 13a3,hpi ■ 13(3,ropa 14a3> |

Mritalntwybaibaz, ” >|

Mritalnfaaybaiboz, ’•**tt***tt*zt«a*sz**tt*ta*a*azt*t*a*ta

MritalntMybaibez,'*>|

mt i t«l n < w)4>si baz » * * 1,

•wybaif <wyb>l) ar <wyto>krw> thon aybl«krw| 

•<lkaJ»-J-»l|

i* thon goto afl |

ił i<“ib thon goto pocił 

c 1 ow Caaynai baz > | cl om (aaybat baz > |

•nd. ikoniac program BlTBEZl
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6.5. Tabulograa prograau RUSZT

prograa RUSZT (dana, danel,dane2,dane3,daruazt, tabruazt, t ab war, 

wynruazt,wybruazt>>

uaaa CRT,printer|

var dana ,dana1, danaZ,dane3,daruazt,tabruazt, tabwar,wynruazt, 

wybrusztitaat|

labal poczl,pocl,poci,efi,afik,ah,aik,ewyt>)

var i,ii,ib,Jd,id, ifi,ido,ih,ik,ini,ip,inb,iw,J,Jfo,Jk,k,kkr,oa,

nf,ncek,nlakiintegor|

a,alfa,al1,al,al11,a2,a22,b,bet,c,cek,c1,d,daB,dd,dz,dot,ek, 

etc,etCB,etg,etga,f ,fi ,fo,h,hr,tie,hpi ,kp,kpo,krw,kai ,kak,l , 

igc, Idc, lak, 1 l,aa,ac,ZK:a,mg,rga,aMy,pc,pcal ,pog,pa,r,roc,roce, 

rogB,rog,rop,ai,aia,M,sp,*uaak,Bu,tau,a,tg,tc,tdc,tdg,tgc,tgg 

tp,ta,tO,tot,v,vc,vg,vaol,vdg,vgg,w,wa,wi,wo,wyb,Mpri,y,y2,zp, 

alfaa.akliraali

bliarray E1..71 of raal|

doi,al,411■array Cl..41 of raal|

hltarray C1..1U of raalf

bi1 a,dan,dana,Jad,raak,rakt,alt,znakichar| 

rekiatringCZOli 

dakiBtringtiai|

conat wil w 14|

wva " S|

wiw - 20|

apel ■ la-b| 

typa waktor~arrayC1..wil1 of raal|

tablica>array Cl..wil,1..wiwl of raal|

tabel"arrayC1«.wi1,l..wva] of real|

vact"arrayC1..wva] of raal|

tabll>arraytl..wtl,t..wil)of raal)

vecto-arrayC1..24J of realł

var ••>ba,ca,eal,yl,ti,Mp,Me,Mw,MM,MBur,yp,ya,ro,nm,i ch,pch,tkr.
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pkr,kr,Mr,xd,yd,ywawektor|

rc,roatabllca|

eo,Mer,m«atabeli 

tsu,t<,«savect| 

wwatablli 

dlavecto|

<•1 aaXpolkiXpodprogrXpolagj.pas)

aa XpolkiXpodprogrXInterpol .pas) 

<•1 aa \polkl XpodprogrXlntabl ic.pas) 

<•1 aa\polki\podprogr\wybsred.pas) 

<•1 aaXpolkiXpodprogrX4tzcheo.pas) 

<•1 aaXpolklXpodpro0rXkrytaayt>.pae) 

<•1 aa XpolkiXpodpro0rXkrytawla.pae> 

procedurę prędkości

begin

alia-alii«pot<fi,O.eV>| 

wea-a11Spot<y,O.445)| 

wi a-alt«pot <y2,O.4431»O.O164|

andi(procedury prędkość)

Proceduro epraaabeii

aa- vg*rog/*c/roc| 

aaog a " 12* <hpi-*w* > / w| 

ega"l-eap(««iog> | 

desa “WM y *atac/aag| 

eega■<exp(destugl-l»/dee| 

destaaeeCai

eapa -ea^jz < i*eeg*desl > | 

arkla"ln(l«o«p*<dars-l> >/ln(des> | 
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aoalpnCdaruozt, 'ai \polkl\zbiardan\daruoat.paa* >| 

racot«oruoctl|

roodln (daruozt.pcal, ih. Jd. iba * do, iłi > i 

mlr(t«brwt,’*i>olkl\ibi<r4«i\Utrust.M«' >1 

r»wt Ctabmaotl i

bogiń

far 11-1 tofdo roadftabruoat.ytCi11|

for i 1-1 to f do road<tabrusataooltill|

for ii«t to 11 do road<tabruMtahlti 11|

for ii-l to 12 do road<tabruoztadlti>1|

for ii-i to 4 do rood<tabruu>tadol Clili

for ii*l to 4 do road<tabruoztasiCi 111

for li*l to 4 do roaditabruMt.fi Itl 11|

ond|(czytanioł

rowrltoiwybruutl |

if<dan**t*> or <bila**t*> then

bogiń

oritoln(wybruost** *>|

nritolniwybruozt. ’ WYNIKI OBLICZEŃ POJEK

» RUSZTOWYCH’>(

Mritolniwybruszt,* dla zaleconych paraaotron*,

• ruchowych <Vg(Vc>’>|

writoin(wybruazt, ” 11

writolnfwybruozt.* Vp**,vgi4i4<* o3/o’.

Vc»*,vci7iS,* 03/0’11

roaditabruMt.fi


Mritelnfwybruszt, * * > |

wrttelnlwybruszt,’ WYNIKI OBLICZEŃ POLEK'

* RUSZTOWYCH* > |

MPitelnCwirtwuszt,* dla założonych pariaetrow*,

* ruchowycT <Vg,Vc,R>*>|

wri taln(wybruszt, ”)|

writalnlwybruszt,* Vg>*,vgi6i4,* a3/s*,

* Vc"*,vc«7«S,* aJ/s',’ R-*,r»'

writalnlwybruszt, ’ *,rak)|

writalnlwybruszt, * • >|

wr4taln(wybruszt,* * 11

and|

asslgn(wynruszt, *ci\polki\wynruut.paa* >| 

rawrita(wynruszt)|

H (dan-»t’> ar (bila»*t*> than

begin 

writaln(wynruszt, ”>|

writaln(wyr ruszt,* WYNIKI OBLICZEŃ POLEK

* RUSZTOWYCH*>|

writein(wynruszt,’ dla założonych paraaatrow*,

* ruchowych <Vg,Vc>*>|

writalnlwynruszt,* • > |

writrlnlwynruszt,* Vg“*,vgi6i4,’ «3/s*,

* Vc"’,vci7l3,’ *3/8*>|

Mrltalnfwynruszt,* *>l

writaln(wynruszt,* *)|

w-ltelnłwynruszt,* * >■

and

alsa

bcgin 

writein(wynruszt,* * >| 

writeln(wynruszt,* WYNIKI OBLICZEŃ POt EK
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* RUSZTOWYCH* > |

wltalnlwynruut, * dla zaloacnych para-atrow*,

' ruchowych <Vo,VcaR>*>ł 

Mrttolnfwynruezt,•*>| 

wrltalnlwynruufc,* Vg«*,vgi6i4,* a3/a*,

* Vc—*,vci7i3,* bJ/i*,* R-*,ri4il>>

MritalnCwynruait,* ’«r»k)|

Mritelntwynruut, **>|

writfln<««ynruut,* * ),

and|

pocii—ybi—1j

ali wog/roc,

bati-1.11Zpot <al ,0.118) |

Mi-vctroc/rog/vai

a22t -sa+0. 05|

y2i-lntor (M,yl,aal,9)|

■ lt~Mt«o/ac,

c1• -O.33tpot<al,S.2>|

i i"l|

poctidzi«dolti]|

dxi»2*dzt

Ji"l|

*♦ aba<dz-0.003><opai than c 1-0.0094 «1m ci-0.0063|

yi“cZpot<a22,-O.78)|

ai-vg/dz|

al 11 i-l. 7O3tput <a.0.1112) tpot <roc,0.472> »pot <al ,0.267) 

/pot <rog, 0.603) /pot <atc, 0.0712) /pot <wtg,O.O623) |

•fil fli-filCJ]|

pradkoac)

di-1.128>aqrt(vg/0.93/wa)|

arvdnica<dl,Jd,Jk)|

if Jk-O than
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wrltelniwynruszt, * ••• dz~*,dz*5i3,* fi"’,łi*5*3.

’»•» średnica większa od*,

* inorMlIłowanej*>|

snd|

wt-1.273<vg/d/d|

<l*O.7B34tdM|

łoi-fi Zł|

ił w><0.95«ws> thsn

begin

writelniwynruszt, *dz“* ,dz*3«3, * 1!•",

łi*5i3, *tt> prędkość’,

* większa od dozwolonej* > ł

ił w<"wi thsn

begin

writelniwynruszt,*dz>* ,dz*5i3, * łi“* ,łi |513,

*••• silny przeciek*>|

goto ełik

end|

ił w<<0.B5«wo>then

begin

writelntwynruszt,*d««*,dzi5i3,* łi“*, 

łii5i3,*t«t prędkość*,

* mniejsza od zalecanej*>|

a3i-dzZeiCil|

keii-ł.79«aqr<1-łi>»pot<a2,O.2>I 

a2*“oqr«ea/O.42)•rog/roc/ksi| 

cl"pet <a2,0.333) |

taui*«/<l«c)|
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a2i**l-tou|

ali-l-bati

pogi -*qr <w/f i > tkoi trogt < l-tou»al > Z2/*l /pot <a2, 3. 0>*2»oi /dc /•*’ 

hr «—pog/ł..■1troc|

ił hr<0.024 thon

bogiń

Mrltdntwynruut, ’di-*,doiS«3, * łi“', łi »5<3'

*••• wyookooc crodukowana*•

* aniojnaa*,

* od zalocanogo Minlaua*>|

pc>^>ot*<pog-ksi trogttau/2/pot <a2,3> > |

ipi*4w«ł|

wo>—vg/łoi

«2i-MŁg/ai|

• 11 wog/<roc-rog> |

h«>-23.Biwipot<*2.0.43)tpot <*1,0.285>|

ropi"0.24tpot (M.O. 14 J |

hpii-<pog—aqr <w/łl>tkaitrog/2/*qr<1—tau>>/V.Bl/rap/roc| 

hi* hpiłhMi

ki“l| 

ehi ił h<h!Ck] then h>*4iiCkJ

•l*a bogiń

ił k<ih thon

•Im

bogiń
uritolniwynrMozt,’<«•’•Bł*
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*ek większy od’,

* łtoBOłunłęo’ > j 

goto efik

•nd|

■ndl

•2i-a/hei

aei"O.4e-5<pot <a2,2.541l

pst-pog-pci

a2i-d«3.049|

kpi—20.S3>hSpot<a2,2.211|

a2i-d*l.S24|

kpoi—3.3574pot Ca2,3.45>|

dotl—dz/2|

ił ab*(<fot-O.OO3)<ap*i thon toti-O.OOfl ilu tot i-2.5tdot|

kełri-kp*kpo|

aprawt>az|

krwi-kryt|

wrltelnfwynruszt,••>|

w. tein twynrwBZt, ’ IIIH"’ ,hi4i2, ’a* , ' D-’ ,di 4t2, *•*,

F-’,łifci4,wg-',wi6i4,*■/**> 

writoln(wynruazt,* *>|

writolnfwynruazt, * KPO*,kpoi3i2, • KP-’,

kpi4i2, • KSK-',kBki6i2>|

writoinfwynruBit,* Ek-*,oki4i4, *ekl-',«kli6i4.

