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Dvourozměrný výpočet rychlostního pole a vývinu teplotního pole pro kazetu 
rychlého reaktoru metodou konečných prvků - II 

Abstrakt 

V práci je uveden popis novelizovaného souboru programů pro výpočet rychlostních 
a teplotních poli pro kazetu rychlého reaktoru (nebo její část) metodou konečných 
prvků. Uvažuje se izoparametrický trojúhelníkový prvek druhého stupně. 

Two-dimensional finite element calculation of velocity field and development 
of temperature field in fast reactor fuel subassembly - II 

Abstract 

A set of updated computer codes for velocity and temperature field calculation 
in fast reactor fuel subassembly (or in its part) by the finite element method 
is descibed. Isoparametric triingular elements of the second degree are used. 
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О. СVOD 

V préci [lj byl popsán novelizovaný soubor programů pro generování sítí pro kazetu rych
lého reaktoru (nebo její část), jako podklad pro výpočet rychlostních a teplotních polí 
metodou konečných prvků. 

\a tuto práci navazuje předkládaný report, kde je uveden popis programů pro výpočet rych
lostního pole v laminárnim přiblížení a programů pro výpočet vývinu teplotního pole po 
vý.̂ ce kazety. 
Stručná charakteristika programů o jejich návaznost je popsána v kapitole 1. V kapito
le 2 jsou jednotlivé programy popsány podrobně včetně pokynů pro zadávání dat a pokynů 
pro obsluhu. Vzhledem к tomu, že některé programy, popsané v předchozích prucích ['-j, 
' ?. 1 , doznaly jen nepatrné zmény (související s návazností na programy pro generovárí 
sítí, popsané v [i] , avšak základní činnosti progtJKŮ se nezněni Iv), není и třehto 
programů uvciíen popi? a je jen uveden odkaz na příslušný odstavec práce " ' . 

Je třeba poznamenat, ře programy jsou v kapitole Z popsány v pořadí, daném číslováním 
programů, takže někdy není respektován logický sled programů. 

Tak jako v předchozích pracích jsou programy napsány v programovacím jazyku GIER-ALCoi 
pro rozíiřr-nou sestavu počítače GItR (16 kslov vnitřní paměti, -' diskové pjnčti, 4 puš
kové paniěli). ,\óročně jší úlohy je nutno re^it nn počítači LC 1<)4U p<> přeložení poťřeb-
11>cli program' <Jo Лг.;.':В1 Cfíu počítače LC 1O40 [ 4 \. 

1. ifit.HLLn Г::О0Г;Лм6 Л 3L01CII VAZOA 

Přehled pronrw.ít a jejich vazba je znázorněna na obr. 1. Pro úplnost a pro ozrcjr,.''ní 
vazby s programy, popsanými v J , je do schénatu zakreslen též program _'5°ln pro pří
pravu dat, ргодгапу IMSln, 248-n, 2482n, 2484n, 24S0n ^ro generování dílčích sítí, pron-
rnui 24Пбп pro sestavování výslrdné sítě a program 2407n pro eventuální dodatečnou úpravu 
výsledné sít".. 

\vslednou sít, sestavenou programem 2496n je možno použít bu'i pro výpočet rychlostního 
pole \ lom i nórní ni přiblížení programs zňoin nebo pro výpočet vývinu teplotního pole po 
v\ *ce kazety pronraneu 2ó0.?n. Výsledky SP jednak tisknou, jednak *e ukládají do souboru 
nn magnetický nosič. ý)e tedy nožno výsledky výpočtů vyhodnocovat dalšími progrr.my. 

• lak je patrno z přehledu na obr. 1, byl počet programu, zabývajících so vyhodnocováním 
výpočtů rychlostního pole podstatně rozšířen. (Před prováděním těchto vyhodnocovacích vý
počtů je vsak třeba soubor det přepracovat do úsporné verze programem 2S0!m). Kromě tisknu
tých infomací o rozložení tečného napití na tyčích a sfcen.'cb a informací o průtoku, 
omočeného obvodu a průtočném průřezu dílčích buněk (programy 2f>03n, J304n, ;:">n3n) jr.ou 
v přehledu i programy pro grafické znázornění výsledků (kreslení rozložrní Léčného R.I-
pet.í na tyčích n vnitřním povrchu kazety) (progremv 1'SOOn, 25П7п, _'."K'n, J"l7n) ;i ргот-
r.-irr, pro výpočet a tisk souhrnných údajů pro dílří huňky dané konfigurace ;profrrr.iy 
'? J iCn, ..'ji'iti) • 

\a ol:f. 1 i sou znázorněny též vazby programů pro případ, kdy s ohledni m knpnt: i tu 
paměti ,, operační rvchlost počítače G1R:, |e nutno výpočet programem l\"01n (nrbo té/ 
programem ЛбОбп) realizovat fia počítači Г.К 1040. kompletování výsledných souborů prová
dí v tomto případ,; program ;51>, resp. 2514n. Případ, kdy ve-'keré výpočty jsou prováděny 
mi počítati ГХ 1040, je té/, no/ní; konkrétní: ře-cnč ' iohy vsak tento zpi.řoh vypočtu ne-
\ \ / i T Í O V i l l y , 

í rnijramv pro výpočet výv inu t e p l o t n í h o pole po vý íce k a z e t v , označené J",d.:n ( t ; i l ; jalsO 
p ro j r j i , i \ JoO.a, ...V._,iiz v p r á c i "'', \ ) j sou vypracovány opět ve dvou v r / í c l i ; j - o n ozna-

file:///vslednou


Ceny 2S02n.CN pro Crenk-Nieoleenevo integrační echéae po výtce kasety a 2S02n.G pro 
Calerklnovo integrační echéae. výsledky výpočtu, tj. teplotní pole v jednotlivých příč
ných fezech Je ub!no kreslit prograaea 2S12n ve tvaru izočar taeonst. 

