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شكر وعرفان
الشكر والعرفاف هلل والتبريكات والصموات عمى رسولو وخادمو دمحم وعمى آلو وصحابتو وجميع مف تبعو وتَقِّفى أثره
إلى يوـ القيامة.
يود الكاتب اف يتقدـ بالشكر أجذلو لكل مف ساىـ بجيده وفكره ووقتو في إخراج ىذا الكتاب بالصورة المطموبػة
ويخص بذلؾ الزمالء /األساتذة بقسـ اليندسػة الميكانيكيػة بجامعػة وادي النيػل ػ عطبػرة وأيًػاإل اةخػوة /األسػاتذة
ُ
بقسـ اليندسة الميكانيكية بجامعة البحر األحمر ػ بورتسوداف.
الشػػكر والتقػػدير والعرفػػاف لمبروفيسػػور /محموووي ووس ع مووان الػػذي سػػاىـ بقػػدر كبيػػر فػػي مراجعػػة واعػػادة مراجعػػة
محتويات الكتاب.
اىدي ىذا الكتاب بصفة أساسػية لطػالب دبمػوـ وبكػالوريوس اليندسػة فػي جميػع التخصصػات خاصػة طػالب قسػـ
اليندسة الميكانيكية حيث يستعرض ىذا الكتاب الكثير مف التطبيقات في مجاؿ الديناميكا الح اررية وتطبيقاتيا.
وأُعبػػر عػػف شػػكري وامتنػػاني إلػػى المينػػدس /أسووامم محموووي ي عم و بمركػػز دانيػػة لخػػدمات الحاسػػوب والطباعػػة
بمدينة عطبرة الذي أنفق العديد مف الساعات في طباعة مراجعػة وتعػديل واعػادة طباعػة ىػذا الكتػاب أكثػر مػف
مرة .والشكر موصوؿ أيًاإل لمميندس /عوض عم بكري الذي شارؾ في تنسيق ىذا العمل.
أخي اإلر أرجو مف هللا سبحانو وتعالي أف يتقبل ىذا العمل المتواًع والذي آمل أف يكوف ذا فائدة لمقارئ.
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مقيمم
َّ
المقػ َّػدر ل سػػتاذ الجػػامعي فػػي إث ػراء حركػػة الت ػ ليه والتعريػػه
إف ِّ
مؤلػػه ىػػذا الكتػػاب وايمان ػاإل منػػو بالػػدور العظػػيـ و ُ
والترجم ػػة لمم ارج ػػع والكت ػػب اليندس ػػية ي م ػػل أف يف ػػي ى ػػذا الكت ػػاب بمتطمب ػػات بػ ػرام البك ػػالوريوس وال ػػدبموـ لط ػػالب
طػػى منػػاى
اليندسػػة الميكانيكيػػة ىندسػػة اةنتػػاج او التصػػنيع اليندسػػة الكيراائيػػة واليندسػػة المدنيػػة حيػػث ُي ِّ
الموح ػػد
نظري ػػة ومختبري ػػة ف ػػي ال ػػديناميكا الح ارري ػػة وتطبيقاتي ػػا .يتف ػػق ى ػػذا الكت ػػاب ل ويػ ػاإل م ػػع الق ػػاموس اليندس ػػي
َّ
ويعػد الكتػػاب مرجعػاإل فػػي مجالػو حيػػث يمكػف أف يسػػتفيد منػو الطالػػب والمينػدس والباحػػث .ىػذا الكتػػاب
السػوداني ُ
لمقرر لفترة ال تقل عف خمس وعشروف عاماإل.
مقتبس مف ُمذكرات مؤلفو في تدريسو ليذا ا ُ
ومختبريػاإل  .فقػد اشػتمل ىػذا الكتػاب عمػى
ييدؼ ىذا الكتاب لت كيد أىمية دراسة الػديناميكا الح ارريػة نظريػاإل عمميػاإل ُ
صياغة بعض النماذج الرياًية في الديناميكا الح ارريػة وتطويرىػا حتػى الوصػوؿ إلػى الصػيه النيائيػة المسػتخدمة
المختبرية.
في حل المسائل باةًافة ةيراده بعض األمثمة لنظـ مستخدمة في التطبيقات العممية و ُ
يشتمل ىػذا الكتػاب عمػى أراعػة فصػوؿ .ينػاقش الفصػل األوؿ القػانوف األوؿ لمػديناميكا الح ارريػة مػف وجيػات نظػر
قانوف بقاء الطاقة معادلة الالسرياف معادلة السرياف المستقر مف خالؿ العديػد مػف األمثمػة والمسػائل المحمولػة
باةًافة لمسائل إًافية في نياية الفصل .
أما الفصػل الثػاني فيسػتعرض اةجػراءات اةنعكاسػية والالإنعكاسػية فػي األنظمػة الح ارريػة كػمجراء الحجػـ الثابػت
اةجػراء ثابػػت درجػػة الحػ اررة واةجػراء متعػػدد اةنتحػػاء .ينػػاقش ىػػذا الفصػػل بعػػض الحػػاالت اليامػػة ةجػراءات ال
يمكف إفتراض أنيا إنعكاسية داخمياإل مثل التمرد الحر الخنق الخمطة االديباتيػة إجػراءات السػرياف اةنعكاسػي
واج ػراءات الس ػرياف الالمسػػتقر .تكػػوف ىػػذه الحػػاالت مشػػفوعة بالعديػػد مػػف األمثمػػة والمسػػائل المحمولػػة باةًػػافة
لبعض المسائل غير المحمولة.
أمػػا الفصػػل الثالػػث فيتنػػاوؿ القػػانوف القػػانوف الثػػاني لمػػديناميكا الح ارريػػة مػػف وجيػػات نظػػر عديػػدة مػػف أىميػػا ا لػػة
الح ارريػة القصػور الحػراري مخطػة درجػػة الحػ اررة – القصػػور الحػراري لبخػػار ول ػاز مثػػالي تمثيػل اةجػراءات
ii

اةنعكاسية عمى مخطة  T – sالقصور الحراري والالإنعكاسية واةتاحية باةًافة لعدد مف األمثمة والمسائل
ِ
بسة عمى القارئ ىًـ وفيـ ىذا الكتاب.
المحمولة وغير المحمولة التي نرجو أف تُ ّ
أما الفصل الرابع واألخير دورة المحرؾ الحراري المتمِثّمة في دورة كارنوت المثالية مقياس در
َّ
إف الكاتػػب ي مػػل أف يسػػاىـ ىػػذا الكتػػاب فػػي إثػراء المكتبػػة الجامعيػػة داخػػل السػػوداف وخارجػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف
المعرف ػػة وي م ػػل م ػػف الق ػػارئ ً ػػرورة إرس ػػاؿ ت ذي ػػة راجع ػػة إف كان ػػت ىنال ػػؾ ثَ َّم ػػة أخط ػػاء حت ػػى يس ػػتطيع الكات ػػب
تصويبيا في الطبعة التالية لمكتاب.
وهللا الموفق

المؤله
أكتوار 2018ـ
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الفصل األول
القانون األول لميينام كا الحراريم
()The First Law of Thermodynamics
 5.5بقاء الطاقم:

()Conservation of Energy

مفيوـ الطاقة والفرًػية التػي تقػوؿ أنيػا ال تسػتحدث وال تفنػى قػد تػـ تطويرىػا بواسػطة العديػد مػف العممػاء
في الجزء المبكر لمقرف التاسع عشر وأصبحت تعرؼ بمبدأ بقاء الطاقة.
القانوف األوؿ لمديناميكا الح اررية ىو ليس إال واحداإل مف التعبيرات ليذا المبدأ العاـ بمرجعية خاصة لطاقة
الح اررة والطاقة الميكانيكية ( i.e.الش ل).
عندما يتـ عمل نظاـ ليؤدى دورة كاممة فمف صافي الش ل ُيبذؿ عمػى أو بالنظػاـ .إعتبػر دورة يكػوف فييػا
صافى الشػ ل مبػذوالإل بالنظػاـ .بمػا أ َّف الطاقػة ال يمكػف خمقيػا (اسػتحداثيا) ف َّ
ػمف ىػذه الطاقػة الميكانيكيػة يجػب أف
يتـ إمدادىا مف بعض مصادر الطاقػة .لقػد ت َّػـ ا ف إعػادة النظػاـ لحالتػو اةبتدائيػة وىكػذا ف َّ
ػمف طاقتػو الحقيقيػة ال
تت ير وبالتالي َّ
فمف الطاقة الميكانيكية لـ يتـ توفيرىا بالنظاـ نفسو.
الطاقة الوحيدة األخرى المشتركة في الدورة ىي الح اررة التي يتـ إكتسابيا وفقدىا في اةجراءات المختمفة.
بالتالي بمبدأ بقاء الطاقة َّ
فمف صافي الش ل المبذوؿ بواسطة النظاـ يساوى صافى الح اررة المكتسبة إلي النظاـ.
القانوف األوؿ لمديناميكا الح اررية يمكف بيانو كما يمي:
عندما يؤدي نظاماإل دورة ح اررية َّ
فمف صافي الح اررة المكتسبة إلي النظاـ مف بيئتو المحيطة تعػادؿ صػافي
الش ل المبذوؿ بواسطة النظاـ عمى بيئتو المحيطة.
بالرموز

1

حيػ ػ ػػث

تمثل المجموع لدورة كاممة.

م ال (:)5.5
فػػي محطػػة بخػػار معينػػة ينػػت التػػورايف  .1000kWوالح ػ اررة التػػي يػػتـ إمػػدادىا إلػػي البخػػار فػػي ال اليػػة
تعػػادؿ  2800kj/kgوالح ػ اررة التػػي يفقػػدىا (يطردىػػا) النظػػاـ إلػػي مػػاء التبريػػد فػػي المكِثّػػه تسػػاوى 2100kj/kg
وش ل مًخة الت ذية المطموب لًػ البخػار المكثَّػه إلػي ال اليػة يسػاوي  .5kWأحسػب معػدؿ إنسػياب البخػار
خالؿ الدورة بالػ  .kg/sيتـ توًيح الدورة تخطيطياإل في الشكل رقػـ ( )1.1ويػتـ توًػيح حػد النظػاـ الػذي يط ِّػوؽ
المحطة ب كمميا.
بصرامة َّ
فمف حد النظاـ ىذا يجب التفكير في َّأنو يطوؽ فقة مائع التش يل.
الحل:

 dQ  2800  2100  700 kj / kg

شكل ( )5.5محطم قيرة بخاريم
إجعل َّ
معدؿ إنسياب البخار 
 mبالػ kg/s

 kj / kg
  dQ  700 m

 dW  1000  5  955 kW  955 kj / kg
بالتالي في المعادلة ()1.1
1

  dQ   dW
955
 1.421 kg / s
700
kg/s
 5.8معايلم الالإنس اب (الالسريان):

 
m

  955
i.e. 700  m

= إنسياب البخار المطموب

i.e.

()The Non – Flow Equation

لقػػد تػ َّػـ التوًػػيح فػػي المقطػػع السػػابق أنػػو عنػػدما يػػؤدي نظام ػاإل يمتمػػؾ طاقػػة حقيقيػػة معينػػة دورة بتحويػػل
الح اررة والش ل َّ
فمف صافى الح اررة المكتسبة يكػوف مسػاوياإل لصػافي شػ ل الخػرج .ىػذا يكػوف صػحيحاإل لػدورة كاممػة
عن ػػدما تك ػػوف الطاق ػػة الحقيقي ػػة لمنظ ػػاـ مس ػػاوية لقيمتػ ػو الحقيقي ػػة اةبتدائي ػػة .إعتب ػػر ا ف إجػ ػراءاإل تك ػػوف في ػػو الطاق ػػة
الحقيقية لمنظاـ أخي اإلر أكبر مف الطاقة الحقيقية اةبتدائية .الفرؽ بيف صافي الح اررة المكتسبة وصافي ش ل الخرج
سيزيد الطاقة الحقيقية لمنظاـ
الكسب في الطاقة الحقيقية = صافي الح اررة المكتسبة – صافى ش ل الخرج
عندما يكوف صافي الت ثير ىو إنتقاؿ طاقة مف النظاـ بالتالي سيكوف ىنالؾ فقداإل في الطاقة الحقيقية لمنظاـ.
عنػػدما يكػػوف ىنالػػؾ مائع ػاإل لػػيس فػػي حركػػة فػ َّ
ػمف طاقتػػو الحقيقيػػة لكػػل وحػػدة كتمػػة تعػػرؼ بالطاقػػة الداخميػػة النوعيػػة
لممائع وتعطي بالرمز  .uتعتمد الطاقة الداخمية لمائع عمػى ًػ طو ودرجػة ح اررتػو وىػي فػي حػد ذاتيػا خاصػية.
الطاقة الداخمية لمكتمة  mيتـ كتابتيا كػ i.e. U

 . mu  Uوحدات الطاقة الداخمية  Uتكتب عادة كػ .kj

بمػػا أف الطاقػػة الداخميػػة خاصػػية فػ َّ
ػمف الكسػػب فػػي الطاقػػة الداخميػػة فػػي الت يػػر مػػف الحالػػة

إلػػي الحالػػة

يمكػػف

كتابتيا كػ .U – U
أيًاإل الكسب في الطاقة الداخمية = صافي الح اررة المكتسبة – صافي ش ل الخرج
2

2

1

1

U 2  U1   dQ   dW
ىذه المعادلة تكوف صحيحة ةجػراء أو سمسػمة مػف اةجػراءات بػيف الحالػة

والحالػة

بمعموميػة َّأنػو لػيس ىنالػؾ

سرياف لممائع إلي أو مف النظاـ .في أي إجراء ال سرياني سيكوف ىنالؾ إما ح اررة مكتسبة أو حػ اررة مفقػودة لكػف
3

ليس اةثناف نفس الشئ سيكوف ىنالؾ إما ش ل خرج أو ش ل دخل لكف ليس اةثناف .بالتػالي بمعتبػار الحػ اررة
المكتسبة إلي النظاـ كموجبة والش ل المبذوؿ ( i.e.ش ل الخرج) كموجب سنحصل عمى

U 2  U1  Q  W
i.e. Q  U 2  U1   W
 Q  U 2  U1   Wأو

()1.1

ىذه المعادلة تعرؼ بمعادلة طاقة المالسرياف .في أحواؿ كثيرة َّ
فمف المعادلة ( )1.1تكتب في صورة تفاًمية.
لمقػػدار ص ػ ير لمح ػ اررة المكتسػػبة  dQمقػػدار ص ػ ير لمش ػ ل المبػػذوؿ بالمػػائع  dWولكسػػب ص ػ ير فػػي الطاقػػة
الداخمية النوعية َّ
فمف
()1.3

dQ  du  dW

م ال (:)5.8
في شوط اةنً اط لمحرؾ إحتراؽ داخمي تكوف الح اررة المفقودة لماء التبريد مساوية لػ  45kj/kgوش ل الػدخل
مساوياإل لػ  .90kj/kgأحسب الت ير في الطاقة الداخمية النوعية لمائع التش يل ذاك اإلر ما إذا كاف كسباإل أـ فقداإل.
الحل:
( -veبما َّ
أف الح اررة مفقودة)

Q = - 45kj/kg

( -veبما أف الش ل ىو ش ل دخل لمنظاـ)

W = -90 kj/kg

مستخدماإل المعادلة ()1.1

Q  u 2  u1   W
 45  u 2  u1   90
 u 2  u1  90  45  45 kj / kg
kj/kg

= الكسب في الطاقة الداخمية 

1

م ال (:)5.1
فػػي أسػػطوانة محػػرؾ ى ػواء فػ َّ
ػمف الي ػواء المنً ػ ة لػػو طاقػػة داخميػػة نوعيػػة مقػػدارىا  240kj/kgعنػػد بدايػػة التمػػدد
بعػد التمػدد .أحسػب سػرياف الحػ اررة إلػي أو مػف األسػطوانة عنػدما يكػوف الشػ ل

وطاقة داخمية مقػدراىا 0kj/kg

المبذوؿ بواسطة اليواء أثناء التمدد مساوياإل لػ .100kj/kg
الحل:
مف المعادلة ()1.1

Q  u 2  u1   W
 Q  200  240   100  200  100  120 kj / kg
kj/kg

= الح اررة المفقودة باليواء

i.e.

مف الميـ مالحظة َّ
أف المعادالت ( )1.1( )1.1و ( )1.3تكػوف صػحيحة مػا إذا كػاف اةجػراء إنعكاسػياإل أـ غيػر
ذلؾ .ىذه ىي معادالت طاقة.
ةجراء سرياف إنعكاسي سنمتمؾ مف المعادلة ()1.1
2

W   pdv
1

أو لكميات ص يرة

dW = p dv

بالتالي ألي إجراء ال سرياني إنعكاسي معوًاإل في المعادلة ()1.3
()1.1

dQ  du  pdv

أو بالتعويض في المعادلة ()1.1
()1.1

Q  u 2  u 1    pdv
2

1

المعادالت ( )1.1( )1.1يمكف استخداميما فقة ةجراءات ال سريانية إنعكاسية مثالية.

1

 5.1معايلم السريان المستقر:

()The Steady Flow Equation

فػػي المقطػػع ( )1.1قيػػل أف الطاقػػة الداخميػػة لمػػائع تكػػوف ىػػي الطاقػػة الحقيقيػػة لممػػائع نتيجػػة لخواصػػو الديناميكيػػة
الح اررية .عندما يكوف ىنالػؾ مػائع كتمتػو  1kgبطاقػة داخميػة نوعيػة  uيتحػرؾ بسػرعة  Cويكػوف عنػد إرتفػاع z
فػػوؽ مسػػتوي المرجعيػػة بالتػػالي َّ
فمنػػو يمتمػػؾ طاقػػة كميػػة مقػػدراىا  u  C2 / 2  zgحيػػث

 Cىػػي طاقػػة

الحركة لػ  1kgمف مائع و  zgىي طاقة الوًع لػ  1kgمف المائع.
فػػي معظػػـ المسػػائل العمميػػة فػػمف معػ َّػدؿ سػرياف المػػائع خػػالؿ ماكينػػة أو جػػزء (قطعػػة) مػػف جيػػاز يكػػوف ثابتػاإل .ىػػذا
النوع مف السرياف يسمي بالسرياف المستقر.
إعتبر  1kgمف مائع ينساب بسرياف مستقر خالؿ قطعة مف الجياز شكل ( .)1.1ىذا يشكل نظاـ مفتوح كما تـ
تعريفو في المقطع ( .)1.1يػتـ توًػيح الحػد قاطعػاإل ماسػورة المػدخل عنػد

والمخػرج عنػد المقطػع  .يسػمي ىػذا

الحد في بعض األحياف بسطح التحكـ والنظاـ المطوؽ بحجـ التحكـ.

شكل ( )5.8نظام مفتوح لسريان مستقر
إفترض َّأنو يتـ إمداد سرياف مستقر لح اررة بمقدار  Qوحدة لكل  kgمف المائع و َّ
أف كل  kgمف المائع يؤدى W
وحػػدة مػػف الشػ ل كممػػا يمػػر خػػالؿ الجيػػاز .وا ف لكػػي يػػتـ إدخػػاؿ  1kgمػػف المػػائع عبػػر الحػػد يتطمػػب ذلػػؾ إنفاقػاإل
لمطاقة؛ نفس الشئ لكي يتـ دفع  1kgمف المائع عبر الحد عند المخرج َّ
فمنو يتطمب أيًاإل إنفاقاإل لمطاقة.
يتـ توًيح مقطع المدخل مكب اإلر في الشكل ( )1.3أدناه

6

شكل ( )5.1مقطع عني ميخل النظام
إعتبر عنص اإلر مف مائع بطوؿ  Lواجعل مساحة المقطع العرًي لماسورة المدخل  .Aبالتالي سنحصل عمى
 = (p A ( × Lالطاقة المطموبة لدفع العنصر عبر الحد
(حجـ عنصر المائع) × = p
عميو
 = p vالطاقة المطموبة لػ  1kgمف المائع
(حيث  vىو الحجـ النوعي لممائع عند المقطع )l
نفس الشيء يمكف توًيح َّ
أف
 = p vالطاقة المطموبة عند المخرج لدفع لػ  1kgمف المائع عبر الحد
إعتبر ا ف الطاقة الداخمة والم ادرة لمنظاـ .الطاقة الداخمة لمنظػاـ تتكػوف مػف طاقػة المػائع المنسػاب عنػد المػدخل

C12


.  u1 
 z 2g 
2


مصػػطمح الطاقػػة  p vالح ػ اررة المكتسػػبة  Qوالش ػ ل المبػػذوؿ بواسػػطة المػػائع  .Wبمػػا َّ
أف ىنالػػؾ س ػرياف مسػػتقر
لممائع إلي أو مف النظاـ ستكوف ىنالؾ سريانات مستقرة لمح اررة والش ل بالتالي الطاقة المدخمة يجب أف تساوى
بالًبة الطاقة الم ادرة.
()1.6

C12
C2
 z1 g  p1v1  Q  u 2  2  z 2 g  p 2 v 2  W
2
2
2

u1 

تقريباإل في جميع المسائل في الديناميكا الح اررية التطبيقيػة يػتـ تجاىػل الت ييػرات فػي االرتفػاع و عميػو يمكػف حػذؼ
عناصر طاقة الوًع مف المعادلة .العناصر  uو  pvتقع عمى كال جانبي المعادلة وىي دائماإل ستكوف كذلؾ في
اةجػراء السػرياني بمػػا َّ
أف المػػائع يمتمػػؾ دائمػاإل طاقػػة داخميػػة معينػػة والعنصػػر  pvيعطػػي بػػالرمز  hالػػذي يعػػرؼ
بالمحتوى الحراري النوعي (.)Specific Enthalpy
()1.2

المحتوي الحراري النوعي i.e.

h  u  pv

المحتػػوى الح ػراري لمػػائع ىػػو خاصػػية لػػذلؾ المػػائع بمػػا َّ
أف المحتػػوى الح ػراري ىػػو خاصػػية مثػػل الطاقػػة الداخميػػة
الً ة الحجـ النوعي ودرجة الح اررة يمكف إدخالػو فػي أي مسػ لة ب ػض النظػر عػف َّ
أف اةجػراء سػرياني أـ ال
س ػرياني .المحتػػوى الح ػراري لكتمػػة  mمػػف مػػائع يمكػػف كتابتػػو كػ ػ  . mh  H  Hوحػػدات  hىػػي نفسػػيا كتمػػؾ
لمطاقة الداخمية.
معوًاإل المعادلة ( )1.2في المعادلة ()1.6

C12
C 22
h1 
 Q  h2 
W
2
2

()1.4

المعادلة ( )1.4تعرؼ بمعادلة طاقة السرياف المستقر .في السرياف المستقر َّ
فمف معدؿ إنسػياب الكتمػة لممػائع عنػد
أي مقطػػع ىػػي نفسػػيا عنػػد أي مقطػػع آخػػر .إعتبػػر أي مقطػػع عرًػػي  Aحيػػث تكػػوف سػػرعة المػػائع  Cبالتػػالي
َّ
معدؿ سرياف الحجػـ المػار بػالمقطع يكػوف  .CAأيًػاإل بمػا َّ
أف سػرياف الكتمػة ىػو عبػارة عػف سػرياف حجػـ مقسػوماإل
عمى الحجـ النوعي
()1.6

CA
 CA
v

َّ
 
معدؿ سرياف الكتمة
m

(حيث  = vالحجـ النوعي عند المقطع؛  ρالكثافة عند المقطع).
ىذه المعادلة تعرؼ بمعادلة االستم اررية لمكتمة.
بالرجوع لمشكل رقـ ()1.1

4

C1A1 C 2 A 2

v1
v2

 
m

م ال (:)5.1
فػػي توراينػػة وحػػدة توراينيػػة غازيػػة تنسػػاب ال ػػازات خػػالؿ التػػورايف عنػػد  17kg/sوتكػػوف القػػدرة المتولػػدة بواسػػطة
التوراينة مساوياإل لػ  .14,000 kWوتكوف المحتويات الحرارية لم ازات عند المدخل والمخرج ىما  1200kj/kgو
 360kj/kgعمػػى الترتيػػب والسػػرعات لم ػػازات عنػػد المػػدخل والمخػػرج ىمػػا  60m/sو  150m/sعمػػى الترتيػػب.
َّ
المعدؿ الذي تفقد بو الح اررة مف التوراينة .أوجد أيًاإل مساحة ماسورة المدخل بمعمومية أف الحجػـ النػوعي
أحسب
لم ازات عند المدخل .0.5m /kg
الحل:
يتـ توًيح تمثيل تخطيطي لمتوراينة في الشكل ( )1.1أدناه.
مف المعادلة ()1.4

C12
C 22
h1 
 Q  h2 
W
2
2

شكل ( )5.1توربين غازي
C12 60 2 2 2 60 2 kg m 2

m /s 
 طاقة الحركة عند المدخل
2
2
2 s 2 kg

 1800 N m / kg  1.8 kj / kg
6

C 22
 طاقة الحركة عند المخرج
(طاقة الحركة عند المدخل) ×  2.52
2
(  C = 2.5Cبما أف) kj/kg

×

=

14,000
kj / kg  823 .5 kj / kg
17

W

بالتعويض في المعادلة ()1.4

1200  1.8  Q  360  11.25  823 .5

 Q  7.02 kj / kg
W

=

×

= الح اررة المفقودة i.e.

= kj/kg

ةيجاد مساحة المدخل استخدـ المعادلة ()1.6


vm
C

CA
v

A 

17  0.5
 0.142 m 2
60

 
i.e. m

 A1 مساحة المدخل 

م ال (:)5.1
ينساب ىواء بمستقرار بمع َّػدؿ  0.4kg/sخػالؿ ًػاغة ىػواء حيػث يػدخل بسػرعة  6m/sبًػ ة  1barوبحجػـ
ن ػػوعي  0.85m /kgوي ػػادر بس ػػرعة  4.5m/sوبًػ ػ ة  6.9barوحج ػػـ ن ػػوعي  .1.6m /kgوتك ػػوف الطاق ػػة
الداخمية النوعية لميواء الم ادر أكبر مف تمؾ لميواء الداخل بمقػدار  .88kj/kgمػاء التبريػد الموجػود فػي تجػاويه
محيطػػة باألسػػطوانة يمػػتص الحػ اررة مػػف اليػواء بمعػ َّػدؿ  .59kj/sأحسػػب القػػدرة المطموبػػة ةدارة الًػػاغة ومسػػاحة
المقطع العرًي لمدخل ومخرج الماسورة.
الحل:
في ىذه المس لة مف المالئـ أكثر كتابة َّ
معدؿ السرياف كما في المعادلة ( )1.6بحذؼ العناصر .z

C12
C 22
u1 
 p1 v1  Q  u 2 
 p2 v2  W
2
2
16

ىنالؾ تمثيل تخطيطي لمًاغة يتـ توًيحو في الشكل ( )1.1أدناه.
ممحوظم :الح اررة المفقودة عبر الحد تكوف مكافئة لمح اررة المزالة بماء التبريد مف الًاغة.
C12 6  6

j / kg  18 J / kg
2
2
C 22 4.5  4.5

j / kg  10.1 J / kg
2
2

p1 v1  1 10 5  0.85  85,000 J / kg
p 2 v 2  6.9  10 5  0.16  110,000 J / kg

u 2  u1  88kj / kg

شكل ( )5.1تم يل تخط ط لمضاغط

59
 147 .5 kj / kg
0.4

  59 kj / s الح اررة المفقودة

 C12 C 22 
W  u 1  u 2   p1 v1  p 2 v 2       Q
2 
 2
i.e. W  88  85  110.4  0.018  0.0101  147.5   260.9 kj / kg
(ممحوظة :يكوف الت ير في طاقة الحركة ص ير جداإل بحيث يمكف تجاىمو بالمقارنة مع العناصر األخرى).
kj/kg
kW

= ش ل الدخل المطموب i.e.
= × 0.4kj/s
11

=

مف المعادلة ()1.6

CA
v

 
m

0.4  0.85 2
m  0.057m 2
6
m

i.e. A1 

= مساحة المقطع العرًي لماسورة المدخل i.e.

نفس الشيء

0.4  0.16 2
m  0.014m 2
6
m

A2 

= مساحة المقطع العرًي لماسورة المخرج i.e.