• KR»^*,krwi7i2>|

MritPlnCwynrMBit, • * 11

wrttplnlwynruMt,* •Mo-*,doti5i3t,*a*,* «i-*,«ii4i2)|

MritPlnlwynriMst, • • > i 

MritPlnlwynrwMt,* F Fa to’,

aałn

arltołalwyaraaat, * a3 aS a*,

a/B a/s’»i

Mrltala<wyarMMt(«( I Ii4(«p« 13i4atatt I3i3,m* ■ 13i3,wai 141311
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writelnlwynruszt,’ wo m zp*,

ha hr*>|

wr1teln(wynruazt,* a/a kB/kS a3",

• a’>|

xi telntwynruazt, woa 1 li4,aei 13>4,zpi 13i3,hpi 13i3.hr 114i3>|

wri tein(wynruazt,* pc P« POP*.
• hpi rop’»»

nrit«ln(wynruazt,* NZa2 N/w2 N/aS’,
• a’»i

wri teln(wynruBzt ,po 11 i4,pai 13| 4,pogi 13>3,hpi i13i3,ropi 14>3> | 

wri tein (wynruazt,’*******************ZZZttZttZZttZttttZt* , 

**>*»»*<**«*»*«***»*(*****»*)j

writein (wynruazt,” > |

writein(wynruazt.*’>|

Ił <wyb“l> or (wyb"krw> then

append(wybruazt) »lw ił (wyb>krw> then

bagin

aaaign(wybruazt,*c>\polki\wybruazt.pas*>| 

rewritaCwybruBzt)|

ił <dan-'t’> or <bila"*t*> than

bagin

MritalntwybruBzt,* * > |

witalnfwybruBZt.' WYNIKI OBLICZEŃ POLEK’a

’ RUSZTOWYCH*>|

•a-italniwybruazt, ’ dla założonych paraaatrow*.

* ruchowych <Vg,Vc>’»|

wri taln(wybruazt,* * 11

writalniwybruazt,’ Vg-’,vgi4i4.* a^/a*.

* Vcw,,vc*7*S,* a3/s’>i

writaln<wybruazt,* *>|

writaln(wybruazt,* * >|

writein(wybruazt,** >|

and

13i3.hr


1b7

•Im

bagln

writalntwybruazt, * • 1 |

writein(wybruazt,• WYNIKI OBLICZEŃ POLEK',

* RUSZTOWYCH*>|

writein(wybruazt,* dla założonych paraeetrow*,

* ruchowych (Vg,Vc,R>*>|

writelniwybruazt, ”)|

writein(wybruazt,* Vg-',vgi6i4,* a3Za*,

Vc»* ,vci7i5, • a3/a*,

R-*,r.4i1»|

writeln(wybruazt,* *,rek>|

writelniwybruazt,** > |

writein(wybruazt, * * > |

ańd|

and alaa goto awybf

writein(wybruazt,• • > j

writoin(wybruazt,* ,hi4i2,*a*,• D“',dl412,'a’, 

wgw*,wi&i4,*a/a• F-’,f.fcl4,*a*,’

writein(wybruaztv * •>ł

wri twin(wybruazt,* KPO>* ,kpo.3.2, * KP-*,

kpi4.2,* KHK-',kokI6i2>|

writelniwybruazt, * Ek-*,eki6i4,

• Km*>*,krw.7i2>|

writoin(wybruazt,* ’>ł

writal n(wybruazt,* ttdo*’,dot.5.3,*a*,* ♦ i-’ , <i «4i2> |

writein(wybruazt,* ’>l

writaln(wybruazt,* F Fo to*,

• wain waaz* >i

writaln(wybruazt,* ■2 ■2 a*.

• a/a a/i*>|

writeln(wybruazt,flIii4,4oil3i4,toti13i3,wiil3i3,wai14i3>| 

writelniwybruazt * wa aa zp *,
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’ n« hr’>|

HTttl■InCwybruazt,' k6/k6

' a a*>|

MTi tltln (wybruazt ,wo> 11 >4, mi 13i4,zpi 13i3,h«i 13i3,hri 141311

wri t<ilntwybruazt,’ pc pa pog*.

* hpi rop’>|

writ<rlntwybruazt, ’ N/m2 NZ*2 N7a2*t

writidniwybruazt,pci11t4,pai13>4,pogi1313,691113i3,ropi14i3>|

wri talin(wybruazt,'•*«««*•*•*•»<ZZZtllZZZZłZ**,

'«(***tlit«tttttlltttltttlt')|

writaln(wybruazt,* *)|

htitaln(wybruait,''1|

•wybilf(wyb"l> or (wyb>krw> than Mybt"krw| 

afikljl"j*l|

ił J<iłi thpn goto »łi|

■ikiii-i*l|

ił i<ib than goto poci) 

cloMiwynrusztl |cloM(wybruazt> |

and. < koniec programu RUSZT 1
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7. WYKAZ PROCEDUR I FUNtCJI

Rum

abioru

Nazwa 

funkcji lub 
procadury

W>«crFlkacJa
Strona

tabulograa •chwat 
blokowy

BILANSOM bilans procadura- 198 162

FIZCHEN fiachas procadura 200 164

GETTO IC rcr funkcja 203 167

1NTABL1C intab procadura 206 166

INTER? indwa funkcja 207 169

INTERPOL Anta*- funkcja 206 171

KRYTERIA krytaria procadura 209 172

KRYTWYB kryt funkcja 210 173

LEPCIECZ tar funkcja 211 174

LEPGAZ tata funkcja 211 175

MASA MC funkcja 212 170

NAPPOW Sir funkcja 212 174

PRZELEW przal procadura 213 176

PRZELICZ przalicz procadura 215 167

ROWKRO kro procadura 215 177

SPRAWNO uprawnotc procadura 216 179

TEMPERA! taap procadura 216 181

ULNAGOUE ul Mag procadura 221 186

WLA8NO9L Ml as procadura 222 188

WLFICH Mlasftz procadura 222 189

WYBSRED sradnica procadura 226 192

fama funkcja ZAWÓR 170

gradcls funkcja KOLP 193

pradkosc procadura RUSZT, BITBEZ 195

sprawbaz procadura RUSZT, BITBEZ 196

zMiaksz procadura ZAWÓR 193



8. SCHEMATY BLOKOWE PROCEDUR
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I. BILANS
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Procadura BILANS
1 obliczania bllanwĄ aasowago koluany > 
*aianna lokalnai
£ntaoar i,J | raal au,dd 2.BILANS



1Ś4

i.FTZCH£N
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Uyblarz ,dl* Jakie*-, ograniczać proca- 
aowycb aaj* być wykonana obliczanlai 
a - dany Ja»t Bk. ad i iloćć daatyiatu 
b - dany Jaat akład i llobć claczy

C-ły wyciarpanaj

Ja<lt wybrała* dana "a"

TAK NIE

JaAli wybrała* d.tna *t>*
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3.FIZOKN
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paraaatry for Mina - przekazywane przez wartoAći

r**1 array »Ci..aJ,eitl. . aJ.rot 1. . alfraal H^.| integer • 

znianne lokalnairaal atinteger i

1.R0R

procedura PRZELICZ

PRZELICZ(mm>

Zbi<Jr PRZELICZ.p

1«m

TAK NIE

w ułamkach Wagowych na at<ienia wyrażone w ułaakach atol owych) 

ParaMtr forMlny przekazywany przez zalennąireal array mmC1..m»3 

zeienne 1okalneiinteger iireal ■
1.PRZELICZ



168

procedura INTAB (interpolacja I dwóch tablic*

parametry formalna przekazywane przez wartoMi

real t|inteper i w, m| real array tiCl..lw),riCl..a(1..1W1 

parametr formalny przekazywany przez zmiennA*

real array rotl..al

zmienne lokalneiintegar i(k

I.INTM



169

zbiór INTER2.pas

function INDWA-typ real 

(interpolacja funkcji dwóch zaiennych) 

paraaetry formalna przekazywana przez wartoódi 

ręąl array alCl..kl.bltl..a].clti..a,1..ki 

inteęer k(a | real a,b | real function INTER 

paraaetry lokalne 

inte^er J,lk | real array ct1..al,yt1..kl

l.INDWA
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zbiór MASA.p.w

unction MAC-typ real

(obliczania addytywnych władciwotci filykochMlcznych<«a«y 

czaateczkowej kg/kaol.geatoóci aleazaniny par kg/a^)> 

paraaatry foraalne przekazywana przez wartoóć i

real array KCl..al,alCl..a] | Integer a 

zaienna lokalnaiinteger i

i. MAC

(w zbiorze ZAWÓR)

function FHAX - Łyp real 
(Obliczanie powierzchni dla przepływu gazu przy aakayaalnya podnieai
niu zawórka >

l.FHAX
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Szeregowanie zeiennych w tablicy xl wg warto 
i przyporządkowanie ie odpowiednich wartodci

osnutych

DRUKUJ wartodć x

x<xl(ll

TAK | NIE

1 1

|x-m1<1> |<-z

TAK NIE

interpolacji

INTERi-ylil

xlxl(i> 

TAK I NIE

function INTER

(interpolacja funkcji jednej zeiennejł 

paraaetry łorwalna przekazywane przez wartodd 

real x i integer n | real array y(l..nl,zl(l..nl 

zeienna lokalnai

integer i
i.INTER
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zbiór- KRYTERIA.pa*

------------------ (KRYTERIA

Wybierając Jedną z poniższych opcji 
przyjeij kryteriu»twg. którego chcesz 

wybierać optyealnr rozwiązanie.

1. KRN - K-k ZE < k - I >

2. KRW - K . Z E ZV < k - 2 >sk p
3. KRN - K . - ńp / E < k - 3 »■K OQ
4. KRN - K-k óp^ZE ZVp < k - 4 >

5. Właane kryterium motasz ustalić 

wprowadzając zwiany w zbiorze 
KRYTWYB.W celu uaotliwienia doko
nania tych zmian nastąpi zatrzy- 
sanie programu.

Wybrałeś Jedną z cpcji od 1 do 4 7 

TAKINIE

procedura KRYTERIA - bezparaeetrowa
iUstalanie kryterium wq., którego bgdzle wybierane rozwiązani 
optymalne >.

i.KRYTERIA
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zbldr KRVTUYB.pi

TAK NIE ■

kkr

KRYT«- K, kkr - 2

TAK NIE

funkcja KRY!

KRYTł-JC^/E/Y

KRYTl-K-((

kkr - 3

TAK NIE

/E KRYTi-Kb1( ,/E/V.

< Obliczania
przyjptaj w

wartości krytarlua wyboru w zaleźnodci od opcji 
procadurza KRYTERIA ł

l.KRYTUYB
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zbidr LEPCIECZ.paa

f unctior. TER - typ raal

(obliczanie lapkotci aieazaniny cieczy <Na/a^>> 

paraaetry foraalne przekazywane przaz wartoići 

raal p^.H^ireal array »(1..al.RchC1..al|integer a

(obliczania napięcia powierzchniowego aiaazanlny cieczy <N/a>> 

paraaetry foraalne przekazywana przaz wartoAći

real p^.,Mł_;raal array «(1. .al,Pch( 1. .al| intagar a 

zaianna lokalnairaal a;intagar i

l.BIR
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a>-<TkrCi J>O'**&7/ła1ril>O"3/CPkrH Jl®’*67

1

lri-<t*273.131/TkrCil

1
Tr<l.S

TAK NIE

TaliJi-34•1O-B•Tr0,’4/a TaliJi-17.7B-10“®-(4.58-Tr-1.67ł°'623/a

baHł+yCil-TaCil- talii 1-Tkrti1»®'S 
i ~ 

•l-s*yCil-talCil-Tkrli J>®*9 -
——

i—as .

