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أجب عن جميع األسئلة األتية :
س  8( :1درجات)
إدا كان الهواء ينساب خالل الناشر في الشكل بصورة منتظمة،أوجد العجلة
للمجال خالل الناشر كدالة في  Xإذا كان Uentrance=30.0m/s، L=2.0 m :
، Uexit=5.0m/s،تم إحسب مقدارها عند  X=0و x=1.0m؟
علما بأن منحني السرعة خالل الناشر علي طول خط المركز يعطي بالعالقة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س  9( 2درجات):
يسري ماء خالل أنبوب مخفض كما بالشكل ،الضغط اإلستاتيكي عند المقطع
()1و( )2يقاس بواسطة أنبوبة مانومتر علي هيئة شكل  Uمقلوبة تحتوي علي
زيت كتافته النسبية  SGأقل من الواحد.
أوجد قراءة المانومتر  h؟

ـ ـ ــ ــ ـ ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س  8( 3درجات):
وعاء إسطواني وزنه  79Nقلبت ووضعت في الماء كما بالشكل أوجد:
 -1فرق االرتفاع  hفي قراءة المانومتر؟
 -2مقدار القوة  Fالالزمة لبقاء الوعاء في وضعه كما بالشكل ؟

أنظر الورقة الثانية (خلف الورقة)  ......يتبع األسئلة.....
الصفحة  1من 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  8( 4درجات ) :
أوجد قطر الكره  Dالالزمة لفتح البوابة االسطوانية المعلقة من األعلي وموصولة
بالكرة كما بالشكل  ،عندما يصل مستوي الماء إلي  6mمن مركز البوابة إذا

كان وزنها  4500Nومركز تقلها متطابق مع مركز تقل نصف الدائرة.فإداعلمت
أن وزن الكرة  1500N/m3وأن عرض البوابة  1.5m؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  8( 5درجات ) :
يسري ماء خالل أنبوبة علي هيئة حرف  Uكما بالشكل ،عند القارنة ( )1كان
الضغط المطلق الكلي  200Kpaو  30Kg/sتسري خالل االنبوب ،وعند

القارنة ( )2الضغط المطلق الكلي  150Kpaبينما عند المقطع ( )3يخرج الماء
بمعدل  8Kg/sإلي الهواء الجوي ذو ضغط . 100Kpa
أوجد محصلة القوة في إتجاه  xوكدلك في إتجاه  z؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  9( 6درجات ) :
أتبت أن القدرة الناتجة من توربينة (عجلة) بلتون كما بالشكل تعطي بالعالقة:

حيت  ρالكتافة و ωالسرعة الدورانية  rنصف قطر العجلة و ̇𝑉 المعدل
الحجمي للسريان.
تم أوجد مقدار القدرة إذاعلمت أن  ρ =1000Kg/m3و  r=2mو
 𝑉̇ =10m3/sو  n=150rpmو  Vj=50m/sو ˚ β=160؟
يمكن اإلستعانة بالعالقة التالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنتهت األسئلة  ......بالتوفيق والنجاح للجميع (يرجي إرفاق ورقة األسئلة مع كراسة اإلجابة).

الصفحة  2من 3

الصفحة  3من 3

