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تمارین عامة
:1تمرین 

1ف بأّنها العمل الذي ینتجه محرك استطاعته والتي ُتعرّ kW.hاستنتج واحدة الطاقة المعروفة بالكیلواط ساعي 
kWبداللة واحدة خالل ساعة واحدةkJ    .

:2تمرین
.CH4احسب الكتلة المولیة لغاز المیتان 

:3تمرین
hضمن وعاء اسطواني ارتفاعه موجود500kgالحجم النوعي لمائع كتلته و الحجمیةالكتلة احسب  = 5m

.d= 3mوقطر قاعدته 

:4تمرین
.44kg.kmol-1إذا علمت أن كتلته المولیة . kgبواحدة N2Oمن غاز kmol0,6كمیة أوجد مایعادل

:5تمرین
.kg/kmol 32من األوكسجین إذا علمت أنّ كتلته المولیة kg 10احسب عدد الكیلوموالت الموجودة في 

:6تمرین
.K،°F،°RبواحدةC°25احسب درجة الحرارة

............................................................................................................................

:7تمرین
، بخار N2، النتروجینCO، أول أوكسید الكربون O2األوكسجین : احسب الثابت النوعي لكل من الغازات التالیة

. الماء

:8تمرین
. 1barوضغطه m3 4من األوكسجین باعتباره غازًا مثالیًا، حجمه 1kgاحسب درجة حرارة  
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:9تمرین
.MPa 0,6والضغط C°20عند درجة الحرارة COلغازالحجمیةالكتلة احسب 

:10تمرین

Pإذا كان حجم غاز مثالي عند الضغط  = 1bar 120ودرجة الحرارة°C 3یساويm3 فما هو حجمه عند ،
.الشروط النظامیة

:11تمرین

الكتلة المولیة لآلزوت (.C° 15و درجة الحرارة 1barمن اآلزوت عند الضغط g 4ماهو الحجم الذي تشغله 
28 g.mo-1(.

:12تمرین

وذلك إذا بقي 150Kعنها عند الدرجة 450Kكیف یمكن أن تتغیر سعة خزان یحوي غازًا مثالیًا عند الدرجة 
.الضغط ثابتًا في كلتا الحالتین

:13تمرین

=hارتفاعهاأسطوانة 100 cmوسطحهاA = 38cm2،ومقسومة بواسطة مكبس قابل ، تحوي على الهواء
. 1barوضغطه یساوي C°0إلى قسمین متساویین بحیث تكون درجة حرارة الهواء في كل قسمللحركة

:المطلوب

40احسب ضغط الهواء إذا تحرك المكبس اعتبارًا من موقعه الحالي مسافة قدرها cm علمًا أنّ درجة حرارة
.الهواء تبقى ثابتة

............................................................................................................................

:41تمرین
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O2الثابت النوعي للهواء إذا علمت أنّ التحلیل الحجمي یبّین أّنه یتكون منو احسب الكتلة المولیة = 23% ،N2 =

76% ،Ar MO2:هيkg.kmol-1كما أنّ الكتل المولیة لهذه الغازات مقدرة بـ .1% = = 32.  MN2 = 28.

MAr = 40.

:15تمرین

N2ویتكون من 50kgمزیج كتلته  = 25kg ،CO2 = 20kg،O2 = 5kg،المطلوب حساب:

. ـ التركیب الكتلي للمزیج الناتج

:16تمرین

، أوكسجینkg 5وآزوت،kg 10، یتكون من2barو ضغطهm3 10مزیج غازي موجود ضمن وعاء سعته
. C°30درجة حرارة المزیج. COوكمیة معینة من غاز أول أوكسید الكربون 

kg/kmolMO2:                                         نعلم أنّ  = 32, MN2 = 28, MCO = 28

rN2= 0,297 kJ/kg.K, rO2= 0,260kJ/kg.K, rCO= 0,297 kJ/kg.K,

. التركیب الحجمي للمزیج-CO  ،3كمیة-2.الضغوط الجزئیة لمكونات المزیج-1:والمطلوب حساب

:17تمرین

rgیتكون من ثالثة حجوم من الهواء و حجمین من غاز معین له غازات مثالیةمزیج = 680 J.kg-1.K-1 . ّنعرف أن
rairللهواء   = 287 J.kg-1.K-1.المطلوب:

.احسب النسب الحجمیة والنسب المولیة لمكونات المزیج-1
.احسب الكتل المولیة لمكوني المزیج-2
.احسب الكتلة المولیة للمزیجـ-3
.rللمزیج النوعياحسب الثابت -4
.احسب التحلیل الكتلي للمزیجـ-5
.1barوالضغط C°20احسب الكتلة الحجمیة للمزیج عند درجة الحرارة -6

............................................................................................................................
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:81تمرین
السعة الحراریة . یغليC°10حرارته األولیةمن الماء درجة0,001m3احسب  كمیة الحرارة الالزمة لجعل 

cالكتلیة الوسطیة للماء  ≈4,18 kJ/kg.Kالحجمیةتهوكتلρ=1000 kg/m3.