TAK NIE

function TETA—typ raal

(obliczania lapkoici aiaszaniny gazów >

paraaatry foraaIna przekazywana przaz wartoóći 

raal Tjraal array y,Tkr,Pkr,al(1..aa)|intagar as

pararatry lokalna»intagar i|raal a,b,a,trjraal array teCl.uasJ

l.TETA



176

(ustalanie wartołcl z siennej poaocniczej nip przy zwiększaniu lp>

Paraaetry przekazywane przez zaiennaireal t,Ipiinteęer nlp.Jlp

Paraeetry przekazywane przez wartokćireal dk
1.PRZELEW



ni

zbiór ROWKRO.pas
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proceduro KRO 

(obliczanie współczynników równowagi fazowej Jako fwkcji

temperatury.cidnienia i składu oraz lotnodct wzgl*dnej> 

.parametry formalno przekazywane przez wartodć 

integer J| real te,pe| real arr ay eetl..me,l..nl

parametry formalne przekazywane przez zaiennai 

zmienne lokalnei 

intrger i,il,k | real a,b,c,pn,gae

array krtl..msl

2.KRO
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zbiór SPRAWNO. pM

|nsli*2-s/O.35|

1
nai"antiar<r»l>

pgi-(l-u3O-2®»-wa2-po/łłp2/2/«

_ _

Kgyi-7.*72-u30,
c

ET

E
_ 2

u3£O.AS

TAK | NIE

•fi“<<pg-Kpy>-u3-O.lpq+Kgy>/O.3sl

l |



11 JO

procedura 8PRAKM0 "C (bezpnrametrowa)

i powierzchni aiedzyfazownj na tych półkach >

2.SPPAWDSC
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*bl«5r TD**ERAT.pm

i. TEK*
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łttl>-ftC2J<O

TAK | NIE

<tC2]-ftC3J<0

n<-20
12.1

TEMP

r2«-ttt2J-ttt31

rl2i-ri-r2

li-tttll-ŁtC2J

r6i-łtt31/r32
r7i-ttC21*ttt3J
rSi-ttil Jłttt3J
r9i-tttll+ttC2J

TAK I NIE



183

3.TEMP
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4.TŁMP



->85

bi-|ttE4J-ttt23| 
c>>|ttC41-ttC31|

ftEU-«tC21<O

NIK

NIE

4tCll-«tE31«O

ttE31>-ttE41

a<b

NIE TMC

ttE21i*>ttE4]

ftC31>"ftE41

r31,r32,rl2,tl,t2.tna,tai|r«al arral <tt,łt,au>El..41
S.TENP
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zbiór ULWAGOWE.pz

I.ULIT.6
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procedura ULWA6
{przeliczanie ułaaków wagowych na ulaekt «w>lowe oraz natężania 

surówki z kg/h na kaol/hj

zaiartna lokalnai

Intayor i,J

rąal suaak

raal array MsurCi..mJ

2.ULMAG
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zbiór WASHUSC.p*!

procedurę WLA8

(obliczanie właściwości fizykochemicznych miszanin cieczy i parł 

parametry formalne przekazywane przez wartośdi 

real t ,t-------- c g
array <x^vy^) C !• .as]

I.WLA8
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zbiór WLFICH.paa

I
BIŁAM5

NIE

M^Cnlak)

dla 1-1,2 
dla 11-1,

I

TEHP(tf[J],pcal,xf,J,E ,tautj],yp>

J-nł

TAK NIE

ljl-j+l

1

ULA8<t ,t
0 c’ xa,yp>

1

Hca«-Hc 1 «g-.-Nę

pca’**c 1

1

a 1 n i-a

V • - < Vw + Vd 1/2
1/2d

WLAS<t ,t,xa,yp>
xaCnlakl

x stnlak1*M*[nc*k1

1.2

1.MLASKIZ
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WLA8FIZ

r aak-t

TAK NIE

Hca«-Mc 1 Mgai-H"

1 P9-”P0

nc»’ J V’.

9 1*0 | a i*a

dla i-1,2,
dla ii-l,2, n-f

x tnlak]

x Cnlwk]
xpr i i - . . ■ - ■ —

x Cniak]*x Cncakl

x .Cnlakl*x .tncskl

TLHi'(tO,praI ,xar, i ,Eo, tp,yp)
dla 1-1,2,

2.3
M-AfJFIZ

1.3
NLASFIZ

2.M.Ariz
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L«-L1

KLARU ,t ,xp,yp> 
7

Mc 1- <h »Hc«)/2

Pr •" <pc*pc«>/2 
ł»c <’,c+’’c»,/2

6 e- <6*6 >/2*

1- <M^*Mqb)/2 

Pg ‘*VPg«’/2 

”0 •“ <”0*”0.>/2

V I- VH fp lSb/W> 
V O «

Vc i- LMfl/pe/3600

procodure WLA3FIZ

. średnich par«ir. .Łr6w łiiyl ocb*tnicxnych

ciirzy i p«r w dulnnj lub górniej cz*tci kolumny)

Ir-nnsi lo'.alnu> Iiił g-"r J,!! |rmal mu

atruaiimni

3.WLA3FIZ
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ihićr WYPSRED.paa

Procukjrł ŚREDNICA

(procedura wybierająca średnic* z tablicy dl ustalonej

wg normy BN-B5/22O1-O5 , określanie indeksu tej średnicy - Jk>

Parametry formalne przekazywane przez wartośći

real array ds | integer 11

Parametry przekazywane przez zmienno

integer Jk

Zmienna lokalna! inteęer J

1.ŚREDNICA



Ai»(A+hgl>/2

GRADCIB
1.2

BHADCIB

<w zbiorze KOLPł

PK

|hgl-A|<-0.005

TAK NIE

At hgt .

ig<20

NIE TAK

<A<l.Sl>A<lin<2O>

NIE TAK

lini"lin«-l

l.GRA^CIS
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[At >4.0234-A

CRftDCIS - procadura bazparaeatrowa

Gjbliczanta gradiantu cidnianiał

zaianna lokainai intagar iin(ig

raal ag2.b93.cg3,««.«!.«ll.«l.bgrp.

2.SfM0CI*
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procadura PRĘDKOŚĆ — bazparamatrowa 

(Obliczania ainiaalnaj i maksyaalnaj prędkości gazu w kolumn!a z pół

kami rusztowymi i sltowyai baz a1amantów spływowych!

i.PRĘDKOŚĆ

procadura ZWIĘKSZ - bazparamatrowi

(Ustalania licznika tablicy dl lub d2 przy zwiększaniu sradnicy 

półki zaworkowaj!
1.ZWIĘKSZ



i SITBEZ1

proceduro 8PRAWBEZ (bezp iraaetrowal 

< obliczania sprawności koluany z półkaai bezprzelowowyai ł 

paraaetry lokalne •

real i a,N ,E ,desl,E„ ,E_. 
-------- OQ Q Mg

1.8PRAHBEZ



9. TABULOGRAMY PROCEDUR
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Obiór BILANSÓW .p»)

procoduro bilannj

label kondf

var i,J iintcgor|

Mi,o!,o2,o3,o4,al,bl.cl,a2,b2,c2iroal|

bogiń

.1-0,

for i«"l to nf do •i-a*fati]|

for i1-1 to a* do

bogiń

sui"O|

for Ji-1 to nf do

aui-oufforjJ«Mftl,JJ|

xati]l-su/a|

*nd|Cfor i>

if bila *'n’ thon

bogiń

caoo dana of

'a*ibogin

wł"e-dd|

if w <“O thon

bogiń

wri tolnCNatozonio cioczy wyciorpanoj Joot*,

* ujoano w"*,m>|

writolnfNALEZY SKORYGOWAĆ DANE W ZBIORZE DANE1*>I 

halt|

ond|

for i i-i to oa do

bogiń

MwtiIi-iatMOlil-dd*xdti]> Zw|

if xwti]<-O thon

bogiń
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•«riteln<*Stezenie składnika o nr.*,i,*w cieczy*,

* wyczerpaneJ Jest uJeane.’ > j

writein<'NALEŻY SKORYGOWAĆ DAX W ZBIORZE DA*iEl*>| 

balti

tfdl"B-W|

ił dd <-O then

begin

wrtteln('Natezenie przepływu destylatu Jest',

* ujeene' > |

wrltein<*NALEŻY SKORYGOWAĆ DANE W ZBIORZE DANE1*>|

tor ii-l to es do

begin

MdC i 11-<S«MSt i]-w«mw(i]>/dd|

ił xwCi)<«>0 then

begin

writein<*Btozenie składnika o nr.',i,'w cieczy*,

* wyczerpanej Jest ujeane.">|

HritelnC'NALEŻY SKORYGOWAĆ DANE W ZBIORZE DAIC1'>|

halt|

be«iR

•ritela<*Mate«onie przepływu destylatu Jest ujeene*>|



writnlnf'NALEŻY SKORYGOWAĆ DANE W 7BIOR2E DANE1*>|

halt|

end|

wt-s-dd|

Hm <—O then

writeinCNatezonie cieczy wyczerpanej Jest ujemne’)! 

wrltelnf'NALEŻY SKORYGOWAĆ DANE W ZBIORZE DANE1*>| 

halt|

end|

endf

endt(case dana)

end|(l« bil *’n’>

li-rtddi

VI“1+dd|

lli-l *S|

kendi end| (koniec procedury bilans)

(zbiór FIZCHEM.paał

procedura FIZCHEMj

label kon,pocz|

(Si ai\polki\podprogr\ulwagowo.pas)

(Si at\polki\podprogr\wltich.paa)

(SI ai\polki Xpodprogr\przeltez.pas)

begin

writeln(">|

writeln<*Czy dane ca nafcezenia przepływu i średnie wlaociwosci*>I 

writnlnC fizykochemiczne strumieni w kolumnie ? <t/nl'l| 

readlnidanl|

if dan-'n* then daki-*wl.fiz obliczane*

rlse begin
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daki"*wl.fiz aa dano*|

witalni** > > witalni* *) |

witalnl*Prograa korzysta z wartości *,

* zastawionychw zblorza DAtE* ) | 

goto poczj

assi gn(tabwar,* ai\polki\zblordan\tabwar.pas* > |

resat<tabwar>|

bagin

riad (tabwar,as,n<, iw> |

for ii»“i to as do raadltabwarramCil1>1

for iii"! to as do raadttabwar,pchtii])|

-for iii*l to as do roadItabwar(rchtii J> | 

for iii"l to ai do raadltabwar,tkriil11| 

for ili"l to •• do raad<tabwar,pkrflil>| 

for iii"l to as do

for Jt"l to iw do raadttabwar,rcfiiaJ)>| 

for iii"l to as do

for Jt-1 to Iw do raad<tabwar,rgtli>J])|

for il«“l to iw do readltabwar^tiiii1)| 

for iii"! to es do raadltabwar,aatiil>| 

for iii"! to as do readltabwar,batii ]>| 

for llt"l to as do raadltabwar,caiii1>| 

for iii-i to as do

for Ji-1 to as do raadltabwar.wwtii,J)>|

end| 

witalni** >| 

witalni'Czy obliczana badzia polka dla kolumny raktyf 1 kacyjnaj* ,

* ? It/n»*»ł

raadln(rakt>| 

casa rakt of 

*t*ibagin

witalni* * ) |
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write!n<*Czy sporządzony masz bilans ogolny koluzmy 7<t/n>*>! 

readln<bi1a>| 

case bila of

*n*ibegin

writein<* *>|

writein <’Podaj wartość stopnia deflogmacji R *>| 

readl n(r) jwritelnC* * 1|

writein<*Brednie parametry fizykochemiczne cieczy *,

*1 par w kolumnie obliczane sa*>|

writelnl* przy zalozenlu,ze temperatura w przekroju*.