في المثاؿ ( )1.1تـ استخداـ معادلة طاقة السرياف المستقر بالرغـ مػف الحقيقػة التػي تقػوؿ أف االنًػ اط يتكػوف
مػػف :سػػحب ى ػواء؛ إنً ػ اط فػػي أسػػطوانة م مقػػة؛ وتصػريه ى ػواء .يمكػػف إسػػتخداـ معادلػػة الس ػرياف المسػػتقر َّ
ألف
دورة اةجػراءات تحػػدث مػرات عديػػدة فػػي الدقيقػػة بالتػػالي فػ َّ
ػمف التػ ثير المتوسػػة يكػػوف سػرياف مسػػتقر ليػواء خػػالؿ
الماكينة.
 5.1مسائل(Problems) :
 -1في ًاغة ىواء يحدث اةنً اط بطاقة داخمية ثابتة وىنالؾ  50kjمػف الحػ اررة يػتـ فقػدىا لمػاء التبريػد لكػل
 kgمف اليواء .أوجد الش ل المطموب لشوط اةنً اط لكل  kgمف اليواء.
)Ans. (50kj/kg
 -1في شوط اةنً اط لتوراينة غاز َّ
فمف الش ل المبذوؿ عمى ال از بواسطة الكباس يسػاوي  70kj/kgوالحػ اررة
المفقودة لماء التبريد تعادؿ  .42kj/kgأوجد الت ير في الطاقة الداخمية ذاك اإلر ما إذا كانت كسباإل أـ فقداإل.
(كسب Ans. (28 kj/kg
 -3كتمة غاز بطاقة داخمية مقدارىا  1500 kjتكوف محتػواة فػي أسػطوانة ذات عػزؿ حػراري مثػاليُ .يسػمح لم ػاز
بالتمػدد خمػه الكبػاس حتػى تكػوف طاقتػو الداخميػة مسػاوية ل ػ  .1400 kjأحسػب الشػ ل المبػذوؿ بال ػاز .إذا كػاف
11

التمػػدد يتبػػع القػػانوف = constant
َّ

 pvالً ػ ة والحجػػـ االبتػػدائياف لم ػػاز ىمػػا  28barو  0.06mعمػػى

الترتيب أحسب الً ة والحجـ النيائياف.
) Ans. (100 kj ; 4.59 bar , 0.148 m
 -1لم ػ ػػازات ف ػ ػػي أس ػ ػػطوانة مح ػ ػػرؾ إحتػ ػ ػراؽ داخم ػ ػػي طاق ػ ػػة داخمي ػ ػػة مق ػ ػػدارىا  800kj/kgوحج ػ ػػـ ن ػ ػػوعي مق ػ ػػداره
 0.06m /kgعند بداية التمدد تمدد ال ازات يمكف إفتراض حدوثو طبقاإل لمقانوف االنعكاسػي pv =constant
مف  55barإلي  .1.4barوتكوف الطاقة الداخمية بعد التمدد مساوياإل ل ػ  .230kj/kgأحسػب الحػ اررة المفقػودة إلػي
أسطوانة ماء التبريد لكل  kgمف ال ازات أثناء شوط التمدد.
)Ans. (104 kj/kg
 -1توراينػة بخػػار تسػػتقبل سػرياف بخػػار بمقػػدار  .1.35kg/sوتقػػوـ بتوليػػد  .500kWفقػػداف الحػ اررة مػػف ال ػػالؼ
يمكف تجاىمو.
أ -أوجػػد الت يػػر فػػي المحتػػوي الحػراري النػػوعي عبػػر التوراينػػة عنػػدما يػػتـ تجاىػػل السػػرعات عنػػد المػػدخل والمخػػرج
والفرؽ في اةرتفاع عند المدخل والمخرج.
ب -أوج ػػد الت ي ػػر ف ػػي المحت ػػوي الحػ ػراري الن ػػوعي عب ػػر التوراين ػػة عن ػػدما تك ػػوف الس ػػرعة عن ػػد الم ػػدخل مس ػػاوية ل ػ ػ
 60m/sالسرعة عند المخرج  360m/sوتبعد ماسورة المدخل مسافة  3mفوؽ ماسورة العادـ.
)Ans. (370 kj/kg, 433 kj/kg
 -6بخار ذو سرياف مستقر يدخل مكثَّفػاإل بمحتػوى حػراري مقػداره  2300kj/kgوبسػرعة  .350m/sي ػادر البخػار
المتك ػػاثه المكِثّػػه بمحت ػػوى حػ ػراري مق ػػداره  160kj/kgوبس ػػرعة مق ػػدارىا  .70m/sأوج ػػد الحػ ػ اررة المنتقم ػػة لم ػػائع
المكثَّه.
التبريد لكل  kgمف البخار ُ
)Ans. (- 2199 kj/kg
 -2توراينػػة تشػػت ل تحػػت شػػروط سػرياف مسػػتقر تسػػتقبل بخػػا اإلر عنػػد الحالػػة التاليةً:ػ ة 13.8bar؛ حجػػـ نػػوعي
0.143m /kg؛ طاق ػػة داخمي ػػة 2590kj/kg؛ س ػػرعة  . 30m/sوحال ػػة البخ ػػار الم ػػادر لمتوراين ػػة ى ػػيً :ػ ػ ة
0.35bar؛ حج ػػـ ن ػػوعي 4.37m /kg؛ طاق ػػة داخمي ػػة 2360kj/kg؛ س ػػرعة  . 0m/sتُفق ػػد الحػ ػ اررة إل ػػي البيئ ػػة
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المحيطػػة بمعػ َّػدؿ  .0.25kj/sإذا كػػاف معػ َّػدؿ س ػرياف البخػػار يسػػاوي  0.38kj/sمػػا ىػػي القػػدرة المتولػػدة بواسػػطة
التوراينة.
)Ans. (102.8 kW
 -4الفوىػػة ىػػي عبػػارة عػػف جيػػاز لزيػػادة السػػرعة لجػػدوؿ مػػائع ذو سػرياف مسػػتقر .عنػػد المػػدخل لفوىػػة معينػػة فػ َّ
ػمف
المحتوى الحراري لممائع يكوف  3025 kj/kgوالسرعة  .60m/sعند المخرج مف الفوىة يكوف المحتوى الحراري
kj/kg

 .إذا كانت الفوىة أفقية والفقد الحراري منيا يتـ تجاىمو.

أ -أحسب السرعة عند مخرج الفوىة.
ب -إذا كانػػت مسػػاحة المػػدخل تسػػاوي  0.1mوالحجػػـ النػػوعي عنػػد المػػدخل يسػػاوي  0.19m /kgأوجػػد معػ َّػدؿ
سرياف المائع.
ج -إذا كاف الحجـ النوعي عند مخرج الفوىة يساوي  0.5m /kgأوجد مساحة المخرج لمفوىة.
) Ans. (688 m/s , 31.6kg/s , 0.0229m
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الفصل ال ان
اإلجراءات اإلنعكاس م والال انعكاس م
)(Reversible and Irreversible Processes
فػػي الفصػػوؿ السػػابقة تػػـ إشػػتقاؽ معػػادالت الطاقػػة ةج ػراءات الػػال س ػرياف ولمس ػرياف وتػػـ تقػػديـ مفػػاىيـ
اةنعكاسية والالإنعكاسية ومناقشة خواص البخار وال ازات المثالية .ال رض مف ىذا الفصل ىو إعتبار إجراءات
مف الواقع العممي وتوحيد ىذا بالعمل الموجود في الفصوؿ السابقة.
 8.5إجراءات ال سريان م إنعكاس م(Reversible Non – Flow Processes) :
 .5إجراء الحجم ال ابت)Constant Volume Process) :
في إجراء ثابػت الحجػـ تكػوف مػادة التشػ يل محتػواة فػي وعػاء صػمد ( )rigid vesselبالتػالي فػمف حػدود
النظاـ تكوف غير قابمة لمحركة و ال يمكف أف يكوف ىنالؾ ش الإل مبػذوالإل عمػى أو بالنظػاـ غيػر شػ ل دخػل عجمػة
التحريؾ .سيتـ إفتراض أف الحجـ الثابت يتًمف ش الإل ص ي اإلر صفرياإل ما لـ ُيذكر غير ذلؾ.
مف معادلة طاقة الال سرياف ()1.1

Q  u 2  u1   W
بما َّأنو ليس ىنالؾ ش الإل مبذوالإل عميو نحصل عمى
()1.1

Q  u 2  u1

أو لكتمة  mمف مادة التش يل
()1.1

Q  U 2  U1

تستخدـ جميع الح اررة المكتسبة في إجراء الحجـ الثابت في زيادة الطاقة الداخمية.
يػتـ توًػيح إجػراء حجػػـ ثابػت لبخػار عمػى مخطػػة  p – vفػي الشػكل رقػـ ()(a

) .ولقػػد تػـ إختيػار الحػػاالت

األولية و النيائية لتكونا في المنطقة الرطبة والمنطقة المحمصة عمى الترتيب .في الشكل رقـ ()(b
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) يتـ

توًيح إجراء ثابت الحجـ عمى مخطة  p – vل از مثالي  .ل از مثالي نحصل عمى

Q  mc v T2  T1 

شكل ( )8.5إجراء ابت الحجم لبخار ولغاز م ال
 .8إجراء الضغط ال ابت)Constant Pressure Process( :
يمكف المالحظة مف األشكاؿ (((a

) و ()(b

) عندما تكوف حدود النظاـ غير مرنة كما في إجراء

إف الً ة يرتفع عندما يتـ إمداد الح اررة .بالتالي ةجراء ثابت الً ة َّ
الحجـ الثابت َّ
فمف الحد يجػب أف يتحػرؾ
ًد مقاومة خارجية كمما يتـ إمداد الح اررة؛ كمثاؿ ف َّ
ػمف مائعػاإل فػي أسػطوانة خمػه كبػاس يمكػف ترتيبػو ألداء إجػراء
ػمف الشػ ل يكػوف
ثابت الًػ ة .بمػا َّأنػو يػتـ دفػع الكبػاس خػالؿ مسػافة معينػة بػالقوة التػي يؤدييػا المػائع بالتػالي ف َّ
مبذوالإل عمى بيئتو المحيطة.
مف المعادلة ألي إجراءاإل إنعكاسياإل
v2

W   pdv
v1

عميو بما أف  pتكوف ثابتة
v2

W   p dv  pv 2  v1 
v1

مف معادلة طاقة الال سرياف ()1.1
Q = (u – u ) + W
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بالتالي ةجراء ثابت الً ة إنعكاسي
Q  u 2  u1   pv2  v1   u 2  pv2   u1  pv1 

ا ف مف المعادلة ( )1.2المحتوى الحراري  h = u + pvبالتالي
()1.3

Q  h 2  h1

أو لكتمة  mلمائع
()1.1

Q  H 2  H1

إجراء الً ة الثابت لبخار يكوف َّ
موًحاإل عمى مخطة  p – vفي الشكل ().)2.1(a
لقد تـ إختيار الحاالت األولية والنيائية لتكونا في المنطقة الرطبة والمنطقة المحمصة عمى الترتيب .في الشكل
()(b

) يتـ توًيح إجراء ثابت الً ة ل از مثالي عمى مخطة

.p – v

ل از مثالي نحصل مف إجراء الالسرياف اةنعكاسي عند ً ة ثابت عمى

Q  mc p T2  T1 

شكل ( )8.8إجراء ابت الضغط لبخار ولغاز م ال
َّ
المظمم ػػة تمث ػػل الشػ ػ ل المب ػػذوؿ بواس ػػطة الم ػػائع
الح ػػن َّأن ػػو ف ػػي األش ػػكاؿ () )2.2(aو () )2.2(bأف المس ػػاحات
) .p (v – v
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م ال (:)8.5
كتمػػة مقػػدارىا  0.05kgمػػف مػػائع يػػتـ تسػػخينيا بً ػ ة ثابػػت مقػػداره  2barحتػػى يكػػوف الحجػػـ المحتػػل مسػػاوياإل لػ ػ
 .0.0658mأحسب الح اررة المكتسبة والش ل المبذوؿ:
 /aعندما يكوف المائع بخا اإلر إبتدائياإل جافاإل مشبعاإل.
 /bعندما يكوف المائع ىواء إبتدائياإل عند °C

.

الحل:
 /aإبتدائياإل يكوف المائع جافاإل مشبعاإل عند الً ة  2barبالتالي
h = hg at 2 bar = 2707 kj/kg
نيائياإل يكوف المائع عند  2 barويعطي الحجـ النوعي بػ

بالتالي مف المعادلة ()1.1

Q  H 2  H1  mh 2  h1   0.05  3072  2707   18.25 kj
= الح اررة المكتسبة i.e.

× 361= 18.25kj

شكل ( )8.1إجراء لبخار
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َّ
المظممػة؛ i.e.
يتـ توًيح اةجػراء عمػى مخطػة  p – vفػي الشػكل ( .)1.3يػتـ إعطػاء الشػ ل المبػذوؿ بالمسػاحة

W  pv 2  v1 N.m / kg
v1  v g at 2 bar  0.8856 m3 / kg, v 2  1.316 m3 / kg
 W  2  10 5 1.316  0.8856   2  10 5  0.4304 N.m / kg
  0.05  2  10 5  0.4304  10 3 N.mالش ل المبذوؿ بالكتمة الكمية الموجودة
kj

=

 /bمستخدماإل المعادلة
p2 v2
2  10 5  0.0658

 917K
mR 0.05  0.287  10 3

T2 

ل ا اإلز مثالياإل يؤدي إجراءاإل ثابت الحجـ

Q  mc p T2  T1 
  0.05  1.005917  403 الح اررة المكتسبة

i.e.

(حيث )T = 130 + 273 = 403K

 0.05  1.005  514  25.83 kj
َّ
المظممة i.e.
يتـ توًيح اةجراء عمى مخطة  p – vفي الشكل ( .)1.1يتـ إعطاء الش ل المبذوؿ بالمساحة
 W  pv 2  v1 N.m / kgمف المعادلة pv = RT
  R T2  T1   0.287 917  403 kj / kgالش ل المبذوؿ
  0.05  287  514الطاقة المبذولة بكتمة ال از الموجودة i.e.
=

kj
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شكل ( )8.1إجراء لغاز م ال
.1اإلجراء ابت يرجم الحرارة:
)(Constant Temperature Process or Isothermal Process
اةجػراء عنػد درجػػة حػ اررة ثابتػػة يسػمي بػػمجراء ثابػت درجػة الحػ اررة .عنػدما يتمػػدد مػائع فػػي أسػطوانة خمػػه
كباس مف ً ة ٍ
عاؿ إلي ً ة منخفض يكوف ىنالؾ ميالإل ليبوط درجة الح اررة .فػي التم ّػدد ثابػت درجػة الحػ اررة
فػػمف الح ػ اررة يجػػب أف تًػػاؼ بمسػػتمرار لكػػي تحػػافن عمػػى درجػػة الح ػ اررة عنػػد القيمػػة اةبتدائيػػة .نفػػس الشػػئ ف ػي
انً اط ثابت درجة الح اررة فمف الح اررة يجب إزالتيا مف المائع باستمرار خالؿ اةجراء .يػتـ توًػيح إجػراء ثابػت
درجة الح اررة عمى مخطة  p – vكما في الشكل ( .)1.1لقد تػـ إختيػار الحػاالت اةبتدائيػة والنيائيػة فػي المنطقػة
الرطبة والمنطقة المحمصة عمى الترتيب.
مػػف الحالػػة  1إلػػي الحالػػة  Aيبقػػي الً ػ ة عنػػد  pبمػػا َّأنػػو فػػي المنطقػػة الرطبػػة فػ َّ
ػمف الً ػ ة و درجػػة
الح اررة ىما قيمتا التشبع المنػاظرة .عميػو يمكػف المالحظػة َّ
أف اةجػراء ثابػت درجػة الحػ اررة لبخػار يكػوف أيًػاإل عنػد
ً ة ثابت ويمكف استخداـ المعادالت ( )1.3و( e.g.( )1.1الح اررة المكتسػبة مػف الحالػة  1إلػي الحالػة  Aلكػل
 kgمػػف البخػػار تسػػاوي (  .) )hA – hفػػي المنطقػػة المحمصػػة ييػػبة الًػ ة إلػػي  pكمػػا موًػػح فػػي الشػػكل
( .)1.1ال يكوف اةجراء بسيطاإل .عندما يتـ تثبيت الحاالت  1وَّ 1
فمنو يمكف الحصوؿ عمى الطاقات الداخمية u
َّ
المظممػػة فػػي الشػػكل ( .)1.1ىػػذا يمكػػف تقييمػػو فقػػة برسػػـ
و  uمػػف الجػػدوؿُ .يعطػػي الش ػ ل المبػػذوؿ بالمسػػاحة
اةجػراء وقيػػاس المسػػاحة مخططيػاإل .عمػػى أي حػػاؿ عنػػدما يػػتـ تقػػديـ خاصػػية القصػػور الح ػراري  sفسػػوؼ يػػتـ
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توًػػيح طريقػػة مالئمػػة لحسػػاب الح ػ اررة المكتسػػبة .عنػػدما يػػتـ حسػػاب س ػرياف الح ػ اررة َّ
فمنػػو يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى
الش ل المبذوؿ بواسطة معادلة طاقة الالسرياف ()1.1
Q = (u – u ) + W

م ال (-:)8.8

شكل ( )8.1إجراء ابت يرجم الحرارة لبخار عمى مخطط .p – v

بخار عند ً ة  7barوكسر جفاؼ  6.6يتمدد فػي أسػطوانة خمػه كبػاس بثبػوت درجػة الحػ اررة وبانعكاسػية إلػي
ً ة  .1.5barأحسػب الت يػر فػي الطاقػة الداخميػة والت يػر فػي المحتػوى الحػراري لكػل  kgمػف البخػارُ .و ِجػد َّ
أف
الح اررة المكتسبة أثناء اةجراء تكوف مساوية لػ 574kj/kgأحسب الش ل المبذوؿ لكل  kgمف البخار.
الحل:
يػػتـ توًػػيح اةج ػراء فػػي الشػػكل ( .)1.6تكػػوف درجػػة ح ػ اررة التشػػبع المنػػاظرة لػ ػ  7barىػػي °C
البخار يكوف محمصاإل عند الحالة  .1الطاقة الداخمية عند الحالة  1يتـ إيجادىا مف المعادلة
u1  1  xu f  xu g  1  0.9  696  0.9  2573

u1  69.6  2315.7  2385.3 kj / kg

نحصل عمى

باالستكماؿ مف جداوؿ التحميص عند  1.5barو °C

15
2656  2580   2580  22.8
50
11

u 2  2580 

 .عميػػو فػ َّ
ػمف

u 2  2602 .8 kj / kg

i.e.

عميو   u 2  u1  2602 .8  2385 .3الكسب في الطاقة الداخمية
=

kj/kg

شكل ( )8.2إجراء ابت يرجم الحرارة عمى مخطط p – v

h1  h f  xh fg  697  0.9  2067
 h1  697  1860.3  25573 kj / kg

نحصل عمى

باالستكماؿ مف جداوؿ التحميص عند  1.5barو °C

15
2873  2773   2773  30
50

u 2  2803 kj / kg

h 2  2773 

i.e.

i.e. h – h = 2803 – 2557.3 = 245.7 kj/kg
مف معادلة الالسرياف ()1.1
Q = (u – u ) + W

 W  Q  u 2  u1   547  217 .5  329 .5 kj / kg
kj/kg

= الش ل المبذوؿ بواسطة البخار

i.e.
v2

(الش ل المبذوؿ ُيعطي أيًاإل بالمعادلة مف الشكل ( W   p dv )1.6؛ ىذا يمكف تقييمو فقة مخططياإل).
v
1

11

اةجراء ثابت درجة الحػ اررة ل ػاز مثػالي يمكػف التعامػل معػو بسػيولة أكبػر مػف اةجػراء ثابػت درجػة الحػ اررة لبخػار
بما أف قوانيف محددة لم از المثالي تراة بعالقات  v pو  Tو الطاقة الداخمية  uسنحصل عمى
pv=RT
ا ف عندما تكوف درجة الح اررة ثابتة كما في إجراء ثابت درجة الح اررة بالتالي نحصل عمى
p v = R T = constant
عميو ةجراء ثابت درجة الح اررة ل از مثالي.
()1.1

p v = constant

p1 v1  p 2 v 2  p3 v3 etc.

i.e.

شكل ( )8.3إجراء ابت يرجم الحرارة لغاز م ال
في الشكل ( )1.2يتـ توًػيح إجػراء ثابػت الحػ اررة ل ػاز مثػالي عمػى مخطػة  .p – vتكػوف المعادلػة لرجػراء ىػي
 pv = constantوالتي ىي معادلة قطع زائد.
يجب الت كيػد بػ َّف اةجػراء ثابػت درجػة الحػرارة يكػوف فقػة فػي الصػورة  p v = constantل ػاز مثػالي ألنػو فقػة
ل از مثالي يمكف تطبيق معادلة الحالة  .pv = RTيتمدد الش ل المبذوؿ ب از مثالي يمكف تطبيق معادلة الحالة
 .pv = RTيتمػػدد الش ػ ل المبػػذوؿ ب ػػاز مثػػالي مػػف الحالػػة  1إلػػي الحالػػة  1بثبػػوت درجػػة الح ػ اررة وامنعكاسػػية
َّ
المظممة عمى الشكل (.)1.2
ويعطي بالمساحة
ُ

13

v2

W   p dv
v1

في ىذه الحالة  pv=constantأو ( p = C/vحيث ثابت =.)C
v2

v
dv
v
 Clog e vv12  C log e 2
v
v1

W  C
v1

الثابت  Cيمكف كتابتو كػ  p vأو  p vبما أف p v =p v = constant
لكل وحدة مف كتمة ال از

v2
v1

()1.6

v2
v1

لكل وحدة مف كتمة ال از

i.e. W  p1 v1 log e

 W  p 2 v 2 log eأو

لكتمة  mلم از

v2
v1

()1.2

W  p1 v1 log e

أيًاإل بما َّ
أف  p v = p vبالتالي

v 2 p1

v1 p 2
بالتالي بالتعويض في المعادلة ()1.6
لكل وحدة مف ال از

p1
p2

()1.4

W  p1 v1 log e

أو لكتمة  mمف ال از
()1.6

p1
p2

W  p1V1 log e

مستخدماإل المعادلة

p1 v1  RT
بالتالي بالتعويض في المعادلة ()1.4
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لكل وحدة كتمة مف ال از

p1
p2

()1.16

W  RT log e

أو لكتمة  mمف ال از

p1
p2

()1.11

W  RT log e

مف الواًح َّ
أف ىناؾ عدد كبير مف المعادالت لمش ل المبذوؿ وال يجب بذؿ أي محاولة لتذكرىا بما أنيا جميعػاإل
يمكف إشتقاقيا ببساطة شديدة مف المبادئ األولية.
ل از مثالي مف قانوف جوؿ
U 2  U1  mcv T2  T1 

أف َّ T = T
بالتالي ةجراء ثابت درجة الح اررة ل از مثالي بما َّ
فمف
U –U
 i.e.تبقي الطاقة الداخمية ثابتة المقدار في إجراء ثابت درجة الح اررة ل از مثالي.
مف معادلة الالسرياف ()1.1
Q = (u – u ) + W
أف َّ u = u
بما َّ
فمف
()1.11

Q= W

ةجراء ثابت درجة الح اررة ل از مثالي.
الحػػن س ػرياف الح ػ اررة يكػػوف مكافئ ػاإل لمش ػ ل المبػػذوؿ فػػي إج ػراء ثابػػت درجػػة الح ػ اررة ل ػػاز مثػػالي فقػػة  .مػػف المثػػاؿ
ػمف الت يػر فػي الطاقػة الداخميػة يكػوف
أف اةجراء يكوف ثابت درجػة الحػ اررة ف َّ
( )1.1لبخار ُيالحن َّأنو بالرغـ مف َّ
مساوياإل لػ  217.5 kj/kgوال تكوف الح اررة المكتسبة مكافئة لمش ل المبذوؿ.
م ال (-:)8.1
كتمة مقدارىا  1kgمف النيتروجيف (كتمتو الجزيئية  )28kg/kmolيتـ إنً اطو بمنعكاسية واثبوت درجة الح اررة
11

م ػ ػػف °C 1.01bar

إل ػ ػػي  .4.2barأحس ػ ػػب الشػ ػ ػ ل المب ػ ػػذوؿ وس ػ ػرياف الحػ ػ ػ اررة أثن ػ ػػاء اةجػ ػ ػراء .إفت ػ ػػرض أف

النيتروجيف يكوف غا اإلز مثالياإل.
الحل-:
لمنيتروجيف

R o 8.314

 0.297 kj / kgK
M
28

R

يكػوف اةجػراء موًػحاإل عمػى مخطػة  p – vكمػا فػي الشػكل ( .)1.4لقػد تمػت اةشػارة إلػي َّ
أف اةجػراء
يحدث مف اليميف إلي اليسار عمى مخطة  p – vبالتالي َّ
فمف الش ل المبذوؿ بواسطة المائع يكوف سػالباإل .أي أف
الش ل يكوف مبذوالإل عمى المائع.
مف المعادلة ()1.16

p1
1.01
 0.297  293  log 2
p2
4.2
4.2
 0.297  293  1.425
1.01

W  RT log e

i.e. W  0.297  293  log e

(حيث )T = 20 + 273 = 293K
  0.297  293  1.425  124 kj / kgش ل الدخل

i.e.

شكل ( )8.4إجراء ابت يرجم الحرارة عمى مخطط p – v
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مف المعادلة ( )1.11ةجراء ثابت درجة الح اررة ل از مثالي

Q  W   124 kj / kg
   124 kj / kgالح اررة المفقودة

i.e.

 8.8اإلجراء الالسريان كاظم الحرارة اإلنعكاس :
()Reversible Adiabatic Non-Flow Process
اةجػراء كػاظـ الحػ اررة ىػو ذلػػؾ اةجػراء الػػذي ال تنتقػل فيػو الحػ اررة إلػي أو مػػف المػائع أثنػػاء اةجػراء .مثػػل
ىػػذا اةجػراء يمكػػف َّ
أف يكػػوف إنعكاسػػياإل أو ال إنعكاسػػياإل .سػػيتـ إعتبػػار اةجػراء الالسػرياني كػػاظـ الحػ اررة اةنعكاسػػي
في ىذا المقطع.
مف معادلة الالسرياف ()1.1
Q = (u – u ) + W
وةجراء كاظـ الح اررة

Q=0

عميو نحصل عمى
 Q  u 2  u1ةجراء كاظـ الح اررة

( )1.13ألي إجراء كاظـ لمح اررة

تكوف المعادلة ( )1.13صحيحة ةجراء كاظـ الح اررة إذا ما كاف اةجراء إنعكاسياإل أـ غير ذلؾ .فػي التمػدد كػاظـ
الح اررة َّ
فمف الش ل المبذوؿ بواسطة المائع يكوف عمى حساب اةنخفاض في الطاقة الداخمية لممائع .نفس الشئ
في إجراء إنً اط كاظـ الح اررة َّ
فمف جميع الش ل المبذوؿ عمى المائع يػؤدي لزيػادة الطاقػة الداخميػة لممػائع .لكػي
يحدث إجراء كاظـ لمح اررة يجب َّ
أف يكوف ىنالؾ عزؿ حراري مثالي متاح لمنظاـ.
لبخار يؤدي إجراء كاظـ لمحػ اررة إنعكاسػياإل ف َّ
ػمف الشػ ل المبػذوؿ يمكػف إيجػاده مػف المعادلػة ( )1.13بتقيػيـ
 uو  uمػػف الجػػداوؿ .لكػػي يػػتـ تثبيػػت الحالػػة  1يجػػب اسػػتخداـ الحقيقػػة القائمػػة أف اةج ػراء يكػػوف إنعكاسػػياإل
وكػػاظـ لمحػ اررة  .عنػػدما يػػتـ تقػػديـ خاصػػية القصػػور الحػراري  sسػػيتـ توًػػيح أف إجػراءاإل كػػاظـ لمحػ اررة إنعكاسػػياإل
يحدث قصور حراري ثابت وىذه الحقيقة يمكف أف تستخدـ لتثبيت الحالة .1
12

ل ػػاز مثػػالي فػ َّ
ػمف قانونػاإل يػراة بػػيف  pو vيمكػػف الحصػػوؿ عميػػو ةجػراء كػػاظـ لمحػ اررة إنعكاسػػي باعتبػػار
معادلة طاقة الالسرياف في شكل تفاًمي .مف المعادلة ()1.1
d Q = du + dW
أيًاإل ألجراء إنعكاسي  dW=p dvبالتالي ةجراء كاظـ الح اررة
()1.11

dQ = du + dW = 0

بما َّ
أف
َّ
فمف

h = u + pv
dh = du + p dv + v dp
i.e. dQ = du + dW du + p dv = dh – v dp

وبالتالي
()1.11

dQ = dh – v dp = 0

بالتالي

RT dv
0
v

du 

 du  c v dTأو u  c v T
RT dv
0
v

 c v dT 

بقسمة المعادلة  T %ةعطاء شكالإل يمكف تكاممو

dT R dv

0
T
v

cv

بالتكامل

c v log e T  R log e v  cons tan t
 T  pv  / Rعميو بالتعويض

pv
 R log e v  cons tan t
R
14

c v log e

بقسمة المعادلة cv %

pv R
 log e v  cons tan t
R cv

log e

أيًاإل

R
أو
  1

R
  1
cv

cv 

بالتالي بالتعويض

pv
   1 log e v  constant
R
pv
 log e v  1  constant
R

log e

 log eأو

pvv  1
 log e
 constant
R

pv 
i.e. log e
 constant
R
pv 
i.e. log e
 e constan t  = constant
R

عميػػو سػػنممؾ عالقػػة بسػػيطة بػػيف  pو  vألي غػػاز مثػػالي يػػؤدي إج ػراء كػػاظـ الح ػ اررة إنعكاسػػي .كػػل غػػاز مثػػالي
يكوف لديو قيمتو الخاصة لػ .γ
 pv = RTالعالقات بيف  Tو  vو  Tو  pيمكف اشتقاقيا
i.e. pv = RT

RT
v

p 

معوًاإل في المعادلة ()1.16
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RT 
v
v
()1.12

= constant

Tv  1 = constant

i.e.

أيًاإل v = (RT)/p؛ بالتالي بالتعويض في المعادلة ()1.16


=constant

 RT 
p

p



عميو
= constant

()1.14

T
   1أو
p

عميو ةجراء كاظـ الح اررة إنعكاسي ل از مثالي بيف الحاالت  1و 1يمكننا كتابة ا تي .مف المعادلة ()1.16


()1.16

p1  v 2 
 
p 2  v1 

أو

p1 v1  p 2 v 2

مف المعادلة ()1.12
 1

()1.16

T v 
 1   2 أو
T2  v1 

T1 v1 1  T2 v 2 1

مف المعادلة ()1.14
  1 / 

()1.11

T1  p 2 
 
T2  p1 

أو

T2
p 2 1 / 



T1
p1  1 / 

مف المعادلة ( )1.13ف َّ
ػمف الشػ ل المبػذوؿ فػي إجػراء كػاظـ الحػ اررة لكػل  kgمػف ال ػاز ُيعطػي ب ػ .W = u – u
ويعطي الكسب في الطاقة الداخمية ل از مثالي بالمعادلة
ُ
 i.e.لكل 1 kg

u 2 u1  c v T2  T1 
 W  c v T2  T1 

أيًاإل
36

R
  1

cp 

شكل ( )8.5إجراء إنعكاس كاظم لمحرارة لغاز م ال
بالتالي بالتعويض

R T1  T2 
  1

()1.11

W

مستخدماإل المعادلة pv = RT

p1 v1  p 2 v 2
 1

()1.13

W

يػػتـ توًػػيح إج ػراء كػػاظـ لمح ػ اررة ل ػػاز مثػػالي عمػػى مخطػػة  p – vفػػي الشػػكل (ُ )1.6يعطػػي الش ػ ل المبػػذوؿ
َّ
المظممة وىذه المساحة يمكف تقييميا بالتكامل
بالمساحة
v2

W   p dv

i.e.

v1

عميو بما َّ
أف  pvγ = constantبالتالي

c
dv
v

v2

W

v1

v2

 v  1 
dv
W  c    c

    1 v1
v1 v
v2
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 v  1  v1  1 
 v  1  v2  1 
  c 1

 c 2



1




1





بالتالي يمكف كتابة الثابت في المعادلة كػ  p1 v1أو كػ . p 2 v 2
بالتالي

p1 v1 v11  p 2 v 2 v12 p1 v1  p 2 v 2
W

 1
 1
p1 v1  p 2 v 2
 1

W

ىذا ىو نفس التعبير المتحصل عميو مف قبل كما في المعادلة (.)1.13
م ال (:)8.1
 kgمف بخار عند  100barو °C

جيداإل ح اررياإل خمه كباس حتى
يتمدد إنعكاسياإل في أسطوانة معزولة ِّ

يكوف الً ة  38barويكوف ال از مف بعد جافاإل مشبعاإل .أحسب الش ل المبذوؿ بواسطة البخار.
الحل:
مف جداوؿ التحميص عند عند  100barو °C
v1  0.02453m3 / kg

و h1  3017kj / kg

مستخدماإل المعادلة ()1.2

u  h  pv

100  10 5  0.0253
 u1  3017 
 2771 .7 kj / kg
10 3
أيًاإل

u 2  u g at 38bar  2602 kj / kg

بما َّ
جيداإل ح اررياإل بالتالي ال يكوف ىنالؾ سرياف ح اررة إلي أو مف البخار أثناء التمدد بالتالي
أف األسطوانة معزولة ِّ
يكوف اةجراء كاظـ الح اررة .مستخدماإل المعادلة ()1.13

W  u1  u 2  2771 .7  2602
31

 W  169 .7 kj / kg
َّ
المظممة تمثل الش ل المبذوؿ.
يتـ توًيح اةجراء عمى مخطة  p – vكما في الشكل ( )1.16المساحة

شكل ( )8.51إجراء إنعكاس كاظم لمحرارة لبخار عمى مخطط .p – v
م ال (:)8.1
يكػػوف إبتػػدائياإل محػػتالإل حجم ػاإل ألسػػطوانة مقػػداره  0.015mيػػتـ إنً ػ اطو

ى ػواء عنػػد ً ػ ة °C 1.02bar

إنعكاسياإل وامجراء كاظـ لمح اررة بكباس إلي ً ة مقداره  .6.8barأحسب درجة الح اررة النيائيػة الحجػـ النيػائي
والش ل المبذوؿ عمى كتمة اليواء في األسطوانة.
الحل:
مف المعادلة ()1.11
 1 / 

 1 / 

p 
T2  T1   2 
 p1 

أو

T1  p1 
 
T2  p 2 

1.41 / 1.4

 295  6.67 0.286  295  1.72  507.5 K

 6.8 
T2  295  

 1.02 

(حيث  γ T = 22 + 273 = 295Kلميواء = )1.1
°C

-

درجة الح اررة النيائية

i.e.