:91تمرین
r(یوجد كمیة من الهواء = 287 J.kg-1.K-1( حجمهاV1=0,01m3ضغط الهواء األولي  . ضمن خزان مغلق

P1=1bar ودرجة حرارتهT1=293K . حرارة ثابتة بحیث الدرجة تبقى خاللهایخضع هذا الهواء إلى عملیة عكوسة
.V2یصبح حجمه  

:في الحالتین، )باعتبار الهواء غازًا مثالیاً (الهواء أثناء العملیة العمل الذي یتبادله 1kgمن أجل احسب

V2 = 0,1. V1 ثّم عندما ،V2 = 5.V1 .
............................................................................................................................

:02تمرین
وكمیة الحرارة احسب ضغطه،. C°150ودرجة الحررة ، 5barمن الهواء عند الضغط1kgیوجد ضمن خزان 

: علمًا أّنه للهواء(.C°200المضافة إلیه إذا تّم تسخینه حتى الدرجة  ).Cp= 1,004 kJ.kg-1.K-1و 1,4=

:12تمرین
Cp(تحوي أسطوانة ذات مكبس كمیة من األوكسجین 0,917 kJ/kg.K وr = 0,260 kJ/.kg.K( حجمها

0,01 m317، ودرجة حرارتها °C3وضغطهاbar0,03إیزوباریًا حتى الحجم دتتمد m3.
، درجة الحرارة في نهایة عملیة التمدد- 3وكتلة الغاز،- 2احسب العمل الناتج عن عملیة التمدد،- 1باعتبار أنّ األوكسجین غازًا مثالیًا،  .الحرارة المضافة أثناء العملیةوكمیة - 4

:22تمرین
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............................................................................................................................

:02تمرین
وكمیة الحرارة احسب ضغطه،. C°150ودرجة الحررة ، 5barمن الهواء عند الضغط1kgیوجد ضمن خزان 

: علمًا أّنه للهواء(.C°200المضافة إلیه إذا تّم تسخینه حتى الدرجة  ).Cp= 1,004 kJ.kg-1.K-1و 1,4=

:12تمرین
Cp(تحوي أسطوانة ذات مكبس كمیة من األوكسجین 0,917 kJ/kg.K وr = 0,260 kJ/.kg.K( حجمها

0,01 m317، ودرجة حرارتها °C3وضغطهاbar0,03إیزوباریًا حتى الحجم دتتمد m3.
، درجة الحرارة في نهایة عملیة التمدد- 3وكتلة الغاز،- 2احسب العمل الناتج عن عملیة التمدد،- 1باعتبار أنّ األوكسجین غازًا مثالیًا،  .الحرارة المضافة أثناء العملیةوكمیة - 4

:22تمرین
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إلى عملیة انضغاط أدیباتیة عكوسة بحیث C°15ودرجة حرارته ،1barمن الهواء ضغطه 1kgیخضع 
.4barیصبح ضغطه النهائي   والعمل المقدم باعتبار الهواء غازًا مثالیًا كتلته المولیة   - 2احسب درجة الحرارة النهائیة، - 1

M = 28,950 kg/kmol.

:32تمرین
Cp(كمیة من األوكسجین = 0,917 kJ/kg.K وr = 0,260 kJ/kg.K.(

P1ضغطها kg 5مقدارها  = 12 bar  ودرجة حرارتها ،T1 = 300°C تتمدد إیزوترمیًا حتى یصبح حجمها 5V1والمطلوب. ، ثّم یخضع إلى عملیة انضغاط إیزوباري حیث تعود إلى حجمها األولي: .وتغّیر الطاقة الداخلیة لكّل عملیةحساب العمل،- 2.حساب بارامترات الغاز في النقاط الثالثة- 1

:42تمرین
إلى عملیة انضغاط بولیتروبیة عكوسة بحیث C°15ودرجة حرارته ،1barمن الهواء ضغطه 1kgیخضع 

)P.V1,3=cteأي عملیة االنضغاط من الشكل (=1,3nواألس البولیتروبي 4barیصبح ضغطه النهائي   احسب درجة الحرارة النهائیة،- 1 Mوالعمل المقدم باعتبار الهواء غازًا مثالیًا كتلته المولیة- 2 = 28,950 kg/kmol، وكمیة الحرارة المتبادلة أثناء العملیة،- 3 من الهواء أثناء العملیة،10kgوكمیة الحرارة التي یتبادلها - 4 ماذا تدل اإلشارة السالبة لكمیة الحرارة؟- 5

:52تمرین
البولیتروبي لعملیة االنضغاط البولیتروبیة العكوسة التي یخضع لها األوكسجین بحیث یصبح بها احسب األس 

وأّنه یطرح ،(bar, 15°C 1,05)إذا علمت أنّ حالته األولیة موصوفة بالبارامترات ، bar 4,2ضغطه النهائي 
ثّم احسب درجة الحرارة النهائیة . أثناء عملیة االنضغاط تساوي إلى ثلث العمل الذي یتلقاهفيكمیة من الحرارة

.لألوكسجین
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26مسألة 
تخضع لعملیة ترمودینامیكیة بحیث یصبح ضغطها 1barوضغطها T1=50°Cكمیة من الهواء درجة حرارتها  4bar 207ودرجة حرارتها°C .حدد نوع عملیة االنضغاط.

............................................................................................................................
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