* zasilania *)|

writelni* Jest równa temperaturze wrzenia surówki !*>|

writelnl* «»»»»»»«»»»»•»»•»»»’,

writelnl'WYBIERZ dla Jakich ograniczeń procesowych ’, 

*aaja byc wykonane obiiczenia*>| 

writeln<**)|

writeln<*a - narzucony Jest skład i ilosc destylatu *1| 

writein(*b - zadany Jest skład i ilosc cieczy*,

» wyczerpanej’>|

writein<*c — znany Jest skład destylatu i cieczy’,

* wyczerpanej*>| writelnl* *>|

writeln<*WC18NIJ odpowiednio klawisz "a",“ta" lub •c“ ’>l 

readln(dana)|writelnl* * 1|

ascigntdanel,*ai\polki\zblordan\daneł.pas*>ł

resetIdanel>|

bogiń

for J»"l to nf do read<danel,fs[J]>|

for Jiwl to nf do read(danel,tftJJł|

for Ji"i to nf do

for ii("l to es do read<danel,zfCii,JJ)|

case dana of

*a* • bogiń
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road idanal.dd)|

for li -1 to m do raadidanol,zdCi11)

and)

’b‘ ■bogiń

road idanol,w>)

for 11—1 to oa do roadidanol,*wt 11 >| 

and)

*c*ibagin

for 11—1 to M do raadidanal.adCi1>| 

for il"l to ai do raad{danal,xwCi]>)

and)<ca«a dana)

and)

and)Ccaaa bila—'n'ł

t*i bogiń

witalni*”»»
witalni*'Prograa korzyata z wartoacl zoetawionych

' zbiorza DANE3*))

witalni* Do zbioru tago auua byc wprowadzona wtara*( 

*nia akladnikow w aurowca, ci oczy wyczarpanioj' »)

witalni**1 w daatylacie tfaza ciaklal oraz natazoriia *, 

'przoplywu aurowki f daczy wyczarpanoj i dlaa'. 

'tylatu a takza taaparatura aurowki',

’ i atopien dwflagaacji ’ >|

aaaign <dana3,*ał\polki\zbiordan\dana3.paa*>| 

raaot<dano3>)

for Ji"l to nf do

for iii“l to aa do raadidana3,afCii,J11)

aad <dano3,w,dd,r1)

for iz-1 to aa do raadidane3,HMCi1)|

for to aa do raadtdana3,adCl]>|

for Ji-1 to nf do raadidana3,faCJ)>|

for Jł-1 to nf do road<dano3,tfCJli)
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end| Ccaae bila- ’t’>

endi(caae bila of>

writelnCCzy obliczana badzie dolna czeac kolumny 7 <t/n>*>| 

readlniraaklł

if reak-'t' Łhan raki-'poniżaj zaailania*

elae raki-*powyzaj zasilania* |

end|(case rakt — *t*>

*n*ibegin

Hritaln<">|

wrlteln('Prograa korzysta z wartości zastawionych *,

'w zbiorze DANE2'>|

writelni*' 11

wrataln<*Do zbioru tego musza byc wprowadzona dla szczytu * 

*i dołu kolumny*>|

writalnCnastapuJaca wartości |')|

writein<*1.Stężania składników w fazie ciaklaj i gazowej'>|

writeln<*2.Temperatury strumieni *>|

writeln('3.Natężania przepływu strumieni cieczy i par’l|

aswign <dane2,’a|\polkiXzbiordan\dane2.pas*1|

reset(dane2)|

begin

for i 1-1 to aa do read <dane2,xdtlJ11 

for i i-i to as do read <dane2,ydti])| 

for i i-i to ma do read <dane2,xwti111

for i■-! to as do read <dane2,ywtiJ>|

read <dana2,tgc,tgg,tdc,tdg,1gc,vgg,1dc, vdg11

'end|(case rekt-*n’> 

endjfcaae rekt of} 

wri telni* ’ > | 

wrlteln<*Czy sbezenia podane aa w ułamkach molowych7t/n*>|

whlle KeyPressed do 

znaks-ReadKi y|
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raidln<Jad> |

ił Jad“’n’ than

casa rakt oł

’t’ibogiń

ił bila*»*t' than danai«’c*| 

ulwagi

and |

*n*ibagin

pr z wlicz lxnł| 

przolicx<Md>| 

przalIcz <yw>, 

przalicz <yd>|

wlaałiz) -

goto kon| 

pocziaBBignidana,*ai\polki\zbiordan\dana.paB*> |

rasat(dana)|

roadl n (dana, vg, vc , tp, roc , rog, otc, wtg, ac, ag, Bi , al ła, vaol, aay > t| 

koni and|(procedury FIZCHEMl

izbior GESTOSC.pasł

łunction ror<n,roiwaktor|Kiraallaliwaktor|a>intagar)irral| 

var iiintogari

Biraal|

bagin

_BI~O|

łor ii“l to a dn

Bi-a*M[i]«alCil/rotil|

rori"ac/ia|

and|iprocadury rorł
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procedura intabltireal |ti iw_>ktor|ri itabllca|iw,eiinteger| 

var rotwektorłf

Clnterpolacja z dwóch tablic}

var i 1,i,k,nl,wliinteger|

aairealI

baiwektor|

label et,ed|

begin

nli-iw|

baCiliwiCi,11|

if aa < tiCii) then 

begin

aai-tiCill|

for li—1 to a do 

baliJi-rlCi,i 1)|

tiCalli-tiCnlJl

for li-l to a do riti.allłwiCi.nili 

ti Cnlji-M|

łor ii-i to a do ri Ci ,nl ]i-t>aCi ]| 

nlł-nl-14

until ni-l|

if t<tiCl] then

begin

•di writein<’wartość zaiennej poza przedziałce interpolacji t-’,t>l
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wri tein ('NALEŻY SKORYGOWAĆ DANE W ZBIORZE TABWAR') |hal t|

end|

for 1»“1 to ■ do

bogiń

etakt—k*l|

if t <-titkl then

roCi Jlm(t-ti Ck—1111 <ri ti f kl-*ri Ci vk~l I) / (ti Ck J-ti tk—l I>+ri t i a k*~lI 

elee if kOiw then goto et elee goto ed|

end|(if t«ti(i»

end|(for i>

end|Cintab}

(zbiór INTER2.PABI

function indwa(a,barealial.blawektor|clitabelk,aainteger)areałi

(interpolacja funkcji dwu solennych)

(*i a>\polki\podprogr\intorpol-paa>

var J,lkiintagar|

ciwaktori

yiwektor|

begin

for Ji-1 to a do

begin

for lk«ol to k do ytlkJ>"clCJ,lk]|

c(Jlł-inter<a>y(al<k)|

end|(for J>

indwaiBinter<b>c>bl(a>|

endj(procedury indwa)
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(zbiór INTERPOL.pasł

function inter<xaraal |y,xli wektc-r|na Intageri areał |

<tinterpolacja funkcji jednaj zaiennejtl

labal ca>|

begin

nli—ni

repeat

aai"xl(lJ| bai—ytlli ai"l|

łcr ii“2 to nl do

if aa < alCiJ than

bagin aaiaxi(i]| bai"y[i)| ai>i en dl

KlCali**xl[nl)|yCaOi-yCnl J|

xlCnlJi**aa| ytnlli"ba|

nl«-nl-l|

until nl~l|

ki"0|i•"!|ini«»i|

if<x<xltl]> cr <x>xltnJ> than

alsa if <x“xl(lDthan

and alaa ii“2j

whila<i<-n> and<k<>4> do

bagin

if <x<-xl(in than k>-4

alsa bagin
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witalni'SKORYGUJ DANE*)]

and)

2iinteri~yCi]|

4ibepin intar•-<x-xlti-iJ>•lyClI-ytl-11)/Im i Cil-x1Ci-1D*yCl-l1)

and)(Interpol)

(Zbiór KRYTERIA)

procedura KRYTERIA)

var kiintagar]

begin

clrscrj

witalnl*PrzyJaiJ krytwrlua , wg.ktorego chcesr wybierać *,

* optysalna polkę*)) witalni**))

witalni*Jasli nia odpowiada ci żadna z postaci 1 do 4 to aozesz *

* ustalić własna*))

witalni’kryterium wprowadzając odpowiednia zalany*,

* w zbiorze KRYTWYB.’>) witalni*')]

witalni***•*****«*••**•••»•*•*••••••••••••••••*1]

witalni** • •>)

witalni** 1. KRN - Kpk / E

witalni**

witalni*• 2. KRN - Ksk / E Z Vp

*’)]

• ’>!
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writalni** • ’>!

writalni'* 3. KRW “ Ksk t pog Z E . «’>|

writalni'* V»«

writalni'* 4. KRN - Kek ł pog Z E Z Vp «’>|

writalni** «">*

writalni'* 5. Po zatrzyaaniu program wywołaj ***|

writaln<*» zbiór KRYTWYB i ustal własna •'>»

writaln<*Z krytariua.Hozaaz przy tya ko - •’>!

Mritwln<*< rzystac z dowolnych zaiiannych •*>!

writalni** występujących w prograaio •’>»

writaln<'« •*>■

writalni’»»•»•»»*»**»••*»**••••*••»*•*•••••••••*>1 

writalni* * > |

writalnfWClSNIJ klawisz z nuawraa wybranej opcji*>| 

readlnik) | 

caae k of

1,2,3,41kkr•“ki

Sihaltl

end|(case k>

and|(procedury KRYTERIA}

(Zbiór KRYTWYBł

function krytirealj

begin

c*M kkr of 

ilkryti-kak/eki 

2ikryti~ksk/ak/zp| 

31 kryti“kskipog/ak|

41 kryt 1 “kekZpog/ak/zpi

•nd|<ciM kkr>

ar>d| (function kryt>
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(zbiór LEPClECZ.paal

function trr (tireal 1x1 wektor|ai Łnt*9*r|rchimktor|rC|«rir«al 1 ireal > 

(obliczania lepkości aiaazaniny daczy Ns/a2>

(Si aa\polkiXpodprogr\potega>

var a,airaal|

iilntegeri

bagin

si—0.0|

for 1|“1 to a do si-s+diItrchCl1| 

ai*«trc/K|

teri-le-2S*pot(a.B)|

and)(procedury ter1

(zbiór LEPGAZ.paal

function tata<tiraal|yiwektor|a>intagerfal,tkr.pkriwaktcr>iraal | 

(•i ai\polkl\podprogr\potaga.paa)

(obliczania lepkości aiaazaniny par Ns/a2>

yar a,b,c,d,a,trireal|

iilntegi r|

taiwektor |

bogiń

b>a0|S>"0|

for i«“l to a do

bagin

a>-pot<tkr(i1.0.1667)/<aqrt<al(ii)«pot<pkr(i1,0.66671>|

tri-(t+273.13>/ŁkrCil|

if tr<l.S then tot11•-34e-6»pot<tr,O.941/a

elM bagin

cl~4.5B»tr-1.67|

teti11-17.7Be-O»pot(c,0.6231/a|
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and)

di-aqrt<atti]»tkrti 3>i

b«-b+y(l3«te(il«d| 

ai-a*y(i]«d| 

and|(for i) 

tata<wb/si

end|(procedury tetal

(zbiór HA6A.pas>

functicn aac<al,xiwektor|aiinteger>ireal|

(obliczania addytywnych właściwości (izykocheeicznych

- aasa cząsteczkową kg/kwoll

var iiintegar|sireal|

begin

SieO.Ol

for ii"! to ■ do

si-s-H»ltl3*x(i3|

MCI"S|

and|(procedury aac>

(zbiór MdmM.pas)

♦unctlon siriKiwektoriac.rcirealipchiwaktoriaiintagariireal 

(obliczania napięcia powierzchniowego Mieszaniny cieczy) 

(•i ai\polkl\podprogr\potega.pas>

var p.sireali

ilintegari
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«««■■*)■ C i l«pcM4 >1

pi«rtl ŁpBŁl

stri>le-15tpot(p,4>|

■nd|(procedury sir>

(zbiór POTĘGA.pas)

function pot(*,birMl>irMl| 

begin

potiae«p<btln<ł>)

end|

(zbiór PRZELEW.pas)

procedur* przel<dkireal|var t,Ipirealivar nip,Jlpiintegerl| 

((ustalanie wartości ze.poa. nip przy zwiększaniu Ip,ewentualnie 

zwiększanie ip i t (1

var k,kliinteger|

begin

case ki of

licase krok of

!• begin

tiwt*O.Ol|

kroki“2|

kl«-2

end|

2ii« Jk-3 tben

begin

ti*t *0.011

kroki"3| 

kll**2|
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■nd

•Im kll*l|

3tkli-l|

■nd, <c«m krok przy ki-1)

2ic«m krok of

libagln

ti“t+O.013,kroki“2,k1(“2

ti”t*0.01|krok«“3|kli"2

■nd,

3ikli-l|

■nd, (caM krok przy ki-2>

tI“t*O.02łkrok■-2,k1>"2

kroki-3|kli"2

■nd,

3lkli-l,

end,<caM krok przy ki“3ł

■nd,Ccaaa kił

c«m kl of

11 nlpi"l|

2i bapin lpi-lp+O.l*dfnlpi~O|Jlp»“Jlp*l|and| 

■nd, <tc*M kl*>

■nd,((procedura przelew*)
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(zbiór PRZELICZ.pas)

procedura PRZELICZ<var xxiwoktor>|

v«r iiinteger)

■i-0|

far 11*1 to as do

■ i C i ]/aa[ i ] |

and|(procedury PRZELICZ!