مف المعادلة ()1.16

33

1

v1  p1  
 
v 2  p 2 



p1  v 2 
أو   
p 2  v1 
1 / 1.4

0.015  6.8 



v2
 1.02 

 6.67 0.714  3.87

0.015
 0.00388 m 3
3.87
m

 v2 

= الحجـ النيائي

i.e.

مف المعادلة ( )1.13ةجراء كاظـ الح اررة

W  u1  u 2
ول از مثالي مف المعادلة ( u = cv T )1.11لكل  kgمف ال از

 W  c v T1  T2   0.718  295  507 .5
 152 .8 kj / kg
kj

= ش ل الدخل لكل kg

i.e.

شكل ( )8.55إجراء إنعكاس كاظم لمحرارة لهواء عمى مخطط .p – v
كتمة اليواء يمكف إيجادىا بمستخداـ المعادلة pv = m RT

p1 v1 1.02  10 5  0.015
m 

 0.0181 kg
RT1 0.287  10 3  295
31

  0.0181  152 .8  2.76 kjالش ل المبذوؿ الكمي

i.e.

َّ
المظممة الش ل المبذوؿ لكل  kgمف
يتـ توًيح اةجراء عمى مخطة  p – vفي الشكل ( )1.11تمثل المساحة
اليواء.
 8.1إجراء متعيي اإلنتحاء(Polytropic Process) :
ُوجد أف ىنالؾ إجراءات عديدة في الواقع العممي يتـ تقريبيا لقػانوف إنعكاسػي بالشػكل pvn = constant
حيث  nىو مقدار ثابت .كل مف البخار وال ازات تُطيع بتقارب ىذا القانوف في إجراءات ال سػرياف عديػدة .مثػل
ىذه اةجراءات تكوف إنعكاسية داخمياإل.
ألي إجراء إنعكاسي
v2

 p dv

W

v1

ألي إجراء يكوف فيو  pvn = constantنحصل عمى  p = c/vnحيث  cىو مقدار ثابت.
dv

c
n

v2

v

W 

v1

 v2 n 1  v1 n 1 
 v  n 1 
dv



c

c



  n  1
  n 1 
v1 v

v2

i.e. W  c 

 p1v1n v11n  p 2 v2n v12n
 
n 1


 v1n  v12n
 c 1
 n 1

(بما َّ
أف الثابت  cيمكف كتابتو كػ  p1 v1nأو كػ .) p 2 v n2
()1.11

p 1 v1  p 2 v 2
n 1

 الش ل المبذوؿ

i.e.

ألي إجراء إنتحاء يمكف
تكوف المعادلة ( )1.11صحيحة ألي مادة تؤدي إجراءاإل إنتحائياإل إنعكاسياإل .يتبع أيًاإل َّأنو َّ
كتابة
n

()1.11
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p1  v 2 
 
p 2  v1 

م ال (:)8.2
في محرؾ بخار يكوف البخار عند بداية إجراء التمدد عند ً ة مقداره  7barكسر جفاؼ
القػانوف = constant

ويتبػع التمػدد

 pvأسػفل إلػي ًػ ة مقػداره  .0.34barأحسػب الشػ ل المبػذوؿ لكػل  kgمػف البخػار

أثناء التمدد وسرياف الح اررة لكل  kgمف البخار إلي أو مف األسطوانة أثناء التمدد.
الحل:
عند vg = 0.2728m /kg 7bar
عميو باستخداـ المعادلة

v1  x v g  0.95  0.2729  0.259 m3 / kg
بالتالي مف المعادلة ()1.11
n

1/ n

p1  v 2 
أو   
p 2  v1 

p 
v 2  v1  1 
 p2 
1 / 1.1

 20.59  0.259

 7 
 v 2  0.259  

 0.34 

 15.64  0.259  4.05 m3 / kg
مف المعادلة ()1.11

p1 v1  p 2 v 2 7  10 5  0.259  0.34  10 5  4.05
W

n 1
1.1  1
10 5
10 5  0.436
1.813  1.377  
N.m / kg
i.e. W 
0.1
0.1
kj/kg

= الش ل المبذوؿ

عند vg = 4.6499m /kg 0.34bar
عميو يكوف البخار رطباإل عند الحالة 1

36

i.e.

4.05
 0.873
4.649

x2 

شكل ()8.58
َّ
المظممة تحت  1-1تُمثل الش ل
يتـ توًيح التمدد عمى مخطة  p – vكما في الشكل ( )1.11المساحة
المبذوؿ لكل  kgمف البخار.

u1  1  x1 u f  x1u g  1  0.95  696  0.95  2573
i.e. u1  34.8  2442  2476 .8 kj / kg

u 2  1  x 2 u f  x 2 u g  1  0.873   302  0.873  2447
i.e. u 2  38.35  2158  2196 .4 kj / kg
مف معادلة طاقة الالسرياف ()1.1

Q  u 2  u1   W  2196 .4  2476 .8  436
Q  280 .4  436  155 .6 kj / kg

i.e.

  155 .6 kj / kgالح اررة المكتسبة

i.e.

إعتبر ا ف إجراء اةنتحاء ل از مثالي
32

RT
v

p

أو

pv = RT

بالتالي في المعادلة  pvn =constantنحصل عمى
()1.16

RT n
 Tvn- = constantأو v = constant
v

أيًاإل بكتابة  v = (RT)/pنحصل عمى
n

 RT 
T
p
(  n 1 / n  constant )1.12أو   constant
p
 p 
يمكف مالحظة أف ىذه المعادالت تكوف مشابية بالًبة لممعادالت ( )1.12و ( )1.14ةجراء كاظـ الح اررة
إنعكاسي ل از مثالي  .حقيقة أف اةجراء كاظـ الح اررة اةنعكاسي ل از مثالي ىو حالة خاصة ةجراء اةنتحاء
ٍ
مساو لػ .γ
باألس n
يمكف كتابة المعادالت ( )1.16و ( )1.12كا تي
n 1

()1.14
 n 1  / n

()1.16

T1  v 2 
 
T2  v1 

T1  p1 
 
T2  p 2 

و

طبق عمى بخار ال يؤدي إجراء إنتحائياإل بما َّ
الحن َّ
أف
أف المعادالت ( )1.14( )1.12( )1.16و ( )1.16ال تُ َّ
خاصية معادلة  pv = RTالتي تـ إستخداميا في إشتقاؽ المعػادالت يػتـ تطبيقيػا فقػة عمػى غػاز مثػالي .ل ػاز
مثالي يتمدد إنتحائياإل مف األكثر مالئمة في بعض األحيػاف التعبيػر عػف الشػ ل المبػذوؿ بػدالالت درجػات الحػ اررة
عند الحاالت الطرفية (.)end states
مف المعادلة ( W  p1 v1  p 2 v 2  / n  1 )1.11بالتالي
 p v = RTأو  .p v = RTبالتالي
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R T1  T2 
n 1

()1.36

W

أو لكتمة m

mR T1  T2 
n 1

()1.31

W

باستخداـ معادلة طاقة الالسرياف ( )1.1يمكف إيجاد سرياف الح اررة أثناء اةجراء

R T1  T2 
n 1

Q  u 2  u1   W  c v T2  T1  

R T1  T2 
 c v T2  T1 
n 1

R
  1

Q

i.e.

i.e.

cv 

بالتالي بالتعويض
R
T1  T2   R T1  T2 
n  1
  1

Q

i.e.

 1
1  RT1  T2   1  n  1
 

  1n  1
 n 1  1

i.e. Q  RT1  T2 

  n RT1  T2 
  1 n  1

Q 

ا ف مف المعادلة  W  p1 v1  p 2 v 2  / n  1لكل وحدة مف ال از

n
Q
W


1



()1.31

المعادلػػة ( )1.31ىػػي تعبي ػ اإلر مالئم ػاإل و مػػوج اإلز ي ػراة الح ػ اررة المكتسػػبة والش ػ ل المبػػذوؿ فػػي إج ػراء اةنتحػػاء فػػي
التمدد ُيبذؿ الش ل بال از وبالتالي فمف العنصػر  Wيكػوف موجبػاإل .عميػو يمكػف المالحظػة مػف المعادلػة ()1.31
َّأنو عندما يكوف أس اةنتحاء  nأقل مف  γفي تمدد بالتالي َّ
فمف الطرؼ األيمف لممعادلة يكوف موجبػاإل ( i.e.يػتـ
إمػػداد الح ػ اررة أثنػػاء اةج ػراء) .عكػػس ذلػػؾ عنػػدما تكػػوف  nأكبػػر مػػف  γفػػي تمػػدد بالتػػالي فػ َّ
ػمف الح ػ اررة يػػتـ فقػػدىا
36

بال ػػاز .نفػػس الشػػئ فػ َّ
ػمف الشػ ل المبػػذوؿ فػػي إجػراء إنًػ اط يكػػوف سػػالباإل عميػػو عنػػدما تكػػوف  nأقػػل مػػف  γفػػي
تـ التوًيح َّ
إنً اط َّ
أف لػ  γلجميع ال ازات المثالية قيمة
فمف الح اررة يجب إمدادىا إلي ال از أثناء اةجراء .لقد َّ
أكبر مف وحدة.
م ال (:)8.3
 1kgمف غاز مثالي يػتـ إنًػ اطو مػف bar

طبقػاإل لقػانوف  pv =constantحتػى يكػوف الًػ ة

°C

 .6.6barأحسب سرياف الح اررة إلي أو مف جدراف األسطوانة:
 /aعندما يكوف ال از إيثاف (الكتمة الجزيئية  )30kg/kmolالذي لو .cp = 2.10kj/kgK
 /bعندما يكوف ال از أرجوف (الكتمة الجزيئية  ) 0kg/kmolالذي لو kj/kgK
الحل:
مف المعادلة ( )1.16لكل مف اةيثاف واألرجوف
 n 1  / n

 n 1  / n

p 
 T2  T1  1 أو
 p2 

1.31 / 1.3

 300  6 0.231  1.512  453.6 K

T1  p1 
 
T2  p 2 

6.6
i.e. 300 
 1.1 

(حيث .)T = 27 + 273 = 300K
 R = Ro/Mعميو لريثاف
8.314
 0.277 kj / kg
30

R

cp  cv  R

c v  2.10  0.277  1.823 kj / kg
(حيث  cp = 1.75kj/kgلريثاف).
بالتالي
16

=.cp



cp
cv



2.10
 1.152
1.823
)1.36( مف المعادلة

W

R T1  T2  0.277  300  453 .6

 141 .8 kj / kg
n 1
1.3  1
)3.31( بالتالي مف المعادلة

0.148
n
 1.152  1.3 
Q
 141 .8
W  
  141 .8  


1
1
.
152
0
.
152




Q  

0.148  141 .8
 138 .1 kj / kg
0.152
= الح اررة المكتسبة

i.e.

kj/kg
 بمستخداـ نفس األسموب ل رجوف نحصل عمى/b

R

8.314
 0.208 kj / kgK
40

c v  0.520  0.208  0.312 kj / kg


0.520
 1.667
0.312
بالتالي الش ل المبذوؿ ُيعطي بػ

W

R T1  T2  0.205  300  453 .6

  106 .5 kj / kg
n 1
1.3  1
بالتالي

  n
0.367  106.5
 1.667  1.3 
W  
Q  
  106.5  
0.667
 1.667 
  1 

 Q  58.6 kj / kg
i.e.

= الح اررة المفقودة
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kj/kg

ف ػػي إجػ ػراء متع ػػدد اةنتح ػػاء ف ػ َّ
ػمف األس  nيعتم ػػد فق ػػة عم ػػى كمي ػػات الحػ ػ اررة والشػ ػ ل أثن ػػاء اةجػ ػراء  .اةجػ ػراءات
المتنوعة التي يتـ إعتبارىا في المقاطع ( )1.1و ( )1.1ىي حاالت خاصة لرجراء متعػدد اةنتحػاء ل ػاز مثػالي.
كمثاؿ
عندما pv = constant, i.e. p = constant n = 0
عندما ∞ = = constant, i.e. v = constant n
عندما n = 1

∞

 pvأو pv = constant

pv = constant, i.e. T = constant

(بما َّ
أف  pv/T = constantل از مثالي).
عندما  n = γكاظـ الح اررة إنعكاسي pvγ = constant, i.e.
ىذه يتـ توًيحيا عمى مخطة  p – vفي الشكل ( .)1.13ىكذا
الحالة  1إلي الحالة  Aىي تبريد ثابت الً ة ()n = 0؛
الحالة  1إلي الحالة  Bىي إنً اط ثابت درجة الح اررة ()n = 1؛
الحالة  1إلي  Cىي إنً اط كاظـ الح اررة إنعكاسي ()n =γ؛
الحالة  1إلي  Dىي تسخيف ثابت الحجـ (∞ = n؛
نفس الشئ  1إلي ' Aىي تسخيف ثابت الً ة؛  1إلي ' Bىي تمدد ثابت الحػ اررة؛  1إلػي ' Cىػي تمػدد كػاظـ
الح اررة إنعكاسي؛  1إلي ' Dىي تبريد ثابت الحجـ .الحن َّأنو بما َّ
أف  γتكوف دائماإل أكبر مف وحدة بالتالي فمف
اةج ػراء  1إلػػي  Cيجػػب أف يقػػع بػػيف اةج ػراءات  1إلػػي  Bو

إلػػي D؛ نفػػس الشػػئ فػ َّ
ػمف اةج ػراء  1إلػػي 'C

يجب أف يقع بيف  1إلي ' Bو  1إلي '.D
لبخار َّ
فمف تعميماإل مثل عاليو ال يكوف ممكناإل.
ىنالؾ إجراءاإل واحداإل ىاماإل لبخار يجب ذكره ىنا .البخار يمكف أف يؤدي إجػراءاإل طبقػاإل لقػانوف  .pv=constantفػي
أف معادلػة الخاصػية  pv = RTال يػتـ تطبيقيػا إلػي بخػار ف َّ
ىػذه الحالػة بمػا َّ
ػمف اةجػراء ال يكػوف ثابػت درجػة
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الح اررة .يجب إستخداـ جداوؿ ةيجاد الخواص عند الحاالت الطرفية باةستفادة مف الحقيقة التي تقوؿ َّ
أف p v
.=p v

شكل ( )8.51إجراءات متعيية اإلنتحاء عامم مرسومم عمى
مخطط p – v

م ال (:)8.4
يتمدد البخػار مػف  5.5barإلػي  0.75barطبقػاإل لقػانوف قطػع ازئػد  .pv=constantإذا
في أسطوانة محرؾ بخار َّ
كاف البخار إبتدائياإل جافاإل مشبعاإل أحسب الشػ ل المبػذوؿ لكػل  kgمػف البخػار وسػرياف الحػ اررة إلػي أو مػف جػدراف
األسطوانة.
الحل:
عند 5.5bar

v1  v g  0.3427 m3 / kg
بالتالي

p1 v1  p 2 v 2

p1 v1 5.5  0.3427

 2.515 m 3 / kg
p2
0.75
عند 5bar

m /kg

 v2 

=  vgبالتالي يكوف البخار محمصاإل عند الحالة .1
13

باالستكماؿ مف جداوؿ التحميص عند  0.75barنحصل عمى

 2.515  2.271 
u 2  2510  
2585  2510 
2
.
588

2
.
271



u 2  2510  57.7
=

kj/kg

شكل ()8.51
لبخار مشبَّع عند ً ة 5.5bar

u1  u 2  2565 kj / kg
بالتالي
  2567 .7  2565  2.7 kj / kgالكسب في الح اررة الداخمية
َّ
يػػتـ توًػػيح اةج ػراء عمػػى مخطػػة  p – vكمػػا فػػي الشػػكل ( )1.11حيػػث َّ
المظممػػة تُمثػػل الش ػ ل
أف المسػػاحة
المبذوؿ.

 cons tan t 
W   p dv   
 dv
v
v
v 

v2

v2

1

1
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 cons tan t log e vv

v2
1

إما أف يكوف الثابت  p vأو p v

v2
p
 5.5  10 5  0.3427  log e 1
v1
p2
5.5
 375,500 N.m / kg
0.75

i.e. W  5.5  10 5  0.3427  log e

 W  5.5  10 5  0.3427  log e

مف معادلة طاقة الالسرياف ()1.2
375,500
 2.7  375.5  378.2
10 3

Q  u 2  u1 W  2.7 

  378 .2 kj / kgالح اررة المكتسبة

i.e.

 8.1اإلجراءات الالإنعكاس م(Irreversible Processes) :
يمكف استخداـ معادالت المقاطع 1.1 1.1و  1.3فقة عندما يطيع اةجراء أحكامػاإل معينػة بتقريػب جيػد.
في إجراءات يكوف فييا المائع محاطػاإل ب سػطوانة خمػه كبػاس يمكػف إفتػراض َّ
أف تػ ثيرات اةحتكػاؾ يػتـ تجاىميػا.
عمى أي حاؿ لكي يتـ تحقيق أحكاـ اةنعكاسية يجب أف ال يكوف ىنالؾ إنتقاؿ لمح اررة إلي أو مف النظاـ خػالؿ
فرؽ درجة ح اررة محدد (كبير) .فقة يمكف تخيل ىذا في إجراء ثابت درجة الحػ اررة بمػا َّأنػو فػي جميػع اةجػراءات
األخػػرى تكػػوف درجػػة حػ اررة النظػػاـ مت يػرة بمسػػتمرار أثنػػاء اةجػراء؛ لكػػي يػػتـ تحقيػػق أحكػػاـ اةنعكاسػػية فػ َّ
ػمف درجػػة
حػ اررة وسػػية التبريػػد أو التسػػخيف خػػارج النظػػاـ سػػيتطمب ت ييرىػػا تبعػاإل لػػذلؾ .مثاليػاإل يمكػػف تخيػػل طريقػػة مػػا لتحقيػػق
اةنعكاسية لكف في الواقع العممي ال يمكف حتى قبوليا كتقريب .بالرغـ مف ذلؾ إذا قبمنا بالإنعكاسية مؤكدة في
البيئة المحيطة تؤدي ت يي اإلر ال إنعكاسياإل  .معظـ اةجراءات التي تحػدث فػي أسػطوانة خمػه كبػاس يمكػف إفتػراض
جي ػػد ويمك ػػف إسػػتخداـ المع ػػادالت لممقػػاطع  1.3 1.1 1.1حيثم ػػا يمك ػػف
أنيػػا تك ػػوف إنعكاسػػية داخميػ ػاإل كتقريػػب ِّ
تطبيقيا .بعض اةجراءات ال يمكف إفتراض أنيا إنعكاسية داخمياإل وسيتـ ا ف بمختصار مناقشة الحاالت اليامة.
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َّ .5
التميي غير المقاوم أو الحر(Unresisted or Free Expansion) :
أي إجػراءاإل ال إنعكاسػياإل ف َّ
ػمف الشػ ل المبػذوؿ ال
لقد تـ ذكػر ىػذا اةجػراء مسػبقاإل ولكػي يػتـ توًػيح َّأنػو فػي َّ
ُيعط ػػي بالمعادل ػػة  . W   p dvإعتب ػػر وع ػػاءاف  Aو  Bي ػػتـ توص ػػيميما بينيػ ػاإل بماس ػػورة قص ػػيرة بص ػ َّػماـ X
وعزليما ح اررياإل بمثالية (أنظػر الشػكل ( .))1.11إبتػدائياإل إجعػل الوعػاء  Aيكػوف مممػوءاإل بمػائع عنػد ًػ ة معػيف
كمياإل  .عندما يتـ فتح الصماـ  Xف َّ
ػمف المػائع  Aسػيتمدد سػريعاإل لػيم الوعػاءيف  Aو .B
واجعل  Bيكوف مفرغاإل َّ
وسػػيكوف الً ػ ة النيػػائي أقػػل مػػف الً ػ ة اةبتػػدائي فػػي الوعػػاء  .Aىػػذا ُيعػػرؼ بالتمػػدد غيػػر المقػػاوـ أو التمػػدد
الحر .ال يكوف اةجراء إنعاكسياإل بما أف ش الإل خارجياإل يجب أداءه ةرجاع المائع إلي حالتو اةبتدائية.
i.e. Q  u 2  u1   W

شكل ( )8.51وعاءان معزوالن ِّ
جيياً وموصالن بين اً
ا ف في ىذا اةجراء ال يكوف ىنالػؾ شػ الإل مبػذوالإل عمػى أو بالمػائع بمػا أف حػد النظػاـ ال يتحػرؾ ال يكػوف ىنالػؾ
جيػػداإل بالتػػالي فػ َّ
إنسػػياب ح ػ اررة إلػػي أو مػػف المػػائع بمػػا َّ
ػمف اةج ػراء يكػػوف كػػاظـ لمح ػ اررة لكػػف ال
أف النظػػاـ معػػزوؿ َّ
إنعكاسياإل.
 u = uأو

u -u

i.e.

بالتالي في التمدد الحر َّ
فمف الطاقة الداخمية اةبتدائية تساوي الطاقة الداخمية النيائية.
ل از مثالي مف المعادلة

u  cvT
16

عميو َّ
لتمدد حر ل ا اإلز مثالياإل

c v T1  c v T2
i.e.

T =T

عميو ل از مثالي يؤدي تمدداإل ح اإلر َّ
فمف درجة الح اررة اةبتدائية تكوف مكافئة لدرجة الح اررة النيائية.
م ال (:)8.5
ى ػواء عنػػد  20barيكػػوف بدايػػة محوي ػاإل فػػي وعػػاء  Aكمػػا فػػي الشػػكل ( )1.11يمكػػف إفت ػراض أف حجمػػو يكػػوف
 .1mيػتـ فػتح الصػ َّػماـ  Xويتم َّػدد اليػواء لػيم الوعػاءيف  Aو  .Bمفترًػاإل أف الوعػاءاف يكونػػاف بحجػـ مكػػافئ
أحسب الً ة لميواء.
الحل:
ل از مثالي ب َّ
تمدد حر  .T = Tأيًاإل مف المعادلة pv = m RT
بالتالي .p v = p v
ا ف َّ
فمف الحجـ  Vىو الحجـ المتحد لموعاءاف  AوB
i.e. V2  VA  VB  1  1  2m3 , V1  1m3

َّ
مخطط p – v
شكل ( )8.52إجراء ال إنعكاس عمى
عميو نحصل عمى
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V1
1
 20   10 bar
V2
2

p 2  p1

  10 barالً ة النيائي

i.e.

َّ
مخطة  p – vفي الشكل ( .)1.16يتـ تثبيت الحالة  1عند  20barو  1mبمعمومية
يتـ توًيح اةجراء عمى
كتمػػة ال ػػاز؛ يػػتـ تثبيػػت الحالػػة  1عنػػد  10barو  2mلػػنفس كتمػػة ال ػػاز .يكػػوف اةج ػراء بػػيف ىػػاتيف الحػػالتيف ال
إنعكاسياإل ويجب رسمو متقطعاإل .النقاط  1و 1تقع عمى خة ثابت درجة الح اررة لكػف اةجػراء بػيف  1و 1ال يمكػف
أف درجػات الحػ اررة الوسػطية ال تكػوف ىػي نفسػيا خػالؿ اةجػراء .ال يكػػوف
تسػميتو إجػراء ثابػت درجػة الحػ اررة بمػا َّ
َّ
المظممة تحت الخة المتقطع الش ل المبذوؿ.
ىنالؾ ش الإل مبذوالإل خالؿ اةجراء وال تُمثل المساحة
 .8الخنق)Throttling( :
ُيوصػػه سػرياف المػػائع بػػالمنخنق عنػػدما يكػػوف ىنالػػؾ بعػػض التقييػػد لمسػرياف عنػػدما تكػػوف السػػرعات قبػػل
وبع ػػد التقيي ػػد إم ػػا متس ػػاويتاف أو صػ ػ يرتاف بحي ػػث يمك ػػف تجاىميم ػػا وعن ػػدما يك ػػوف ىنال ػػؾ فق ػػد حػ ػ اررة إل ػػي البيئ ػػة
المحيطة يمكف تجاىمو .التقييد لمسرياف يمكف أف يكوف فتح جزئػي لصػماـ ثقػب أو أي خفػض مفػاجئ آخػر فػي
مساحة المقطع العرًي لمسرياف.
ىنالػػؾ مثػػاالإل لمخنػػق يػػتـ توًػػيحو فػػي الشػػكل ( .)1.12ينسػػاب المػػائع باسػػتقرار عمػػى طػػوؿ ماسػػورة معزولػػة جيػػداإل
ويمر خالؿ ثقب عند المقطع  .Xبما َّ
أف الماسػورة تكػوف معزولػة جيػداإل يمكػف إفتػراض َّأنػو ال يكػوف ىنالػؾ سػرياف
لمح اررة إلي أو مف المائع .يمكف تطبيق معادلة السرياف ( )1.4بيف أي مقطعيف لمسرياف

c12
c 22
h1   Q  h1   W
2
2
ا ف بما أف  Q = 0و  W = 0بالتالي
c12
c2
 h2  2
2
2
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h1 

شكل ( )8.53إجراء الخنق
عندما تكوف السرعتاف  cو  cص يرتاف أو عندما تكوف  cتقريباإل مساوية لػ  cبالتػالي يمكػف تجاىػل عناصػر
طاقة الحركة( .ممحوظة :يمكف إختبار المقاطع  1و 1بصورة جيدة أعمى السرياف وأسفل السػرياف بحيػث ال تتػ ثر
بمًطراب المائع عند الخنق وبحيث يمكف تبرير اةفتراض األخير).
بالتالي

h =h

عميػو ةجػراء خنػق فػ َّ
ػمف المحتػػوي الحػراري اةبتػػدائي يكػوف مكافئػاإل لممحتػػوي الحػراري النيػػائي .يكػوف اةجػراء كػػاظـ
لمح اررة لكنو عالي الػال إنعكاسػية بسػبب تػدويـ المػائع حػوؿ الثقػب عنػد  .Xبػيف المقػاطع  1و  Xييػبة المحتػوي
الحراري وتزيد طاقة الحركة كممػا تسػارع المػائع خػالؿ الثقػب .بػيف المقػاطع  Xو 1يزيػد المحتػوي الحػراري بػتحطـ
طاقة الحركة بدوامات المائع.
ل از مثالي  h = cpTعميو
 T = Tأو cpT = cpT
عميو لخنق غاز َّ
فمف درجة الح اررة اةبتدائية تكافئ درجة الح اررة النيائية.
م ال (:)8.51
ووج ػػد أف درج ػػة الحػ ػ اررة بع ػػد الخن ػػق تسػ ػاوي °C
بخ ػػار عن ػػد  19barي ػػتـ خنق ػػو إل ػػي ُ 1bar
الجفاؼ اةبتدائي لمبخار.
الحل:
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 .أحس ػػب كس ػػر

مف جداوؿ التحميص  1barو°C

نحصل عمى  .h = 2777kj/kgبالتالي لمخنق

h = h = 2777 kj/kg
مستخدماإل المعادلة

h1  h f  x1h fg

2777  897  x1  1901
1880
 0.989
1901

i.e.

 x1 

كسر الجفاؼ اةبتدائي i.e.

شكل ()8.54
يػػتـ توًػػيح اةج ػراء عمػػى مخطػػة  p – vفػػي الشػػكل ( .)1.14يػػتـ تثبيػػت الحػػاالت  1و 1لكػػف ال يػػتـ تحديػػد
الحاالت الوسطية يجب رسـ اةجراء متقطعاإل كما موًح .ال يكوف ىنالؾ ش الإل مبذوالإل خالؿ اةجراء والمساحة
تحت الخة  1 – 1ال تكوف مساوية لمشػ ل المبػذوؿ .لبخػار يمكػف اسػتخداـ الخنػق كوسػيمة ةيجػاد كسػر الجفػاؼ
لمبخار الرطب كما في المثاؿ (.)1.16
 .1الخمطم اإلييبات م)Adiabatic Mixing( :
خمة جػدوليف مػف مػائع يكػوف عاديػاإل إلػي حػد بعيػد فػي التطبيقػات اليندسػية وعػادة يمكػف إفتػراض حدوثػو
أديباتيػ ػاإل (ك ػػاظـ لمحػ ػ اررة) .إعتب ػػر ج ػػدوليف م ػػف خم ػػية لم ػػائع كم ػػا موً ػػح ف ػػي الش ػػكل ( .)1.16إجع ػػل لمج ػػدوليف
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معادالت إنسياب كتمة  1
 mو 2
 mودرجات ح اررة  Tو  .Tإجعل لمجدوؿ المخموط النات درجة حػ اررة  .Tال
يكوف ىنالؾ سرياف ح اررة إلي أو مف المائع وال يكوف ىنالؾ ش الإل مبذوالإل بالتالي مف معادلة السػرياف واتجاىػل
الت ييرات في طاقة الحركة نحصل عمى
()1.33

 1h1  m
 2 h 2  m
1 m
 2 h 3
 mو H1  H 2  H3

أو ل از مف المعادلة  h = cpTبالتالي

 1c p T1  m
 2 c p T2  m
1 m
 2 c p T3
m
()1.31

 1T1  m
 2 T2  m
1 m
 2 T3
m

i.e.