г. POPIS PROGMMO, ZADAVANI DAT, POKYNV PRO OBSLUW 
2.1. Proaraav ото vypočet rychlostního pole v laainérnla přiblíženi 
2.1.1. Prooraa 2S0ln ; vypočet rvchlostniho pole 
činnost 

Progres přebírá ftdaje o síti se souboru na aagnetickéa disku в provfldi výpočet laainar-
niho prouděni. Tiskne tabulku se souřadnice*i uzlových bodu a odpovídájIclai hodnotami 
rychlosti; déle tiskne tabulku s édaji o plochách a prfltocich v jednotlivých trojúhel
níkových prvcieh. výsledky výpočtu uklédé do volného aieta téhol souboru. Déle se 
tisknou neeledujlel édeje pro eelý průtočný průřez : 
- plocha průtočného průřezu (F) 
- objeaový průtok (Q) 
- střední rychlost 
• oaočený obvod (L) 
- tverový součinitel С dle [&~\ 

32 lil 
L2.Q 

kde q je konstanta v rovnici Д » • -q 
geometrický faktor X. » í* 
geoaetrlcký faktor X T • l»3»i 

Data 
č. 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Ident. 

cv 
RK 
tisk 

un 
vn 
dsn 
unp 
vnp 

Název - popis 
Cislo progresu (pro kontrolu správnosti dat) 
Cislo vsrlanty 
Konstanta q v rovnici Aw * -q 
3eetli|evtifka}( tisknou se výie uvedené tabulky; 
jestliže tisk«0, netisknou se 
\ Эаепо Jednotky, nosiče a souboru (uzavřené vidy 
f do řetězových závorek) • édaji o síti a tél 
> pro uloženi výsledků výpočtu 
\ Drněno jednotky a nosiče (uzavřené vždy do 
J řetézových závorek) pro vytvořeni pracovního 

souboru 

Přiklad 
2501 
1113 
10OO 

0 

¥^> 
<<gier 12* 
+<HU13>-

<< di* 
{<gier 12> 

1) vyvolat prograe 
h run 
i dl, gier 12, 250lnbin 

£ 



2} Vložit do snímače data a spustit počítač. 

3) Jestliže prvé číslo na datové pásce není 2501, objeví se na tiskárně informace: 
rato_data_ne2sou_gro_grograra_2501 

а ргодгап přej Je na end. 

2.1.2. Hronran 250inec : Výpočet rychlostního pole 

Č innOř-t 

Program provňdí stejnou činnost jako program 2501n s tí« rozdílem, že výsledky výpočtu 
se neuklíiiií) j i do volného místa souboru s výchozími daty, ale že se ukládají do zvláíE 
к tomu účelu vytvořeného souboru. Proto jsou data doplněna o další ňdaje. 

unto 

12 

Ment. 

cv 
P.I: 
tisk 
un 
vn 
tlsn 

unv 
vnv 
dsnv 

unp 
vnp 

Název - popis 

viz oust. 1.1. 

4 Jméno jednotky, nosiče a souboru (uzavřeno 
fvždy do rete 

Příklad 

řdy 
i 
' o s 111 

ězových závorek) s údaji 

L 

1 Jr.iéno jednotky, nosiče a souboru (uzavřené 
fvždy do řetězových závorek) pro uložení 
j výsledků výpočtu 
} Jméno jednotky a nosiče (uzavřené vždy do 
řetězových závorek) pro vytvoření pracovního 
souboru 

2 5 0 1 

;:.=503 

1 0 0 0 

0 

4 < d i > 
j ^<g ier \Zý 
j <<;:250';> 

j ^<H2S03V} 

!<>;<gier 12,]• 

i 
Pokyny pro obsluhu jsou stejné jako pro program 2501n. 

ronrna 250 3n : Výpočet rozložení tečného napětí 

most. 

Program prov.idí výpočet rozložení tečného nnpřtí na tyčích a na stene kazety pro donou 
konfiguraci; provi'idi se též výpočet střední hodnoty tečného napétí na tyčích. Pro případ, 
že se jedni o konfiguraci, používanou pro normální rozložení tečného nnputí (jíiko je 
nnpř. elcnentární proudová buňka v centrální části kazety), ukládá se střední hodnota 
tečného nopOtí do souboru na magnetický nosič. Při výpočtech rozložení tečného n.jpětí 
v díilííci: :,onfinuracích se tato hodnota použije к normování rozložení tečného i:.:p;tí. 

jata 

I..... í. 

Idcnt. Název - popis 

Číslo programu (pro kontrolu správnosti dat) 
Číslo varianty 

'říklad 

250 •', 

1113 



Název - popis 

Зевtl iže_nek=i, jedná se o kon f igu rac i , s loužící pro 
výpočet střední hodnoty tečného napětí pro účely 
normováni. 
3est l iže_nek^l, jedná se o j inou konf iguraci 

) Эпепо jednotky, nosiče a souboru (vždy uzavřené 
do řetězových závorek) s úda j i o s í t i 
a s výsledky výpočtu. 