Obiór NONKRO.pas)

procedura KRO<teapeireal |xei tabel |Jiinteger|var kriwektor)) 

< Obliczanie współczynników równowagi fazowej Jako funkcji 

teaperatury.cie.i składu) 

var i,il,kiinteger)

a,b,c,pn,gaa>real|

bogiń

for k»«l to as do

bi -t>*xat i 1, J ) twwt i , i 1J | 

ci-c+xe(i,Jltwwti.kł/b |
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ai-a*x«til.Jl*»wtk,i ił|

gamimaxp(l-ln(a)-c>| 

pni—amikJ—batkł/itw+catkJ>| 

kr(kJl“gaaZpot<lO,pn>Zt33.323/ps| 

i,nd| (for k)

laka-krt1ł|nlBki“l|

cska“krL11tncski"!| 

for ki«2 to aa do

bogiń

if lsk<kr[k] thm bagin

laka-krtkj|

if cskłkrCk] thm bagin

cski-kr(kJ|

ncBki“k|

and|

alfał-lak/csk|

end|(procfcdury KRO}

(zbiór SPRAWNO.pasł

procadura sprawność |

( Obliczania sprawności kolumny z polkami przalawowymi 

powiarzchni wymiany masy na tych polkach > 

var kaftintwgmri

fip,ul,a2tu2(03,(1,8(^100.Ig.al.aSiraal| 

bagin

nsli-2«s/O.35|

nsi"round(nsl>|
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fipi~fo/4a|

ul«“wataqrt<rog)|

*2i—f Iptf Iptul • froc-fog) |

u2i-4.42<«pot <a7,0.25)|

u3i"ul/u2|

fll-pot <u3,O.28)I

aigi-(l-łl)tsqr<ul/4tp)/si/2|

kqyi~7.672tf1taqrt < <roc-rog)/ai>|

ił u3>“0. 65 tban kałi"l alaa

ił u3<-O.1 than kafi-2 iIm

kała-3|

ca aa kał of

laafa-algi

2aałi-kgyi

3i ał i’■ < <al g-kgy) tu3—O.1 g*kgy> /O. U5|

•nd) <iaM kał>

1cc■«vctroć/ac|

łafi-ałthpii

lg>"vgtrog/agi

dycł"7.4a-lStaqrt(astac)t<tp«273.13>/atc/pot <vaol,0.6)| 

al>"ł/4o| a2l"lcc/lg|a3l~1000thp|u2iM/3600/vg/rog| 

uli-5.0etpot(al,O.2B)łpot(a2,O.O24)»pot<a3,0.241)tpot(u2,O.O13)| 

alaaaitł/atc/vgfa2i»atc/roc/dyc|

••gi-ultpot<al,0.044)tpot(a2,O.137)tpot(alła.-0.028)tO.Ol|

daai"■»yt1g/1cc|

wpi-wag/< 1+aa^jtl gtaatag/iac/1 cc) |

akt«ln<1+aapt(daa-l))/In(dan)|

and| < procadury 8PRAWNOBC >
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Obiór TKMHDtAT.panl

pr ocadwa TETF < tO,poi rwl| moi tabal | J • i ntogorł aa• tabol |

var tpiroai|v»r ytlwaktt- > |

< Obliczania toaporatury arzonia daczy >

war k,i, Jl,niir»twger|

ttaft.auiarrayt1..41 of raalf 

r31,r32,rl2,tl,t2,taa,tai,rl,r2,r3,r4,rS,r6,r7,r8,r9,a,b,c, 

daliraali

labal otl,ot4,otl2,adrl,otll,ot7,ot2,otlO,konioc,otl7,otl8,ot5, 

ot6.etl3,otlfa|

at2ijli-l|

ttCJlJi-tO-5«k|

atliauCJl]i>O|

kro<tttji],pa(aa,jlkr>|

for ti“l to aa do

bogiń

■uCJlliaautJlltNaCi.JltkrCiltaaCi.Jli

ond|

ftCJlliosuCJll-i.Oi

if Jl“4 thon goto at4|

i« Jl-3 thon goto ot!2|

1« Jl-2 then ttCJlli-tO olso ttrjlli-tO*3«k|

goto oti|

ot4i if aba<ft[4D<-O.OOl thon goto wdrl aloo goto atlll

otlZilf IfttiJ«ftt2J<O.O» thon

and
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1« <łtt2J«łtt3J<O.O) thon

bogiń

ni-l|gcto ot7

bogiń

ki-k*i|

goto ot2

ond|

ot7s ił n<"20 thon floto otiO|

Mdrlitpi“tt(41|

łor ii-l to m do

ytCi]»-xoCl,J]«krCi]«•*(!,JJi 

goto koniocf 

otlOirli-ttCU-ttt23| 

r2«-ttt2J-ttt3J| 

r3i«*ttC13-ttt33|

r31i-r3>rl|

r!2i"rltr2|

r32i-r3«r2|

r4i-łt(l]/r31|

rSi-ftC2]/r!2|

r6i-ftC33/r32|

r7i**ttC21*tt(3]|

r8i-ŁttlJ+ttt3J|

r9«-tttIJ+tt(21|«i-r4-r5*r*i

bi —r4»r7-tr5»rB-rfc»r7|

ct-r4<ttC21<tt(31-r5<ttC 1 l«tt[31-»r6«ttC l»tt[2)|

doli-b<b-4«a«c|

ił doKO.O tbon

bogiń

writoln<*nio m plorwiaatkow riociywiatych’.
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(procedura TEMPł'ł|

goto koniec

end|

dal("aort <dal>|

tliM-b+del )/2/a|

t2i“<-b—del1/2/a,

ił tttl]>ttt2] then teai-Łttl]

■1M tMi-ttC2)|

ił tea>tt[3J then goto etl7 elee teai~ttE31| 

etl7iił tttlJ<ttC2J then taii-tttlj

elee taii-ttt21|

ił tai<tt[31 then goto et 18 elee tei«“ttt!J| 

etlSiił tl<tea then

begin

ił tl>tai then ttt41i-tl elee ttl41i-t2

et11■ił<ftClltftC21<O.O> then

begin

ił(łttl»ft!3]><O.O then

begin

ił(abe(ttC4]-tt[2]><ebe<tt[4]-ttC3J>1 then goto eŁ6 

elee goti eŁS 

end elee

ił(ebB<tt[4]-tt[l]><abo<tt[4]-ttt3]>> then goto etó 

elee goto et13 

end|

ił<abB<ttC4]-tt[l])<abe<ttt4]-ttC2])) ttw n goto etS 

elee goto etlSj 

etSi ttC2)i-ttt4J|

łtC21i"łtC4J|goto et1A| 

,t*i ttt3)i-ttC4)|
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t[41|goto etl4| 

etlSitttl]i«ttC4]|

łttlllM tC41|

et16>na-n+l|goto et7| 

koiiectend) (procedury TEMP)

(zbiór UUM6OME.pae>

proceduro ULWAGi

(•i aiXpolki\podprogrXprzellcz.pas>

<*i ai\polki\podprogrXoa*a.pae>

var i,J lintegeri

far Ji“l to nf do 

bogiń

MeurCl]i"Mf(itJ]| 

przelicz<zaur>| 

far ii"l to oa do

xfti,J]>"xaurti]|

ond|Ifar Jł

caeo dana of

*a*ibegin

przelicz<zd>|ddi*dd/eac<eo,zd,oa>

end|

*b*ibegin

pr zol i cz <mm> i wi -w/»ac <■•, a w, ea>
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DTZOllCZ <XW> I

przelicz<xd>»

end|

and)(caae dana)

and)(procedury ULWA6)

(zbiór NLABNOeC.paa)

procedura Mlaattg,tcareal|xp.ypiwektar)| 

var iiintwg >r|

begln 

eci~a-ic<aa,xp,M>| 

Intab<tc.ti,rcBiw,es,ro>| 

roci-rorlxp.ro,ac,aa,aa>| 

etci-ter <tc,xp,M,rch,rocIoc> | 

el i~air <Mp,ac,roc,pch,am> | 

lntab(tg,tl,rg,iw,ea,ro>| 

rogi "aac (ro, yp, na) |

etgi—tetaltg.yp.am.aa,tkr.pkr>| 

aginaat <aa, yp.ns) |

and|(koniec procedury Mlani

(zbiór NLFICH.paa>

procedw-e M-ASFIZf 

var ifiiiintegeri

nuireal|

(•i ai\polki\podprogr\gi i toec.paa)

(•i ai\polki\podprogr\lepciecz.j»r
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<•1 ■■SpolkiSpodprogrMapgas.paal

CM ai\polki\podprogr\aasa.pas>

<*1 aiSpoiklSpodprogrSnsppo—.p«B>

<*i •• SpolklSpodprogrSbllanao-.paal

CM ai\polki\podprogr\rowkro.pas>

CSl aiSpolklSpodprogrStaaperat.paal

<•1 ai\polki\podprogr\Mlaanoac.pas>

bagin

caaa rakt of

’t’i bagin

htlanai

for i i*l to aa do

for iii-i to nf do

aoCi.ttJa>l.O|

aui-O|

for Ja—1 to nf do

bagin

taapCtftJ],pcal,nf,J,ao,tauCJ],yp)f

aui*au*tautJJI

tai*auZnf|tgi*ta|tci*ta> 

wlaa<tg>tc,MS(yp>f

acai*aciagai*ag|

xprli"xsCnlsk]/(ustniskl*MSCncsk]>i 

asyi -alf a/ < l-Mal f a-l > »spr i > |

*t’abagin

tOi—ta«3|

fnr i ii-l to 4 do
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»pC i i 11 -MWli i ]|

