كلية الهندسة
جامعة مصراتة
القسم  :الهندسة الميكانيكية
خريف 2015\2014
الزمن  :ثالث ساعات
االمتحان النهائي لمقرر /انتقال حرارة I
استاذ المقرر  :أ.علي حقيــــق
تاريخ االمتحان 2015/03/29 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالحظة  :يُسمح فقط باستخدام الرسوم البيانية والمخططات والجداول المرفقة .
اجب عن جميع االسئلة التالية .

س -1اسطوانة قطرها  0.3mوطولها  1.8mمثبتة بشكل عمودي في غرفة درجة حرارة هوائها  19cودرجة
حرارة جدرانها  ، 8cسطح االسطوانة مثبت عند درجة حرارة  25cاذا علمت ان معامل انتقال الحرارة بالحمل بين
الهواء واالسطوانة  10W m .cوانبعاثية سطح االسطوانة   0.9احسب كمية الحرارة التي تفقدها االسطوانة ؟
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( 10درجات)
مالحظة :ثابت ستيفان – بولتزمان .   5.67  10 W m .T
2

س -2انبوب قطره الخارجي  12cmمغطى بطبقة من العازل سمكها ومعامل توصيلها 0.07 w m. c ، 2.5cm


على التوالي  .اذا كان الجدار الخارجي ألنبوب وللعازل مثبتين عند  20 c ، 100 cعلى التوالي  ،احسب معدل
( 10درجات)
انتقال الحرارة من االنبوب لكل متر طول ؟

س -3جدار سمكه  2 Lيحدث فيه تولد حراري بمعدل

 

 q  q . cosaxحيث انه  a ، qثوابت اذا كان وجهي

الجدار مثبتين عند درجة جرارة  Twاشتق تعبير لحساب توزيع درجات الحرارة داخل الجدار ؟

( 10درجات)

س -4زعنفة وتدية مثبتة على جدار درجة حرارته  ، 100cقطر الزعنفة  10mmوطولها  ، 50mmيحيط بالزعنفة
2
من الخارج هواء درجة حرارته  30cومعامل انتقال الحرارة بالحمل  ، 50W m .cاذا علمت ان كفاءة الزعنفة

 f  0 .9

 ،احسب كمية الحرارة المفقودة من الزعنفة ؟

( 10درجات)


س -5هواء درجة حرارته  24 cيجري بسرعة  5 m sفوق صفيحة مستوية طولها  4mودرجة حرارة سطحها

مثبتة عند  ، 130 cاحسب معدل انتقال الحرارة بين الصفيحة والهواء لكل مترعمق

( 10درجات)


س -6زيت محرك درجة حرارته  30 cيدخل انبوب قطره  1cmبمعدل تدفق كتلي  ، 0.2 Kg sاذا كانت درجة

حرارة سطح االنبوب من الداخل مثبتة عند  120 cاحسب طول االنبوب الالزم لرفع درجة حرارة الزيت بمقدار

( 10درجات)
 10 c؟ مالحظة :اعتبر الجريان غير تام التكوين .

انتهت االسئلة بالتوفيق للجميع...