Cříklad 

] 
1 3estliže_nek=0, udávají ее údaje pro jméno jcdnot-
l ky, nosiče a souboru (vždy uzavřené cio řetězových 
! závorek), kde j e uložena normující hodnota tečného 

napětí. 

<;<:jier 1Z> 
&hc.:i 1.000^ 

L. 

PokYny_gro_obsluhu 

1) vyvolat program 
1̂ run 
± Ol, gier 12, 2503n bin 

2) V lož i t do snímače data a spust i t počítač. 

3) Ocstl iže prvé č ís lo na datové pásce není 2503, objeví se no t isk/ irné i r ťo i ii.ice 
T2£2_íía.t2_n.í:Í22ií_EC2..2r.22E2!2..s§22 

íi progrnr.i přejde na end. 

2.1.4. Proprán ,!504n : Výpočet průtoku, omočeného obvodu a průtočného p ru r i v r 
v d í l č í ch buňkách 

Činnost 

?-"k bylo uvedeno v £_l] , je novelizovaný soubor prorjnrnň pro generov/nií síti „v(ii:i, 
2482n, 248.?, 2484n, 24B9n koncipován tak, že se v programech počítá rozln-uiií iíJťíoh 
Sítí z poduínky, oby každý bod rozhraní byl stejní vzdálen od obou protilehlých po
vrchů. Číslování dílčích sítí (tj. dílčích bunék) r.o přenáší do dalších proíni: :•;. >• 
tedy možno po provedení výpočtu proudění programem 2501n (2501nec) provést výooi.ct. 
průtoku, omočeného obvodu a průtočného průřezu v jednotlivých dílčích buňkách. Krone 
toho se počítň etřetlní rychlost v dílčích buňkách. Jestliže řesenň geometric je kon
figurací, používanou pro normování (jako je např. elementární proudoví buňko centrální 
části kazety), ukládá se střední hodnota rychlosti do souboru na magnetický nosič. 
Při výpočtu další konfigurace je možno tuto hodnotu použit pro normování středních 
rychlostí dílčích buněk. Příklad průtočného průřezu s použitím sítí pro výpočet 
в vyznačením čísel dílčích buněk je uveden na obr. 2 (výsledek činnosti progi-unu 
2517n). 

Й 



na ta 

č. Idcnt. Název - popis Příklad 

cv 

nck 

un 
6 { vn 
7 i dsn 

Číslo programu (pro kontrolu správnosti tiat) 

Číslo varianty 

Jestliže nek=l, jedná se o konfiguraci, sloužící 
pro výpočet střední hodnoty rychlosti (v elemen
tární proudové buňce) pro účely normování. 
Jestliže nek=0, jedná se o jinou konfiguraci. 

Konstanta q v rovnici A w = -q 
Jméno jednotky, nosiče a souboru (vždy 

(uzavřené do řetězových závorek) s údaji 
l o síti a s výsledky výpočtu 

25CM 

1113 

0 

1O00 

•£<!iicr 12'} 
£<l i l l l ' , > 

8 unp 
9 i vnp 

10 i íisnp 

] J e s t l i ž e nek=0, udávají se údaje pro jméno <<:•..l£ 
^jednotky, nosiče a souboru (uzavřené vždy do ! <:> ] i e r \2\ ! 
| řetězových závorek ) , jde je uložena normu- i <ř<!ion i . o o o ^ l 

j í c í hodnota střední r y c h l o s t i . I 

Pckyn^_[)ro_oi j8luhu 

1) Vyvo la t proyram 
]_i TUH 

_i. ч'1, 'jier 12, 2504n bin 

2) Vložit do snímače data a spustit počítač. 

3) Jestli/e prvé číslo na datové pásce není 2504, objeví se na ti.̂ kňrn'. iuťor Í.K:•• 
l£í2--2£í!_2£Í£21í_E£2«EE2QC2III_2§25 

a pro;irani přejde na end. 

I'ro ilufitraci je na obr. 3 uveden výsledek výpočtu středních rychlostí v dílcích bundách 
pro konfiguraci nakreslenou na obr. 2. 

2.1.5. 1'ronram 2505n : Výpočet průtoku, omočeného obvodu, průtočného průřezu 
pro zadané bunky 

Činnost 

Program počítá pro zadané buňky dané konfigurace průtok, omočený obvod a průtočný průřez. 

Oata 

Г~~ Г 
Iilent:. Název - popis 

Část 1 - Date se souřadnicemi středů tyčí a vytés-
nitclů a dále se souřadnicemi vztažných bodů 
(výsledek činnosti programu 2S31n - děrná páska) 

Příklad 

._J 

<) 



Ident. Název - popis Příklad 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

cv 

Rll 

u n 
vn 
dsn 

i.j 

část 2 

Číslo programu (pro kontrolu správnosti dat) 
číslo varianty 
Konstanta q v rovnici Д » - -q 
> Jméno jednotky, nosiče a souboru (uzavřené 
\ vidy do řetězových závorek) s údaji o síti 
j a s výsledky výpočtu 

Pořadové číslo (uvede-li se jako pořadové číslo 
nula, výpočet končí) 
čísla vztažných bodů a středů v kladném smyslu 
oběhu dané buňky (viz obr. 4); ukončeni se roz
pozná podle toho, že udej pro prvý а роз К..'..i 
bod je stejný. 

