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االمتحان االنهائي لمقرر ميكانيكا موائع 2
ربيع 2105

زمن االمتحان3 :ساعات.

الثالثاء 2105/10/14

أ .عبدالمنعم محمد شنب

-------------------------------------------------------------------------------------------------

س .1أختر اإلجابة الصحٌحة 11( :درجات)
.1خارج الطبقة الحدٌة ( )Boundary Layerتكون اعتبارات اللزوجة لٌست ذات أهمٌة وذلك ألن تدرج السرعة:
.0

.3

2

 .2المسافة المقاسة عمودٌا ً بنفس المقدار الذي ٌجب أن ٌزاح به المائع لكً ٌعوض النقص فً التدفق بسبب تشكل الطبقة الحدٌة
ٌعرف بـ:

 .0سمك الزخم.

 .3سمك اإلزاحة.

 .2سمك الطاقة.

 .3إذا كان متوسط سمك السطح المتعرج ( )Kأكبر من سمك الطبقة الحدٌة فإن الدوامات التً تنشأ داخل الطبقة المضطربة تتغلغل داخل
التعرجات التً على السطح وبالتالً ٌصنف الجدار على أنه:
 .0ناعم هٌدرودٌنامٌكٌاً.

 .3متزن هٌدرودٌنامٌكٌاً.

 .2خشن هٌدرودٌنامٌكٌاً.

 .4عندما طوّ ر فون كارمن  Von - Karmanنظرٌة براندل لكمٌة الحركة وجد أن طول الخلط فً السرٌان المضطرب عبارة عن النسبة بٌن:
 .0التفاضل االول إلى التفاضل الثانً للسرعة المتوسطة.

 .2التفاضل الثانً إلى التفاضل األول للسرعة المتوسطة.

.3ال شئ مما ذكر.

 .5داخل منطقة الطبقة الحدٌة المضطربة تتشكل طبقة سفلٌة (ٌ )Sub-layerكون السرٌان خاللها دائماً:
 .0مضطرب.

 .3مستقر.

 .2رقائقً.

 .6خالل منطقة السرٌان المكتمل النمو فً االنابٌب (ٌ )Fully developed flowكون تدرج سرعة السرٌان دالة فقط فً:
 .0اتجاه السرٌان.

 .3اتجاه قوة القص.

 .2البعد عند مركز االنبوبة

 .7الشرط الحدي (ٌ )No slip boundary conditionشٌر إلً أن سرعة جزٌئات المائع المالصقة للجذار :
 .0تساوي صفر.

 .2تساوي أقصً قٌمة لها.

 .8خالل أي سرٌان لمائع إذا كان
 .0اسقرار للسرٌان.

 .3أكبر من السرعة المتوسطة للسرٌان.

فإن ذلك ٌشٌر إلى وجود ضغط عكسً وبالتالً فإنه من المحتمل حدوث:

 .3تأخر حذوث اإلضطراب.

 .2اضطراب مبكر للسرٌان.

 .9معادلتً فون كارمن وبراندل التصلحان إلٌجاد اجهاد القص عند مركز األنبوبة للسرٌان المضطرب بسبب:
.0وجود طبقة سفلٌة رقائقٌة عند المركز.

 .2ألن تدرج السرعة ٌساوي صفر عند المركز.

 .3غٌر ذلك.

 .11الجذر التربٌعً للمتوسط الحسابً لمربعات متوسطات السرعات المتذبذبة ٌعبر فٌزٌائٌا ً عن:
.0درجة اإلضطراب للسرٌان.

 .2شدة اإلضطراب للسرٌان.

 .3معامل اإلضطراب.

س .2اشتق معادلة تدرج السرعة للسرٌان المضطرب خالل أنبوب ناعم الجذران موضحا ً الخطوات بالتفصٌل.
(5.5درجة)

س .3اشتق تعبٌراً رٌاضٌا ً للسرعة الموضعٌة لسرٌان لزج بٌن سطحٌن متوازٌٌن البعد بٌنهما ( ) احداهما ثابت
واألخر ٌتحرك بسرعة ثابتة قدرها ( ).

(5.5درجة)

س .4زٌت لزوجته
وطوله

وكثافته

 .إذا علمت أن الضغط عند المدخل هو

ٌسري سرٌانا ً رقائقٌا خالل أنبوب دائري قطره
وعند المخرج

إذا كان األنبوب فً وضع أفقً وفً حال أن األنبوب ٌمٌل بزاوٌة قدرها

أحسب معدل التدفق
درجة موجبة على األفقً.
(5.5درجة)

س .5إذا علمت أن الفراغ بٌن المكبس وجذار األسطوانة هو
وقطره
ونهاٌة المكبس

وأن طول المكبس هو

احسب تسرب المائع الهٌدرولٌكً خلف المكبس عندما ٌكون الفرق فً الضغط بٌن بداٌة
متر من الماء ولزوجة المائع الهٌدرولٌكً

.