يكوف إجراء الخمطة عالي اةنعكاسية نتيجة لممقدار الًخـ لمتدوير الذي يحدث لممائع.

شكل ( )8.55إجراء الخمط
 8.1إجراءات السريان اإلنعكاس )Reversible Flow Processes( :
بالرغـ مف َّ
أف إجراءات السرياف تكوف عادة عالية الالإنعكاسية في الواقع العممػي مػف المالئػـ فػي بعػض
األحيػػاف إفت ػراض َّ
المشػػاىد المتنقػػل مػػع
أف إج ػراء الس ػرياف يكػػوف إنعكاسػػياإل وذلػػؾ لكػػي يػػتـ إعطػػاء مقارنػػة مثاليػػةُ .
سػرياف المػائع سػيالحن ت يػ اإلر فػي الخػواص الديناميكيػػة الح ارريػة كمػا فػػي حالػة إجػراء الالسػرياف .كمثػاؿ فػي إجػراء
كػاظـ الحػ اررة إنعكاسػي ل ػاز مثػالي ف َّ
ػمف المشػاىد المتنقػل مػع ال ػاز سػيالحن حػدوث اةجػراء pvγ = const.
لكػػف الش ػ ل المبػػذوؿ بال ػػاز سػػوؼ ُيعطػػي بالمعادلػػة

 pdv

أو بت يػػر الطاقػػة الداخميػػة كمػػا موًػػح بالمعادلػػة

( .)1.13ىنال ػػؾ بع ػػض الشػ ػ ل ي ػػتـ بذل ػػو عم ػػى أو بال ػػاز بتػ ػ ثير الق ػػوي الت ػػي تعم ػػل ب ػػيف ال ػػاز المتح ػػرؾ وايئت ػػو
المحيطة .كمثاؿ ةجراء سرياف كاظـ الح اررة إنعكاسي ل از مثالي مف معادلة السرياف ()1.4
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c12
c 22
h1   Q  h 2   W
2
2
بالتالي بما َّ
أف Q = 0

 c12  c 22 
W  h 1  h 2   

 2 
أيًاإل بما َّ
أف اةجراء يتـ إفتراًو إنعكاسياإل وعميو ول از مثالي .pvγ = const.
ىذه المعادلة يمكف استخداميا لتثبيت الحاالت الطرفية.
ممحوظم :حتى لو كانت عناصر الطاقات الحركية صػ يرة بحيػث يمكػف تجاىميػا ف َّ
ػمف الشػ ل المبػذوؿ فػي إجػراء
س ػرياف كػػاظـ الح ػ اررة إنعكاسػػي بػػيف حػػالتيف ال يكػػوف مسػػاوياإل لمش ػ ل المبػػذوؿ فػػي إج ػراء ال س ػرياف كػػاظـ الح ػ اررة
إنعكاسي بيف نفس الحالتيف ( W = (u – u ) i.e.كما في المعادلة (.))1.13
م ال (:)8.55
توراينػػة غػػاز تسػػتقبل غػػازات مػػف غرفػػة اةحتػراؽ عنػػد  7barو °C

وبسػػرعة مقػػدارىا  .9m/sت ػػادر ال ػػازات

التوراينػػة عنػػد  1barبسػػرعة  .45m/sمفترً ػاإل أف التمػػدد يكػػوف كاظم ػاإل لمح ػ اررة وانعكاسػػياإل فػػي الحالػػة المثاليػػة
 γو .cp = 1.11kj/kg

أحسب الش ل المبذوؿ لكل  kgمف ال از .لم ازات خذ
الحل:
مستخدماإل معادلة السرياف وةجراء كاظـ الح اررة

 c12  c 22 
W  h 1  h 2   

2


ل از مثالي مف المعادلة  h = cp Tعميو

 c12  c 22 
W  c p T1  T2   

 2 
ةيجاد  Tنستخدـ المعادلة ()1.11

11

  1  / 

T1  p1 
 
T2  p 2 

1.3331 / 1.333

 7 0.25  1.627

T1  7 
 
T2  1 

T1
923

 567
1.627 1.627

i.e.

 T2 

(خذ .)T = 650+273=923K
بالتالي بالتعويض
 9 2  45 2 

W  1.11923  567   
3 
 2  10 

i.e. W  395 .2  0.97  394 .2 kj / kg
الحػػن َّ
أف ت يػػر طاقػػة الحركػػة يكػػوف ص ػ ي اإلر مقارنػػة بت يػػر المحتػػوي الح ػراري .ىػػذه ىػػي غالب ػاإل الحالػػة فػػي مسػػائل
إجراءات السرياف ويمكف في بعض األحياف تجاىل الت ير في طاقة الحركة.
 8.2إجراءات السريان الال مستقر)Non Steady – Flow Processes( :
في الواقع العممي ىنالػؾ الكثيػر مػف الحػاالت التػي يكػوف فييػا مع َّػدؿ سػرياف الكتمػة العػابر لحػد نظػاـ عنػد
المػػدخل مسػ ٍ
ػاو لمعػ َّػدؿ س ػرياف الكتمػػة عنػػد المخػػرج .أيً ػاإل فػ َّ
ػمف المعػ َّػدؿ الػػذي ُيبػػذؿ بػػو الش ػ ل عمػػى أو بالمػػائع
و َّ
المعدؿ الذي تنتقل بو الح اررة إلي أو بالنظاـ ال يكونا ثابتاف مع الزمف .في مثل ىذه الحالة َّ
فمف الطاقة الكمية ال
تبقي ثابتة خالؿ حد النظاـ كما ىو الحاؿ في إجراء سرياف مستقر بل تت ير مع الزمف.
إجعػػل الطاقػػة الكميػػة لمنظػػاـ خػػالؿ حػػد النظػػاـ عػػف أي لحظػػة تسػػاوي  .Eأثنػػاء فت ػرة زمنيػػة ص ػ يرة إجعػػل الكتمػػة
المدخمة لمنظاـ  δm1واجعل الكتمة الم ادرة لمنظاـ تكوف δm2؛ إجعل الح اررة المنتقمة والش ل المبذوؿ خالؿ نفػس
ال ػزمف يكونػػا  δQو  δWعمػػى الترتيػػب .إعتبػػر نظام ػاإل ممػػاثالإل ل َّ
مموً ػح فػػي الشػػكل ( )1.1يػػتـ أداء ش ػ ل عنػػد
المدخل والمخرج في إدخاؿ واخراج الكتمة عبر حدود النظاـ.
 = m1p1 v1الطاقة المطموبة عند المدخل

i.e.
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 = m 2 p 2 v 2الطاقة المطموبة عند المخرج.
أيًػاإل كمػػا مػػف قبػػل فػػمف الطاقػػة لوحػػدة كتمػػة لممػػائع المنسػػاب تعطػػي ب ػ  u1  c12 / 2  z1g عنػػد المػػدخل وا ػ
 u 2  c 22 / 2  z 2 g عند المخرج.
بالتالي الطاقة الداخمة لمنظاـ
  Q  m1 u1  c12 / 2  z1g   m1p1 v1الطاقة الداخمة لمنظاـ
والطاقة الم ادرة لمنظاـ
  W  m2 u2  c22 / 2  z 2 g   m2 p2 v2الطاقة الم ادرة لمنظاـ
بتطبيق القانوف األوؿ:
الطاقة الداخمة لمنظاـ – الطاقة الم ادرة = زيادة طاقة النظاـ δE
Q  m1 u1  c12 / 2  z1 g  p1v1 





 W  m2 u 2  c22 / 2  z1 g  p 2 v2  E

خالؿ زمف كبير َّ
فمف الح اررة المنتقمة الكمية تُعطي بػ
والش ل المبذوؿ الكمي ُيعطي بػ

 Q  Q

 W  W

إجعل الكتمة اةبتدائية خالؿ حدود النظاـ تكوف مساوية لػ ' mوالطاقة الداخمة االبتدائية تكوف ' u

نياية الفترة الزمنية تكوف " mوالطاقة الداخمية النيائية تكوف 'u
' E  m"u"m' u

عميو نحصل عمى
Q  m1 u1  c12 / 2  z1 g  p1v1 





) W   m2 u 2  c22 / 2  z 2 g  p 2 v2  (m" u"m' u ' )(2.35

أيًاإل مف إجراء إستم اررية الكتمة
الكتمة الداخمة – الكتمة الم ادرة = زيادة الكتمة خالؿ حد النظاـ
()1.36

'i.e.  m1  m2  m"m
11

والكتمػة عنػد

شكل ( )8.81ملء قارورة أو وعاء من خط أنابيب
إحػػدى المسػػائل األكثػػر حػػدوثاإل ًػػمف معادلػػة الس ػرياف الػػال مسػػتقر ىػػي مػػلء زجاجػػة أو وعػػاء مػػف مصػػدر ًػػخـ
مقارنة بالزجاجة أو الوعاء .الشكل ( )1.16يوًح مثاالإل نموذجياإل .يتـ إفتراض َّ
أف حالة المائع فػي خػة المواسػير
تكػػوف مت يػرة أثنػػاء إجػراء المػػلء .فػػي ىػػذه الحالػػة ال يكػػوف ىنالػػؾ ش ػ الإل مبػػذوالإل عمػػى حػػد النظػػاـ؛ أيًػاإل ال تكػػوف
ىنالؾ كتمة م ادرة لمنظاـ أثناء اةجراء بالتالي . m 2  0
بتطبي ػػق المعادل ػػة ( )1.31وبعم ػػل إفتػ ػراض إً ػػافي أف الت ييػ ػرات ف ػػي طاق ػػة الوً ػػع تك ػػوف صػ ػ يرة و َّ
أف طاق ػػة
الحركة  c12 / 2تكوف ص يرة بالمقارنة مع المحتوي الحراري  hنحصل عمى

'Q   m1h1  m" u"m' u
أو بما َّ
أف  hتكوف ثابتة أثناء اةجراء

'Q  h1  m1  m" u"m' u
في ىذه الحالة َّ
فمف المعادلة ( )1.36تُصبح

بالتالي بالتعويض
()1.32

'Q  h1 m"m'  m" u"m' u

مف الممكف غالباإل إفتراض َّ
أف اةجراء يكوف كاظماإل لمح اررة وفي تمؾ الحالة نحصل عمى

'h1 m"m'  m" u"m' u
11

أو بالكممات :المحتوي الحراري لمكتمة الذي يدخل إلي الزجاجة = زيادة الطاقة الداخمية لمنظاـ.
م ال (:)8.58
وعاء صمد (غير مرف) بحجـ  10mيحوى بخا اإلر عند ً ة  2.1barوكسر جفاؼ

يتـ توصػيمو إلػي خػة

ويسػػمح بالس ػرياف مػػف خػػة المواسػػير إلػػي الوعػػاء حتػػى يكػػوف الً ػ ة ودرجػػة الح ػ اررة فػػي الوعػػاء مسػ ٍ
ػاو لػ ػ
أنابيػػب ُ
 6barو °C

عمى الترتيب .يكوف البخار في خة المواسير عند  10barو °C

طػواؿ اةجػراء .أحسػب

إنتقاؿ الح اررة إلي أو مف الوعاء أثناء اةجراء.
الحل:
كسر الجفاؼ = كتمة البخار في  1kgمف الخمية.
بمستخداـ الترميز الذي تـ تقديمو سابقاإل نحصل عمى

u'  u'f 1  0.9  u'g 0.9  511  0.1  2531  0.9
= 'i.e. u

kj/kg
أيًاإل

m'  V / v  10 / 0.9v g  10 / 0.9  0.8461  13.13 kg
أخي اإلر يتـ تحميص البخار عند  6barو °C

عميو
= "u

kj/kg
و

= "v

m /kg

i.e. m"  V / v"  10 / 0.3522  28.4 kg
يتـ تحميص البخار في خة المواسير عند  10barو °C

بالتالي

h = 2944 kj/kg
بالتالي مستخدماإل المعادلة () 1.3

Q  2944 28.4  13.3  28.4  2640   13.3  2329 
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 Q  74980  30590  44940  550 kj
kj

= الح اررة المطرودة مف الوعاء i.e.

ويسػػمح
مثػػاؿ آخػػر يحػػدث عمومػاإل فػػي إجػراء السػرياف الالمسػػتقر ىػػو الحالػػة التػػي يفػػتح بيػػا وعػػاءاإل إلػػي فػراغ كبيػػر ُ
لممػػائع بػػاليروب (الشػػكل ( .))1.11ال يكػػوف ىنالػػؾ شػ الإل مبػػذوالإل فػػي ىػػذه الحالػػة

 δmبمػػا َّأنػػو لػػيس ىنالػػؾ

كتمة تدخل إلي النظاـ .بتجاىل الت ييرات في طاقة الوًع واتطبيق المعادلة ()1.31

Q   m 2 h 2  c 22 / 2  m" u"m' u'

شكل ( )8.85تفريغ مائع من وعاء
الصعوبة التي تنش في ىػذا التحميػل ىػي َّ
أف الحالػة  1لمكتمػة الم ػادرة لموعػاء تكػوف مت يػره باسػتمرار بالتػالي مػف
المسػػتحيل تقيػػيـ العنصػػر  .  m 2 h 2  c 22 / 2ىنالػػؾ تقريػػب مناسػػب يمكػػف عممػػو ةيجػػاد كتمػػة المػػائع التػػي
ت ػػادر الوعػػاء كممػػا ييػػبة الًػ ة لقيمػػة معطػػاة .يمكػػف إفتػراض َّ
أف المػػائع المتبقػػي فػػي الوعػػاء يػػؤدي تمػ َّػدداإل كػػاظـ
جيػداإل أو إذا كانػت فتػرة اسػت راؽ اةجػراء قصػيرة.
جيػد إذا كػاف الوعػاء معػزوالإل ِّ
لمح اررة إنعكاسياإل .ىذا يكوف تقريػب ِّ
بمستخداـ ىذا اةفتراض يمكف إيجاد الحالة الطرفيػة لممػائع فػي الوعػاء وبالتػالي يمكػف حسػاب الكتمػة المتبقيػة فػي
الوعاء ".m
م ال (:)8.51
ُمستقبل ىواء بحجـ  6mيحوي ىواءاإل عند  15barو °C

ويسػمح لػبعض اليػواء بػالخروج
 .يتـ فػتح ص َّػماـ ُ

المسػػتقِبل بسػػرعة إلػػي 12barعنػػدىا يػػتـ غمػػق الصػ َّػماـ .أحسػػب كتمػػة الي ػواء
إلػػي الجػػو .ييػػبة ً ػ ة الي ػواء فػػي ُ
المستقِبل.
الخارجة مف ُ
12

الحل:
إبتداءاإل

15  10 5  6
m'  P' V / RT' 
 100 kg
0.287  10 3  313 .5
مفترًاإل َّ
المستقِبل تؤدي إجراءاإل كاظـ لمح اررة إنعكاسياإل بالتالي مستخدماإل المعادلة ()1.11
أف الكتمة في ُ
0.4 / 1.4

 1.25 0.386  1.066

 15 
 
 12 

  1 / 

T '  p' 
 
T"  p" 

 T"  313 .5 / 1.066  294 .2K
بالتالي

12  10 5  6
m"  P" V / RT" 
 85.3 kg
0.287  10 3  294 .2
عميو
kg

المستقبل
–  = 100كتمة اليواء الذي ي ادر ُ

ف ػػي حال ػػة بخ ػػار ي ػػؤدي تم ػ َّػدداإل ك ػػاظـ لمحػ ػ اررة إنعكاس ػػياإل ال تك ػػوف ىنال ػػؾ معادل ػػة ص ػػحيحة مث ػػل المعادل ػػة ()1.11
المستخدمة عاليو .مف الًػروري اةسػتفادة مػف خاصػية القصػور الحػراري ( s )entropyالتػي يمكػف التوًػيح
ب َّنيػا تبقػي ثابتػة خػالؿ إجػراء كػاظـ لمحػ اررة إنعكاسػي و  .s' = s" i.e.ومػف ثػـ بمسػتخداـ الجػداوؿ يمكػف حسػاب
قيمة " vوبالتالي إيجاد ".m
م ال (:)8.51
عند بداية شوط السحب لمحرؾ بتروؿ ذو نسبة إنً اط مقدارىا  4/1يكوف حجـ الخمػوص محػتالإل بمتبقػي غػاز
عند درجة ح اررة °C
و°C

وً ة  . 1.013barحجـ الخمية أثناء الشوط مقاساإل عند أحواؿ جوية 1.013bar

يكوف مساوياإل لػ  6.21مف الحجـ المكتسح ل سطوانة.
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يكوف الً ة ودرجة الح اررة المتوسطاف في مجمع السحب ( )induction manifoldأثناء السػحب مسػاوياف ل ػ
 0.965barو °C

عم ػػى الترتي ػػب ويك ػػوف متوس ػػة الًػ ػ ة ف ػػي األس ػػطوانة أثن ػػاء ش ػػوط الس ػػحب مس ػػاوياإل ل ػ ػ

 .0.828barأحسػػب درجػػة حػ اررة الخمػػية عنػػد نيايػػة شػػوط السػػحب مفترًػاإل إجػراءاإل كاظمػاإل لمحػ اررة .أحسػػب أيًػاإل
الً ة النيائي في األسطوانة.
لمخمية خػذ kjk

 R = 0.؛ ولمتبقػي ال ػاز خػذ  cv = 0.84 kj/kgKو = R

=  cvو kj/kgK

0.296 kj/kgK
الحل:
إجعل الحجـ المكتسح يكوف  Vsوحجـ الخموص يكوف  Vcبالتالي

Vs  Vc
8
Vc

 نسبة اةنً اط

i.e. Vs = 7 Vc
إبتدائياإل َّ
فمف متبقي ال از يحتل الحجـ

Vc = Vs

P'Vc
1.034  10 5  Vs
 m' 

 0.0448Vs kg
RT ' 0.296  1113  7  10 3

(حيث .)T' =840 + 273 = 1113K
أيًاإل مستخدماإل المعادلة ()1.36

m"m'   m1   m 2
وبمالحظة َّأنو في ىذا المثاؿ

 m  0
2

نحصل عمى

1.013  10 5  0.75Vs
m"m'  m1 
 0.919 Vs kg
0.2871  288  10 3

 m"  0.919 Vs  0.0448 Vs  0.9638 Vs kg
يمكػػف تجاىػػل الت يي ػرات ف ػػي طاقػػة الحركػػة والوً ػػع ويكػػوف اةج ػراء كاظمػ ػاإل لمح ػ اررة ( =  )i.e. Qبتطبي ػػق
المعادلة ( )1.31نحصل عمى
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'm1h1  W  m" u"m' u
أيًاإل َّ
فمف درجة ح اررة الخمية في مجمع السحب تكوف ثابتة طوؿ الشوط .h =cpT =constant i.e.
'i.e. m1c p T1  W  m" c v T"m' c v T
الش ل المبذوؿ ُيعطي بػ
الحجـ المكتسح × متوسة الً ة في األسطوانة أثناء السحب = W

0.828  10 5 Vs  828000 Vs N.m  82.8 Vs kj
i.e.

"Vs  1.0051  300  82.8Vs  0.9628 Vs  0.718T
 0.0448 Vs  0.84  1113
.)cp = cv + R = 0.718

(حيث لمخمية المسحوب = 1.0051 kj/kgK

236.1
 341K  68 C
0.692

°C

= درجة الح اررة النيائية

T " 

i.e.

بالتالي
m" RT " 0.9638Vs  0.2871  341  10 3

 82700 N / m 2
Vs  Vc
8Vs / 7

 = 0.827barالً ة النيائي

p" 

i.e

 8.3مسائل)Problems( :
 /1كتمػػة مقػػدارىا  1kgمػػف ى ػواء موجػػود فػػي حاويػػة صػػمدة تكػػوف بدايػػة عنػػد  4.8barو °C
الحاويػػة حتػػى تكػػوف درجػػة الح ػ اررة مسػػاوية لػ ػ °C

 .يػػتـ تسػػخيف

 .أحسػػب الً ػ ة النيػػائي لمي ػواء والح ػ اررة المكتسػػبة أثنػػاء

اةجراء.
)Ans. (5.37 bar; 35.9 kj/kg
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 /1وعػػاء صػػمد بحجػػـ  1mيحػػوى بخػػا اإلر عنػػد  20barو °C

 .يػػتـ تبريػػد الوعػػاء حتػػى يكػػوف البخػػار جاف ػاإل

المزالة أثناء اةجراء.
مشبعاإل .أحسب كتمة البخار في الوعاء الً ة النيائي لمبخار والح اررة ُ
)bar; 23355 kj

;bar

( Ans.

يتمدد بمنعكاسية في أسطوانة خمه كباس بً ة مقداره  .3barيكػوف
 /3أكسجيف (بكتمة جزئية َّ )32kg/kmol
الحجـ إبتػدائياإل مسػاوياإل ل ػ  0.01mونيائيػاإل مسػاوياإل ل ػ  0.03mتكػوف درجػة الحػ اررة اةبتدائيػة مسػاوية ل ػ °C

.

أحس ػػب الشػ ػ ل المب ػػذوؿ باألكس ػػجيف وسػ ػرياف الحػ ػ اررة إل ػػي أو م ػػف ج ػػدراف األس ػػطوانة أثن ػػاء التم ػ َّػدد .إفت ػػرض أف
األكسجيف يكوف غا اإلز مثالياإل وخذ .cp=0.917 kj/kgK
)Ans. (6 kj; 21.16 kj
َّ
يتمدد بمنعكاسية بً ة ثابت حتى تكوف درجة الح اررة مساوية ل ػ
 /1بخار عند ً ة  7barكسر جفاؼ 6.6
°C

 .أحسب الش ل المبذوؿ والح اررة المكتسبة لكل  kgمف البخار أثناء اةجراء.
)Ans. (38.2 kj/kg; 288.7 kj/kg

 /1حجػػـ مقػػداره  0.05mمػػف غػػاز مثػػالي عنػػد  6.3barيػػؤدي إج ػراءاإل إنعكاسػػياإل ثابػػت درجػػة الح ػ اررة إلػػي ً ػ ة
 .1.05barأحسب سرياف الح اررة إلي أو مف ال از.
)Ans. (56.4 kj
 /6بخار جاؼ مشبع عند ً ة َّ 7bar
يتمدد بمنعكاسية في أسطوانة خمه كباس حتػى يكػوف الًػ ة مسػاوياإل ل ػ
 .0.1barإذا تػػـ إمػػداد الح ػ اررة بمسػػتمرار أثنػػاء اةج ػراء لممحافظػػة عمػػى درجػػة الح ػ اررة أحسػػب الت يػػر فػػي الطاقػػة
الداخمية لكل  kgمف البخار.
)Ans. (37.2 kj/kg
 /2كتمة ىواء مقدارىا  kgيتـ إنً اطيا بمجراء ثابت درجػة الحػ اررة وامنعكاسػية مػف  1barإلػي  .5barأحسػب
الش ل المبذوؿ عمى اليواء وسرياف الح اررة إلي أو مف اليواء.
)Ans. (140 kj/kg; -140 kj/kg
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 /4كتمػػة مقػػدارىا  1kgعنػػد  1barو °C

يػػتـ إنًػ اطيا إنعكاسػػياإل واػػمجراء كػػاظـ لمحػ اررة إلػػي  .4barأحسػػب

درجة الح اررة النيائية والش ل المبذوؿ عمى اليواء.
)Ans. (155°C; 100.5 kj/kg
جيػػداإل ح ارريػاإل مػػف 3.5bar
 /6نػايتروجيف (بكتمػػة جزيئيػػة  )28 kg/kmolيتمػ َّػدد إنعكاسػػياإل فػػي أسػػطوانة معزولػػة ِّ
°C

إل ػػي حج ػػـ مق ػػداره  .0.09mإذا ك ػػاف الحج ػػـ اةبت ػػدائي المحتم ػػل مس ػػاوياإل ل ػ ػ  0.03mأحس ػػب الشػ ػ ل

المبذوؿ أثناء َّ
التمدد .إفترض أف النايتروجيف يكوف غا اإلز مثالياإل و خذ .cv = 0.741 kj/kgK
)Ans. (9.31 kj
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الفصل ال الث
القانون ال ان لميينام كا الحراريم
()The Second Law of Thermodynamics
في الفصل األوؿ تـ توًيح َّأنػو طبقػاإل لمقػانوف األوؿ لمػديناميكا الح ارريػة عنػدما يػؤدي نظامػاإل دورة كاممػة
فػ َّ
ػمف صػػافي الحػ اررة المكتسػػبة يكػػوف مسػػاوياإل لصػػافى الشػ ل المبػػذوؿ .ويكػػوف ىػػذا مؤسسػاإل عمػػى مبػػدأ بقػػاء الطاقػػة
الذي يتبع مف مشاىدة األحداث الطبيعية .القانوف الثاني لمديناميكا الح اررية الذي ىو أيًاإل قانوف طبيعي ُيشير
أف صػػافى الح ػ اررة المكتسػػبة فػػي دورة يكػػوف مسػػاوياإل لصػػافى الش ػ ل المبػػذوؿ فػ َّ
إلػػي َّأنػػو بػػالرغـ مػػف َّ
ػمف إجمػػالي
الحػ اررة المكتسػبة يجػػب أف يكػوف أكبػر مػػف صػافى الشػ ل المبػذوؿ وذلػؾ َّ
ألف بعػػض الحػ اررة يػتـ فقػػدىا دائمػاإل مػػف
النظاـ.
 1.5المحرك أو اآللم الحراريم)The Heat Engine( :
المحػػرؾ الح ػراري ىػػو نظػػاـ يعمػػل فػػي دورة كاممػػة وينػػت صػػافى ش ػ ل مػػف إمػػداد ح ػ اررة .يقتًػػي القػػانوف
الثػاني ًػمناإل أف مصػد اإلر ةمػػداد حػ اررة وغاطسػاإل لفقػد الحػ اررة يكونػا ًػرورياف بمػا َّ
أف بعػػض الحػ اررة يجػب أف يػتـ
دائماإل طردىا بواسطة النظاـ .ىنالؾ تمثيالإل مخططياإل يتـ توًيحو في الشكل ( .)3.1تكوف الح اررة المكتسػبة Q
الش ل المبذوؿ  Wوالح اررة المفقودة ىي  .Qبالقانوف األوؿ في دورة واحدة كاممة َّ
فمف
صافى الح اررة المكتسبة = صافي الش ل المبذوؿ
بالتالي مف المعادلة ()1.1
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شكل ()1.5
بالرجوع لمشكل ()3.1
()3.1

Q –Q =W

بالقانوف الثاني َّ
فمف إجمالي الح اررة المكتسبة يجب أف يكوف أكبر مف صافي الش ل المبذوؿ
Q >W
يػػتـ تعريػػه الكفػػاءة الح ارريػػة ( )thermal efficiencyلمحػػرؾ حػراري كنسػػبة صػػافى الشػ ل المبػػذوؿ فػػي الػػدورة
إلي إجمالي الح اررة المكتسبة في الدورة .ومف المعتاد التعبير عنيا كنسبة مئوية .بالرجوع لمشكل ()3.1
()3.1

W
Q1

  الكفاءة الح اررية

بالتعويض في المعادلة ()3.1
()3.3

Q1  Q 2
Q
 1 2
Q1
Q1



أف القػػانوف الثػػاني يقتًػػي ًػػمنياإل َّ
يمكػف المالحظػػة مػػف َّ
أف الكفػػاءة الح ارريػػة لمحػػرؾ حػراري يجػػب أف تكػػوف دائمػاإل
أقل مف

.

ػمف فرقػاإل فػػي درجػػة الحػ اررة يكػػوف ًػػرورياإل لسػرياف الحػ اررة .يتبػػع ذلػػؾ َّ
مػػف تعريػػه الحػ اررة فػ َّ
أف مصػػدر الحػ اررة فػػي
الشكل ( )3.1يجػب أف يكػوف عنػد درجػة حػ اررة أعمػى مػف ال ػاطس .يمكػف التفكيػر بمصػدر الحػ اررة كوعػاء سػاخف
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وال اطس كوعاء باردُ .يوًػح القػانوف الثػاني َّ
أف فرقػاإل فػي درجػة الحػ اررة ميمػا يكػوف صػ ي اإلر يكػوف ًػرورياإل قبػل
أف يمكف إنتاج صافي ش ل في دورة.
ىذا يقود ليباف القانوف الثاني كا تي:
يكوف مستحيالإل لمحرؾ حراري إنتاج صافي ش ل في دورة كاممة إذا تبادؿ ح اررة فقة مػع أجسػاـ عنػد درجػة حػ اررة
مثبتة مفردة.
التقييػػد المفػػروض بالقػػانوف الثػػاني يكػػوف أكثػػر وًػػوحاإل إذا تػػـ عمػػل محاولػػة لمتفكيػػر فػػي نظػػاـ ال يكػػوف مشػػموالإل
بالقانوف .كمثػاؿ لػيس ىنالػؾ شػيئاإل فػي القػانوف األوؿ ُيشػير إلػي َّ
أف الطاقػة الداخميػة لمبحػر ال يمكػف تحويميػا إلػي
ش ل ميكػانيكي ب سػموب مسػتمرُ .يمثػل البحػر مقػدا اإلر ًػخماإل لمطاقػة بماليػيف األطنػاف مػف المػاء عنػد درجػة حػ اررة
فوؽ الصفر المطمق .عمى أي حاؿ ال يمكف عمل سفينة ستدور محركاتيػا ب خػذ الطاقػة مػف البحػر .مػف القػانوف
الثاني كما ُذكر عاليو ُيالحن َّ
أف مستودعاإل ثابتاإل لمطاقة عند درجة حػ اررة أدنػي يكػوف أساسػياإل قبػل أف يمكػف إنتػاج
ش ل.
إحػػدى األمثمػػة العمميػػة لمحػػرؾ حػراري ىػػو دورة البخػػار البسػػيطة .لقػػد تػػـ إسػػتخداـ ىػػذا الػػدورة مسػػبقاإل لشػػرح القػػانوف
األوؿ.
وينت ش الإل في محرؾ بخاري أو توراينة يتـ فقػد حػ اررة فػي
بالرجوع لمشكل ( )3.1يتـ إمداد ح اررة في ال الية ُ
مكثّػػه ويتطمػػب مقػػدار ص ػ ير لش ػ ل دخػػل لممًػػخة .يكػػوف المسػػتودع السػػاخف ىػػو فػػرف ال اليػػة بينمػػا يكػػوف
المستودع البارد ىو ماء التبريد الدائر في المكِثّه ويكوف النظاـ نفسو ىو البخار.
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شكل ()1.8
مثاؿ آخر لمحرؾ ح اررة ىو الدورة الم مقة لمحطة توراينة غػاز كمػا موًػح فػي الشػكل ( .)3.3يكػوف النظػاـ فػي
ىذه الحالة ىو اليواء .يتـ إمداد الح اررة إلي اليػواء بال ػازات السػاخنة فػي مبػادؿ حػراري يػتـ إنتػاج شػ ل بواسػطة
التوراينة .يتـ فقد الح اررة لمػاء التبريػد فػي مب ِّػرد ويػتـ بػذؿ شػ ل عمػى اليػواء فػي ًػاغة .المسػتودع السػاخف ىػو
ال از الساخف الدائر حوؿ اليواء في المبادؿ الحراري؛ المستودع البارد ىو ماء التبريد الدائر في ِّ
المبرد.