MBrCii.lJt-MwCll])

and) 

taap(tO,pcal,KBr,l,ao,tp,yp>| 

atpr 11 -x-Enl Bk 1/ (awEnl Bk 1+MWEncak ] ) | 

«xyi - <axy+al la/ (1* (al ła-1 > twpr i > > /2| 

11-111

and |<cau raak — ’t’ł

MpEilli—MdEilJf

KBrtil,tli—xdCli]

and)

tu—p(to,pcal,isr,1,ao,tp,yp)| 

xprli-xdCnlBk]/(Kd[nlBkJ*MdCncBk]>f 

axy■-(axy*alła/<1*(alfa-l>»xpri>>/2| 

and) (casa raak - *n'>

and|(casa raakł

tęi-tpitci—tp|

and)(casa rakt - *t*>

•n’i bagtn

tgi-tggitci-tpci

for ii-l to as do

for tli—1 to nf do

K«Cl,ii31-kdCil|

kro(tg,pcal,xł,l,kr>j 

Kpr*l ■—MdCnlBkl/ (xdCnlBk3*Kd[r*cBkl> i 

■xyi-al(ay(l*(alfa-l>«Kprl)| 

for i i—i to «■ do

bagin

MBC1]i-xdCiJ| ypClJi-ydCtJ|
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ond|

vi~<vgg+vdg>/2| li-tlgc*ldc>/2| 

wlas<Łg,tc,xs(yp>f

•csi"ec|agsiaagi

rocai ~roc| rogal wog)

atcsi"atc|atga■"atg|

■iai-ai |alf aai-alf a|

tc■"tdc|tgi"tdgt

for ii-l to aa do

-for iii"l to 1 do

MfCi lii]l"MWCi]|

kro<tg,pcal ,xf al,kr>|

apri i"MwCnlak]/<KwCnlak]*xwCncBkl> | 

•xyi"(oxyfalfa/<t*(alfa-l>«Kprt >)/2| 

for 1 i"t to aa do

bagin

apti]i"xwti]| ypCili"yMti]|

and

end| Ccaaa rakt “ ’n’} 

end|Ccaaa rakt of>

wlaa<tg,tc(MP»yp>| 

acia<ac*acs> 72| 

agi”<ag+aga>/2| 

roci“<roc+roca>/2| 

rogi - (rog-Wogi > /2| 

atci-<atc+atca»/2| 

atgi”<atg+atga>Z2| 

Biia(al+aiB>/2| 

.alfai~aqrt<alfaa<alfa>| 

vgi"v>ag/rog/3600| 

vci“1<ac/roc/3600| 

vaoli"ag/rogi

and|Cprocadury WLASFIZ)
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(zbiór WYBSRED.pas)

proceduro średni ca<dsivecto|i 11integer,var Jkiinteger>|

var Jiintegeri

label seri

bagin

for J»—1 to 11 do

ił d« dntj] then

begin

dt—datJl|Jki-J|goto sari

and

alea H J-il than

bagin

Mritaln(*sradnica większa od*(

* znorealizow mej* > ł

Jki-O|

end|

seriend|< procedury ŚREDNICA ł



10. PRZYKŁAD OBUCZEN

Przykładów* obliczania przeprowadzono dla półki kołpakowej prze

znaczonej do koluany rektyfikacyjnej. Korzystano z danych zestawio

nych w zbiorze DAWE1 wybierając opcje “c". Obliczenia przeprowadzono 

dla układu alkohol etylowy — kwas octowy — octan etylu - woda. Dane 

fi ykocheaiczne składników zestawiono w zbiorze TABWAR. Za podstaw* 

wyboru optyealnego rozwiązania przyjęto kryteriua Ki (równanie 41.

10.1. Dane

< Zbiór DANKOLP >

101323.0 13 1O 7 2.6

< Zbiór TABKOLP 1

2d8.V 461.1 572.2 633.3 683.3 700.0

0.30 0.4 0.5 0.6 0.7 0.75

0.6 O.B 1.0 1.1 1.2 1.4

0.23 0.4 0.55 0.7 0.88 0.98 1.1 1.2 1.35

1.50 1.60 1.80 1.90 2.00

2.5 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0

60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0

8.0 10.0 15.0 20.0 30.0

5.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 64.0

O.'. 0.6 0.7 0.8

0.53 O. 56 0.65 0.71 0.79 O. 91 0.94

0.69 0.72 0.79 0.83 0.87 0.94 0.97

0.66 0.68 0.91 0.92 0.94 0.97 0.98
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1.0 1.0 1.0 1.0 1 .0 1. 0 1.0

1.13 1.12 1.09 1.0/ 1 .06 1. 02 1.02

1.26 1.2J 1.1/ 1.14 1 .11 1. 06 1.05

1.0000 1.0060 1.0125 1.0180 1.0250 1.0350 1.0450

1.0560 1.0650 1.1OOO 1.1250 1.1800 1.2400 1.2500

1.0000 1.0050 1.0080 1.0120 1.0180 1.0250 1.0350

1.0450 1.0600 1.0750 1.0850 1.1300 1.1900 1.2500

1.0000 1. Oi 45 1.0070 1.0100 1.0150 1.0200 1.0250

1.0350 1.0500 1.0625 1.0700 1.1000 1.1250 1.1900

i.oooo 1.0030 1.6050 i.0070 1.0090 1.0125 1.0185

1.0200 i . 0230 t.l jO 1.0450 1.0610 1.0750 1.1200

0.6 O.H 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

0.30 0.35 • >. 40 0.45 0.50 0.55 0.60

0.65 O. 70 O. /?.

0.032 0.05/ O.v£ 0.067 0.072 0.077 0.082

0.032 0.057 O. <>62 0.067 0.072 0.077 0.082

0.072 0.0/7 0.082 0.087 0.092 0.097 0.102

0.0000 0.01OO O. Ol.’O 0.0140 0.0160 0.0180 0.0200

0.0120 O.014U 0.0160 O.0180 0.0200 0.0225 0.0250

0.0150 0.0175 0.0200 O.0250 0.0300 0.0325 0.0350

0.4 O. 5 0.6 0.7 0.8 0.9 1..0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

3.0 2. 8 2.6 2.3 1.8 1.3 0..7 0.0 -0.7 -11.3 -1.7 -1.75

0.5 0.525 0.575 0.625 0.7 0.8 0.075 1.0 i. i 1.25 1.325 1.375

18 11 27 17 60 49 33 60 37 29 77 51 48 111 79 63 122 106 76 173 129

97 261 185 151 358 272 215 150 121 105 193 147 147 236 192 170

4 3 5 3 8 7 5 8 5 b 9 7 6 11 9 7 10 1O 8 13 11 9 17 13 11 20 16 13 13

11 9 15 11 11 16 14 12

baaabaabaaaabaaabbbaaaaaabbaaaaaaabbb
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< Zbiór DANE1 1

1OO 91

0.226 0.3557 0.209 0.2093

0.89277 0.55046 0.12353 1.0

0.0001 0.4301 0.0402 0.5297

0.4218 0.3239 O.1823 0.072

< Zbiór TABHAR 1

4 18

60.0 46.0 18.0 88.0

133.5 127.5 54.2 217. 1

75.3 76. 1 21.0 118.4

594.75 516.25 677.30 523.25

57.20 62.96 218.40 37.99

1017.5 1006.0 994.8 983.5 971.8 959.9 948.3 936.2

763.3 754. 1 743.6 734.8 725.1 715.7 705.7 692.5

988.1 993.2 977.8 971.8 965.3 958.4 951.0 943.5'

863.6 850.8 837.6 824.5 811.2 797.2 783.1 768.3

0.3100 O.4621 0.6730 0.9590 1.3380 1.8330 2.4680 3.2710

0.5060 0.7900 1.1900 1.7400 2.5000 3.5100 4.8600 6.5100

0.0831 O. 1302 O.1982 0.2934 0.4235 0.5977 0.8264 1.1210

1.2000 1.8000 2.5610 3.4950 4.6770 6.1580 8.0060 10.300

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0

7.5596 7.83124 7.96681 7.09808

1644.05 1440. 52 1668.21 1238.71

233.524 212.71 228.0 217.0

1.0 0..27558 0.26838 0.6179

2.2818 1.0 0 .15347 0.7667

1.22642 0.92038 1.0 0.14907
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10.2. Wyniki obliczwA

Ponitłj zastawiono wydruki wyników za zbiorów WYNKOLP i WYBKOLP 

C Zbiór WYNKOLP >

WYNIKI OBLICZFN POLEK KOŁPAKOWYCH

dla założonych paraawtrow ruchowych(Vg,Vc.A>

Vg-2.4O74 a3/s Vc-0.00467 a3/s R- S.O

powyzaj zasilania

t+-O. 30

««« H-O.35

hp-O.OO »** kołpaki nit wykorzystana

hp-O.OO *** kołpaki nia wykorzystana

««« H-O.4O hp-O.052 **< za aala pokrycia wyciac przy przoplywia

ciaczy

i******************************************************************

*** H-O.4O a D-2.OO a F-3.1416 i■2 wg»O.7661 a.

KPO-395.21 KP-298.42 K8K-693.64

«> hp-0.O57 a lp*~1.500a Ek-O.4839 KRW-1433.39

t dk fa f o ha

lal [al [a21 [a21 [al

0.150 0.1OO 2.4376 0.3317 0.0144

8 bp ♦p hpa hpp

[al tal la2J U*1 [a]

0.6614 1.8427 0.3520 O.1531 0.0445

ik Ir roz ns hr

Cszt J tsztl C-l c_j tal

97 9 a 4 0.0700

hwr hpk hwp hwc hwl

Cal tal ta] lal lal

0.0210 0.0140 0.0080 0.0262 0.0301

f>r PO Pt hg pog

tN/a?] CN/a21 [N/a21 Cal lN/a21
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*.56 379.83 137.2* 0.007* 591.14

ta aa bpi be «P

Cal CkG/kG] Cal Cal Ca31

0.0528 0.0058 O.1514 0.0391 0.13*2

III H"O.4U np-o.u&z iii za ouzy pozioo ciKzy w wiMMmciw apiywcwya

Itt H-O.45 hp*0.052 III za aala pokryci a wy cląc przy przepływta

daczy

aaa »*-o.45 ■ 0-2.00 a F-3. 141* a2 wg-O.7**l a/a

KTO-395.211 KP—335.73 KSK-730.94

aa hp-o.057 a lp-1.5OOa Ek-<>.4844 KRW—1509.07

t dk Ca ♦o ha

Cal Cal Ca21 Ca21 Cal

0.150 0.100 2.437* 0.3317 0.0144%

8 bp ♦p bpa •PP

Cal Cal Ca21 Cal Cal

0.6*14 1.8427 O.3520 O.1531 0.0445

ik Ir raz na hr

Caztl Caztl C-l C-l Cal

97 9 a 4 0.0700

hwr hpk hwp hwc hal

Cal Cal Cal Cal . Cal

0.0210 0.0140 0.0080 0.02*2 0.0301

f>r PO Pt bfl PO9

CN/a21 CN/a2] CN/a21 Cal CN/a21

6.56 379.83 137.2* 0.007* . 591.14

ta aa bpi bc ZP

Cal CkG/kG] Cal Cal Ca3]

0.0570 O.<038 O. 1514 0.0391 0.13*2
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*** H-0.45 hp»0.O62 ttt za duży pozioa cl oczy w olomncio opływowy

tttttttttt**tlł*l**ttttttłt*t»»t»*tt**ltt»t»****«*»*tt»**»t»»M»M*»

ttt H—O. 50 • 0-1.00 a F-2.5447 02 wg*0.9459 a.

