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كلية اهلندسة –جامعة مصراتة

القسم /اهلندسة امليكانيكية

االمتحان النهائي ملقرر/ديناميكا حرارية (ME 310) II

الزمن 3 /ساعات

التاريخ 2017/01/25 /م

أستاذ املادة /مصطفى العائب
رقم الطالب:

اسم الطالب:

مالحظات :يسمح باستخدام جداول وخمططات الديناميكا احلرارية وملخصات القوانني دون شروح او امثلة.

أجب عن مجيع األسئلة التالية ،ذاكراً االفرتاضات وموضحاً اخلطوات ومستعيناً باملخططات كلما أمكن ذلك:
السؤال األول:
أ.

( 10درجات موزعة بالتساوي)
ضع عالمة ( )امام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة اخلاطئة:
 .1ي قال للمنظومة أنها يف احلالة امليتة عندما تكون يف حالة اتزان ديناميكي حراري مع حميطها.
 .2تزداد الكفاءة احلرارية لدورة براينت املثالية بزيادة نسبة الضغط وهذا هو احلال أيضا بالنسبة للتوربينات الغازية احلقيقية.
 .3يساهم إعادة التسخني يف احملطات البخارية يف رفع كفاءة الدورة عن طريق زيادة درجة احلرارة املتوسطة اليت تطرد عندها
احلرارة.
 .4تعترب دورة التربيد بانضغاط البخار املثالية دورة انعكاسية داخليا.
 .5تفرتض دورات اهلواء القياسية أن مائع التشغيل هو حجم ثابت من اهلواء خالل الدورة كلها.

ب.

معدة اسطوانة ومكبس حتتوي على  0.05 kgخبار عند  1 MPaو  . 300°Cمتدد البخار إىل احلالة النهائية 200 kPa
و  150°Cمنتجاً شغالً ,قدرت احلرارة املفقودة من املنظومة إىل احمليط خالل هذا االجراء بـ  . 2 kJبافرتاض أن احمليط عند :
 ، To=25°C & Po=100 kPaأوجد:
 .1أكسرجيا البخار يف احلالة االبتدائية والنهائية.
 .2التغري يف اكسرجيا البخار خالل االجراء.
 .3االكسرجيا التالفة يف هذا االجراء.
 .4كفاءة القانون الثاني هلذا االجراء.

السؤال الثاني:
أ.

( 10درجات موزعة بالتساوي)
علل!!
.1تكون الالإنعكاسية موجبة جلميع االجراءات احلقيقية.
 .2يؤدي ختفيض ضغط املكثف إىل زيادة كفاءة دورة رانكن.
 . 3ال يوصى باالسرتجاع يف التوربينات الغازية اليت تعمل عند نسب ضغوط عالية جداً.
 .4دورة كارنوت املعكوسة هي أكفأ دورة تربيد ميكن أن تعمل بني مستويي درجة حرارة معينني ولكن ال ميكن حتقيقها عملياً.
 . 5بالرغم ان النيرتوجني يسلك سلوك الغاز اخلامل عند درجة حرارة االحرتاق العادية إال أنه يؤخذ يف االعتبار عند حتليل إجراء
االحرتاق.

ب.

دورة توربني غازي مثالية مبرحلتني لالنضغاط ومرحلتني للتمدد ،هلا نسبة ضغط امجالية قدرها  .8يدخل اهلواء كل مرحلة من
مراحل الضاغط عند  300 Kوإىل كل مرحلة من مراحل التوربني عند  . 1300 Kأوجد نسبة الشغل املرتد والكفاءة احلرارية
وذلك يف احلالتني( :أ) بدون مسرتجع ( ،ب) باستخدام مسرتجع مثالي فاعليته . % 100

السؤال الثالث:
أ.

( 15درجة موزعة بالتساوي)
غرفة أبعادها  4 m x 6m x 2.5 mحتتوي على خليط من خبار املاء واهلواء عند  100 kPa & 25°Cمع رطوبة نسبية
 . %40احسب ما يلي .1 :نسبة الرطوبة

ب.

كان التحليل احلجمي خلليط غاز ي كما يلي . CO2 12% , O2 4% , N2 82% , CO 2% :بفرض سلوك الغاز
املثالي  ،أوجد:

ت.

 .2درجة حرارة نقطة الندى  .3الكتلة الكلية لبخار املاء يف الغرفة.
 .2الوزن اجلزيئي للخليط،

 .1التحليل الكتلي للخليط،

 .3ثابت الغاز للخليط.

حرق هيدروجني ( )H2عند  7°Cمع  % 20هواء زائد عند  7°Cأيضاً خالل اجراء احرتاق تدفق مستقر أديباتي .بفرض
االحرتاق الكامل ،أوجد درجة حرارة النواتج هلذا االجراء.
( 15درجة )

السؤال الرابع:

دورة ثنائية للتربيد تغذى باحلرارة وتستعمل مائع التربيد  134aكمائع تشغيل .يغادر البخار املشبع املرجل عند  100°Cويتمدد يف التوربني
إىل ضغط املكثف .يغادر البخار املشبع املبخر عند  ، -30°Cويضغط إىل ضغط املكثف .حتدد نسبة التدفق يف الدورتني بشكل جيعل التوربني ينتج
قدرة كافية إلدارة الضاغط فقط .خيلط كال التيارين اخلارجني معاً ويدخالن املكثف .ينفصل السائل املشبع اخلارج من املكثف عند 35.51°C
إىل تيارين بالنسبة الالزمة.
(أ)

وضح الدورة على خمطط  ، T-Sثم أوجد:
- 1نسبة معدل التدفق الكتلي يف دورة القدرة إىل معدل التدفق الكتلي يف دورة التربيد.
̇𝑄
 - 2أداء الدورة معرباً عنه بالنسبة. 𝐿⁄ ̇ :
𝐻𝑄

(ب)

إذا أعيد تسخني مائع التشغيل بعد متدده جزئيا يف التوربني  ،إىل نقطة البخار املشبع ومن ثم أعيد ليكمل متدده يف التوربني إىل
ضغط املكثف حبيث ال تتجاوز نسبة الرطوبة يف البخار عند خمرج التوربني  . %2وضح ذلك على خمطط  ، T-Sثم اوجد:
- 1الضغط الذي ينبغي إعادة التسخني عنده.
- 2التغري يف كفاءة دورة القدرة نتيجة إعادة التسخني ،ماذا تالحظ؟
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