شكل ()1.1
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في محطة توراينة غاز مفتوحة الدورة يتـ إمداد الطاقة برش الوقود في جدوؿ مف اليواء في غرفة إحتػراؽ؛ تتم َّػدد
ال ػػازات الناتجػػة فػػي التوراينػػة ومػػف بعػػد تُخػػرج إلػػي الجػػو (أنظػػر الشػػكل( .))3.1ال تكػػوف ىػػذه الػػدورة ىػػي دورة
المعطى بما َّ
أف النظػاـ ال يسػترجع لحالتػو األصػمية وحقيقػة يتعػرض لت ييػر كيميػائي
محرؾ ح اررة طبقاإل لمتعريه ُ
ويحػرؽ فػي األسػطوانة وتسػتنفد
باالحتراؽ .نفس الشئ في محرؾ إحتراؽ داخمي ترددي يتـ خمة اليواء مع وقود ُ
ال ازات الناتجة بعد َّ
التمدد إلي الجو .عمى أي حػاؿ ف َّ
ػمف محطػة توراينػة ال ػاز مفتوحػة الػدورة ومحػرؾ االحتػراؽ
ويطمػػق عمييمػػا عػػادة محركػػات ح ػ اررة .مػػف الممكػػف تجاىػػل كتمػػة الوقػػود
ىمػػا مولػػدات قػػدرة ىامػػاف فػػي اليندسػػة ُ
بالمقارنة مع كتمة اليواء ويمكف أخذ الح اررة المفقودة كطاقة ال از المستنفد ( )exhaust gasناقصاإل طاقة اليواء
عند المدخل ( i.e.الطاقة المفقودة إذا تـ تبريد العادـ إلي أحواؿ المدخل ومف بعد إعادة تدويرىا).

شكل ()1.1
يػػتـ تطبيػػق القػػانوف األوؿ والثػػاني لػػدورات تش ػت ل فػػي اةتجػػاه المعكػػوس لتمػػؾ لممحػػرؾ الح ػراري .فػػي حالػػة دورة
معكوسة َّ
فمف صافي الش ل ُيبذؿ عمى النظاـ ويساوي صافي الح اررة المفقودة بواسطة النظػاـ .مثػل ىػذه الػدورات
تحدث في مًخات الح اررة والثالجات.
المخططات المكافئة لمحػرؾ الحػ اررة ومًػخة الحػ اررة (أو الثالجػة) يػتـ توًػيحيما فػي الشػكل ()(a
()(b

).
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) والشػكل

شكل ()(a

)

شكل ()(b

)

في دورة مًػخة الحػ اررة (أو الثالجػة) يػتـ إمػداد مقػدار مػف الحػ اررة  Qمػف المسػتودع البػارد ويػتـ فقػد الحػ اررة
 Qإلي المستودع الساخف .بالقانوف األوؿ نحصل عمى
()3.1

Q =Q +W

بالقانوف الثاني يمكف القوؿ ب َّف ش ل الدخل يكوف أساساإل لكي يكوف ىنالؾ إنتقاؿ لمح اررة مف المستودع البارد إلي
المستودع الساخف
i.e. W > 0
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المعطػػي مسػػبقاإل لكػػف سػػوؼ لػػف يػػتـ إعطػػاء البرىػػاف ىنػػا .ىنالػػؾ بيانػاإل
ىػػذه يمكػػف برىانيػػا مػػف بيػػاف القػػانوف الثػػاني ُ
لمقانوف الثاني متعمقاإل بمًخة الح اررة (أو الثالجة) ُيعزى لػ  Clausuisويقوؿ كما يمي:
يكوف مف المستحيل بناء جياز عندما يشت ل في دورة سوؼ لػف ينػت تػ ثي اإلر أكثػر مػف إنتقػاؿ حػ اررة مػف مب َّػرد إلػي
جسـ ساخف.
ىذا البياف يتـ برىانو بسيولة بتجراة (خبرة) اةجراءات الطبيعية:
مف المالحن َّ
أف الح اررة ال تسرى مف جسـ بػارد إلػي جسػـ سػاخف؛ تتطمػب الثالجػة مػدخالإل لمطاقػة لكػي تسػتخمص
الح اررة مف ال رفة الباردة وتطردىا عند درجة ح اررة أعمى.
عندما يتـ إعتبار بيانا القانوف الثاني تبدو حقيقة ىامة .بالرجوع لمشػكل ())(a

) والبيػاف األوؿ لمقػانوف الثػاني

يتًػػح َّ
أف  Qال يمكػػف أف تكػػوف ص ػػف اإلر بمعنػػى آخػػر م ػػف المسػػتحيل تحويػػل إمػػداد حػػ اررة بالكامػػل إلػػي شػ ػ ل
ميكانيكي.
أف  Qفي ىػذه الحالػة يمكػف أف تكػوف صػف اإلر بػدوف
عمى أي حاؿ بالرجوع إلي الشكل () )3.5(bيتـ مالحظة َّ
انتيػػاؾ لمقػانوف الثػػاني .بالتػػالي مػػف الممكػػف تحويػػل شػ الإل ميكانيكيػاإل بالكامػػل إلػػي حػ اررة .يػػتـ توًػػيح ىػػذه الحقيقػػة
بسيولة كمثاؿ عندما يتـ تطبيق الفرامل في سيارة الجتذابيا إلي السكوف َّ
فمنو يػتـ تحويػل طاقػة الحركػة بالكامػل
إلي ح اررة عند العجالت .ال يمكف إيجاد مثاؿ يمكف فيو تحويل ح اررة بمستمرار وبالكامل إلي ش ل ميكانيكي.
 1.8القصور الحراري)Entropy( :
الحرريػة.
ُو ِجد أف ىنالػؾ خاصػية ىامػة ىػي الطاقػة الداخميػة التػي تنشػ كنتيجػة لمقػانوف األوؿ لمػديناميكا ا
ىنالؾ خاصية ىامة أخرى تنش مف القانوف الثاني أال وىي القصور الحراري.
إعتبر إجراءاإل كاظماإل لمح اررة إنعكاسياإل ألي نظاـ عمى مخطة  .p – vىػذا ُيمثػل بػالخة  ABعمػى الشػكل (.)3.6
دعنا نفترض َّأنو مف الممكف لمنظاـ أف يػؤدي إجػراءاإل ثابػت لمحػ اررة إنعكاسػي عنػد درجػة حػ اررة  Tمػف  Bإلػي C
ومػػف بعػػد يػػتـ إسػػترجاعو لحالتػػو األولػػى بػػمجراء ثػ ٍ
ػاف كػػاظـ لمح ػ اررة إنعكاسػػي مػػف  Cإلػػي  .Aا ف بػػالتعريه فػ َّ
ػمف
اةج ػراء الكػػاظـ لمح ػ اررة ىػػو أحػػد اةج ػراءات التػػي ال يكػػوف فييػػا س ػرياف لمح ػ اررة إلػػي أو مػػف النظػػاـ .بالتػػالي فػ َّ
ػمف
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الح ػ اررة المنتقمػػة الوحيػػدة ىػػي مػػف  Bإلػػي  Cأثنػػاء اةج ػراء الثابػػت الح ػ اررة .يػػتـ إعطػػاء الش ػ ل المبػػذوؿ بالنظػػاـ
بالمساحة المطوقة .عميو فمننا نممؾ نظاماإل يؤدي دورة ويطور صافى شػ ل بينمػا يقػوـ بسػحب حػ اررة مػف مسػتودع
عنػػد درجػػة حػ اررة مفػػردة مثبتػػة .ىػػذه تكػػوف مسػػتحيمة ألنيػػا تنتيػػؾ القػػانوف الثػػاني .عميػػو اةفتػراض األصػػمي يكػػوف
خاطئاإل ويكوف مف المستحيل وجود إجراءيف كاظميف لمح اررة يمراف خالؿ نفس الحالة .A
ا ف فػ َّ
ػمف إحػػدى الخصػػائص (الممي ػزات) لخاصػػية نظػػاـ ىػػي َّأنػػو ىنالػػؾ خط ػاإل وحيػػداإل يمثػػل قيمػػة لمخاصػػية عمػػى
مخط ػة الخ ػواص( .كمثػػاؿ فػ َّ
ػمف الخػػة  BCعمػػى الشػػكل ( )3.6يمثػػل ثابػػت الح ػ اررة عنػػد  .)Tبالتػػالي يجػػب أف
يكوف ىنالؾ خاصية تُمثَّل بمجراء كاظـ لمح اررة إنعكاسي .تسمي ىذه الخاصية بالقصور الحراري .s
يتبع ذلؾ َّأنو ليس ىنالؾ ت يي اإلر لمقصور الحراري في إجراء كاظـ لمحػ اررة .عمػى مخطػة  p – vىنالػؾ سمسػمة مػف
اةج ػراءات كاظمػػة لمح ػ اررة إنعكاسػػية كمػػا موًػػح فػػي الشػػكل ) 3.7(aيكػػوف كػػل خػػة ممػػثالإل لقيمػػة واحػػدة مػػف
القصػػور الحػراري .ىػػذه تكػػوف مشػػابية لمشػػكل ) 3.7(bالػػذي يػػتـ فيػػو رسػػـ خطػػوط ثابتػػة درجػػة الحػ اررة كػػل تمثػػل
قيمة واحدة لدرجة الح اررة .لكي يتـ تعريه القصور الحراري بدالالت الخواص الديناميكية الح ارريػة األخػرى يكػوف
مف الًروري إستخداـ أسموباإل صارماإل.
في المقطع  1.1لقد تـ توًػيح إجػراءاإل كاظمػاإل لمحػ اررة إنعكاسػياإل ل ػاز مثػالي يتبػع القػانوف  .pvγ=constantا ف
γ
المعطي في المقطػع 1.1
ىاف
البر
أف
بحيث
p
–
v
مخطة
عمى
ا
وحيد
ا
خط
ىو
pv
فمف القانوف = constant
إل
إل
ُ

المعطػػي عاليػػو ( i.e.برىػػاف َّ
أف ىنالػػؾ إجػراءاإل كاظمػاإل لمحػ اررة إنعكاسػػياإل يحتػػل
ل ػػاز مثػػالي ىػػو برىػػاف مشػػابو لػػذلؾ ُ
خطاإل وحيداإل عمى مخطة الخواص) .البرىاف المعطي عاليو يعتمد عمى القانوف الثاني ولقد استخدـ لتقديـ القصور
الحراري كخاصية .يتبع ذلؾ أف البرىاف لػ  pvγ=constantفي المقطع
الحراري ال يت ير أثناء إجراءاإل كاظماإل لمح اررة إنعكاسياإل.
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يجب أف يتًمف حقيقة َّ
أف القصور

شكل ( )1.2اليورة اإلفتراض م عمى مخطط .p – v

)(a

)(b

شكل ( )1.3متسمسمم من خطوط ابت القصور الحراري
و ابت يرجم الحرارة عمى مخطط p – v

بالرجوع إلي البرىاف في المقطع  1.1بدءاإل بمعادلة الالسرياف ةجراءاإل إنعكاسياإل

dQ  du  pdv
ول از مثالي

dv
v

dQ  c v dT  RT
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ىذه المعادلة يمكف تكامميا بقسمة طرفي المعادلة عمى T

dQ c v dT Rdv


T
T
v

i.e.

أيًاإل ةجراء كاظـ لمح اررة dQ = 0
()3.1

dQ c v dT Rdv


0
T
T
v

i.e.

ا ف بعيداإل عف المعالجة الرياًية وادخػاؿ العالقػة بػيف  cv cp Rو  γال يكػوف ىنالػؾ خطػوات أساسػية أخػرى
فػػي البرىػػاف .ىػػذا يجػػب أف يعنػػى َّأنػػو قسػػمة طرفػػي المعادلػػة عمػػى  Tىػػي إحػػدى الخط ػوات التػػي تتًػػمف تقييػػد
القػػانوف الثػػاني والحقيقػػة اليامػػة التػػي تقػػوؿ أف الت ييػػر فػػي القصػػور الحػراري يكػػوف صػػف اإلر عميػػو يمكننػػا القػػوؿ َّ
أف
 dQ/T=0ةجراء كاظـ لمح اررة إنعكاسي .ألي إجراء إنعكاسي آخر . dQ / T  0
يمكف توًيح َّ
أف ىذه النتيجة تنطبق عمى جميع المواد التش يمية.
( )3.6لجميع المواد التش يمية

dQ
T

i.e. ds 

(حيث  sىو القصور الحراري).
أف المعادلػ ػػة ( )3.1تك ػػوف ةج ػ ػراءاإل إنعكاس ػػياإل ف ػ َّ
الح ػػن بم ػػا َّ
ػمف  dQفػػػي المعادل ػػة ( )3.6ىػ ػػي الحػ ػ اررة المًػ ػػافة
بمنعكاسية.
يكوف الت ير في القصور الحراري أكثر أىمية مف قيمتػو المطمقػة ويمكػف إختيػار القصػور الحػراري الصػفري عمػى
نحػػو إعتبػػاطي .كمثػػاؿ فػػي جػػداوؿ البخػػار ُيوًػػع القصػػور الح ػراري مسػػاوياإل لصػػفر عنػػد °C
سوائل التبريد َّ
فمف القصور الحراري ُيوًع مساوياإل لصفر عند °C

.-

بتكامل المعادلة (ُ )3.6يعطي

dQ
1 T
2

()3.2

s 2  s1  
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؛ فػػي جػػداوؿ

معتب اإلر  1kgلمائع يمكف إعطاء وحدات القصور الحراري بػ  kj/kgمقسومة عمى  .Kعميو َّ
فمف وحدات القصػور
الحراري  sىي .kj/kgK
سيتـ إستخداـ الرمز  Sلمقصور الحراري لكتمة  mلمائع
i.e.

S = ms
بمعادة كتابة المعادلة ( )3.6نحصل عمى

dQ = T ds
أو ألي إجراء إنعكاسي
2

()3.4

Q   T ds
1

تكوف ىذه المعادلة مناظرة ألي إجراء إنعكاسي
2

W   p dv
1

ىكػػذا كمػػا يكػػوف ىنالػػؾ مخطط ػاإل ُيمثَّػل عميػػو المسػػاحات كش ػ الإل مبػػذوالإل فػػي إج ػراءاإل إنعكاسػػياإل يكػػوف ىنالػػؾ أيً ػاإل
مخططاإل ُيمثل عميو المساحات كسرياف لمح اررة في إجراء إنعكاسي .تكوف ىذه المخططات ىػي مخططػات p – v
و  T – sعمػػى الترتيػػب كمػػا موًػػح فػػي األشػػكاؿ ) 3.8(aو ) .3.8(bةجػراءاإل إنعكاسػػياإل  1 – 1فػػي الشػػكل
َّ
) 3.8(aفػ ػ ػ َّ
المظممػ ػ ػػة  W   p dvتُمثػ ػ ػػل الش ػ ػ ػ ل المبػ ػ ػػذوؿ؛ وةج ػ ػ ػراءاإل إنعكاسػ ػ ػػياإل  1 – 1فػ ػ ػػي
ػمف المسػ ػ ػػاحة
2

1

َّ
المظممػػة  W   T dsتُمثػػل س ػرياف الح ػ اررة .عميػػو فػ َّ
الشػػكل) 3.8(bفػ َّ
ػمف إحػػدى الفوائػػد لخاصػػية
ػمف المسػػاحة
2

1

القصور الحراري ىي التمكيف مف رسـ مخطة تكوف عميو المساحات ُممثمة لسرياف الح اررة في إجراء إنعكاسي.
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شكل ( )1.4المساحم تحت إجراء إنعكاس عمى مخطط p – v
وعمى مخطط T – s

 1.1مخطط )The T – S Diagram( :T – S
 /aلبخار)For Vapor( :
كمػػا ُذكػػر سػػابقاإل فػ َّ
ػمف الصػػفر لمقصػػور الح ػراري ُيؤخػػذ كػ ػ °C

لبخػػار و كػ ػ °C

 -لس ػوائل التبريػػد.

سػػيتـ ىنػػا فقػػة إعتبػػار مخطػػة  T – Sلمبخػػار؛ ويكػػوف المخطػػة لمػواد التبريػػد مشػػابياإل بالًػػبة بمسػػتثناء صػػفر
القصور الحراري .يتـ توًػيح مخطػة  T – Sلمبخػار فػي الشػكل ( .)3.6يػتـ توًػيح ثػالث خطػوط ذات ًػ ة
ثابت (  p pو .)p
( i.e.الخطوط  EFGH ABCDو .)JKLMتكوف خطوط الً ة في منطقة عممياإل متطابقة مع خػة السػائل
المشبَّع ( i.e.األجزاء  )JK EF ABويتـ عادة تجاىل الفرؽ .يبقي الً ة ثابتاإل مع درجة الحػ اررة عنػدما يػتـ
إًافة الحػ اررة الكامنػة بالتػالي ف َّ
ػمف خطػوط الًػ ة تكػوف متوازيػة فػي المنطقػة الرطبػة ( i.e.األجػزاء FG BC
و .)KLتتقػػوس خطػػوط الً ػ ة ألعمػػى فػػي منطقػػة التحمػػيص كمػػا َّ
موً ػح ( i.e.األج ػزاء .)LM GH CD
ىكذا َّ
فمف درجة الح اررة ترتفع بمستمرار التسخيف بً ة ثابت.
ىنالػؾ خػػة حجػـ ثابػػت واحػػد (موًػح منقطػاإل سمسػػمياإل) يػتـ رسػػمو فػي الشػػكل ( .)3.6تكػػوف خطػوط الحجػػـ الثابػػت
مقعرة ألسفل في المنطقة الرطبة ويميل ألعمى بمنحدار أكثر عف خطوط الً ة في منطقة التحميص.
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فػػي جػػداوؿ البخػػار فػ َّ
ػمف القصػػور الح ػراري لمسػػائل المشػػبَّع والبخػػار الجػػاؼ المشػػبع يػػتـ تمثيميػػا بػ ػ  sfو  sgعمػػى
الترتيب .يتـ أيًاإل جدولة الفرؽ  .sg - sf = sfgيتـ إعطاء القصور الحراري لبخار رطب بالقصور الحراري لمماء
في خمية زائداإل القصور الحراري لمبخار الجاؼ في الخمية.

َّ
مخطط  T – sلبخار
شكل ()1.5
لبخار رطب بكسر جفاؼ  xنحصل عمى

s  1  x s f  xs g

()3.6

 s  s f  x s g  s f أو
()3.16

i.e. s  s f  xs fg

بالتالي َّ
فمف كسر الجفاؼ ُيعطي بػ

s  sf
s fg

()3.11

x

يمكف المالحظة مف المعادلة (َّ )3.11
أف كسر الجفاؼ يكوف متناسباإل مع بعد نقطة الحالة مف خة السائل عمى
مخطة  .T – Sكمثاؿ لمحالة  1عمى الشكل (َّ )3.16
فمف كسر الجفاؼ

s  sf
s fg



البعذF1
البعذ FG
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x1 

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.51كسر الجفاف من المساحات عمى
تُمث ػػل المس ػػاحة تح ػػت الخ ػػة  FGالش ػػكل ( )3.16الحػ ػ اررة الكامن ػػة  hfgوتُعط ػػى المس ػػاحة تح ػػت الخ ػػة  F1ب ػ ػ
. x 1h fg
المحتوى الحراري لمبخار الرطب ُيعطى بػ

h  h f  xh fg
ي ِّ
مكف مخطة  T – Sمف التعبير المخططى ليذه الحقيقة بما َّ
أف المساحات عمى المخطة تُمثل سػرياف الحػ اررة.
ُ
بمفتراض أف خة الً ة في منطقة السائل يكوف متطابقاإل مع خة السائل المشػبَّع بالتػالي يمكػف تمثيػل المحتػوي
الحراري عمى المخطة .بالرجوع لمشكل ( )3.11عندما يكوف ىنالؾ ماءاإل عند أي ًػ ة  pو عنػد °C
يتـ تسخينو بً ة ثابت َّ
فمنو يتبع بالتقريػب الخػة AB؛ تكػوف النقطػة  Bعنػد درجػة حػ اررة التشػبع  Tالتػي ي مػي
الماء عند الً ة  .pمف المعادلة ( )1.1بً ة ثابت

شكل ()1.55
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Q  hB  hA  hB
(بما َّ
أف  hAعند °C

ىو تقريباإل صفر).

نحصل عمى
عند ً ة p

 ABFOA = hB = hfالمساحة

عنػد النقطػػة  Bإذا اسػتمر التسػػخيف فػ َّ
ػمف المػاء يت يػػر تػػدريجياإل إلػي بخػػار حتػى عنػػد  Cالتػػي يكػوف عنػػدىا البخػػار
بالًبة جافاإل مشبعاإل .عميو نحصل عمى
عند ً ة  p = hC – hBو  = hfgالح اررة الكامنة = المساحة BCHFB
بالتالي عند النقطة ُ Cيعطي المحتوي الحراري بػ
عند ً ة  pو  BCHFBالمساحة  ABFOA +المساحة = hC
لبخار رطب عند النقطة E

h E  h B  x E h fg
المساحة hE = ABEGOA

i.e.

عندما يتـ التسخيف إًافياإل لبخار جاؼ مشبع ُيصبح محمصاإل.
المًافة مف  Cإلي  Dبً ة ثابت  pبػ
يتـ إعطاء الح اررة ُ
المساحة Q = hD – hC = CDJHC
فمف المحتوي الحراري عند  Dيكوف
بالتالي َّ
المساحة  = ABCDJOAالمساحة hD = hC + CDJHC
م ال (:)1.5
 1kgمػػف بخػػار عنػػد  7barوقصػػور حػراري  6.5kj/kgKيػػتـ تسػػخينو إنعكاسػػياإل عنػػد ًػ ة ثابػػت حتػػى تكػػوف
درجػػة الحػ اررة مسػػاوياإل ل ػ °C

ِ
ووًػػح عمػػى مخطػػة  T – Sالمسػػاحة التػػي تُمثػػل
 .أحسػػب الحػ اررة المكتسػػبة
ّ

سرياف الح اررة.
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عند  sg=6.709kj/kgK 7barبالتالي يكوف البخار رطباإل بما َّ
أف القصور الحراري الفعمي  sيكوف أقل مف
.sg
الحل:
مف المعادلة ()3.11

s 1 s f 1 6.5  1.992

 0.955
s fg1
4.717

x1 

بالتالي
h1  h f 1  x1h fg1  697  0.955  2067

h1  697  1975  2672 kj / kg
عن ػ ػػد الحال ػ ػػة  1يك ػ ػػوف البخ ػ ػػار عن ػ ػػد °C

i.e.

محمصػ ػ ػاإل .م ػ ػػف ج ػ ػػداوؿ التحم ػ ػػيص
وعن ػ ػػد  7barوعمي ػ ػػو يك ػ ػػوف َّ

h 2  2955 kj / kg
عند ً ة ثابت مف المعادلة ()1.3

Q  h 2  h1  2955  2672  283 kj / kg
َّ
َّ
المظممة سرياف الح اررة.
مخطة  T – Sفي الشكل ( )3.11تُمثل المساحة
ُيعطي اةجراء عمى

َّ
مخطط T – s
شكل ()1.58
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م ال (:)1.8
 .يتـ تبريد األسطوانة حتػى يكػوف الًػ ة

أسطوانة صمدة بحجـ  0.025mتحوى بخا اإلر عند  80barو °C

ِ
وًح اةجراء عمػى
مساوياإل لػ  .50barأحسب حالة البخار بعد التبريد ومقدار الح اررة المرفوًة بواسطة البخارّ .
مخطة  T – Sمشي اإلر لممساحة التي تُمثل سرياف الح اررة
الحل:
البخار عند  80barو °C

يكوف محمصاإل ويكػوف الحجػـ النػوعي مػف الجػداوؿ مسػاوياإل ل ػ .0.0299m /kg

بالتالي َّ
فمف كتمة البخار في األسطوانة تُعطي بػ

0.025
 0.835 kg
0.02944

m

لبخار محمص فوؽ  80barيتـ إيجاد الطاقة الداخمية مف المعادلة ()1.2

80  10 5  0.02994
u 1 h1 p1 v1  2990 
10 3

u1  2750 .5 kj / kg

i.e.

ويعطػػي كسػػر الجفػػاؼ
عنػػد الحالػػة  p = 50bar 1و  v = 0.02994m kgعميػػو يكػػوف البخػػار رطب ػاإل ُ
بالمعادلة

v 2 0.02994

 0.758
vg
0.03994

x2 

2

مف المعادلة
u 2  1  x2 u f 2  x2 u g 2  0.242  1149  0.758  2597

u 2  278  1969  2247 kj / kg
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i.e.

َّ
مخطة T – s
شكل ()3.13
بحجـ ثابت مف المعادلة ()1.1

Q  U 2  U1  mu 2  u1   0.8352247  2750 .5
Q  0.835  503 .5  420kj
 420kj

الح اررة المفقودة

i.e.
i.e.

َّ
المظممة الح اررة المفقودة بالنظاـ.
الشكل (ُ )3.13يوًح اةجراء مرسوماإل عمى مخطة  T – sتُمثل المساحة
 /bلغاز م ال )For a Perfect Gas( :
َّ
مخطػة  T – sل ػاز مثػالي .بمػا َّ
أف ت ييػرات
مف المفيد رسـ خطوط الً ة الثابت والحجػـ الثابػت عمػى
القصػػور الحػراري تكػػوف ذات تطبيػػق مباشػػر أكثػػر مػػف القيمػػة المطمقػػة فػػيمكف إختبػػار القصػػور الحػراري الصػػفري
عن ػد أي مرجعيػػة إعتباطيػػة كدرجػػة الح ػ اررة والً ػ ة .فػػي الشػػكل ( )3.11فػ َّ
ػمف الً ػ ة  pوخػػة الحجػػـ  vيػػتـ
رسػػميما مػػاراف خػػالؿ النقطػػة  .الحػػن َّ
أف خػػة الًػ ة الثابػػت يميػػل بانحػػدار أقػػل عػػف خػػة الحجػػـ الثابػػت .ىػػذه
يمكػػف برىانيػػا بسػػيولة بػػالرجوع لمشػػكل ( .)3.11إجعػػل النقػػاط  Aو Bتكونػػاف عنػػد  Tو  vو  Tو  pعم ػػى
الترتيب كما َّ
موًح .ا ف بيف  1و  Aمف المعادلة ( )3.2نحصل عمى

dQ
1 T

A

s A  s1  

أيًاإل لحجـ ثابت لػ  1kgمف ال از مف المعادلة dQ = cv dT
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c v dT
T
T
 c v log e A  c v log e 2
T
T1
T1
1

A

 s A  s1  

نفس الشئ عند ً ة ثابت ل ػ  1kgمف ال از  dQ = cp dTبالتالي

TB
T
 c p log e 2
T1
T1

 c p log e

c p dT

B

T

1

 s B  s1  

ا ف بمػا َّ
أف  cpتكػوف أكبػر مػف  cvألي غػاز مثػالي بالتػالي  sB – sيكػوف أكبػر مػف  .sA – sعميػو يجػب أف
َّ
المخطػػة بالتػػالي ف َّ
ػمف خػػة ثابػت الًػ ة يميػػل بقيمػة أقػػل عػف خػػة الحجػػـ
تقػع النقطػػة  Aيسػار النقطػػة  Bعمػى
ِ
وًػح الشػكل )3.15(b
وي ّ
الثابتُ .يوًح الشكل ) 3.15(aمتسمسمة خطػوط ًػ ة ثابػت عمػى مخطػة ُ T – S
متسمسػمة خطػوط حجػـ ثابػت عمػى مخطػة  .T – Sالحػن َّأنػو فػي الشػكل )a

p >p >p >p etc؛ وفػي

الشػكل ) .v >v >v etc 3.15(bكممػػا يرتفػع الًػ ة ترتفػع درجػػة الحػ اررة ويػػنخفض الحجػـ؛ وبػػالعكس كممػػا
ىبة الً ة ودرجة الح اررة يزداد الحجـ.

شكل ( )1.51تغيرات القصور الحراري عني ضغط ابت وحجم ابت عمى مخطط p – v
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شكل ( )1.51خطوط ابت الضغط ابت الحجم
َّ
مخطط  T – Sلغاز م ال
مرسومم عمى
م ال (:)1.1
ى ػواء عن ػػد °C

و 1.05barيحتػػل حجمػ ػاإل مقػػداره ُ .0.02mيس ػػخف اليػ ػواء بحجػػـ ثاب ػػت حتػػى يك ػػوف الًػ ػ ة

مساوياإل لػ  4.2barومف ثـ يبرد بًػ ة ثابػت إلػي درجػة الحػ اررة األصػمية .أحسػب صػافي سػرياف الحػ اررة إلػي أو
َّ
مخطة .T – S
مف اليواء وصافي الت ير في القصور الحراري .أرسـ اةجراء عمى
الحل:
َّ
مخطة  T – Sكما في الشكل ()3.16
يتـ توًيح اةجراء عمى
ل از مثالي

pv 1.05  10 5  0.02
m

 0.0254 kg
RT 0.287  10 3  288
(حيث .)T = 15+273=288K
ل از مثالي عند حجـ ثابت  p /T = p /Tبالتالي

4.2  288
 1152 K
1.05

T2 

عند حجـ ثابت

Q  mc v T2  T1   0.0254  0.7181152  288 
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Q12  15.75 kj

i.e.

عند ً ة ثابت
Q  mc p T3  T2   0.0254  1.005288  1152

Q23   22.05 kj

i.e.

  Q12  Q23  15.75  22.05   6.3 kjصافي سرياف الح اررة 
kj

= الح اررة المفقودة

i.e.