KPO--323.O6 KP-341.15 KSK-664.22

tt bp—0.052 ■ lp^l.170 a Ek>-0. 4364 KRW-1522. 14

Ł dk «a ♦o ba

Ca] ta) Ca2) Ca2] ta)

0.140 O. ICO 2. 1986 0.3625 0.0172

B top ♦P bpa bpp

Ca] Ca) ta2) Ca] Ca)

0.6839 1.6073 O.1730 0.1541 0.0395

ik Ir raz na br

Cazt) Cazt J C-J C-J ta)

106 10 a 4 0.0700

hwr bpk hwp hwc hwl

Ca] Ca) Ca) Ca) ta)

0.0230 0.0120 0.0050 0.0283 0.0283

pr PB pt hg pog

CNZa2) CNZa2) CN/a2) ta] . tNZa2)

13.69 343.58 114.94 0.0123 572.27

ta aa bpi hc *P

Ca] tkGZkG) Ca) Ca) ta3J

0.0662 0.0036 0. 1613 0.0370 0.0946

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttfttt

tt* H—0.50 hp»O.O57 ttt za duży pozioa cieczy w wlewanela opływowy

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttt H—0.55 a D—1.80 ■

KPO-323.O6

F-2. 5447 a2

KP-375.27

wg—0.9459 aZe

KSK-698.33
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ztttttttttzttttzzztttttttttztttttttttttttztttłttttttttttttttttttttz

«* hp-O.OS2 a lp-1.170 a EkaO.4366 KRW»1599.66

t dk fa ło h«

Cal Cal Ca21 Ca21 Cal

0.140 0.100 2.1986 0.3625 0.0172

8 bp ♦P hpe hpp

Ca] Cal Ca21 Cal Cal

0.6839 1.6073 0.1730 0.1541 0.0395

Ik Ir rot na hr

Caztl Caztl C-l C-l Cal

106 1O a 4 0.0700

bar hpk hap hac hal

Cal Cal Cal Ca] Cal

0.0230 0.0120 0.0050 0.0283 0.0283

pr P9 Pt l»0 PO9

CN/aŹl CN/a21 CN/a21 Cal CN/a21

13.69 343.38 114.94 0.0123 572.27

ta ae hpi hc »P

Cal Ck6/k61 Cal Cal Ca31

0.0702 0.0026 O.1613 0.0370 0.0946

*** H"0.55 hp«O.O57 **> za duży pozioe cieczy w eleaencie aplywoaya

tttttttttttttttttttttttZtttttZttttttttttZttZtttt**********ZZttttZtt*

>>> H-0.60 a D-1.00 a F-2.5447 a2 wg-O.9459 a.

KP(>"323.O< KP-4O9.38 K8K>732.45

>* hp-O.U32 a lp-1.170 a Ek-O.4367 KRW-1677.36

t dk «a fo ha

Cni Cal Ca21 Ca21 Cal

0.140 0.100 2.1986 0.3625 0.0172

8 bp ♦p hpe hpp

Cal Cal Ca21 Cal Cal



234

0.6839 1.6073 0.1730 O. 1541 O.0393

ik ir ro» n* hr

Cazt J Caztl C—1 c-i Cal

106 1O a 4 O.0700

hwr hpk hwp hwc hwl

CaJ CaJ Cal Cal Cal

0.0230 0.0120 0.0050 0.0283 0.0283

P«" PO Pt hg pog

CN/a2J CN/aZl CN/a21 Cal CN/a21

13.69 343.38 114.94 0.0123 572.27

ta aa hpl hc *P

Ca] CkG/kG) Ca] C«J Cm31

0.0741 0.0020 0.1613 0-0370 O. 0946

*ZStSttt**«**«ISSta(**««**tS(tat*t*tt**t*tt**tt*****l:»*t*tt«**t****

H-O.6O hp*0.057 • za duży poziom ciaczy w alamancia aplywowy

»***t»»«**M****M»t*t»»»«t*»**«*t»*«*łt*»«*tt»»tt*t«tt*«**t*»**MM

ttl H-O.65 a 0- l.GO a

KP0-323.O6

F-2.5447 a2

KP—443.50

wg-0.9459 a/a

KSK>766.56

hp»O.O52 a lp-1.170 a Ek-O.4367 KRW-1755.16

t dk fa fo ha

tal Ca] Ca21 Ca2J Ca)

O. 140 O. 1OO 2. 1986 0.3625 0.O172

8 bp fp hpa hpp

Cal Cal Ca21 Cal cal

0.6839 1.6073 0.1730 0.1541 0.0395

Ik Ir rot na hr

Caztl CaztJ C-J C-J CaJ

106 10 a 4 0.0700

hwr hpk hwp hHC hwl

Ca] Cal Ca] Ca] CaJ
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0.0230 0.0120 O.0030 .0283 O.0283

Pr PB Pt l>0 POO
CN/a21 CNZa21 CN/a2) Cal CN/a2J

13.69 343.56 114.94 0.0123 572.27

ta aa hpi hc «P
Cal CkB/kGl Cal Cal Ca31

0.0777 0.0016 0.1613 0.0370 0.0946

H-O.65 hp-0.057 *(* za duży poziom daczy w alamanci* nplywowya

***********

*** H-O.7O a D-1.80 a

KPO 323.06

F-2.5447 a2

KP-477.62

wg-O.9459 a/

KSK-8OO.66

*• hp-O.O52 a lp-1.170 a Ek-0.4368 KRW>1833.03

t dk fa ło ha

Cal Ca) Ca2) Ca2) Ca)

O. 140 O. 1OO 2.1986 0.3625 0.0172

8 bp łp hpa hpp

Cal Ca) Ca2) Ca) Cal

0.6839 1.6073 O.1730 O.1541 0.0395

ik Ir roz na hr

Caztl Caztl C-) t-J Ca)

106 10 a 4 0.0700

hwr hpk hwp hwc hwl

Cal tal Ca) Ca) Ca)

0.0230 0.0120 0.0050 0.0283 0.0283

pr PO Pt hfl pog

CN/a2) CN/a2) CN/a2) Ca) CN/a2)

13.69 343.56 114.94 0.0123 572.27

ta aa hpi hc ZP

Cal CkE/kB] Ca) Ca) Ca3)
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0.0612 0.0012 0.0370 0.0946

• •• H-0.70 bp—0.057 tZZ za duży pozioa cieczy w zlMwnclz spływowy 

ttt H-O.75 hp—0.052 ttt polka niestabilna 

ttt H—0.75

ZZZ H-O. 73

hp—0.057 ttt polka niestabilna 

bp-O.062 ttt nierówny przepływ cieczy 

ttt H-O.75 hp-0.067 ttt nierówny przepływ ciecty 

*** H-O.73 bp—0.072 ttt nierówny przepływ cieczy 

ttt H-O.73 hp'O.077 ttt nierówny przepływ cieczy 

ttt 0 0.73 hp-O.O62 ttt nierówny przepływ cieczy

< Zbiór WYBKOLP >

WYNIKI OBLICZEŃ POLEK KOŁPAKOWYCH

dla założonych paraaetrow ruchowych<Vg,Vc,RJ

Vg-2.4O74 a3/s Vc—0.00467 a3/s

powyżej zasilania

R— 5.0

ttz H-O.40 a 0-2.00 a F—3. 1416 a2 wg—<9.7661 a/i

KPO—395.21 KP—298.42 KSK 693.64

tt bp >0.057 a Ip—1.500— Fk«O.4B39 KRN—1433.39

t dk ta to hs

Cal Cal Ca2J Ca21 Cal

O. 150 O.1OO 2.4376 0.3317 0.0144

S bp ♦P hpe hpp

Cal Ca] Ca21 Cal Cal

0.6614 1.8427 0.3520 0.1531 0.0445

ik ir raz nz hr

Cszt J Csztl C-J r-j Cal

97 9 a 4 0.0700
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hwr hpk łi»Q hwc hwl
Cal tal tal Cal tal

0.0210 0.0140 0.0080 0.0262 0.0301

Pr P9 Pt hfl pog
CN/m2) CN/.21 CN/a21 tal tN/a21

6.36 379.83 137.26 0.0076 591.14
ta a. tipi hc »P

Cal CkG/kG] Cal tal ta31
0.0520 0.0058 0.1514 0.0391 0.1362

•*****«**k*«******«»«(«**(t«t***tt*t***t*t*tttt**»«**t*«*tt>*t*ttt«



n WYKAZ OZNACZEŃ

Schemat'f Progruny Jednostki

aa aa tablica współczynników a w równaniu 

Antolne’a 1301 do obliczania pręż

ności pary nasyconej składników

aa aa współczynnik uwzględniający stopień

asocjacji

amaw aa maksymalna wysokość podniesienia 

zaworka m

"min aai minimalna wysokość podniesienia

zaworka m

b b stosunek 1ZD 
P

ba ba tablica współczynników b w równaniu 

Antoine’a 1303 do obliczania pręż

ności pary nasyconej składników

bila bila zmienna pomocnicza "’n*, gdy ma być 

obliczany bilans kolumny, w przeciw

nym przypadku ■

beax bma maksymalne podniesienie kołpaka m

b . min bi minimalne podniesienie kołpaka m

b 
P bp Średnia szerokość półki a

bl bl tablica l^ZD przy obliczaniu E 1193|

ZAWÓR

b2 b2 tablica 1 Zt przy obliczaniu E 1343)

KOLP, SITO

b3 b3 tablica współczynników przy obli

czaniu poprawki A 1S3| KOLP

C c stała przy obliczaniu dozwolonbj pręd

kości gazu wg Soundersa i Browna C34J
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ca ca

Cg cg

ch ch

chi chi

cha cha

chi chi

Ca ca

cal cal

Cv kk

ci cl

c2 c2

c3 c3

dan dan

dfc dk

d dot (do)o

doi doi

d dr

dot <do>

d diz
dl dl

tablica współczynników c w równaniu 

Antoine*a 130 J do obliczania prgś- 

ności pary nasyconej składników 

współczynnik przy obliczaniu A| KOLI 

apigtrzenie cieczy na półce wicowej, 

przy zalośaniu, śe nie płynie gaz 

ainiaalna wartość ch 

aakayaalna wartość ch 

tablica wartości arguaentu funkcji 

do obliczania współczynnika k| SITO 

współczynnik korygujący ś C34J) KOLP 

tablica współczynników Ca 1341} KOLP 

stała zaleśna od łfJ/łr Przy oblicza

niu ópca

tablica wartości funkcji do oblicza

nia współczynnika w rów.Boundersa- 

-Browna [34J| KOLP, SITO 

tablica wartości funkcji współczyn

nika cg C34J| KOLP 

tablica współczynników przy oblicza

niu poprawki A CB1| KOLP 

zaienna poaocnicza ■ *t*, gdy włas

ności fizykochemiczne »K znane, 

w przeciwny* przypadku « *n* 

średnica zewnętrzna kołpakai KOLP 

średnica otworkai SITO, ZAWÓR, 

SITBEZ

tablica dQ| BITO 

tablica dul RUSZT 

średnica rurki gazowej| KOLP 

szerokość szczeliny} RUSZT 

średnica zewngtrzna zaworkai ZAWÓR 

tablica wartości D C29]
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d2 d2 tablica wartoSci D półki 

dwustruaieniowej C28]| ZAWÓR

D d Arednica kolumny M

Des d«« współczynnik desorpcji

Dor dor Średnica orientacyjna m

• BB porywanie ciecjty przez faz* gazowa kg/kg

■1 •1 tablica wartoSci EC34]| KOLP, BITO,

ZAWÓR

E • współczynnik przewalenia przy obli

czaniu hBC34)) KOLP, BITO, ZAWÓR

E
O •g sprawnotć lokalna półki

Ek ek sprawnodć koluany

% Mg sprawność uaowna półki

fgr ffjr tablica wartoSci poprawki przy 

obliczaniu A C8]| KOLP

łil fil tablica wartoSci ól BITBEZ, RUSZT

faf fsf powierzchnia aiedzyf azowa 2 a

f B powierzchnia dla przepływu gazu 

przy a^l ZAWÓR a2

ł-in fmi powierzchnia dla przepływu gazu

Przy aBłni ZAWÓR 2B

ł 
P przekrój pierścienia aigdzy rurka 

gazowa a kołpakieaj KOLP 2M

fpb fpb powierzchnia przelewu bocznego na 

półce dwustruaianiowej| ZAWÓR a2

*P» fp« powierzchnia przelewu Środkowego na 

półce dwustrualenioweJi ZAWÓR 2B

łr f r przakrój rurki gazowaJi KOLP 

przekrój szczeliny aigdzy przelewea, 

a półkał BITO

2 B

2B

ł■ «■ tablica natsleń przepływu struaienl

surówki

* fw suaaryczna powierzchnia wycięć
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KOLP

2Jednego kołpaka) KCLP M

łv fv współczynnik obciążenia 1201) ZAWÓR

f f z sumaryczna powierzchnia zaworków na
z

półce) ZAWÓR 2M

F ł powierzchni* przekroju kolumny 2M

F. fa powierzchnia aktywna półki •2

F
0 ♦s powierzchnia przekroju półki bez

■pływu | SITO 2M

Fc fo sumaryczna powierzchnia otworków)