Pro odliSení vztažných bodů od středů tyčí 
a středů vytěsnitelú se к číslům středů přičte 
hodnota 1000, к číslům vytěsnitelú hodnota 
10000. 
Příklad - viz obr. 4. 
1) 1, 2, 5, 1002, 1 
2) 2, 3, 1001, 5, 2 
3) 3, 4, 1001, .4 

2505 
1113 
1000 

^<dl^ 
^ g i e r 12>j 
<<II1113> 

5, 11 
1O02, 5 

J 
?2Ь1£¥..ЕС2_2-§]--У 

1) Vyvolat program 
h_ run 
_i dl, gier 12, 2505n bin 
e 

2) Spustit program; na psacím stroji se objeví informace : 
data_z_gro2ramu_2531 

3) Vložit do snímače 1. část dat a stisknout SPACE. 
4) Data se přečtou, na psacím stroji se objeví informace 

^SŠS.ECS-šISš 
3) Vložit do snímače 2, část dat a stisknout SPACE. 
6) Jestliže prvé číslo na datové раясе neni 2500, objeví se na tiskárně 

informace 
IS£2.£S£S.2SÍS2!!-B£2_E£89r.S!!!.šš93 

a proyrom přejde na end. 

10 



7) Jestliže počet tyčí uvedených v prvé části dat nesouhlasí s údajem, obsažený'! 
ve specifikovaném souboru, objeví se na tiskárně informace 

c!21't2_Y._íí2í££Í2í._í!£22!íiií22í..IÍ§ (P<>í*t středů) 
a program přejde na end. 

S) Oestliže Df-"ertove číslo pro buňky (položka č. ,) nesouhlasí, objeví se no tiskárně 
informace 

chy_ba_v_čís^ovón£ Sti!EÍ2--2Í-
a progran přejde na end. 

2. í.fi. Program 2506n . Kreslení okraje kazety 

V progranu 2503 se tisknou hodnoty tečného napětí v rohových bodech trojúhelníku na 
povrchu tyči a na vnitrním povrchu kazety. 1'ro snazší rozhodování o polo2e trojúhel
níků a bodů, pro které se hodnoty tečného napěti tisknou, byl vypracován program 
2506n, který'kreslí okraj oblasti s vyznačením čísel trojúhelníků a dle požadavku 
i čísel botlů. 

Uata 

Program nená žádno vstupní data. 

Pokŷ nŷ  £rc obsluhu 

1) Vyvolat program 
h run 
i_ dl, gier 12, 2506» bin 
£ 

2) Spustit program; na psacím stroji se objeví informace 

1) !\'a psacíii stroji se napíše jméno jednotky, jméno nosiče a jméno souboru (vždy 
uznvřenó do řetězových závorek). 

4) Ma p&acíi! stroji se objeví informace 
roziri(jr_obr 

V) Mapí ,o se velikost obrňzku ve smyslu osy x. 
0) Nii psacín stroji se objeví informace 

Ĉ .s lová n^_bocJu/ _stjiskn^_2e2lr_iinak_SPACC 
7) Program nakreslí okrajové trojúhelníky, očísluje je, popřípadě očísluje body 

trojúhelníků. 

2.1.7. Profiraro 2507n ; Kreslení rozložení tečného napěti na tyčích 

Činnost 

Program 2507n pro výpočet a kreelcní tečného napětí na tyčích je obdobou programu 2503n 
pro výpočet а tisk tečného napětí nu všech tyčích dané konfigurace. 1'ro zvolenou tyč je 
nožno do jednoho obr.'izku nakreslit průběh tečného napětí pro libovolný počet zadaných 
souboru; lze tedy např. zobrazit srovnání průběhu tečného napětí pro řadu hodnot posu
nuto tyče. 
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Jeta 

č. Xdent. Název - popie Příklad 

o 

2 

4 
5 
6 

obr 
text 

xnin 
xstep 
xmax 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

u ri 
vn 
dsn 
od 
do 

ymin 
ystep 
ymax 

cmx 

сиу 

net 

tyč 

unp 
v.p 
isnp 

tv 

Číslo programu (pro kontrolu správnosti dat) 

Čislo obrázku 
Text, kterým se nakresli vedle čísla obrázku 
a charakterizuje danou úlohu. 

"| uinimálni hodnota, krok a maximální hodnota 
pro osu x daného obrázku. Udávají se hodnoty 
úhlu 0min, Д р , ffmax ve stupních, měřených 
od kladného směru osy x. 

Jestliže by melo být jtaax menši než jim in, uvede 
se úhel JJraax zvětSený o hodnotu 360; například 
pro kresleni rozloženi tečného napčti pro "pravou" 
polovinu tyče, uvede se flmin = 270, pmax = 420. 

Minimální hodnota, krok a maximální hodnoť • 
pro osu у (pro tečné napéti) daného obrázku. 
Vypočtené hodnoty tečného napčti, které 
by se zobrazily mimo zadaný rozsah, se ne-
nakreslí. 

Velikost obrázku ve směru osy x 

Velikost obrázku ve směru osy у 
Uvede-li se net=l,kreslí se celé siř, zadaná 
hodnotami xmin, xstep, xmax, ymin, ystep, ymax. 
Uvede^li se net»0, nakreslí se na stupnicích 
jen krátké příčné čáry. 