(5.5درجة)

س .6سخان شمسً ٌدخل المائع المراد تسخٌنه خالل القناة بٌن السطح الماص للحرارة و الغطاء الزجاجً
للسخان فإذا علمت أن الفراغ بٌن الغطاء الزجاجً والسطح الماص هو
طول القناة هو

وأن الفقد فً الضغط لكل متر من

احسب معدل التدفق لوحدة العرض من القناة ثم احسب أقصى اجهاد قص وأقصى

سرعة لإلنسٌاب( .لزوجة المائع

)

(6درجات)

س .7إذا كنت أنت المهندس المسؤول على خزانات الدٌزل فً احدى الحقول النفطٌة وحدث تصدع فً جدار أحد
وأنه تم تحدٌد الفرق فً الضغط بٌن وجهً
وكان سمك جدار الخزان
الخزانات بعرض
وطلبت من إدارة الحقل تقرٌراً
وان الصدع أحدث فراغ فً الجدار قدره
الصدع فوجد أنه
حسابٌا ً باألتً .0 :معدل تسرب الزٌت خالل الصدع .2 .أقصً سرعة للتسرب .3 .إجهاد القص علً جدار
(5.5درجة)
)
و الكثافة النسبٌة للوقود
(اللزوجة الدٌنامٌكٌة للوقود
الصدع .

س .8أحد المختبرات الطبٌة ٌوجد جهاز ٌتكون من سطحٌن متوازٌٌن البعد بٌنهما

ٌسري بٌنهما دم

سرٌانا ً رقائقٌا ً لغرض تحلٌله ،فإذا علمت أن اللوح العلوي للجهاز ٌتحرك بسرعة نسبٌة ثابتة قدرها

نسبة

الى اللوح السفلً الثابت .اكتب معادلة تدرج السرعة للسرٌان ثم احسب معدل تدفق الدم خالل الجهاز واجهاد
القص على السطح العلوي المتحرك إذا عملت أن الضغط هبط فً اتجاه السرٌان من
لكل

.

الى
(5.5درجة)

( اللزوجة الدٌنامٌكٌة للخام النفطً

)

س .9احسب سمك اإلزاحة ( )displacement thicknessوسمك الزخم ( )momentum thicknessوسمك
الطاقة ( )energy thicknessإذا علمت أن توزٌع سرعة داخل الطبقة الحدٌة ٌعطً بالعالقة
هً السرعة علً بعد

من سطح الصفٌحة و

هً سرعة السرٌان الحر علً بعد

⁄

) (

حٌث

من سطح الصفٌحة.
(5.5درجة)

س .11مائع ذو كثافة ( )ρولزوجة (ٌ )µتدفق بتأثٌر الجاذبٌة األرضٌة ( )gمن خالل فتحه قطرها ( )dفً قاع
خزان قطره ( )Dالموضح بالشكل ،فإذا كان ارتفاع سطح المائع فً الخزان ( ،)hفأوجد العالقة التً تربط بٌن
سرعة خروج المائع ( )Vوباقً المتغٌرات المؤثرة على التدفق مستخدما التحلٌل البعدي.

(5.5درجة)

س .11للمنظومة الموضحة بالشكل إذا علمت أن معدل التدفق الذي تولده المضخة هو ⁄
مصنوعة من الحدٌد الزهر الذي له خشونة قدرها

وأن قطرها

وأن األنبوبة

وأن مقدار التقلص عند النقطة  3هو

 .احسب الفقد فً الرفع بٌن النقطتٌن 0و 2والنقطتٌن 2و 3والنقطتٌن 3و 4إذا علمت أن البعد بٌن
النقطتٌن  2-0هو

البعد بٌن النقطتٌن  3-2هو

والبعد بٌن النقطتٌن  4-3هو

5.5( .درجة)

س.12نفث مائً مساحة مقطعه

وله سرعة قدرها

ٌصطدم بلوح مستوي مثبت بزاوٌة 31

درجة بالنسبة لمحور النفث .احسب القوة العمودٌة الناتجة من النفث على اللوح ثم احسب مركبات القوة
المحصلة فى اإلتجاه العمودي والعمودي على النفث وكذلك حدد كٌف سٌتوزع هذا النفث عند اصطدامه باللوح.
(5.5درجة)