بالرجوع لمشكل ()3.16
  s1  s3  s2  s3   s2  s1 صافي النقصاف في القصور الحراري
عند ً ة ثابت  dQ = mcp dTبالتالي مستخدماإل المعادلة ()3.2

1152
288

 0.0254  1.005  log e

mc p dT

1152

T

288

ms 2  s 3   

 0.0354 kj / K

عند حجـ ثابت  dQ = mcv dTبالتالي بمستخداـ المعادلة ()3.2

mc v dT
1152
 0.0254  0.718  log e
T
288
288

ms 2  s1   

1152

 0.0253 kj / K

عميو
ms1  s3   0.0354  0.0253  0.0101kj / K

  0.0101kj / Kالنقصاف في القصور الحراري

i.e.

الحن َّأنو بما َّ
أف القصور الحراري ىو عبارة عف خاصية فمف النقصاف في القصػور الحػراري فػي المثػاؿ ()3.3
المعطػػى ب ػ (  )s –sيكػػوف مسػػتقالإل عػػف اةجػراءات الخاًػػعة بػػيف الحػػاالت  1و .3يمكػػف أيًػاإل إيجػػاد ( )s –s
ُ
بتخيل إجراءاإل ثابتاإل لدرجة الح اررة إنعكاسياإل يحدث بيف  1و.3
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شكل ( )1.52إجراءات عمى مخطط T – s
 1.1إجراءات إنعكاس م عمى مخطط :T – s
))Reversible Process on The T – s Diagram
اةج ػراءات اةنعكاسػػية العديػػدة التػػي تػػـ التعامػػل معيػػا فػػي الفصػػل  1سػػيتـ ا ف إعتبارىػػا بالعالقػػة عمػػى
مخطػة  .T – sلقػد تػـ تمثيػل إجػراءات الحجػـ الثابػت والًػ ة الثابػت عمػى مخطػة  T – sفػي المقطػع 3.3
وعميو سوؼ لف يتـ مناقشتيا مرة أخرى في ىذا المقطع.
 .5إجراء ابت يرجم الحرارة إنعكاس :

( )Reversible Isothermal Process

سيبدو اةجراء ثابت الح اررة اةنعكاسي كخة مستقيـ عمى مخطػة  T – sو تُمثػل المسػاحة تحػت الخػة
سرياف الح اررة أثناء اةجراء .كمثاؿ فمف الشكل (ُ )3.12يوًح ُّ
تمدد ثابت لدرجػة الحػ اررة إنعكاسػي لبخػار رطػب
َّ
المظممة الح اررة المكتسبة أثناء اةجراء
في منطقة التحميص .تُمِثّل المساحة
  Ts 2  s1 الح اررة المكتسبة

i.e.

الحن َّأنو يجب إستخداـ درجة الح اررة المطمقة .تكوف درجة الح اررة المجدولة في جداوؿ البخار ىي  t°Cويجب
تحويميا إلي .TK
عندما يتـ إعتبار اةجػراء ثابػت درجػة الحػ اررة لبخػار فػي المقطػع  1.1لػـ يكػف ىنالػؾ أسػموباإل متاحػاإل لتقيػيـ سػرياف
الح اررة .ي ِّ
مكف إدخاؿ مخطة  T – sمف إيجاد سرياف الح اررة كما َّ
موًح في المثاؿ التالي.
ُ
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شكل ( )1.53إجراء ابت يرجم الحرارة إنعكاس لبخار عمى مخطط T – s
م ال (:)1.1
بخار جاؼ مشبَّع عند َّ 100bar
يتمدد بثبات درجة الح اررة وامنعكاسية إلي ً ة مقداره  .10barأحسب الح اررة
المكتسبة والش ل المبذوؿ لكل  kgمف البخار أثناء اةجراء.
َّ
المظممة تُمثل الح اررة المكتسبة.
يتـ توًيح اةجراء في الشكل ( )3.14حيث المساحة
الحل:
مف الجداوؿ عند  100barجاؼ مشبَّع

s1  s g  5.615 kj / kgK , T1  311 C
عند  10barو°C

محمصاإل بالتالي باةستكماؿ
يكوف البخار َّ

 311  300 
s 2  7.124  
7.301  7.124 
 350  300 
s2  7.124  0.039  7.163 kj / kgK

i.e.

بالتالي نحصل عمى
َّ
المظممة = الح اررة المكتسبة
  Ts 2  s1 المساحة
= 5847.163  5.615  584 1.548
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(حيث .)T = 311 + 273 = 584 K
 = 584  1.548  904 kj / kgالح اررة المكتسبة

شكل ( )1.54إجراء عمى مخطط T – s
ةيجاد الش ل المبذوؿ مف الًروري تطبيق معادلة طاقة الالسرياف

 W  Q  u 2  u1 أو Q  u 2  u1   W

i.e.

مف الجداوؿ عند  100barجاؼ مشبَّع

u1  u g  2545 kj / kg
عند 10barو °C

باةستكماؿ
 311  300 
u 2  2794  
2875  2794
 350  300 

 u 2  2794  17.8  2811 .8 kj / kg
بالتالي

W  Q  u 2  u1 
 904  2811 .8  2545 
 904  266 .8
i.e. W  637 .2 kj / kg
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i.e.

 = 637.2 kj/kgالش ل المبذوؿ بواسطة البخار i.e.

شكل ( )1.55إجراء ابت يرجم الحرارة إنعكاس لغاز م ال
َّ
مخطػة  T – sفػي الشػكل ( .)3.16تُمثػل المسػاحة
يػتـ توًػيح إجػراء ثابػت لمحػ اررة إنعكاسػي ل ػاز مثػالي عمػى
َّ
المظممة الح اررة المكتسبة أثناء اةجراء

Q  Ts 2  s1 
ل ػاز مثػػالي مؤديػاإل إجػراءاإل ثابتػاإل درجػػة الحػ اررة مػػف الممكػف تقيػػيـ  .s – sمػػف معادلػػة الالسػرياف ( )1.1ةجػراء
إنعكاسياإل نحصل عمى

dQ  du  p dv

أيًاإل ل از مثالي مف قانوف جوؿ dQ  c v dT  p dv

i.e.

ةجراء ثابت درجة الح اررة  dT = 0بالتالي

dQ  p dv
بما َّ
أف  pv = RTنحصل عمى

dv
v

Q  RT

ا ف مف المعادلة ()3.2
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v
dQ v RT dv
dv

 R
Tv
v
1 T
v
v
2

2

1

1

v2
p
 R log e 1
v1
p2

()3.11

2

s 2  s1  

i.e. s 2  s1  R log e

عميو تُعطي الح اررة المكتسبة بػ

v2
p
 RT log e 1
v1
p2

Q  Ts 2  s1   RT log e

الحن َّ
أف ىذه النتيجة ىي نفس التي تـ إشتقاقيا في المقطع 1.1

p1
p
 p1 v1 log e 1 , etc
p2
p2

i.e. Q  W  RT log e

م ال (:)1.1
كبػػاس يكػػوف إبتػػدائياإل عنػػد
 0.03mمػػف نػػايتروجيف (بكتمػػة جزيئيػػة  )28kg/kmolمحتػػوى فػػي أسػػطوانة خمػػه َّ
 1.05barو °C

 .يتـ إنً اط ال از بثبات درجة الح اررة وامنعكاسػية حتػى يكػوف مسػاوياإل ل ػ  .4.2barأحسػب

الت ير في القصور الحراري سرياف الح اررة والش ل المبذوؿ وأرسـ اةجراء عمى مخطة  p – vو .T – s
الحل:
إفترض أف النايتروجيف يعمل ك ا اإلز مثالياإل.
ُيوًػػح اةج ػراء عمػػى مخطػػة  p – vو  T – sفػػي األشػػكاؿ ) 3.20(aو ) 3.20(bعمػػى الترتيػػب تُمثػػل
َّ
َّ
المظممػػة عمػػى الش ػػكل )3.20(b
المظممػػة عمػػى الشػػكل ) 3.20(aش ػ ل الػػدخل بينمػػا تُمثػػل المسػػاحة
المسػػاحات
الح اررة المفقودة.

R o 8314

 297 N.m / kgK
M
28

R

بالتالي بما َّ
أف  pv = m RTنحصل عمى

pv 1.05  10 5  0.03
m

 0.03368 kg
RT
297  288
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(حيث .)T = 15 + 273 = 288K
بالتالي مف المعادلة ( )3.11لػ m kg

p1 0.0368  297
1.05

log e
3
p2
10
4.2

s 2  s1  mR log e

0.0368  297
4.2
log e
  0.01516 kj / K
3
10
1.05

i.e. s 2  s1  

 النقصاف في القصور الحراري

s 2  s1  0.01516 kj / K
َّ
المظممة عمى الشكل ) = 3.20(bالح اررة المفقودة
  Ts 2  s1 المساحة

 288  0.01516  4.37 kj
بالتالي ةجراء ثابت الح اررة ل از مثالي مف المعادلة ()1.11
W = Q = 4.37 kj
 = 4.37 kjش ل الدخل

i.e.

شكل ( )1.81اإلجراءات عمى مخطط  p – vو T – s
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 .8إجراء كاظم لمحرارة إنعكاس (أو إجراء ابت القصور الحراري):
())Reversible Adiabatic Process (or Isentropic Process
ةجراء كاظـ لمح اررة إنعكاسي يبقي القصور الحراري ثابتاإل وبالتالي ُيسمي ثابت القصور الحراري .الحن
َّأنػػو لكػػي يكػػوف اةجػراء ثابػػت القصػػور الحػراري َّ
فمنػػو ال يحتػػاج أف يكػػوف كاظمػاإل لمحػ اررة أو إنعكاسػػياإل لكػػف سػػيبدو
اةجراء دائماإل كخة رأسي عمى مخطة  .T – sالحاالت التي ال يكوف فييا اةجراء ثابت القصور الحراري كاظماإل
لمح اررة أو إنعكاسياإل تحدث قميالإل لذا سيتـ تجاىميا طواؿ ىذه المذكرات.
ِ
وً ػػح ف ػػي الش ػػكل
ىنال ػػؾ إجػ ػراءاإل ثابتػ ػاإل لمقص ػػور الحػ ػراري لبخ ػػار َّ
محم ػػص يتم ػ َّػدد ف ػػي المنطق ػػة الرطب ػػة ُي ّ
( .)3.11عندما تـ إعتبار اةجراء الكاظـ لمح اررة إنعكاسي في المقطع  1.1تـ ذكر َّأنو ليس ىناؾ أسموباإل متاحػاإل
لتثبيػػت الحػػاالت الطرفيػػة .ا ف بمسػػتخداـ حقيقػػة أف القصػػور الح ػراري يبقػػي ثابت ػاإل فػ َّ
ػمف الحػػاالت الطرفيػػة يمكػػف
إيجادىا بسيولة مف الجداوؿ .ىذه تُوًح في المثاؿ التالي.

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.85إجراء ابت القصور الحراري عمى
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م ال (:)1.2
بخػػار عنػػد  100barو °C

كبػػاس إلػػي ً ػ ة مقػػداره
يتمػ َّػدد بثبػػوت القصػػور الح ػراري فػػي أسػػطوانة خمػػه َّ

 .10barأحسب الش ل المبذوؿ لكل  kgمف البخار.
الحل:
مف جداوؿ التحميص عند  100barو °C

نحصل عمى

s 2  s1  6.091 kj / kgK
عند  10barو

َّ s
فمف البخار يكوف رطباإل بالتالي تكوف  sأقل مف  . sg2مف المعادلة ()3.11

6.091  2.138
 0.889
4.448



s2  sf

1

2

s fg

x2 

بالتالي
u 2  1  x2 u f 2  x2 u g2  0.111 762  0.88  2584

u 2  84.6  2297  2381 .6 kj / kg
عند ً ة  100barودرجة ح اررة °C

i.e.

نحصل مف الجداوؿ h = 3017 kj/kg

و .v =3017m /kgبالتالي بمستخداـ المعادلة ()1.2
100  10 5  0.02453
 3017  245.3
10 3

u1  h1  p1v1  3017 

u1  2771 .7 kj / kg

i.e.

ةجراء كاظـ لمح اررة مف المعادلة ()1.13
i.e. W  u1  u 2
  2771 .7  2381 .6  390 .1 kj / kgالش ل المبذوؿ بالبخار
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َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.88إجراء ابت القصور الحراري لغاز م ال عمى
يػتـ توًػيح إجػراءاإل ثابتػاإل لمقصػور الحػراري عمػى مخطػة  T – sفػي الشػكل ( )3.11أعػاله .لقػد تػـ التوًػيح فػي
المقطػع َّ 1.1أنػو ةجػراء كػاظـ لمحػ اررة إنعكاسػي ل ػاز مثػالي بالتػالي ف َّ
ػمف اةجػراء يتبػع القػانوف .pvγ = const.
بم ػػا َّ
ويس ػػمي ب ػػاةجراء ثاب ػػت القص ػػور
أف اةجػ ػراء ك ػػاظـ الحػ ػ اررة اةنعكاس ػػي يح ػػدث عن ػػد قص ػػور حػ ػراري ثاب ػػت ُ
الحراري َّ
فمف األس ُ γيعرؼ باألس ثابت القصور الحراري لم از.
 .1إجراء ِّ
متعيي اإلنتحاء:

()Polytropic Process

ةيج ػػاد الت ي ػػر ف ػػي القص ػػور الحػ ػراري ف ػػي إجػ ػراءاإل متع ػ ِّػدد اةنتح ػػاء لبخ ػػار ي ػػتـ تثبي ػػت الح ػػاالت الطرفي ػػة
باسػػتخداـ  p1 v1n  p 2 v n2بالتػػالي فػ َّ
ػمف قػػيـ القصػػور الح ػراري عنػػد الحػػاالت الطرفيػػة يمكػػف قراءتيػػا مباش ػرة مػػف
الجدوؿ.
م ال (:)1.3
في محرؾ بخار يكوف البخار عند بداية إجراء التمدد عند  7barكسر جفاؼ

يتبع التمدد القانوف

pv

 = const.أسػفل إلػي ًػ ة مقػداره  .0.34barأحسػب الت يػر فػي القصػور الحػراري لكػل  kgمػف البخػار أثنػاء
اةجراء.
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الحل:
(الحن َّ
أف ىذه البيانات ىي بيانات المثاؿ )1.6
عند  vg = 0.2728m /kg 7barبالتالي

v1  x1 v g  0.95  0.2728  0.26 m3 / kg
1

بالتالي مف المعادلة ()1.11

شكل ()1.81
1 / 1.1

p 
v
 2   1 أو
v1  p2 
0.909

 0.26  20.59 0.909  4.06 m 3 / kg

1.1

p1  v2 
 
p2  v1 

 7 
 v 2  0.26  

 0.34 

عند  0.34barو v = 4.06m /kgيكوف البخار رطباإل بما َّ
أف

v2
4.06

 0.876
vg
0.649
2

بالتالي مف المعادلة ()3.16
63

= vg

x2 

s1  s f1  x1 s fg1  1.992  0.95  4.717  6.472 kj / kgK

 s 2  s1   6.889  6.472  0.417 kj / kgKالزيادة في القصور الحراري 
يكوف اةجراء موًحاإل عمى مخطة  T – sفي الشكل (.)3.13
لقػػد تػػـ توًػػيح فػػي المقطػػع َّ 1.3
أف اةج ػراء متعػػدد اةنتحػػاء ىػػو الحالػػة العامػػة ل ػػاز مثػػالي ةيجػػاد الت يػػر فػػي
القصػػور الح ػراري ل ػػاز مثػػالي فػػي الحالػػة العامػػة إعتبػػر معادلػػة طاقػػة الالس ػرياف ةج ػراء إنعكاسػػي فػػي المعادلػػة
()1.1
dQ = du + p dv
أيًاإل لوحدة كتمة غاز مثالي مف قانوف جوؿ  du = cv dTومف المعادلة pv = RT

RT dv
v

 dQ  c v dT 

بالتالي مف المعادلة ()3.6

dQ c v dT R dv


T
T
v

ds 

بالتالي بيف أي حالتيف  1و1
()3.13

v

T2

2
T
v
dT
dv
 R
 cv log e 2  R log e 2
T
v
T1
v1
T1
v1

s 2  s1  cv 

ىػػذه يمكػػف توًػػيحيا عمػػى مخطػػة  T – sكمػػا فػػي شػػكل ( .)3.11بمػػا َّأنػػو فػػي اةج ػراء فػػي شػػكل ()3.11
 T >Tبالتالي مف المالئـ أكثر كتابة

61

شكل ( )1.81إجراء َّ
متعيي اإلنتحاء لغاز م ال عمى مخطط T – s

v2
T
 c v log e 2
v1
T1

()3.11

s 2  s1  R log e

الجزء األوؿ مف التعبيػر ل ػ  s – sفػي المعادلػة ( )3.11ىػو الت يػر فػي القصػور الحػراري فػي إجػراء ثابػت درجػة
الح اررة مف

إلي

مف المعادلة ()3.11

أيًاإل الجزء الثاني مف التعبير لػ
الحجـ مف

إلى

في المعادلة ( )3.11ىو الت ير في القصور الحراري في إجراء ثابػت

.

 i.e.بالرجوع لمشكل ()3.11
T1
T2

s A  s 2  cv log e

عميو يمكف المالحظة َّأنو بحساب الت ير في القصور الحراري في إجراء َّ
متعدد اةنتحاء مػف الحالػة  1إلػي الحالػة
 1نكوف قد إستبدلنا اةجراء بمجرائيف أبسة؛ مف 1إلي  Aومف  Aإلي .1
مف الواًح مف الشكل (َّ )3.11
أف
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s 2  s1  s A  s1   s A  s 2 
يمكف إختيار أي إجرائيف ةحالؿ إجراءاإل متعدد اةنتحاء ةيجاد الت ير في القصور الحراري.
كمثاؿ مف  1إلي  Bومف بعد مف  Bإلي  1كما في الشكل ( )3.11نحصل عمى

s B  s1  s B  s1   s B  s 2 
عند درجة ح اررة ثابتة بيف  pو  pمستخدماإل المعادلة ()3.11

p1
p2

s A  s1  R log e

عند ً ة ثابت بيف  Tو  Tنحصل عمى
T1
T2

s B  s 2  c p log e

بالتالي

p1
T
 c p log e 1
p2
T2
()3.11

s 2  s1  R log e

T2
p
 R log e 1
T1
p2

 s 2  s1  c p log eأو

يمكػف إشػتقاؽ المعادلػػة ( )3.11بسػيولة مػػف المعادلػة ( .)3.13مػػف الواًػح َّ
أف ىنالػػؾ عػدد كبيػػر مػف المعػػادالت
الممكنة لمت ير في القصػور الحػراري فػي إجػراء متع َّػدد اةنتحػاء ويػتـ الت كيػد عمػى َّأنػو ال يجػب عمػل أي محاولػة
لتذكر مثل ىذه التعبيرات .يمكف التعامل مػع كػل مسػ لة برسػـ مخطػة  T – sواسػتبداؿ اةجػراء بػمجرائيف آخػريف
إنعكاسييف أبسة كما في الشكل (.)3.11
م ال (:)1.4
كبػػاس مػػف 6.3bar
أحسػػب الت يػػر فػػي القصػػور الح ػراري لػ ػ  1kgمػػف ى ػواء يتمػ َّػدد بمنتحػػاء فػػي أسػػطوانة خمػػه َّ
°C

إلي  .1.05barيكوف أس َّ
التمدد مساوياإل لػ

.

الحل:
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شكل ( )8.81اإلجراء عمى مخ َّ
طط T – s
َّ
مخطة  T – sفي الشكل ( .)3.11مف المعادلة ()1.16
يتـ توًيح اةجراء عمى
1.31 / 1.3

 60.231  1.512

 6.3 


 1.05 

823
 544 K
1.512

 n 1 / n

T1  p1 
 
T2  p 2 

 T2 

(حيث .)T = 550+273=823 K
ا ف إستبدؿ اةجراء  1إلي  1بمجرائيف  1إلي  Aو Aإلي  .1بالتالي عند درجة ح اررة ثابتة مف  1إلي  Aمف
المعادلة ()3.11
p1
6.3
 0.287 log e
p2
1.05

s B  s1  R log e

 0.287  1.792  0.515 kj / kgK
عند ً ة ثابت مف  Aإلي 1

T1
823
 1.005 log e
T2
544

s A  s1  c p log e

 1.005  0.413  0.415 kj / kgK
بالتالي

s 2  s1  0.515  0.415  0.1 kj / kgK
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kj/kgK

= الزيادة في القصور الحراري

i.e.

الحن في ىذه المس لة أنو إذا حدث أف أصبحت قيمة  sA – sأكبر مف  sA – sىذا يعني َّ
أف  sتكوف أكبػر
مف  sويجب أف يبدو اةجراء كما في الشكل ( )3.16أدناه.

َّ
مخطط  T – sبييل
شكل ()1.82
م ال (:)1.5
كتمة مقدارىا  0.05kgمف ثاني أكسيد كراػوف (بكتمػة جزيئيػة  )44kg/kmolيػتـ إنًػ اطو مػف °C 1bar
حتى يكوف الً ة مساوياإل لػ  8.3barويكوف عند الحجـ  .0.004mأحسب الت ير في القصور الحراري .خذ
 cpلثاني أكسيد الكراوف كػ  0.88 kj/kgKوأفترض أف ثاني أكسيد الكراوف يكوف غا اإلز مثالياإل.
الحل:
َّ
مخطػة  T–sفػػي الشػػكل ( .)3.12لػػـ يػػتـ تحديػد اةجػراء فػػي المثػػاؿ ولػػيس
يػتـ توًػػيح الحػػالتيف الطػرفيتيف عمػػى
ػمف  s1  s 2تكػوف مثبتػة .يمكػف أف يكػوف
ىنالؾ معمومػات ًػرورية حولػو .يػتـ تثبيػت الحػاالت  1و 1وبالتػالي ف َّ
اةجػراء بػػيف  1و 1إنعكاسػػياإل أو ال إنعكاسػػياإل؛ يكػػوف الت يػػر فػػي القصػػور الحػراري ىػػو نفسػػو بػػيف الحػػاالت الطرفيػػة
المعطاة.

بالرجوع لمشكل ( )3.12ةيجاد  s1  s 2يمكف أوالإل إيجاد  s A  s 2ومف بعد طرح s A  s1
ثـ .T
أوالإل وقبل كل شيء مف الًروري إيجاد  Rومف َّ
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منيا.

َّ
مخطط T – s
شكل ()1.83
مف المعادلة

R o 8314

 189 N.m / kgK
M
44

R

مف المعادلة  pv = m R Tعميو

p 2 v 2 8.3  10 5  0.004
T2 

 315 K
Rm
0.05  189
بالتالي مف المعادلة ()3.11
p2
8.3
 0.189 log e
 0.4 kj / kgK
pA
1

s A  s 2  R log e

أيًاإل عند ً ة ثابت مف  1إلي A
T2
351
 0.88 log e
 0.174 kj / kgK
T1
288

s A  s1  c p log e

(حيث .)T = 15 + 273 = 288 K
بالتالي
s1  s2  0.4  0.174  0.226 kj / kgK

بالتالي لػ  0.05kgمف ثاني أكسيد الكراوف
  0.05  0.226  0.0113 kj / Kالنقصاف في القصور الحراري.
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 1.1القصور الحراري والالانعكاس م)Entropy and Irreversibility( :
أف القصػػور الح ػراري ىػػو خاصػػية فػ َّ
لقػػد تمػػت اةشػػارة فػػي المقطػػع السػػابق إلػػي َّأنػػو بمػػا َّ
ػمف الت يػػر فػػي
القصور الحراري يعتمد فقة عمى الحاالت الطرفية وليس عمى اةج ارء بيف الحاالت الطرفية .عميو ف َّ
ػمف إجػراءاإل ال
إنعكاسياإل معطي يعطي معمومات كافية لتثبيت الحاالت الطرفية بالتالي يمكف إيجاد الت ير فػي القصػور الحػراري.
ىذه يمكف توًيحيا بصورة أفًل ببعض األمثمة.
م ال (:)1.51
يتـ خنقو أسفل إلي  .3.5barأحسب الت ير في القصور الحراري لكل kg

بخار عند  7barكسر جفاؼ
مف البخار.
الحل:

عند  7barكسر جفاؼ  6.66مستخدماإل المعادلة ( )3.16نحصل عمى
s1  s f1  x1 s fg1  1.992  0.96  4.717

i.e. s1  6.522 kj / kgK
في المقطع  1.1لقد تـ التوًيح َّأنو ةجراء الخنق . h = h
مف المعادلة

h 2  h1  x1h fg  697  0.96  2067  2682 kj / kg
1

عن ػػد  3.5barو kj/kg
1

2682

=

 hيك ػػوف البخ ػػار ال يػ ػزاؿ رطبػ ػاإل بم ػػا َّ
أف  . hg2 >hم ػػف المعادل ػػة

 h 2  h1  x1h fgعميو

2682  584
 0.977
2148



2

h2  hf
2

h fg

x2

بالتالي
  6.817  6.522  0.295 kj / kgKالزيادة في القصور الحراري.
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َّ
أف اةجػراء ُي َّ
مخطػة  T – sفػي الشػكل ( .)3.14الحػن َّ
وًػح منقطػاإل وال تمثػل المسػاحة
يػتـ توًػيح ذلػؾ عمػى
تحت الخة سرياف الح اررة؛ يفترض إجراء الخنق َّأنو ليس ىنالؾ سرياف ح اررة بل يكوف ىنالؾ ت يػ اإلر فػي القصػور
الحراري ألف اةجراء يكوف إنعكاسياإل.

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.84إجراء الخنق عمى
م ال (:)1.55
وعػاءاف بحجػػـ متسػ ٍ
ػاو يػتـ توصػػيميما بماسػػورة قصػػيرة الطػوؿ تحتػػوي عمػػى صػ َّػماـ؛ كػال الوعػػائيف يكونػػاف معػػزوالف
ح اررياإل .أحد الوعائيف يحتوي عمى ىواء وا خر يكوف مفرغػاإل تمامػاإل .أحسػب الت يػر فػي القصػور الحػراري لكػل kg
الصماـ لميواء بملء الوعائيف.
مف اليواء في النظاـ عندما يسمح
َّ
الحل:
مفرغػاإل تمامػاإل كمػا فػي الشػكل ()3.16؛ أخيػ اإلر يحتػل اليػواء
بداية يكػوف الوعػاء  Aحاويػاإل ليػواء ويكػوف الوعػاء َّ B
الوعائيف  Aو  .Bفي المقطع  1.1لقد تـ توًيح َّأنو فػي تم َّػدد غيػر مقػاوـ ( )Unresisted expansionل ػاز
مثػػالي تكػػوف درجػػات الح ػ اررة اةبتدائيػػة والنيائيػػة متسػػاوية .فػػي ىػػذه الحالػػة يكػػوف الحجػػـ اةبتػػدائي  VAوالحجػػـ
النيػائي  .VA + VB = 2VAيمكػف توًػيح الحػاالت الطرفيػػة عمػى مخطػة  T – sكمػا موًػح فػي الشػػكل
( )3.36يكوف اةجراء  1إلي  1ال إنعكاسياإل ويجب رسمو منقطاإل .يكوف الت ير في القصور الحراري ىو s – s
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بدوف النظر لممر اةجراء بيف  1و 1بالتالي لحساب الت ير في القصور الحراري تخيل َّ
أف اةجراء يتـ إستبدالو
بمجراءاإل ثابتاإل لدرجة الح اررة إنعكاسياإل بيف الحاالت  1و .1بالتالي مف المعادلة ()3.11
2v A
vA

 0.287 log e

s2  s1   R log e v2
v1

 0.287 log e 2  0.119 kj / kgK
  0.119 kj / kgKالزيادة في القصور الحراري

i.e.

شكل ( )1.85وعاءان موصالن بين اً ومعزوالن َّ
جيياً

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.11اإلجراء عمى
أف اةج ػراء يػػتـ رسػػمو منقط ػاإل فػػي الشػػكل ( )3.36وتكػػوف السػػاحة تحػػت الخػػة ليسػػت ذات أىميػػة؛ يكػػوف
الحػػن َّ
اةجراء كاظماإل لمح اررة ويكوف ىنالؾ ت ي اإلر في القصور الحراري بما َّ
أف اةجراء يكوف ال إنعكاسياإل.
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مػػف الميػػـ التػػذكر بػ َّف المعادلػػة ( ds=dQ/T )3.6تكػػوف صػػحيحة فقػػة ةجػراءات الإنعكاسػػية .بػػنفس الطريقػػة
فػ َّ
ػمف المعادلػػة  dW=pdvأو  dv=dW/pتكػػوف صػػحيحة فقػػة ةج ػراءات إنعكاسػػية .فػػي المثػػاؿ ( )3.11يػػزداد
حجـ اليواء مف  VAإلي  2VAو ال يكوف ىنالؾ ش الإل مبذوالإل باليواء خالؿ اةجراء
 v 2  v1  2VA  VA  VAو i.e. dW  0
بالتالي في اةجراء الالإنعكاسي لممثاؿ ( . dv  dW / p )3.11نفس الشئ ف َّ
ػمف المحتػوي الحػراري فػي المثػاؿ
(

) يزداد بػ  0.199kj/kgKويكوف سرياف الح اررة صػف اإلر  . ds  dQ / T i.e.ال يجػب أف يكػوف ىنالػؾ

إلتباساإل إذا تـ رسـ مخطػة  T – sأو  p – vلكػل مسػ لة وتحديػد نقػاط الحالػة فػي مواًػعيا الصػحيحة .بالتػالي
عندما يكوف ىنالؾ إجراءاإل إنعكاسياإل بيف حالتيف يمكف رسـ الخطػوط التػي تمثػل اةجػراء بخطػوط متصػمة وتمثػل
الح اررة تحت خة سرياف الح اررة عمى مخطة  T – sوالش ل المبذوؿ عمى مخطة .p – v
عندما يكوف اةجراء بيف الحالتيف ال إنعكاسياإل يجب رسـ الخة منقطاإل وال تكوف لممسػاحة تحػت الخػة أي أىميػة
عمى أي مف المخططات.
يمكف التوًيح مف القانوف الثاني أف القصور الحراري لنظاـ معزوؿ ح ارريػاإل يجػب إمػا أف يزيػد أو يبقػي كمػا ىػو
كمثاؿ َّ
فمف إجراءاإل كاظماإل لمح اررة سوؼ يكوف معزوالإل مف بيئتو المحيطة بما َّأنو ال يوجػد سػرياف لمحػ اررة إلػي أو
مف النظاـ .لقد الحظنا َّأنو في إجراء كاظـ لمح اررة إنعكاسي َّ
فمف القصور الحراري يبقي كما ىو .في إجراء كػاظـ
لمحػ ػ اررة ال إنعكاس ػػي يج ػػب أف يزي ػػد القص ػػور الحػ ػراري دائمػ ػاإل ويك ػػوف الكس ػػب ف ػػي القص ػػور الحػ ػراري ى ػػو قي ػػاس
لالإنعكاسػػية اةجػراء .تإلوًػػح اةجػراءات فػػي األمثمػػة ( )3.16و ( )3.11ىػػذه الحقيقػػة .كمثػػاؿ آخػػر إعتبػػر تمػ َّػدداإل
كاظماإل لمح اررة ال إنعكاسياإل في توراينة بخار كمػا موًػح فػي الشػكل ( .)3.31بػاةجراء

إلػي

كمػا فػي الشػكل

( )3.31الزيػػادة فػػي القصػػور الح ػراري  s'2 s1  s 2 '  s 2ىػػي قياس ػاإل لالإنعكاسػػية اةج ػراء .نفػػس الشػػيء فػػمف
َّ
يوًػػح إنً ػ اطاإل كاظم ػاإل لمح ػ اررة ال إنعكاسػػياإل فػػي ًػػاغة دوار بػػاةجراء  1إلػػي
الشػػكل ()3.31

 .يػػتـ تمثيػػل

إجػراءاإل كاظمػاإل لمحػ اررة إنعكاسػػياإل بػػيف نفػػس الًػ وط بػػاةجراء 1إلػػي  .1كمػػا مػػف قبػػل .تُوًػػح الزيػػادة فػػي القصػػور
الحراري ال إنعكاسية اةجراء.
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شكل ( )1.15إجراء أييبات ال إنعكاس لبخار عمى مخطط T – s

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.18إنضغاط أييبات ال إنعكاس لغاز م ال عمى
م ال (:)1.58
فػػي توراينػػة ىػواء يتمػ َّػدد اليػواء مػػف  6.8barو °C

إلػػي  1.013barو°C

 .يمكػػف إفت ػراض أف الفقػػد

ِ
وًػح َّ
أف األجػراء يكػوف ال إنعكاسػياإل وأحسػب الت يػر فػي
الحراري مػف التوراينػة يكػوف مت يػ اإلر بحيػث يػتـ تجاىمػوّ .
القصور الحراري لكل  kgمف اليواء.
الحل:
بما َّأنػو تػـ تجاىػل الفقػد الحػراري ف َّ
ػمف اةجػراء يكػوف كاظمػاإل لمحػ اررة .ةجػراء كػاظـ لمحػ اررة إنعكاسػي ل ػاز مثػالي
باستخداـ المعادلة ()1.11
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  1  / 

1.41 / 1.4

T1  p1 
 
T2  p 2 

703  6.8 

i.e.