Číslo tyče, pro které se má rozložení tečného 
napětí kreslit. 

Jméno jednotky, jméno nosiče a souboru (vždy 
uzavřené do řetězových závorek) se sítí a e 
výsledky pro konfiguraci, užitou pro nor
mováni . 

Typ výpočtu 
Pro |¥fi_v$;gočty_»_^ e e berou údaje ze specifiko
vaného souboru na magnetickém nosiči; 
pro t^g_v£gof;tu_»_2 je možno dodatečně naprogra
movat jiný vstup dat, např, z dfirné pásky; 
pro £^B-^ÍB2Š£!í.!-2 výpočet konči. 

Jníno jednotky, nosiče a souboru (vždy uzav
řené do řetězových závorek) s údaji o dané 
konfiguraci. 
Úhly udávající rozseli, v jakém se mojí Vy
počtené údaje tečného napětí kreslit. 

J507 

15 
4<tl.V3^ 

0 
30 
180 

0.4 
o.; 
1.2 

18 
10 
o 

i 4<xil4-
i <<fiier 12> 
! {«Them 1.000.}-

<<dr> i 
*<rjier 12^ J 
<fc<H1113}. I 

0 
180 



č. 

23 

1 

Ident. 

typ 

vol 

Název - popis 

Typ značky, použitý kresličen DIGIGRAF pro zobra
zeni tečného napěti dané varianty. Pro kresleni 
značek je použita procedura plotpointc, která 
mé nesledující soubor značek : 

1 + 11 9 21 V 
2 X 12 в 22 * 
3 D 13 Ф 23 Z 
4 < ^ 14 4 24 M 
5 O 15 В 25 Y 
6 ф 16 ф 26 Л 
7 ^ 17 $ 27 У 
8 Ф IS A 29 -< 
9 в 19 V 
10 ф 20 А 

Velikost značky ve smyslu poloměru kružnice, 
opsané dané značce. 

Příklad 

c.:_ 

Hok^nj;_£ro_obsluliu 

1) Vyvolat program 

i± run 

_i d l , oier 12, 2507n bin 

£ 

2) Připravit kreslíc křivek DIGIGRAF, uložit do snímače data a spustit program. 
Oestližo prvé číslo na (lotové pásce není 2507, objeví se na tiskárm; infon.iace : 

l2£2_^2£2_2£Í222,£C2-Dr.22r.22_::§yZ 
a program přejde na end. 

3) Jestliže hodnota pro tv (typ výpočtu - viz položka č. 1') není o, i, ;, objeví 
se no psnoin stroji infor.nace 

ch^bnú_sgec^Fikace vstugu 
г, ргоцгоп přejde пл end. 

I'ro ilustraci jsou na obr. 5 nakresleny průběhy tečného napětí na tyči č, 5 pro kon
figurací, znázorněnou na obr. 2. Tyč č. 5 ec přesouvá pro 25% maximální výchylky 
v kladnéd sně г и osy y, resp. v záporném směru osy y. 

2.1.8. Pronrai.1 25u8n -. Kresleni rozloženi tečného napěti na atěnč kazety 

č^nnost^ 

Ргодгам 2508n kreslí na kreslicí křivek DIGIGRAF rozložení tečného napětí no stěno 
kazety* Tak jako u programu, popsaného v předchozím odstavci, je možno do jednoho 
«i'rozku nakreslit průběh tečného napěti pro libovolný počež zadaných souboru; lze 
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tedy např. zobrazit srovnání průběhu tečného napěti na vnitřni stěně kazety při přesou
vání tyče na okraji kazety. Program je přizpůsoben geometrii, nakreslené na obr. G. 

Data 

Ident. Název - popis Příklad 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 

obr 

text 

xmin 
xstep 
xmax 
vnin 
y«tep 
у nox 

I cnx 
1 cmy 

net 

XMAX 

unp 
vnp 
ílSnp 

tv 

un 
vn 
den 
od 
cio 

Čislo programu (pro kontrolu správnosti dat) 
Číslo obrázku 

Text, který se nakreslí vedle čísla obrázku, a který 
charakterizuje danou úlohu 

1 Minimální hodnota, krok a maximální liodnota, pro 
osu x daného obrázku (viz obr. 0) 

l Minimální hodnota, krok a uaxiciíilní hodnota pro osu у 
f (pro tečné napěti) daného obrázku. 

Vypočtené hodnoty tečného napětí, které by se zobrazily 
mimo zadaný rozsah, se nenakreslí. 
Velikost obrázku ve směru osy x 
Velikost obrázku ve směru osy у 

Uvede-li se oet=l, kresli se celá sil, zadaná hodno
tami xirtin, xstep, xmax, yi;iin, yetep, vniax. l)vf?dc-li se 
netfO, nakreslí se nn stupnicích jen krátké příčné 
čéry. 

Hodnoty tečného napětí se v progranu počítají pro 
všechny okrajové trojúhelníky, tedy také pro trojúhel
níky na povrchu vytěsnítclú. proto se kreslí pouze 
takové hodnoty tečného napětí, pro které ysVMIN (viz 
obr. fi). Aby v5ek byl? možno kreslit rozložení teč
ného napč-tí v oblasti rohu kazety, udává YUAN hodnotu, 
počínaje kterou se podmínka y*YMIN ruší. 