BITO) ZAWÓR) 8ITBEZ 2 a

% *P powierzchnia przelewu M

F.z fo(Fsz) sumaryczna powierzchnia szczałin)

RUSZT m2

F w «W powierzchnia roboczej części półki

(pokrytej otworkami)) BITO m2

0" 0* tablica grubo ir i zaworka 1261) ZAWÓR

gzi nzi grubość zaworków lżejszych) ZAWÓR M

gz2 0x2 grubość zaworków cięższych ) ZAWÓR a

h c hc wysokość cieczy na półce M

hk hk wysokość kołpaka) KOLP a

hkl hkl tablica wartości h . pk
h 

P
hp wysokość krawędzi przelewowej a

hpl hpl tablica wartości h 
P

%. hpa wysokość cieczy w elemencie spływo

wym mierzona od dna półki a

hpK hpk odległość kołpaka od dna półki a

hpp hpp odległość miedzy dolną krawędzią

przelewu, a półką a

hr hr długość rurki kominka) KOLP a

wysokość zredukowana cieczy) BITBEZ,

RUSZT a

hrn hrn długość rurki kominka wg normy C2bl)
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i

h^ ha spiętrzenia cieczy na przelewie

^MUN hem aakayealna wartoSć h ) BITO M

^smin hal alnlealne warto ić h ) SITO ■

h*p hi p odległoSć dolnej kr ydzi elementu 

spływowego od górnej krawędzi prze

lewu odpływowego m

hw hw wysokoSć wycięć w kołpaku) KOLP •

hwc hwc odległoSć górnaJ krawędzi azczelin 

kołpaka od Średniego pozioeu cieczy 

na półce) KOLP ■

h»»P hwp odległość górnej krawędzi wycięć 

kołpaka od górnej krawędzi przelewu a

hwr hwr odległoSć górnej krawędzi wycięć 

kołpaka od górnej krawędzi rurki

• gazowej a

h’ w hwl wysokoSć wycięć kołpaka zajęta prze*

gaz M

hz ha wy&okcSć zredukowana cieczy) KOLP a

hl hl tab'<ca wartoScl H C29J

h2 h2 tablica argumentów funkcji, której 

wartoScl wczytano do tablicy cl) 

KOLP,BITO

H h odległoSć miedzy półkami a

H. ha odległoSć czoła piany od dna półki a

H
P

hpi wysokoSć plany na półce M

Ib ib wymiar tablicy lpi| SITO

Id id wymiar tablicy dl) ZAWÓR

ido ido wymiar tablic doi) sg) RUSZT) BITBEZ

ifl ifi wymiar tablicy fil) RUSZT) BITBEZ

ih ih wymiar tablicy hl

ik ik iloSć kołpaków na półcei KOLP

ip ip wymiar tablicy d2) ZAWÓR

lloSĆ rzędów kołpaków na półci



244

obliczania fv 1201

iw iw wyaiar tablic tl, rc, rg

Jd Jd wyalar tablicy di| K0U>, SITO

k k wyaiar tablicy hpl| BITO, ZAWÓR

"p* kp koazt płaszcza ai*dxy dwiaaa pólkami

“pół kpo koazt półki

ks ka współ czynnik przy obliczaniu Ap tl5J>

SITO

kw kw współczynnik wa wzorza Eduljaa [71 

do obliczania w . ł BITOaln

kl kl tablica wartości współczynników kw

k2 k2 tablica wartotci współczynników ks

KRW krw krytariua wyboru

*c Ic dlugotć drogi ciaczy na półca M

*P • p dlugotć krawędzi przwlewowaJ •

1P1 Ipl tablica wartotci 1 ZD| SITO 
P

L 1 natatania przaplywu cieczyj ZAWÓR 

zaimna pomocniczej BITO

a3/h

Ld lęc natatania przaplywu ciaczy w górny* 

przakroju kolumny

kmolZh

(kgZhl

Idc natatania przaplywu ciaczy w dolny* 

przakroju koluany

kaolZh

(kgZhl

■ a wyaiar tablicy hplj KOLP

tablica współczynników równania do

obliczania fv [201

•a aa tablica wartotci az [261| ZAWÓR

aa aa tablica aas cząsteczkowych składników

as am liczba składników w układzia

"«y axy nachylani* linii równowagowa!

mz aa Sradnla aasa zaworków na półca kb

azl azl aasa zaworka Itajszago ko

*z2 az2 aasa zaworka ciatszago Rg

al al tablica współczynników równania do
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Ap__  P*«

M 
C oc

M •0

ni na

nb nb

nbl nbl

nc«k ncak

nf nł

nl*k nlak

norfo norf o

norir norir

norma norma

norrcu norroz

na na

n w nw

nX nz

nl nl

n2 n2

noę

Apc PC

^cz Pt

% pg

4p„ p«

PO pog

APr Pr

4pB P»

Średnia masa cząsteczkową cieczy

Średnia mm cząsteczkową fazy 

kg/kmol

kg/kmol

maksymalna wartoSć stosunku nl/n2

tablica wartoScl B_,l ,F ,F 124]|
P P P *

ZAWÓR

tablica wartoScl spl,sp2,Ipl1,lp2, . 

fpb,fps,Fa C281| ZAWÓR 

niiaer składnika cienkiego kluczowego 

liczba strualenl zasilających kolumno 

numer składnika lekkiego kluczowego 

tablica wartoScl Fq 1231| SITO, SITBEZ 

tablica wartoScl ir t22J» KOLP 

tablica warto*cl ik 1221) KOLP 

tablica zmiennej roz 122J| KOLP 

liczba stref pełnego wymieszania 

cieczy na półce 

liczba wycięć w kołpakut251| KOLP 

Średnia liczba zaworków na półce| 

ZAWÓR 

liczba zaworków liejszych| ZAWÓR 

liczba zaworków cie*szych| ZAWÓR 

liczba Jednostek przenikania masy
2 

opór warstwy cieczy N/e

czpSciowa strata ciśnienia na półce| 

KOLP N/.2

opór fazy gazowej N/.2

einiealny opór półki sucheJi SITO N/e2

całkowita strata ciSnienia na półce N/e2

strata ciśnienia spowodowana odry—
2 wanien sio pęcherzyków gazowych N/e
2 opór półki suchej N/a

opór półki suchej przy alnimalnye
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przepływie gazu N/m

Pch pch tablica wartoóci parachory składników

Pkr pkr tablica wartoóci ciónień krytycznych

składników 

raak raak zmienna pomocnicza ” *t*, gdy oblicza

na Jest dolna cz<aó kolumny oraz w’n'

w przypadku obliczania czełci górnoJ 

rekt rekt zmienna pomocnicza “ *t’, gdy oblicza

nia dotyczą kolumny rektyfikacyjnej 

rc rc tablica ge*tolci składników fazy

ciakłaj Jako funkcja temperatury 

rg rg tablica ge^tołci składników fazy

gazowej Jako funkcja temperatury 

roz roz sposób rozmieszczenia kołpaków na

półce C22J|KDLP

R r stopień deflegmacji

R rv współczynnik rozdziału gazu na półce

Pch rch tablica wartości reochory składników

8 s odległodć przelewu od órodka półki

Si Si tablica grubo kci pół ki | SITO

sal sal tablica argumentów funkcji,której 

wartołci zapisano w tabl.ylj SITBEZ, 

RUSZT

8P •P strzałka przelewu 2■
•2 s2 tablica argumentów funkcji,której 

wartoóci zapisano w tabl.k2| BITO

t t podziałka kołpakówi KOLP 

podziałka zaworków, ZAWÓR

M

M

ta ta szerokoóó spływu zajęta priti ciecz M

t c tc temperatura cieczy °c
tcd tgc temperatura cieczy na szczycie ko

lumny °c
Łcw tdc temperatura cieczy na dole kolumny °c



247

*od tgg teaparatura gazu na szczycie kolumny °C

t0" tdg temperatura gazu na dola koluany °c
t

0 temperatura fazy gazowaJ °c

tf tł tablica temperatur strueieni surówki

tl tl tablica temper a tur, w których dana sa 

wartodcl w tablicach rc i rg

t o lot (to) podzlalka otworów na półce sitowej . 

bezprzelewowej) 8ITBEZ a

tsz tot(tsz) podz i alka szczelin na pół ca ruszto

wał! RUSZT ■

tM tw podzialka wyclgó w kołpaku C2S)|K£MJ> a

tz tz typ zaworka) ZAWÓR

Tkr tkr tablica taaperatur krytycznych

składni ków

V V natyżenie przepływu fazy gazowej)

ZAWÓR -3/h

Vc vc drednie natyżenie przepływu cieczy a3/.

V
0

vg Średnie natyżenie przepływu fazy

gazowej a3/.

vd vdg natyżenie przepływu fazy gazowej 

w górnym przekroju koluany

kaol/h

<kg/h>

V 
p *P objytożć cieczy zatrzymanej na półce 3a

V w vgg natyżenie przepływu fazy gazowej 

w doinys przekroju koluany

kaol/h

<kg/h>

vmol vmol objytoóć molowa fazy gazowej a /kaol

Vo vo tilanna pozncnlcza) ZAWÓR

V1 vl tablica argumentów funkcji,której 

wart odei zapisano w tablicy c2

w w prydkoóć dozwolona gazu odniesiona 

do pełnego przekroju kolumny a/s

wg prydkoóć gazu w otworkach) ZAWÓR a/s

ww ww tablica współczynników Wilsona C33J

wa prydkoóć gazu odniesiona do F a/s
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prgdkoSd daczy w ■iMzncił spływowy* 

prgdkoM gazu odniesiona do F 

ainiaalna pr*dkoSć gazu w kolumnie

z półka*! bezprzelewowyai| S1TBEZ,

RUSZT

ainiaalna predkodć gazu potrzebna do

utrzynania cieczy na półcei SITO •/■

aaksyaalna prgdkodó gazu w kolumnie

z półkami bezprzelewowyai| SITBEZ,

RUSZT

prgdkoSć gazu w otworkachi SITBEZ,

SITO

prgdkoać cieczy w przekroju aigdzy

dolna krawgdzia przelewu. a półka

cle lub w cieczy na szczycie kolumny (kg/kg)

tablica rtgteń składników w zasila- kaol/kaol

(kg/kg)

pseudoudział składnika lekkiego klu

czowego w fazie ciekłej

tablica stg±eń w cieczy wyczerpanej kaol/kaol

(kg/kg)

tablica arguaatntów funkcji, której

wartości zapisano w tablicy cst

tablica stgteń w fazie gazowej

w górny* przekroju koluany (kg/kg)

tablica stgteń w fazie gazowej kaol/kaol

w dolnya przekroju koluany (kg/kg)

tablica wartości funkcji do oblicza

nia współczynnika przy ustalaniu 

w-ln C1J| SITBEZ, RUSZT 

tablica argumentów funkcji, której

wartoSci zapisano w tablicy el
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alfa współczynnik lotności względnej 

składnika lekkiego kluczowego

bet zmienna pomocnicza) RUSZT, B1TBEZ

hg spiętrzenie cieczy odgazowanej na

półce) KOLP

etc dynamiczny współczynnik lepkości
cieczy Ns/m2

etg ’ dynamiczny współczynnik lepkości
, 2gazu Ns/e

ksi współczynnik oporów) RUSZT, 8ITBEZ

roc gęstość cieczy kg/m3

rog gęstość fazy gazowej kg/m3

3
rop względna gęstość piany kg/m

si napięcie powierzchniowe

tau współczynnik oporów) RUSZT, 8ITBEZ

fi stosunek to/do) BITO, 81TBEZ

stosunek f-USZT

ff współczynnik obciaśenla zalewającego

T20J) ZAWÓR

wp współczynnik poprawkowy na spienienie

[2OJ| ZAWÓR
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