T2
 1.013 

(حيث .)T = 430 + 273 = 703K

703
703

 408 K  408  273  135 C
6.710.286 1.724

i.e. T2 

َّ
مخطط T – s
شكل ()1.11
لكف درجة الح اررة الفعمية تكوف مساوية لػ °C
ُي َّ
وًح اةجراء بػ

إلي

عند الًػ ة  1.013barبالتػالي يكػوف اةجػراء ال إنعكاسػياإل.

فػي الشػكل ()3.33؛ يػتـ أيًػاإل توًػيح اةجػراء ثابػت القصػور الحػراري ب ػ  1إلػي .1

مف غير الممكف أف يكوف اةجراء

إلي

إنعكاسياإل َّ
ألنو في تمؾ الحالػة سػتُمثل المسػاحة تحػت الخػة – 1

سرياف الح اررة ويكوف كاظماإل لمح اررة.
يمكػف إيجػػاد الت يػػر فػػي القصػور الحػراري  s 2  s1بمعتبػػار إجػراءاإل ثابتػاإل لمًػ ة إنعكاسػػياإل بػػيف  1و  .بالتػػالي

مػػف المعادلػة ( ds  dQ / T )3.6وعنػػد ًػ ة ثابػػت ل ػ  1kgمػػف غػػاز مثػػالي نحصػػل عمػػى dQ  c p dT
وعميو

dv
T
'  c p log e 2
v
T2

v2

R

v1
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c p dT

'2

T

2

s 2  s1  

423
 0.0355 kj / kgK
408

 1.005 log e

 = s'2 s1  0.0355 kj / kgKالزيادة في القصور الحراري i.e.
ا ف إعتبر حالة عندما يكوف ىنالؾ نظاماإل غير معزوؿ ح اررياإل مػف بيئتػو المحيطػة .يمكػف لمقصػور الحػراري لمثػل
ىذا النظاـ أف يزيد ينقص أو يبقي كما ىو إعتماداإل عمى الحػ اررة العػابرة لمحػد .عمػى أي حػاؿ إذا إسػتطاؿ الحػد
ليشػػمل مصػػدر أو غػػاطس الحػ اررة الػػذي يكػػوف معػػو النظػػاـ فػػي حالػػة إتصػػاؿ بالتػػالي فػ َّ
ػمف القصػػور الحػراري ليػػذا
النظاـ الجديد إما أف يزيد أو يظل عمى حالتو .لتوًيح ىذا إعتبر مستودعاإل ساخناإل عند  Tومستودعاإل بػاد اإلر عنػد
 Tوافترض َّ
أف المستودعاف معزوالف ح اررياإل مف البيئة المحيطة كما في الشكل ( .)3.31إجعل  Qتكوف سرياف
الح اررة مف المستودع الساخف إلي البارد .يكوف ىنالؾ إنحدا اإلر مستم اإلر لدرجة الح اررة مف  Tإلي  Tبيف النقطتيف
 Aو Bويمكػف إفتػراض َّ
أف الحػ اررة تنتقػل بمنعكاسػية مػف المسػتودع السػاخف إلػي النقطػة  Aومػف النقطػة  Bإلػي
المستودع البارد .سيتـ إفتراض أف درجة الح اررة لكل مستودع تبقي ثابتة .بالتالي نحصل عمى
 = +Qالح اررة المكتسبة لممستودع الساخف
بالتالي مف المعادلة ()3.2

Q
T2
أيًاإل

  الزيادة في القصور الحراري لممستودع البارد
 = - Qالح اررة المكتسبة لممستودع الساخف

Q
T1

  الزيادة في القصور الحراري لممستودع البارد 

 Q Q
s    
 T2 T1 

صافي الزيادة في القصور الحراري i.e.
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شكل ( )1.11وعاءان معزوالن حرارياً وموصالن بين اً
بمػػا َّ
أف ُ T > Tيالحػػن أف  sتكػػوف موجبػػة وبالتػػالي يجػػب أف يزيػػد القصػػور الحػراري لمنظػػاـ .فػػي الحػػد
عندما يكوف الفػرؽ فػي درجػة الحػ اررة صػ ي اإلر جػداإل بالتػالي  . s  0ىػذا يؤكػد مبػدأ َّ
أف القصػور الحػراري لنظػاـ
معزوؿ يجب إما أف يزيد أو يبقي كما ىو.
أحد أحكاـ الالإنعكاسية يقوؿ:
يجب أف يكوف فرؽ درجة الح اررة بيف النظاـ وايئتو المحيطة ص ي اإلر جداإل أثناء اةجراء اةنعكاسي.
في المثاؿ عاليو عندما َّ T > T
فمف سرياف الح اررة بيف الوعائيف يكوف ال إنعكاسياإل طبقػاإل لمحكػـ أعػاله .ىكػذا
يزيد القصور الحراري لمنظاـ عندما يكوف إجراء سرياف الح اررة ال إنعكاسياإل بينما يبقي كما ىػو عميػو عنػدما يكػوف
اةجراء إنعكاسياإل .الزيادة في القصور الحراري ىو مقياس الالإنعكاسية .يمكف رسـ اةجراءات فػي المثػاؿ السػابق
َّ
َّ
مخطة  T – sكما َّ
المخطةُ .يمثل اةجػراء
موًح في الشكل ( .)3.31لقد تـ تراكب اةجراءاف عمى نفس
عمى
ويمثػل
 P – Rإنتقػاؿ وحػدات  Qلمحػ اررة مػف المسػتودع السػاخف وتكػوف المسػاحة تحػت  P – Rمسػاوية ل ػُ .Q
اةجػراء  X – Yإنتقػاؿ وحػدات  Qلمحػ اررة إلػي المسػتودع البػارد وتكػوف المسػاحة تحػت  X – Yمسػاوية ل ػ .Q
تكوف المساحة تحت  P – Rمساوية لممساحة تحت  X – Yبالتالي يمكف المالحظة مػف المخطػة َّ
أف القصػور
الحػراري لموعػػاء البػػارد يجػػب دائمػاإل أف يزيػػد بصػػورة أكبػػر مػػف النقصػػاف فػػي المحتػػوي الحػراري لممسػػتودع السػػاخف.
عمي ػػو ف ػ َّ
ػمف يك ػػوف القص ػػور الحػ ػراري المتح ػػد يج ػػب أف يزي ػػد .الح ػػن بم ػػا َّأن ػػو ف ػػي المث ػػاؿ الس ػػابق يك ػػوف ك ػػل م ػػف
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تـ إنتقاؿ لمحػ اررة
اةجراءاف  P – Rو  X – Yىما إنعكاسياف بالتالي تحدث الالإنعكاسية بيف  Aو .Bمتى ما َّ
خػػالؿ فػػرؽ درجػػة حػ اررة كبيػػر فػ َّ
ػمف اةجػراء يكػػوف ال إنعكاسػػياإل وتكػػوف ىنالػؾ زيػػادة فػػي القصػػور الحػراري لمنظػػاـ
وايئتو المحيطة.
ػمف اةجػراء يكػوف
في حاالت معينة (إجراءات معينة) يمكف أف تحدث الالإنعكاسية في البيئة المحيطة بالتػالي ف َّ
إنعكاسػػياإل داخميػاإل وتكػػوف المسػػاحات عمػػى مخططػػات  p – vو

 T – sقريبػػة جػػداإل مػػف الشػ ل المبػػذوؿ

وسرياف الح اررة عمى الترتيب.

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.11اإلجراءات لموعاء الساخن والباري عمى
في معظػـ المسػائل عنػدما يػتـ إفتػراض إجػراءاإل إنعكاسػياإل يكػوف المفيػوـ الًػمني ىػو اةنعكاسػية الداخميػة .عكػس
ذلػػؾ فػ َّ
ػمف معظػػـ اةج ػراءات العمميػػة التػػي ُيقػػاؿ َّأنيػػا ال إنعكاسػػية ىػػي ال إنعكاسػػية داخميػػة نتيجػػة لتػػدويـ مػػائع
التش يل كما في المثاؿ (.)3.11
بػػالرجوع لمشػػكل ( )3.31إذا تػ َّػـ وًػػع محػػرؾ ح ػ اررة بيني ػاإل بػػيف المسػػتودعيف السػػاخف والبػػارد َّ
فمنػػو يمكػػف توليػػد
بعض الش ل .يذكر القػانوف الثػاني َّ
أف الحػ اررة ال يمكػف أف تسػري بػدوف مسػاعدة مػف مسػتودع بػارد إلػي مسػتودع
ساخف عميو لتوليد ش ل مػف كميػة الطاقػة  Qبعػد أف يػتـ إنتقاليػا إلػي المسػتودع البػارد سػيكوف مػف الًػروري
وجود مستودع ثالث عند درجة ح اررة أدنػى مػف المسػتودع البػارد .مػف الواًػح َّأنػو عنػدما يػتـ إنتقػاؿ حػ اررة خػالؿ
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فرؽ درجة ح اررة كبير فمف فائدتيا تصبح أقل وفي الحد عندما يتـ إنتقاؿ الح اررة لمستودع درجة الح اررة األدنػى
الموجود بالتالي ال يمكف توليد أي ش ل إًافي .عميو ف َّ
ػمف الالإنعكاسػية لػدييا تػ ثير سػيئ عمػى الطاقػة المتاحػة
ويمكف إعتبار القصور الحراري ليس كقياس فقػة لمالإنعكاسػية بػل أيًػاإل ةنحػالؿ الطاقػة .الحػن َّأنػو بمبػدأ بقػاء
الطاقػػة فػ َّ
ػمف الطاقػػة ال يمكػػف تحطيميػػا؛ بالقػػانوف الثػػاني لمػػديناميكا الح ارريػػة يمكػػف فقػػة لمطاقػػة أف تصػػبح أقػػل
ػمف أي نظػاـ يتحػرؾ لحالػة ذات رتبػة أعمػى بػدوف
فائدة .تميل النظـ طبيعياإل لحاالت ذات رتبة طاقة أدنى؛ عميػو ف َّ
إمداد خارجي لمطاقة سيخرؽ القانوف الثاني.
يمكف المالحظة أف القانوف الثاني يشتمل عمى إتجاه أو ميل لرستفادة مف الطاقة .يكػوف الشػ ل أكثػر فائػدة مػف
الح اررة؛ كمما زادت درجة الح اررة لمستودع الطاقػة كممػا يكػوف مقػدار الطاقػة المتػاح أكثػر فائػدة .بتطبيػق الخاتمػة
األخيرة لمحرؾ ح اررة يمكف إسػتنتاج َّأنػو لمسػتودع بػارد معطػي ( e.g.الجػو) كممػا تكػوف درجػة حػ اررة المسػتودع
الساخف عالية ستكوف الكفاءة الح اررية لممحرؾ عالية.
 1.2اإلتاح م)Availability( :
المقدار األقصى النظري لمش ل الذي يمكف الحصوؿ عميو مف نظاـ عند حالة  pو  Tعندما يعمل مػع
مستودع عند درجة ح اررة وً ة ثابتيف  Toوُ poيسمي باةتاحة.
 /aنظم الالسريان)Non – Flow Systems( :
إعتبر نظاماإل مكوناإل مف مائع في أسطوانة خمه كباس حيث َّ
يتمدد المائع إنعكاسػياإل مػف الشػروط األوليػة  pو T
إلي الشروط الجوية النيائية  Toو .poتخيل أيًاإل َّ
أف النظاـ يعمػل بػاةقتراف مػع محػرؾ حػراري إنعكاسػي يسػتقبل
الح ػ اررة بمنعكاسػػية مػػف المػػائع فػػي األسػػطوانة بحيػػث َّ
أف مػػادة التش ػ يل لمحػػرؾ الح ػ اررة يتبػػع الػػدورة  O1AOكمػػا
َّ
موًػح فػي األشػكاؿ ) 3.36(aو ) 3.36(bحيػث  s = sAو ُ .To = TAيعطػي الشػ ل المبػذوؿ بيػذا المحػرؾ
بػ:
الح اررة المفقودة – الح اررة المكتسبة = WEngine
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 Q  To s1  s o 
تكػػوف الحػ اررة المكتسػػبة إلػػي المحػػرؾ مسػػاوية لمحػ اررة المفقػػودة بالمػػائع الػػذي يػػؤدي اةجػراء  1إلػػي صػػفر بالتػػالي
نحصل عمى

 Q  u o  u1   WFluid
i.e. WFluid  Qu1  uo   Q
عميو بجمع المعادلتيف

WFluid  WEngine  u1  u o   To s1  s o 
يكػػوف الش ػ ل المبػػذوؿ بالمػػائع عمػػى الك َّبػػاس أقػ َّػل مػػف الش ػ ل المبػػذوؿ الكمػػي بالمػػائع بمػػا َّ
أف ىنالػػؾ ش ػ الإل مبػػذوالإل
عمى الجو عند الً ة po
  p o v o  v1 الش ل المبذوؿ عمى الجو i.e.
بالتالي
  u1  u o   To s1  s o   p o v o  v1 الش ل المتاح األقصى
(ممحوظم :عندما يؤدي مائعاإل دورة كاممة َّ
فمف صافي الش ل المبذوؿ عمى الجو يكوف صف اإلر).





Wmax  u1  po v1  To s1   uo  po  To s1

 Wmax  a 1  a o
تُسمي الخاصة  a  u  p o v  To sبالدالة المتاحة لالسرياف.
()non – flow availability function
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شكل ( )1.12توض ح الطاقم المتاحم لنظام
 /bنظم السريان المستقر)Steady Flow Systems( :
إجعل مائعاإل يسرى بسرعة  Cمف مستودع يكوف فيو الًػ ة ودرجػة الحػ اررة ثػابتيف عنػد  pو  Tخػالؿ
جياز لً ة جوي مقػداره  .poإجعػل المسػتودع يكػوف عنػد إرتفػاع  zمػف خػة المرجعيػة الػذي يمكػف أخػذه عنػد
ػمف سػرعة المخػرج  Coيجػب أف تكػوف
مخػرج الجيػاز  .zo = 0 i.e.لمحصػوؿ عمػى أقصػى شػ ل مػف الجيػاز ف َّ
صػػف اإلر .يمكػػف التوًػػيح كمػػا فػػي الشػػكل ) 3.36(aعاليػػو أف محركػاإل ح ارريػاإل إنعكاسػػياإل يشػػت ل بػػيف الحػػدود سػػيرفض
مقدا اإلر مف الح اررة يعادؿ ( To (s - soوحدة حيث  Toىي درجة الح اررة الجوية.
عميو نحصل عمى

Wmax  h1  C12 / 2  z1g   h o  To s1  s o 
في نظـ عديدة لمديناميكا الح اررية يتـ تجاىل عناصر طاقة الحركة والوًع.

Wmax  h1  Tos1   h o  Tos o   b1  b o
تُسمي الخاصية  b  h  To sبالدالة المتاحة لمسرياف المستقر
()steady flow availability function
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 /cالفاعم م)Effectiveness( :
بدالإل مػف مقارنػة إجػراء بػمجراء مثػالي تخيمػي كمػا ُيعمػل فػي حالػة الكفػاءة ثابتػة القصػور الحػراري كمثػاؿ
مف القياس األفًل لمفائدة مف اةجراء ىو مقارنة الخرج المستفاد مف اةجراء بفقد اةتاحيػة لنظػاـُ .يعطػي الخػرج
المستفاد مف نظاـ بزيادة اةتاحية لمبيئة المحيطة.

للبيئت المحيطت
زيبدة اإلتبحيت
فقذ اإلتبحيت للنظبم

 الفاعمية.

ةجراء إنً اط أو تسخيف تُصبح الفاعمية

زيبدة اإلتبحيت للنظبم
للبيئت المحيطت
فقذ اإلتبحيت



م ال (:)1.51
بخار َّ
يتمدد بمجراء كاظـ الح اررة في توراينػة مػف  20barو °C

إلػي  4barو °C

ثابت القصور الحراري لرجراء؛
 /bفقد اةتاحية لمنظاـ بمفتراض درجة ح اررية جوية مقدارىا °C

؛

 /cفاعمية اةجراء.
تجاىل الت ييرات في طاقة الحركة والوًع.
الحل:
 /aبداية يكوف البخار محمصاإل عند  16 barو °C

بالتالي مف الجداوؿ

 h = 3248 kj/kgو s = 7.126 kj/kgK
أخي اإلر يكوف البخار محمصاإل عند  4barو °C

بالتالي مف الجدوؿ

 h' = 2965 kj/kgو s' = 7.379 kj/kgK
ُيوًح اةجراء كػ  1إلي

كما في الشكل ()3.32
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 .أحسػب /a :كفػاءة

s1  s 2  7.126 kj / kgK
بالتالي باةستكماؿ

 7.126  6.929 
h 2  2753  
2862  2753   1841 .4 kj / kg
 7.172  6.929 
الفعلي
شغل الخرج
شغل ثببت القصور الحراري

 كفاءة ثابت القصور الحراري

h 1  h '2
3248  2965
283


 69.6%
h 1  h 2 3248  2841 .4 406 .6
 /bفقد اةتاحية

 b1  b'2 h1 h 2 '  To s 2 '  s1 
 283  2887.379  7.126  355.9 kj / kg

 /cالفاعمية 
W
'h  h 2
 1
' b 1  b 2 ' b1  b 2
283
 79.6 %
355 .9





i.e.

َّ
مخطط T – s
شكل ()1.13
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م ال (:)1.51
يتـ تسخينو إلي °C

ىواء عند °C

بخمطو في سرياف مستقر مع كمية مػف ىػواء عنػد °C

 .مفترًػاإل َّ
أف

إجراء الخمة يكوف كاظماإل لمح اررة ومتجاىالإل الت ييرات في طاقة الحركة والوًع أحسب نسبة سرياف الكتمة ليػواء
يكوف بدايػة عنػد °C

إلػي تمػؾ التػي تكػوف بدايػة عنػد °C

درجة الح اررة الجوية تساوي °C

 .أحسػب أيًػاإل فاعميػة إجػراء التسػخيف إذا كانػت

.

الحل:
إجعػػل نسػػبة سػرياف الكتمػػة المحموبػػة تكػػوف y؛ إجعػػل اليػواء عنػػد °C
الجدوؿ  1وجدوؿ اليواء المخموط عند °C

يكػػوف الجػػدوؿ  1و اليػواء °C

يكػػوف

يكوف الجدوؿ .3

بالتالي

c p T1  yc p T2  1  yc p T3
 yc p T2  T1   c p T3  T1 أو
y90  40  40  15

25
 0.5
50

i.e.

y 

إجعل النظاـ المعتبر يكوف جدوالإل مف اليواء لوحدة الكتمة يتـ تسخينو مف °C

إلي °C

.

  b3  b1  h3  h1   To s3  s1 زيادة اةتاحية لمنظاـ

1.00540  15  288s 3  s1 
T3
313
 1.005 log e
 0.0831 kj / kgK
T1
288

s 3  s1  c p log e

  1.005  25  288  0.0831  1.195 kj / kgزيادة اةتاحية لمنظاـ 
النظاـ الذي ىو اليواء المراد تسخينو يكوف محاطاإل بجدوؿ اليواء المػراد تبريػده .عميػو ف َّ
ػمف فقػد اةتاحيػة لمبيئػة
المحيطة ُيعطي بػ
111

yb 2  b1 
  0.5h 2  h 3   To s 2  s 3 فقد اةتاحية لمبيئة المحيطة i.e.

363 

 0.51.005 90  40   288  1.005  log e
  3.65 kj / kg
313 

عميو

1.195
 32.7%أو  0.327
3.65

 الفاعمية

يكوف الرقـ الص ير لمفاعمية مؤش اإلر لمطبيعة الالإنعكاسية ةجراء الخمة.
م ال (:)1.51
سػػائل بح ػ اررة نوعيػػة  6.3kj/kgKيػػتـ تسػػخينو عنػػد ً ػ ة ثابػػت تقريب ػاإل مػػف °C
أنابيب م مورة في فػرف .تكػوف درجػة حػ اررة الفػرف ثابتػة عنػد °C
مساوية لػ °C
تكوف درجة الح اررة الجوية
إل

إلػػي °C

بتمري ػره خػػالؿ

 .أحسػب الفاعميػة ةجػراء التسػخيف عنػدما

.

الحل:
زيادة اةتاحية لمسائل
 b2  b1  h2  h1   To s2  s1 

343
 34.7 kj / kg
288

b 2  b1  6.370  15   288  log e

ا ف درجة الح اررة الممفوظة بواسطة الفرف تكوف مساوية لمح اررة المكتسبة لمسائل  . h 2  h1 إذا تـ إمداد ىذه
To

الكمية مف الح اررة إلي محرؾ يشت ل عمى دورة كارنوت فستكوف كفاءتػو الح ا
رريػة 
1400  273 

 . 1 عميػو ف َّ
ػمف


الش ل الذي يمكف الحصوؿ عميو مف محرؾ ح اررة سيعطي بحاصل ًرب الكفاءة الح اررية والح اررة المكتسبة

283 

1673 

h h 1 


111

2

1

الش ل الممكف مف محرؾ حرارة ىو قياس لفقد اةتاحية لمفرف.
283 

1673 

  6.370  151 فقداف اةتاحية لمبيئة المحيطة


i.e.

 288 kj / kg
بالتالي

 12.1 %أو

34.7
 0.121
288

 الفاعمية

تعكػػس القيمػػة المنخفًػػة جػػداإل لمفاعميػػة الالإنعكاسػػية ةنتقػػاؿ الح ػ اررة خػػالؿ فػػرؽ درجػػات ح ػ اررة كبيػػر .إذا كانػػت
درجة ح اررة الفرف أص ر بكثير فسيكوف اةجراء أكثر فاعمية بالرغـ مف َّ
أف الح اررة المنتقمة لمسائل ستبقي نفسيا.
 1.3مسائل)Problems( :
 1kg -1مػػف بخػػار عنػػد  20barوكسػػر جفػػاؼ  6.6يػػتـ تسػػخينو إنعكاسػػياإل بً ػ ة ثابػػت إلػػي درجػػة ح ػ اررة
°C

ِ
َّ
 .أحسػب الحػ اررة المكتسػبة الت يػر فػي القصػور الحػراري
مخطػة  T – sمشػي اإلر
ووًػح اةجػراء عمػى
ّ

لممساحة التي تُمثل سرياف الح اررة.
)Ans. (415 kj/kg; 0.8173 kj/kgK
 -بخار عند °C 0.05bar

يتـ تكثيفو بالكامل بمجراء إنعكاسي ثابػت الًػ ة .أحسػب الحػ اررة التػي يػتـ

إزالتيػا لكػل  kgمػف البخػار والت يػر فػػي القصػور الحػراري .أرسػـ اةجػراء عمػػى مخطػة  T – sوظّمِػل المسػػاحة
التي تُمثل سرياف الح اررة.
)Ans. (2550 kj/kg; 8.292 kj/kgK
 0.005kg -3مػػف بخػػار عنػػد  10barكسػػر جفػػاؼ

يػػتـ تسػػخينو إنعكاسػػياإل فػػي وعػػاء صػػمد حتػػى يكػػوف

الً ة مسػاوياإل ل ػ  .20barأحسػب الت يػر فػي القصػور الحػراري و الحػ اررة المكتسػبةَّ .
وًػح المسػاحة التػي تُمثػل
َّ
مخطة .T – s
الح اررة المكتسبة عمى
)Ans. (0.0704 kj/kgK; 36.85 kj
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 -1أسػػطوانة صػػمدة تحػػوى  0.006mمػػف نػػايتروجيف (بكتمػػة جزيئيػػة  )28kg/kmolعنػػد 15°C 1.04bar
ي ػػتـ تس ػػخينو إنعكاس ػػياإل حت ػػى تص ػػل درج ػػة الحػ ػ اررة إل ػػي  .90°Cأحس ػػب الت ي ػػر ف ػػي القص ػػور الحػ ػراري والحػ ػ اررة
َّ
مخطػػة  .T – sخػػذ األس ثابػػت القصػػور الح ػراري  γلمنػػايتروجيف كػ ػ 1.1
المكتسػػبة .أرسػػـ اةج ػراء عمػػى
وأفترض َّ
أف النايتروجيف يكوف غا اإلز مثالياإل.
)Ans. (0.00125 kj/K; 0.407 kj
 1m -1مف ىواء يتـ تسخينو إنعكاسياإل بً ة ثابػت مػف  15°Cإلػي  300°Cومػف بعػد يػتـ تبريػده إنعكاسػياإل
بحجػػـ ثابػػت إلػػي درجػػة ح اررتػػو اةبتدائيػػة .يكػػوف الً ػ ة اةبتػػدائي مسػػاوياإل لػ ػ  .1.03barأحسػػب صػػافي س ػرياف
َّ
مخطة .T – s
الح اررة والت ير في القصور الحراري وأرسـ اةجراءات عمى
)Ans. (101.5 kj; 0.246 kj/K
 1 kg -6مػف بخػار يػؤدي إجػ ارءاإل إنعكاسػياإل بثبػات درجػة الحػ اررة مػف °C 20 bar

إلػي ًػ ة .30 bar

َّ
مخطة .T – s
أحسب سرياف الح اررة ذاك اإلر ما إذا كانت مكسباإل أـ فقداإل وأرسـ اةجراء عمى
)Ans. (- 135 kj/kg
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الفصل الرابع
يورة المحرك الحراري
)(The Heat Engine Cycle
فػػي ىػػذا الفصػػل يػػتـ مناقشػػة دورة المحػػرؾ الح ػراري بالتفصػػيل وأيً ػاإل إعتبػػار دورات قػػدرة ال ػػاز .يمكػػف
مالحظػػة أف ىنالػػؾ دورة نظريػػة مثاليػػة بكفػػاءة أكبػػر ممػػا نتخيػػل؛ تسػػمي ىػػذه الػػدورة بػػدورة كػػارنوت ( Carnot
 .)Cycleوتكوف الكفاءة الح اررية القصوى الممكنة لمحرؾ حراري في الواقع العممي ىي فقػة حػوالي نصػه تمػؾ
لدورة كارنوت النظرية المثالية بيف نفس حدود درجػات الحػ اررة .ىػذه تكػوف نتيجػة لمالإنعكاسػية فػي الػدورة الفعميػة
ولالنح ػراؼ عػػف الػػدورة المثاليػػة التػػي يػػتـ عمميػػا ألسػػباب متنوعػػة .يػػتـ إختبػػار محطػػة القػػدرة عممي ػاإل بػػالتوافق بػػيف
الكفاءة الح اررية وعوامل عديدة مثل حجـ المحطة لمتطمبات قدرة معطػاة التعقيػدات الميكانيكيػة تكمفػة التشػ يل
والتكمفة الرأسمالية.
 1.5يورة كارنوت)The Carnot Cycle( :
يمكف التوًيح مف القانوف الثاني لمديناميكا الح اررية َّأنو ليس ىنالؾ محرؾ حػراري يمكػف أف يكػوف أكبػر
كفاءة مف محرؾ حراري إنعكاسي يعمل بيف نفس حػدود درجػة الحػ اررة .كػارنوت ىػو مينػدس فرنسػي أوًػح فػي
ورقة ُكتبت في العاـ 1411ـ أف الدورة الممكنة األكثر كفاءة ىي تمؾ التي يتـ فييا إمداد جميع الح اررة المكتسبة
عنػد درجػػة حػ اررة مفػػردة ُم َّثبتػػة ويػػتـ فييػػا رفػػض جميػػع الحػ اررة المفقػػودة عنػػد درجػػة حػ اررة دنيػػا مثبتػػة .بالتػػالي فػ َّ
ػمف
أف جميع اةجراءات تكوف
الدورة تتراكب مف إجرائيف ثابتي درجة الح اررة موصالف بمجراءيف كاظمي لمح اررة .بما َّ
إنعكاسػػية بالتػػالي فػ َّ
ػمف اةج ػراءات الكاظمػػة لمح ػ اررة فػػي الػػدورة تكػػوف أيً ػاإل ثابتػػة القصػػور الح ػراري .مػػف األكثػػر
َّ
مخطة  T – sكما موًح في الشكل ( )1.1أدناه.
مالئمة تمثيل الدورة عمى
اةجراء  1إلي  1تمدداإل ثابتاإل لمقصور الحراري مف  Tإلي .T
اةجراء  1إلي  3فقداإل لمح اررة بثبات درجة الح اررة.
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اةجراء  3إلي  1يكوف إنً اطاإل ثابتاإل لمقصور الحراري مف  Tإلي .T
اةجراء مف  1إلي  1يكوف إمداداإل لمح اررة بثبات درجة الح اررة.
تكوف الدورة مستقمة تماماإل عف مادة التش يل المستخدمة.
عرفة في المقطع  3.1أعطيت بالمعادلة ()3.1
الم َّ
الكفاءة الح اررية لمحرؾ حراري ُ

Q2
Q1

 1

في دورة كارنوت بالرجوع لمشكل ( )1.1يمكف مالحظة أف الح اررة المكتسبة  Qتُعطي بالمساحة .41BA4
 41BA4 T1 SB  SA المساحة = Q

i.e.