Jméno jednotky, jméno nosiče a jméno souboru (vidy 
• uzavřené do řetězových závorek) se sítí а výsledky 
pro konfiguraci, užitou [>ro normování 

Typ výpočtu 

Pro tyg_v£Bgčty;2 ее berou údaje ze speifikovaného 
souboru no magnetickém nosiči,-

P-*° íiE.^£C2Žíi!f^ ) e možno dodatečné naprogramovat 
jiný v:itup dat, např. z děrné pásky; 

pro tyD_yý,gofity«0 výpočet končí. 
I Jméno jednotky, nosiče a souboru (v2dy uzavřené 
r do řetězových závorek) s údaji o dané konfiyu-
J reci 
"I Hodnoty, udávající rozseli, v jokén r,e nají vypočtené 
f údaje tečného napětí kreslit 

1:508 

^ < v ' ! . s l ^ 

-15 
5 

20 

о.г 

1Г.5 
1--.0 

IÍ3 

<<.il;r 

<t<íiicr 12> 

{<V44* 

-15 

1 

14 



1 
е. 
23 

24 

Itient. 

typ 

vel 

Název - popis 

Yyp značky, použitý kresličem DIGIGRAF pro 
zobrazeni tečného napěti dané varianty (viz 
předchozí odstavec 2.1.7.). 
Velikost značky ve smyslu poloměru kružnice, opsané 
dané 2načce. 

Přiklad 

8 

0.2 

Pok^n^ Ег2_0251й!]Н 

1) Vyvolat program 
\± run 
Í úl, gier 12, 2508n bin 

£ 

2) Připravit kreslič křivek DIGIGKAF, vložit do snímače data a spustit prograra. 
Jestliže prvé číslo na datové pásce neni 2508, objeví se na tiskárně informace 

l2í2--2í2_0SÍ221í_ECS_BC29C22_i22§ 
o program přejde na end. 

3) Jestliže hodnota pro tv (typ výpočtu - viz položka č. 17) není 0, 1, ;>, objeví so 
na psací г) stroji informace 

ch^bnó_sgec£f|kace_ystugu_ 

a progran přejde na end. 

Na obr. G je znázorněna rohová čest kazety při posunu tyče č. 2 к tyči č. 1. Pro různé 
hodnoty tohoto posunutí (25&, 50£, 75JJ, 98*; z maximální možné hodnoty) je na obr. 7 
nakresleno rozložení tečného nopčtl jak pro kazetu s vytěsniteli, tak pro kazetu 
bez nich. 

2.1.9. Pronran 250Dn : Pronran pro přepracováni datového souboru do úsporné verze 

Činnost 

Po dokončení výpočtu rychlostního pole zůstanou v souboru dat některé tabulky, které 
jií nejsou zapotřebí o zabírají zbytečně parněřový prostor. Činnosti programu 2509л 
se vytvoří nový soubor, který obsahuje všechny nezbytné informace a je aoi о ЗС,,, -
- 4b*j rien:ií;»tarý soubor je možno zrušit. 

nata 

Progrer.i neníi žádná vstupní data. 

POK^ny^gro^obsluhu 

1) Vyvolnt program 

ĥ  run 

i l i l , g ier 12, 2509n bin 
e 
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2) Spustit program; na psacím stroji se objeví informace 
nagis_unA_vnt_dsn_£steré2_a_dsn_£r.ové2 

3) Na psacin stroji se napíši požadované informace (tj. jméno jednotky, jméno nosiče 
a obč jména souborů), např. 

^<dl> ,^<gier 12}. , 4<V24>. , < < W 2 4 } 
4) Po vytvoření souboru a přenosu dat přejde program na end. 

2.1.10. Program 25lln : Kresleni rychlostního pole 

_Č£nnost 

Program 2511n kreslí rychlostní pole, spočtené programem 2SOln. Kresli se (kromě 
geometrie) jednak izočáry »*const a dle požadavku též čáry maximálního gradientu, 
začínající se specifikovaných bodech povrchu průtočného průřezu. 

Protože zadáváni dat a pokyny pro obsluhu se oproti programům 2511a, 2511aiz nikterak 
nezměnily, nebudou tyto údaje znovu uváděny, viz proto ЦЗ] . 

2.1.11. Program 2Sl3n : Sestaveni výsledného souboru - I 

činnost 

Oak je pntrno z přehledu programu na obr. 1, je třeba programu 2513n použit tehdy, 
když byl výpočet rychlostního pole proveden programem 250lnec, ale kdy výsledné alt 
byla generováno na počítači CILR. Program 2513n doplní základní soubor ciat, sestaveny 
prograraen 24<J6n o výsledky výpočtu uložené v dalSim aouboru. 

Deta 

Program nenó žádnň vstupní de;a. 

1) vyvolat program 
h_ run 
í <!l, gíer 12, 2513n bin 
e 

2) spustit program, na psacím stroji se objeví informace 
^2BÍÍ«Sí24_Yn4.í!2nt.á22Y-BE2-52Sí52Eí-í2iE!5_í_i£_í2i22 

3) Ne' psacín stroji se nopíší požadované informace (tj. jméno jednotky, juéno nosíce, 
jméno souboru dat, sestaveného programem 2496n na počítači GIER a jméno souboru 
s výsledky výpočtu, přeneseného z počítače Г.С 1С40), např. 

£<dl> , ^< g ier 12}. , Í<II2204^- , Í<ll2204v}. 

