كلية الھندسة المدنية والھندسة المعمارية – قسم الھندسة المعمارية

األربعاء  8جوان 2011

المستوى ) 1L :ليسانس( – S1 ،المقياس  :فيزياء البناية  – 2امتحان السداسي – 2

المدة  1 :سا و  30د

السؤال  07) 1نقاط( :
لدينا خزان مائي )  ،( ρ = 1 kg lبالشكل المقابل .على عمق
 ، h0 2يوجد محبس آلي ،يفتح متى تجاوز ضغط الماء به مقدار
 ،1,0736 barللسماح بخروج الماء الزائد.
h0
1bar = 105 Pa = 105 N/m2.
 .Iعندما يكون صمام المحبس في وضع اإلغالق :
B
A
 أوجد قيمة االرتفاع  h0؛ أوجد قيمة القوة المطبقة على صمام المحبس ،إذاكانت فتحة الصمام دائرية قطرھا d = 10 mm؛
 أوجد قيمة القوة المطبقة في المتر المربع على السطح  ،ABالموجود على عمق  h0من السطحالحر للماء.
h
 .IIيفتح صمام المحبس للسماح للماء بالتدفق خارج الخزان ،حتى المستوى  . 0بافتراض أن المائع
2
غير قابل لالنضغاط ومثالي،
 أحسب سرعة التدفق للماء عبر المحبس ،مع إھمال سرعة تحرك السطح الحر للماء؛ أحسب التدفق الحجمي . qvالسؤال  05) 2نقاط( :
 .Iلدينا ساقين ،إحداھا من الفوالذ واألخرى من النحاس ،طوالھما  l0 aو  l0cومعامالھما للتمدد الحراري،
بالترتيب  ( α a =12,0×10−6 1 ° K ) :و ) .( α a =17,0×10−6 1 ° K
 أوجد نسبة طولي الساقين االبتدائيين؛ إذا كان الفرق بين طولي الساقين  la − lc = dعند أي درجة حرارة ،أوجد بداللة  dالطوليناالبتدائيين للساقين.
 .IIمن أجل رفع درجة حرارة الجملة من  23إلى  ،100 °Cنحتاج إلى .7619 J
 أوجد السعة الحرارية الكتلية للمعدنيين بـ ) ،Cal/(Kg.°Kإذا كانت كتلتاھما الخطية )الكتلة لكل مترخطي( kg/m 0,2710 ،و  ،0,7850 kg/mلساقي النحاس والفــوالذ بالترتيب .يؤخذ .d = 5cm
السؤال  05) 3نقاط( :
أوجد بداللة السمك  ، e0معامل التبادل الحراري لحائط مكون من ثالث طبقات ،من الخارج إلى الداخل،
من :
W
 3e0 , λ1 = 0,84؛
 القرميد :m.° K
W
 2e0 , λ2 = 0,04؛
 صوف الزجاج :m.° K
W
، e0 , λ3 = 0,16
 الخشب :m.° K
مالحظة  :نھمل المقاومة السطحية للمساحتين الخارجية والداخلية للحائط.
 أوجد التدفق الحراري العابر للحائط في وحدة المساحة ،إذا كانت درجتا الحرارة الخارجية والداخلية : Text = 35°Cو  ،Tint = 18°C.بالترتيب.
2
 أوجد سمك كل طبقة إذا احتجنا إلى  10 W/mلضمان فرق درجة الحرارة المذكور.السؤال  03) 4نقاط( :
أوجد االستطاعة الصوتية للمصدر بالـ) (wattومستوى الشدة الصوتية بـالـ) (décibel : dBعلى بعد
 20 mعن المصدر ،إذا كانت الشدة الصوتية على بعد  1 mعن المصدر بقيمة  .50 dBنفترض أن الصوت
ينتشر عبر موجات كروية بشكل موزع بانتظام في الفضاء.
حظ موفق
المكلف بالمقياس  :عمر الحاج

