فصل الخريف 2017- 2016

كلية الهندسة  -جامعة مصراتة

القسم  :الهندسة الميكانيكية

االمتحان النهائي لمقرر محركات احتراق داخلي
أسم الطالب:

الزمن  :ساعتان
رقم الطالب :

أستاذ المادة  :د .فتحي أالمين

التاريخ 2017\01\26 :
السؤال االول ( 10درجات)
 -1اذكر النواتج الخارجة من ( )Catalyticفي حالة دخول Co, HC, NOx؟
 -A -2ياخد ( )Turbochargerحركة دورانة من المحرك ( .نعم  ,ال).
 -Bياخد ( )Superchargerحركتة من غازات العادم (نعم  ,ال).
 )Turbocharger( -A -3يزيد من ((. )Compression Ratioنعم  ,ال).
 )Turbocharger( -Bيزيد من (.)Thermal Loadingعلى المحرك( .نعم  ,ال).
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اكتب االسم العلمي لوحدة التحكم بالمحرك ؟ مع كتابة االختصار العلمي لها ؟
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 -Aاكتب االسم العلمي ل(النيترس) ؟
 -Bتقلص الشمعة الليزرية التلوث الناتج من المحرك وذلك بحرق نسبة اكبر من خليط الهواء والوقود( .نعم  ,ال).

السؤال الثاني ( 10درجات)
 -1في بعض االحيان يحتاج المحرك الى فحص الضغط ,ماهي الدواعي التي يتطلب عندها اجراء هذا النوع من الفحص ؟
 -2اذا استخدم االيثانول بمفردة (دون اضافات اخرى) كوقود بديل للمحركات ,هل هناك مشاكل مصاحبة لهذا النوع من الوقود
ام ال  .اذا كان نعم اذكر المشاكل ؟
 -3تعمل محركات السيارات الهجينة بالوقود االحفوري باالضافة احد انواع الوقود البديلة (.نعم  ,ال).
 -4اذكر ترتيب ( )Firing Orderفي محركات االربع اسطوانات؟
 -5اذكر طرق ادارة ( )Cam Shaftفي محركات االحتراق الداخلي؟
السئوال الثالث ( 10درجات)
 -1هل هناك قيمتان حراريتان للوقود ؟ اذا كان نعم اذكرها ؟
 -2تكون القيمة الحرارية للوقود السائل هي القيمة الحرارية العليا تحت حجم ثابت اما بالنسبة للوقود الغازي تكون تحت ضغط
ثابت ( .نعم  ,ال).
 -3اذكر انواع االستهالك النوعي للوقود ؟
 -4كثافة االيثانول هي  kg/L 789.0وكثافة الميثانول هي ( .kg/L 791.5نعم  ,ال).
 -5اكتب المصطلح العلمي لالختصارات االتية  BSFC , ISFC :؟

الصفحة  1من 2

السؤال الرابع ( 10درجات)
 -1تكون الكفاءة الحرارية لمحركات سيارات الديزل في المعتاد  %25وفي محركات البترول في حدود ( . %23.5نعم  ,ال).
 -2اذكر العوامل االساسية التي تساهم في فقد القدرة للمحرك (وتقليل القدرة الخارجة من المحرك)؟
 -3احسب ( )Friction Powerاذا علمت ان (  )Break Power = 20kWو ( )Indicated Power = 20kW؟
 -4يحدث ( )Pumping Lossعند االحمال الجزئية لمحركات الديزل نتيجة استخدام الخانق للتحكم في الحمل والسرعة .
(نعم  ,ال).
 -5اكتب المصطلح العلمي ( )Arabic & Englishلالختصارات االتية BMEP - RPM :
السؤال الخامس ( 10درجات)
 -1يستخدم نظام تقييم المحركات  DIN Ratingفي  USAبينما يستخدم نظام  SAE Ratingفي ( .EUنعم  ,ال).
 -2بمقارنة قدرة محركات الديزل بمحركات البنزين المساوية لها في السعة نجد ان قدرة محرك الديزل تكون اقل قدرة من
محركات البنزين علل؟
 -3يتاثر ( )IMEPبسعة المحرك (.نعم  ,ال).
 )Inlet & outlet Valves( -4يكونا مفتوحين معا في نهاية شوط العادم وبداية شوط السحب (.نعم  ,ال) .اذا كان االجابة
بنعم .اذكر االسم العلمي لهذا التراكب وكم درجة يكون وهل يحدث الكسح في هذه الفترة الزمنية ام ال ؟
 -5اذكر العوامل التي تؤثر على الكفاءة الحجمية للمحركات ؟

انتهت االسئلة
بالتوفيق للجميع

الصفحة  2من 2