4) Po přenosu dat ze souboru II2204V přejde program na end. 
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1'. 1.12. Program 2514n 

činnost 

Sestaveni výsledného souboru - II 

Oak je patrno г přehledu prograeů na obr. 1, je třeba programu 2514n použit tehdy, 
když bylo sestaveni výsledného souboru dat provedeno prograaem 2496n na (račítací 
tc 1040 а kdy i výpočet rychlostního pole byl proveden na počítači tC lO->0 (protí
rám 250inec). Progren 2514n vytvoří rovy soubor, přenese do něj data, vytvoření) prog
ramed 2*:96ri i výsledky výpočtu z programu 2501nec. 

(Jata 

Progran ncnú žádná vstupní data. 

1) Vyvolat program 
U_ run 
_i dl, pier 12, 2514n bin 

2) opustit program; na psacím stroji se objeví informace 

2_lJSLl_2 i]snc_|3ro_oba_soubory__z_LC_io40 
3) Na psbcíi.i stroji se napíší požadované informace (tj. jnéno jednotky, ji <M)o nosilo, 

j.řno novélio souboru n dole jméno souboru, vytvořeného progratieri .̂;«Gn se /'.М-и'-
níni rlaty n jtnéno souboru s výsleilky výpočtu programu 250lnec), napr. 

{<<Л> , -jxgier 12^- , ̂ H ^ S Ol^ , ̂ < "2501S^, ^<H2501V^-
l) fo založení souboru И2501 a přenosu dat z obou souborů nirSois 

a !!2501V přejde program na end. 

2.1.13. Ггопгат 2515n : Výpočet podkladů pro výsledné tabulky (průtok, o:.ioi.-cn< 
olivotl, příčný průřez, střední rychlost) pro dílčí buňky 

Činnost 

Výpoútv, prov.ltíěné programem 2515n jsou v podstatč obdobné jako u progrn. .и 23(Ип, 
Lj. počítá se pro jednotlivé dílčí buňky průtok, omočený obvorl, průtočný průřez, 
normovaná střední rychlost. Na rozdíl od programu 2504n se však výpočty provít!;jí 
pro colou skupinu souborů dat (například pro všechny polohy tyče done konfigurace 
při přesouvání tyče v daném soidru) a výsledky výpočtu se ukládají do zvlúžtniho sou
boru nn :;o'jnetický nosič. Z tohoto souboru je pak možno výsledky v libovolní''; vhodné 
úpravč tisknout programem 25l6n. 

uata 

L 

liicnt. Název - popis 

psi 

Číslo programu (pro kontrolu správnosti dat) 

Konstanta q v rovnici Aiv« -q 
Počet sloupců, tj. počet variant, pro kteří se 
výpočet provede 
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с. 
4 

3 
б 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 
14 

iHent. 

рг 

unp 
vnp 
danp 
un 
vn 
dsn 
Vk 

si 

cv 
rJsn 

Název - popis 

Počet dllčich buněk dané konfigurace 
(zjisti se při výpočtu prograaem 2504n nebo při 
kresleni šité programem 2517n 
1 3»éno jednotky, nosiče a souboru (uzavřené 
> vždy do řetézových závorek), kde je uložena 
j normující hodnota střední rychlosti. 
1 Ooéno jednotky, nosiče a souboru (uzavřené 
> vždy do řetězových závorek) pro uloženi 
J výsledků 

Pořadové čislo (uvede-li se hodnota nula, 
výpočet konči) 
Údaj udává, do kterého sloupce tabulek se máji 
výsledky ukládat. 
čislo varianty 
Jméno souboru (uzavřené do řetězových závorek) 

.- t 
Přiklad 
28 

4<ll> 
£<gier 12^ ; 
£<hera 1.000} 
{<di> 

$< Qier 1Z>-
{<naii.i> 

1 

1 

2101 

«IIZ101J> 

1) Vyvolat program 
ji run 
i_ dl, gier 12, 25l5n bin 
e 

2) Spustit program; neni-li prvé čislo na datové pásce 2515, objeví se na tiskárně 
informace 

l2£2_.5£3-n.£Í22!!-Er.S-Br.23r.S?._£šlš 
a program přejde na end. 

3) Při práci programu se tisknou průběžné výsledky; soubor s výsledky se Zúloií 
a data se do něj přesunou až po dokončeni víech výpočtů. 

2.1.14. Program 2516n : Tisk výsledných tabulek pro dilčl buňky (průtok, onočený 
obvod, příčný průřez, střední rychlost) 

Činnost 

Prorjror.ien 2516n lze ve vhodné úpravě vytisknout tobulky hodnot vypočteni'; programem 
25l5n. 
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Data 

Úprava tabulky pro tisk výsledků je následující: 

počet cr = crO 

počet cr к 3 

pořadové 
číslo 

2101 2102 2103 2104 
r 

čísle sloupců 

počet cr = crl 
čísla variant 
počet cr = crl 

počet cr = crl: 

počet cr = cr2 

pr 

t 

kappa len 
kappa t 

počet 
mezer 
*spl 

k 

sp2j [ sp2 ! sp-' 
počet mezer 

> počet cr = crl 

' počet cr = crZ 
> počet cr = cr2 
) počet cr = cr2 

Toto tobulka se týká tisku normovaných středních rychlostí, и tisku ostatních toluilok 
má druhá část tabulek jen jeden řádek. 

li) 



с. 
1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Ident. 

ct 

psi 

pr 

un 
vn 
dsn 
spi 
sp2 
crO 
СП 
СГ2 

Název - popis 

Číslo programi (pro kontrolu správnosti dat) 
Čfslo prvé tabulky. Tabulky se čísluji takto 

ct+i tabulka průtočných průř-ezů 
ct+2 tabulka průtoků 
ct*3 ..... tabulka obočených obvodů 

Počet sloupců (tato hodnota ausí být v souladu 
a údajea pro program 25l5n) 

Počet dílčích buněk dané konfigurace (tato hod
nota ausi být v souladu s údaje* pro program 
2515n 

Jnéno jednotky, nosiče a souboru (uzavřené 
j> vždy do řetězových závorek) s výslednými 
tabulkami 

Počet nežer mezi textem a prvým sloupcem čišel 

Počet nežer mezi sloupci 

Počet cr (nových řádků) před nadpisem 

Počet cr mezi skupinami údajů (viz schéma) 
Počet cr mezi řádky 

Přiklad 

::5io 

21 

5 
í 

28 : 

£''1> 
{«jier i-}» 

<<IIE.M 1.1> 

? 

2 ; 

o 

.: 1 

J. | 

1 

£2Í£¥n.Y._Ero 2 Í Í * lun!J 

1) Vyvolat program 
h_ run 
_i úl, g ier 12, 2516n bin 
e 

2) Spust i t program; n e n í - l i prvé č i s l o na datové psáce 2516, objeví se r.r. t n k 
i nformnce 

l2£2_i!2!;2-2£Í222_6r.2-Er.29r.22-2516 

a program přejde na end. 

2.1.15. Pronrari 23l7n : Kresleni s l t č » vyznačenin d í lč ích buněk 

Činnost 

Program 25l7n k r e s l i na k res l í c í DIGIGRAF e í l , generovanou programem 2!!)Gn ;i iio 
•s t ředů ' jednot l ivých d í l č í ch buněk zápise j e j i c h pořadové Čís lo. 

nate 

Program ncr.á žádná vstupní data. 

£2bY.n.X.Br.2-2Šisu.!2!! 

1) Vyvolat program 
li run 
l 01, g ier 12, 25l7n 
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»:) Spusti t prorjrain; na psacím s t r o j i se objeví informace 
natt;^s_un1_vn i_iisn_gro_s^l 

:;) \ a p í í e se ji.iéno jednotky, nosiče a souboru, vždy uzavřené do řetězových závorek. 

4) I\;I psací- o t ro j i se napíše 

3) Mapííe se požadovaný rozrač-r obrázku ve siayslu osy x. 

6) \a psací:: s t r o j i se napíše 
v e l i í . o s t _ č í s l i c 

T) ,\íipi.-c f.o požadovaná v e l i k o s t pro č ís lovaní d í l č í c h bunčk. 

.:..:. 'ro()i a;:< pro v<počet vývinu teplotn ího pole 

.:. z. i. ťrofíMn -'5Q2n : Program pro výpočet vývinu tep lotn ího pole po výšce Kazety 

Č мню*t 

rocjrar.i pi'-s;[)ípu údaje o síti ze souboru na magnetickém nosiči a provádí výpočet 
vCv inu teplotního pole. V případě potřeby (kdy se nejedná o proudění s unifornnín 
rozložení;! rychlosti) se rozložení rychlosti v prutočném průřezu přejímá z jinóho 
SOL'I'Ol'U, 

Je :i.o>(io ic it úlohu, kdy je zadán tepelný tok na vnitřním povrchu povlaku nebo úlohu, 
kd\ je zadáno rozložení tepelných zdrojů v palivu. 

vvsleoky, tj. teplotní pole v jednotlivých řezech se jednak tiskne (tiskne se tabulka 
se ;-our nnnice:.:i uzlových bodů a odpovídajícími teplotami), jednak se ukl.i'ia ;!o sou-
Ijorun;; Paijnet ický nosič. 
í roijrnr: existuje ve dvou verzích a to 2502n.CN pro Crank-Nicolsonovo schér.ia výpočtu 
) 250Zn.G pro Gnlerkinovo schéma výpočtu. 

:'ro!.ožc se ':ifinost programu a zadávání dat neliš! o<i proijranu popsaných v ' 3 , г.сЬч-
lou г<1о tyto ú'i<ijr opakovíiny. 

..... rro;;r,ii: ,.51-n : Kreslení teplotního pole v příčných řezech 

!''pio'i ; ;>oU- v příčných řezech vypočtené p-otjrai.iem .'5021 se nakreslí рго'чппси ~51^п. 
. o • •' ;;i;oMetrie se kreslí izočáry taconst; je možno volit ieají-li být absolutní nebo 

>••; I .it. I v n í . 

froto/'": sf i innost prorromu a zadávání dat neliší od programu popsaného v 3 , m?bu-
')ou zde tv to údoje opakovány. 

~>. závFi: 

v práci je popsán novelizovaný soubor programů pro výpočet rychlostního polo v lami-
nárním přihlížení a pro výpočet vývinu teplotního pole. 

(roji.iriy pro výpočet rychlostního pole se v současné dobc rutinní? používají pro 
řo-irní některých úloh z oblasti termokinetiky kazet rychlého reaktoru. 

-'1 
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