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.5يورة كارنوت عمى
بالمثل َّ
فمف الح اررة المفقودة  Qتُعطي بالمساحة . 23AB2
 23AB2 T 2 SB  SA المساحة = i.e. Q
بالتالي نحصل عمى

T2 s B  s A 
T1 s B  s A 
()1.1

 Carnot  1 الكفاءة الح اررية لدورة كارنوت

T2
T1

Carnot  1 
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i.e.

إذا كاف ىنالؾ غاطساإل متوف اإلر لمفقد الحراري عند درجة ح اررة مثبتػة  e.g. (Tإمػداد ًػخـ لمػاء التبريػد) بالتػالي
 T /Tستقل كمما تزيد درجة ح اررة المصدر  .Tمف المعادلة ( )1.1يمكف مالحظة َّأنو كمما َّقمػت  T /Tتزيػد
بالتػػالي الكفػػاءة الح ارريػػة .بالتػػالي لدرجػػة حػ اررة أدنػػي مثبتػػة لفقػػد الحػ اررة فػ َّ
ػمف درجػػة الحػ اررة العميػػا التػػي يػػتـ عنػػدىا
أي درجتػي حػ اررة ىػي تمػؾ لػدورة
إمداد الح اررة يجب عمميا أكبر ما يمكف .الكفاءة الح اررية الممكنة القصػوى بػيف َّ
كارنوت.
َّ
مخطة  . T – sمف القانوف األوؿ
يمكف إيجاد ش ل الخرج لدورة كارنوت ببساطة مف

Q   W
عميو َّ
فمف ش ل الخرج لمدورة ُيعطي بػ
بالتالي لدورة كارنوت بالرجوع لمشكل ()1.1

 T1 T 2 SB  SA 

المساحة = i.e. WCarnot

م ال (:)1.5
م ػػا ى ػػي الكف ػػاءة النظري ػػة الممكن ػػة القص ػػوى لمح ػػرؾ حػ ػراري الت ػػي تعم ػػل م ػػع مس ػػتودع س ػػاخف ل ػػازات ف ػػرف عن ػػد
°C

عندما يكوف ما التبريد متاحاإل عند °C

؟

الحل:
مف المعادلة ()1.1

10  273
283
1
2000  273
2273

Carnot  1 

  1  0.1246  0.8754الكفاءة القصوى الممكنة i.e.
أو

%
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يمكف مالحظة َّ
أف نظاماإل عممياإل يعمل بيف نفس درجات الح اررة ( e.g.محطػة توليػد بخػار) سػيمتمؾ كفػاءة ح ارريػة
بح ػوالي

 .يكػػوف ىػػذا الفػػرؽ الكبيػػر نتيجػػة لمفقػػودات الناجمػػة مػػف الالإنعكاسػػية فػػي المحطػػة الفعميػػة وأيً ػاإل

بسبب اةنحرافات عف دورة كارنوت المثالية التي تُعمل ألسباب عممية متنوعة.
مػػف الصػػعوبة بمكػػاف عممي ػاإل عمػػل نظػػاـ يسػػتقبل ويفقػػد الح ػ اررة عنػػد درجػػة ح ػ اررة ثابتػػة .البخػػار الرطػػب ىػػو مػػادة
التش يل الوحيدة التي يمكف أف تؤدي ىذا بمالئمة بما َّأنو لبخار رطب ف َّ
ػمف درجػة الحػ اررة والًػ ة يظػال ثػابتيف
كمما يتـ إمداد أو فقة الحػ اررة الكامنػة .دورة كػارنوت لبخػار رطػب تكػوف موًػحة فػي الشػكل ( .)1.1بػالرغـ مػف
أف ىػػذه الػػدورة ىػػي األكفػ الممكنػػة لبخػػار َّ
َّ
فمنيػػا ال تسػػتخدـ فػػي محطػػة البخػػار .تعػػرؼ الػػدورة النظريػػة والتػػي يػػتـ
عمييا ت سيس دورات البخار بدورة رانكف.

َّ
مخطة T - s
شكل ( )1.1دورة كارنوت لبخار رطب عمى
 1.8مق اس يرجم الحرارة المطمقم:

()Absolute Temperature Scale

في الفصوؿ السابقة لقد تـ إفتراض مقياساإل لدرجة الح اررة مؤسساإل عمى ثيرموميتر ال از المثالي .بمستخداـ
القانوف الثاني لمديناميكا الح اررية مف الممكف ت سيس مقياساإل لدرجة الح اررة يكوف مستقالإل عف مادة التش يل.
ألي محرؾ حراري مف المعادلة ()3.3

Q2
Q1

()1.1
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 1

أيًاإل َّ
فمف الكفاءة لمحرؾ يشت ل عمى دورة كارنوت تعتمد فقػة عمػى درجػة الحػ اررة لممسػتودعيف السػاخف والبػارد.
بترميز درجة الح اررة عمى أساس إعتباطي بػ  Xنحصل عمى

  X1 , X 2 

()1.3

(حيث  ىي دالة و  Xو  Xىما درجتا الح اررة لممستودعيف البارد والساخف)
بتوحيد المعادلتيف نحصل عمى

Q2
 FX1 , X 2 
Q1
(حيث  Fدالة جديدة)
ىنالؾ عدد ًخـ ممكف لمقاييس درجة الح اررة يكوف مستقالإل عف مادة التش يل .يمكف إختيار أي مقياس تش يل
باةختيار المناسب لقيمة الدالة  .Fيمكف إختيار الدالة بحيث َّ
أف

Q2 X2

Q1 X 1

()1.1
أيًاإل مف المعادلة ( )1.1نحصل عمى

T2
T1

 1

بالتالي باستخداـ المعادلة ()1.1

Q2
T
 1 2
Q1
T1

 1
Q 2 T2

Q1 T1

()1.1

أو

بمقارنػػة المعػػادالت ( )1.1و ( )1.1يمكػػف المالحظػػة أف درجػػة الحػ اررة  Xتكػػوف مكافئػػة لدرجػػة الحػ اررة  .Tعميػػو
باالختيػػار المناسػػب لمدالػػة  Fيػػتـ جعػػل مقيػػاس درجػػة الح ػ اررة المثػػالي مكافئ ػاإل لممقيػػاس المؤسػػس عمػػى ثيرمػػوميتر
ال از المثالي.
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 1.1يورة كارنوت لغاز م ال )The Carnot Cycle for Perfect Gas( :
َّ
مخطػػة  T – sفي الشػػكل ( )1.3الحن َّ
أف ً ة ال از يت ير بمستمرار
يتـ توًػػيح دورة كارنػػوت عمى
مف  pإلي  pأثناء إمداد الح اررة بثبات درجة الح اررة ومف  pإلي

 pأثناء فقد الح اررة بثبات درجة الح اررة.

مػػف المالئػػـ أكثػػر عمميػاإل تسػػخيف غػػاز بًػ ة ثابػػت تقريبػاإل أو بحجػػـ ثابػػت بالتػػالي مػػف الصػػعوبة بمكػػاف محاولػػة
تش يل محػرؾ حػراري فعمػي عمػى دورة كػارنوت عمميػاإل بمسػتخداـ غػاز كمػادة تشػ يل .ىنالػؾ سػبب ىػاـ آخػر لعػدـ
َّ
مخطػة  p – vكمػا فػي الشػكل (ُ .)1.1يعطػي
محاولػة إسػتخداـ دورة كػارنوت عمميػاإل ُيوًػح برسػـ الػدورة عمػى
صافي الش ل لمدورة بالمساحة

 .تكوف ىذه كمية صػ يرة مقارنػة بمجمػالي الشػ ل ةجػراءات التم َّػدد لمػدورة

المعطػػاة بالمسػػاحة  .41BA4ش ػ ل إج ػراءات اةنً ػ اط ( i.e.الش ػ ل المبػػذوؿ عمػػى ال ػػاز) ُيعطػػي بالمس ػػاحة
 .234AB2تُسمي نسبة صافي ش ل الخرج إلي إجمالي ش ل الخرج بنسبة الش ل ( .)work ratioبػالرغـ مػف
الكفاءة الح اررية العالية لدورة كارنوت فمنيا تمتمؾ نسبة ش ل منخفًة.

َّ
مخطط T – s
شكل ( )1.1يورة كارنوت لغاز م ال عمى
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شكل ( )1..يورة كارنوت عمى مخطط p – v
م ال (:)1.8
إذا كػػاف ىنالػػؾ مسػػتودع سػػاخف عنػػد درجػػة ح ػ اررة مقػػدارىا °C

ومسػػتودع بػػارد عنػػد درجػػة حػػ اررة °C

.

أحسػب الكفػاءة الح ارريػة ونسػبة الشػ ل لػدورة كػارنوت باسػتخداـ اليػواء لمتشػ يل إذا كانػت الًػ وط القصػوى فػي
الدورة ىما  210barو .1bar
الحل:
َّ
مخطة  T – sو  p – vفي األشكاؿ ) 4.5(aو) 4.5(bعمى
يتـ توًيح الدورة عمى
الترتيب.
بمستخداـ المعادلة ()1.1
T2
15  273

 1  0.268  0.732
T1 300  273

 Carnot  1 

أو %
لك ػ ػػي ي ػ ػػتـ إيج ػ ػػاد شػ ػ ػ ل الخ ػ ػػرج ونس ػ ػػبة الشػ ػ ػ ل الكم ػ ػػي م ػ ػػف الً ػ ػػروري إيج ػ ػػاد الت ي ػ ػػر ف ػ ػػي القص ػ ػػور الحػ ػ ػراري
( .)s – s
ةجراء ثابت درجة الح اررة مف  1إلي  Aمستخدماإل المعادلة ()3.11
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p4
210
 0.287 log e
 1.535 kj / kgK
p2
1

s A  s4   R log e

عند ً ة ثابت مف  Aإلي  1نحصل عمى
1073
 1.321 kj / kgK
288

 1.005 log e

s A  s2   c p log e T1

T2

 s1  s 4  1.535  1.321  0.214 kj / kgK
بالتالي
 1131المساحة   T1  T2 s1  s2  صافي ش ل الخرج
 1073  288  0.214  168 kj / kgK

صافي ش ل التمدد = الش ل المبذوؿ  1إلي  + 1الش ل المبذوؿ  1إلي 1
مف المعادلة ( )1.11ةجراء ثايت درجة الح اررة Q = W
المساحة تحت الخة  1 – 1عمى الشكل )= 4.5(a

-

=Q

-

W

i.e.

 s1  s 4   T1  0.214  1073
= 229.6 kj / kg

ةج ارء ثابت القصور الحراري مف  1إلي  1مف المعادلة (W  u1  u 2  )1.13

W12  c v T1  T2 
 0.7181073  288   563 .6 kj / kg
  229 .6  563 .6  793 .2 kj / kgإجمالي الش ل 

صبفي الشغل
168

 0.212
إجمبلي الشغل
793 .2
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 نسبة الش ل

i.e.

َّ
مخطط  p – vو T – s
شكل ( )1.1يورة كارنوت عمى
 1.1يورة الضغط ال ابت(The Constant Pressure Cycle) :
فػػي ىػػذه الػػدورة فػ َّ
ػمف إجػراءات إمػػداد الحػ اررة وفقػػد الحػ اررة تحػػدث إنعكاسػػياإل بًػ ة ثابػػت .وتكػػوف إجػراءات
َّ
مخطػػة  T – sو  p – vفػػي األشػػكاؿ
التمػدد واةنًػ اط ثابتػػة القصػػور الحػراري .تػػـ توًػػيح الػػدورة عمػى
) 4.6(aو ) .4.6(bاس ػػتخدمت ى ػػذه ال ػػدورة ف ػػي إح ػػدى األوق ػػات ك س ػػاس مث ػػالي لمح ػػرؾ ت ػػرددي ليػ ػواء س ػػاخف
وتُسمي بدورة جوؿ أو بريتػوف ( .)Joule or Brayton Cycleفػي أيامنػا الحاًػرة ف َّ
ػمف ىػذه الػدورة ىػي الػدورة
َّ
مخطط ػاإل بسػػيطاإل لممحطػػة موًػػحاإل فػػي الشػػكل ( )1.2ب رقػػاـ
المثاليػػة لوحػػدة توراينػػة غػػاز م مقػػة الحمقػػة .ىنالػػؾ
منػػاظرة لتمػػؾ الموجػػودة فػػي األشػػكاؿ ) 4.6(aو ) .4.6(bتكػػوف مػػادة التش ػ يل ىػػي الي ػواء الػػذي ينسػػاب بس ػرياف
مسػػتقر حػػوؿ الػػدورة بالتػػالي بتجاىػػل ت يي ػرات السػػرعة واتطبيػػق معادلػػة طاقػػة الس ػرياف لكػػل جػػزء مػػف الػػدورة
نحصل عمى
  h 2  h1   c p T2  T1 ش ل الدخل إلي الًاغة
  h3  h4   c p T3  T4 ش ل الخرج مف التوراينة
 Q1  h 3  h 2   c p T3  T2 الح اررة المكتسبة في السخاف
 Q 2  h 4  h1   c p T4  T1 الح اررة المفقودة مف التوراينة
بالتالي مف المعادلة ()3.3
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c T  T1 
Q2
T  T1
1 p 4
 1 4
Q1
c p T3  T2 
T3  T2

 1

شكل ( )1.2يورة الضغط ال ابت عمى مخطط  p – vو T – s

شكل ( )1.3يورة مغمقم لوحية توربين غازي
ا ف بما َّ
أف اةجراءات  1إلي  1و 3إلي  1ىما ثابتاف القصور الحراري بيف نفس الً وط  pو  pمسػتخدماإل
المعادلة ( )1.11نحصل عمى

T3
 rp  1 / 
T4

p2
(حيث  rpىي نسبة الً ة
p1

  1  / 



)
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T2  p 2 
 
T1  p1 

بالتالي

T2  T1rp  1 / 

T3  T4 rp  1 / 

و

T3  T2  rp  1 /  T4  T1 
بالتالي بالتعويض في تعبير الكفاءة

T4  T1
1
 1    1 / 
  1 / 
T4  T1 rp
rp

()1.6

 1

عميو لدورة الً ة الثابت تعتمد الكفاءة الح اررية فقة عمى نسبة الً ة .في الحالة المثاليػة ف َّ
ػمف قيمػة  γلميػواء
تكػػوف ثابتػػة ومسػػاوية لػ ػ

 .عممي ػاإل ونتيجػػة لتػػدويـ الي ػواء كممػػا يسػػري خػػالؿ الًػػاغة والتوراينػػة المػػذاف ىمػػا

دوارة َّ
فمف الكفاءة الح اررية الفعمية ستنخفض كثي اإلر مقارنة بتمؾ المعطاة بالمعادلة (.)1.6
ماكينات َّ
نسبة الش ل لدورة الً ة الثابت يمكف إيجادىا كما يمي

c p T3  T4   c p T2  T1 
c p T3  T4 

T2  T1
T3  T4

 نسبة الش ل

1

ا ف كما في سابقو
T
T2
 rp 1 /   3
T1
T4
T3

 1 / 

rp

 T2  T1rp 1 / 

and T4 

بالتالي بالتعويض

T1 rp  1 /   1

T3 1  1 / rp  1 /  

  1 نسبة الش ل

  1  / 
 1    1 / 
T1  rp
rp
 1     1 / 
T3  rp
 1 
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T1   1 / 
rp
T3

()1.2

  1 نسبة الش ل

i.e.

يمكػػف المالحظػػة مػػف المعادلػػة ( )1.2أف نسػػبة الش ػ ل ال تعتمػػد فقػػة عمػػى نسػػبة الً ػ ة بػػل أيً ػاإل عمػػى نسػػبة
درجػات الحػ اررة الػدنيا والقصػوى .لدرجػة حػ اررة مػدخل معطػاة  Tف َّ
ػمف درجػة الحػ اررة القصػوى  Tيجػب جعميػػا
أكبر ما يمكف لمحصوؿ عمى نسبة ش ل عالية.
جيػد لػدورة الًػ ة الثابػت المثاليػة بمػا َّ
لوحدة توراينػة غػاز مفتوحػة الحمقػة ف َّ
أف
ػمف الػدورة الفعميػة ال تكػوف تقريػب ِّ
الوقود يتـ حرقو باليواء ويتـ سحب شحنة طازجة بمستمرار في الًػاغة .بػالرغـ مػف ذلػؾ تُعطػي الػدورة المثاليػة
جيػداإل لممقارنػة وفػي حسػابات كثيػرة لتوراينػة غػاز ذات حمقػة مفتوحػة مثاليػة يػتـ تجاىػل تػ ثيرات كتمػة الوقػود
أساساإل ِّ
والت ير في مائع التش يل.
م ال (:)1.1
في وحدة توراينة غاز يتـ سحب اليواء عند ً ة  1.02barو °C

ويتـ إنً اطو إلي  .6.12barأحسػب

الكفػػاءة الح ارريػػة ونسػػبة الش ػ ل لػػدورة الً ػ ة الثابػػت المثاليػػة عنػػدما تكػػوف درجػػة الح ػ اررة القصػػوى محػػدودة بػ ػ
°C

.

الحل:
َّ
مخطة  T – sفي الشكل ( .)1.4مف المعادلة ()1.6
يتـ توًيح الدورة المثالية عمى

1
rp  1 / 
 1  0.598

  1 / 

1
0.286

   1 الكفاءة الح اررية

6

1

 1.02 
 1 

 6.12 

1
  1 / 

rp

i.e.   1 

 40.2 %أو   0.402الكفاءة الح اررية 
ُيعطي صافي الش ل لمدورة بالش ل المبذوؿ بالتوراينة ناقصاإل الش ل المبذوؿ عمى اليواء في الًاغة.
  c p T3  T4   c p T2  T1 صافي الش ل
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i.e.

َّ
T – s مخطط
)1.4( شكل
)1.11( مف المعادلة
T2  p 2 
 
T1  p1 

 1 / 



T3  6.12 


T4  1.02 

 1 / 

 6 0.286  1.67

 T2  1.67  T1  1.67  288  481 K
.)T = 15+273=288 K (حيث

T4 

T3
1073

 643 K
1.67 1.67
.)T = 800+273=1073 K (حيث

  صافي الش ل 1.0051073  643   1.005481  288 

 1.005  430  1.005  193   288 kj / kg
 ش ل التوراينة = أجمالي الش ل c p T3  T4 

 1.0051073  643   432 kj / kg
بالتالي
 نسبة الش ل

288
 0.55
432
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 1.1يورة الهواء الق اس م)The Air Standard Cycle( :
تمػت اةشػارة فػػي المقطػع َّ 3.1
أف الػدورات التػػي يػتـ فييػا حػػرؽ الوقػود مباشػرة فػػي مػائع التشػ يل ىػػي
لقػد َّ
ليست محركات ح اررية بالمعني الصحيح لممصطمح .عممياإل َّ
فمف مثػل ىػذه الػدورات تسػتخدـ تكػ ار اإلر وتُسػمي بػدورات
اةحتراؽ الداخمي .يتـ حرؽ الوقود مباشػرة فػي مػائع التشػ يل الػذي ىػو عػادة اليػواء .تكػوف الميػزة الرئيسػية لمثػل
وحػػدات القػػدرة ىػػذه ىػػي إمكانيػػة الحصػػوؿ عمػػى درجػػات حػ اررة عاليػػة لممػػائع بمػػا َّأنػػو ال يػػتـ إنتقاليػػا خػػالؿ جػػدراف

المعػػدف إلػػي المػػائع .يػػتـ المالحظػػة مػػف المعادلػػة ( )1.1

َّ   1 T2 / T1أنػػو ل ػػاطس ُمعطػػى لفقػػد الح ػ اررة

عند َّ T
فمف درجة ح اررة المصدر  Tيجب أف تكوف أكبر مػا يمكػف .ىػذا ينطبػق عمػى جميػع محركػات الحػ اررة.
بممػػداد وقػػود إلػػي داخػػل األسػػطوانة كمػػا فػػي محػػرؾ اةحتػراؽ الػػداخمي يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى درجػػات حػ اررة عاليػػة
لمائع التش يل .تكوف درجة الح اررة القصػ ػ ػ ػ ػػوى لجمػ ػ ػ ػ ػ ػػيع الدورات مح ػ ػػدودة بالح ػ ػػد الميتػالورجي ( metallurgical
 )limitلمم ػ ػواد المستخدمة ( e.g.في توراينات ال از تكوف درجة الح اررة محدودة بحوالي °C
في محرؾ اةحتراؽ الداخمي َّ
أف يصل إلػي درجػة حػ اررة مسػاوية ل ػ °C

) .يمكف لممائع

 .ىػذا يكػوف ممكنػاإل بتبريػد األسػطوانة

حررتػو القصػوى فقػة
خارجياإل بما أو ىواء؛ أيًاإل نتيجة لمطبيعة المتقطعة لمدورة فمف مػائع التشػ يل يصػل لدرجػة ا
لمحظة أثناء كل دورة.
مػػف أمثمػػة دورات اةحت ػراؽ الػػداخمي ىػػي وحػػدة توراينػػة ال ػػاز مفتوحػػة الحمقػػة محػػرؾ البتػػروؿ محػػرؾ الػػديزؿ أو
محرؾ الزيت محرؾ ال از .وحدة توراينة ال از مفتوحػة الحمقػة رغػـ أنيػا دورة إحتػراؽ داخمػي تكػوف بػالرغـ مػف
ذلػػؾ ذات تصػػنيه مختمػػه عػػف محركػػات اةحت ػراؽ الػػداخمي األخػػرى .لقػػد تػػـ ذكػػر الػػدورة فػػي المقطػػع  3.1وتػػـ
توًػػيح مخطط ػاإل لممحطػػة فػػي الشػػكل ( .)3.1يمكػػف المالحظػػة َّ
أف الػػدورة تكػػوف ذات س ػرياف مسػػتقر ينسػػاب فييػػا
مائع التش يل مف أحد المكونات إلي المكوف ا خر حوؿ الدورة .عميو سيتـ إفتراض َّ
أف وحدة توراينة ال از إذا ما
تـ تش يميا عمى دورة مفتوحة أو م مقة يمكف مقارنتيا مع دورة الً ة الثابت المثالية التي تـ التعامل معيػا فػي
المقطع .1.1
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في محرؾ البتروؿ يتـ سحب خميطاإل مف اليواء والبتروؿ إلي األسطوانة حيػث يػتـ إنًػ اطو بالكبػاس ومػف بعػد
إشػػعالو بشػ اررة كيراائيػػة .تتمػ َّػدد ال ػػازات السػػاخنة دافعػػة الكبػػاس لمػػوراء ومػػف بعػػد تُكسػػح لمخػػارج إلػػي العػػادـ .وتُعػػاد
الدورة بسحب شحنة طازجة مف البتروؿ واليواء .في محرؾ الديزؿ أو الزيت يتـ رش زيت تحت ً ة في اليواء
المنً ة عند نياية شوط اةنً اط ويكوف اةحتراؽ تمقائياإل نتيجة لدرجة الح اررة العالية لميػواء بعػد اةنًػ اط.
فػػي محػػرؾ غػػاز فػ َّ
ػمف خميط ػاإل مػػف ال ػػاز والي ػواء يػػتـ سػػحبو فػػي األسػػطوانة إنًػ اطو ومػػف بعػػد إشػػعالو كمػػا فػػي
محرؾ البتروؿ بش اررة كيراائية .ةعطاء أساس لممقارنػة لمحػرؾ اةحتػراؽ الػداخمي الفعمػي يػتـ تعريػه دورة اليػواء
القياسية.
فػػي دورة ىػواء قياسػػية يػػتـ إفتػراض َّ
أف مػػادة التشػ يل تكػػوف ىػواء طػواؿ الػػدورة يػػتـ إفتػراض أف جميػػع اةجػراءات
تكوف إنعكاسية ويتـ إفتراض أف مصدر إمػداد الحػ اررة وغػاطس فقػد الحػ اررة يكونػاف خارجيػاف بالنسػبة لميػواء .يػتـ
َّ
مخطػة  p – vبمػا َّ
أف ىػذه تسػمح بمقارنػة مباشػرة
تمثيل الدورة عمى مخطة لمخواص وعادة ما يتـ رسػمو عمػى
َّ
مخطة بياني .يجب الت كيد عمى َّ
أف دورة ىواء
يتـ عمميا مع دورة المحرؾ الفعمي التي يمكف الحصوؿ عمييا مف
َّ
َّ
مخطة  p – vتكوف عبارة عف دورة ديناميكية ح ارريػة صػحيحة بينمػا يكػوف
مخطػة البيػاف المػ خوذ
قياسية عمى
مف محرؾ فعمي ىو سجالإل لتفاوتات الً ة في األسطوانة ًد إزاحة الكباس.
 1.2يورة أوتو)The Otto Cycle( :
دورة أوتػػو ىػػي دورة اليػواء القياسػػية المثاليػػة لمحػػرؾ البتػػروؿ محػػرؾ ال ػػاز ومحػػرؾ الزيػػت ذو السػػرعات
العالية.
َّ
مخطة  p – vفي الشكل (.)1.6
يتـ توًيح دورة أوتو في
اةجراء مف  1إلي  1ىو إنً اط ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  3ىو تسخيف ثابت الحجـ إنعكاسي.
اةجراء مف  3إلي  1ىو َّ
تمدد ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  1ىو تبريد إنعكاسي ثابت الحجـ.
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َّ
مخطط p – v
شكل ( )1.5يورة أوتو عمى
ةعطػػاء مقارنػػة مباش ػرة بػػالمحرؾ الفعمػػي فػ َّ
ػمف نسػػبة الحجػػوـ النوعيػػة  v /vيػػتـ أخػػذىا كػػنفس نسػػبة اةنً ػ اط
لممحرؾ الفعمي

v1
v2
()1.4

حجن

 rv نسبة اةنً اط

الخلوص  الحجن
حجن الخلوص

المكتسح

i.e.

 نسبة االنً اط

يمكف إيجاد الكفاءة الح اررية لدورة أوتو بمستخداـ المعادلة ()3.3

Q1
Q2

 1

يتـ إعطاء الح اررة المكتسبة  Qبحجـ ثابت بيف  Tو  Tتُعطى بالمعادلة ( )3.13لكل  kgمف اليواء

Q1  c v T3  T2 
بالمثل َّ
فمف الح اررة المفقودة  Qبحجـ ثابت بيف  Tو  Tتُعطى بالمعادلة التالية لكل  kgمف اليواء

Q2  c v T4  T1 
تكوف اةجراءات  1إلي  1و  3إلي  1ىػي ثابتػة القصػور الحػراري وعميػو ال يكػوف ىنالػؾ سػرياف حػ اررة أثنػاء ىػذا
اةجراءات.
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 T T 
c T  T 
Q2
 1  v 4 1  1   4 1 
Q1
cv T3  T2 
 T3  T2 

   1

ا ف بم ػػا أف اةجػ ػراءات م ػػف  1إل ػػي  1و  3إل ػػي  1ى ػػي ثابت ػػة القص ػػور الحػ ػراري بالت ػػالي بمس ػػتخداـ المعادل ػػة
()1.11

T2
 1
 rv
T1

 1



v 
  4 
 v3 

 1

T2  v1 
 
T1  v 2 

(حيث  rvىي نسبة اةنً اط مف المعادلة (.))1.4
بالتالي
 1

, T2  T1rv

 1

T3  T4 rv

بالتالي بالتعويض
()1.6

T4  T1
1
 1   1
 1
T4  T1 rv
rv

 1

يمكف المالحظة مف المعادلة (َّ )1.6
أف الكفاءة الح اررية لدورة أوتو تعتمد فقة عمى نسبة اةنً اط .rv
م ال (:)1.1
أحسػػب الكفػػاءة الح ارريػػة لػػدورة الي ػواء القياسػػية المثاليػػة المؤسسػػة عمػػى دورة أوتػػو لمحػػرؾ بتػػروؿ بقطػػر داخمػػي
ل سطوانة مقداره  50mmوشوط مقداره  75mmوحجـ خموص مقداره .21.3cm
الحل:
حجـ اةكتساح
 50 2  75  147200 cm 3


4

 حجـ اةكتساح

  147 .2  21.3  168 .5 cm3حجـ األسطوانة الكمي 
168 .5
 7.92 / 1
21.3

 rv نسبة اةنً اط i.e.
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بالتالي بمستخداـ المعادلة ()1.6

1
1
 1
 1  0.437  0.563 or 56.3 %
 1
rv
7.92 0.4

 1

 1.3يورة ييزل)The Diesel Cycle( :
المحركات المستخدمة ىذه األياـ والتي تسمي بمحركات الديزؿ إبتعدت كثي اإلر عػف المحػرؾ األصػمي الػذي
إخترعػػو ديػػزؿ فػػي العػػاـ 1461ـ .عمػػل ديػػزؿ عمػػى فك ػرة اةشػػتعاؿ التمقػػائي لبػػودرة الفحػػـ التػػي يػػتـ تفجيرىػػا فػػي
أسطوانة بيواء منً ة .أصبح الزيت ىو الوقود المقبوؿ الذي يستخدـ في محركػات اةشػتعاؿ باةنًػ اط وقػد
تػػـ ت صػػيالإل تفجيػػر الزيػػت فػػي األسػػطوانة بػػنفس الطريقػػة التػػي قصػػدىا ديػػزؿ بػػرش بػػودرة الفحػػـ .ىػػذه أعطػػت دورة
تش يل لدييا رصيفتيا المثالية التي ىي دورة اليواء القياسية لديزؿ الموًحة في الشكل (.)1.16
كما في سابقو َّ
فمف نسبة االنً اط  rvتُعطي بالنسبة .v /v
اةجراء مف  1إلي  1ىو إنً اط ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  3ىو تسخيف إنعكاسي ثابت الحجـ.
اةجراء مف  3إلي  1ىو َّ
تمدد ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  1ىو تبريد إنعكاسي ثابت الحجـ.
مف المعادلة ()3.3

Q1
Q2

 1

عند ً ة ثابت مف المعادلة التالية لكل  kgمف اليواء

Q1  c p T3  T2 
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َّ
مخطط p – v
شكل ( )1.51يورة ييزل عمى
أيًاإل عند حجـ ثابت مف المعادلة التالية لكل  kgمف اليواء

Q 2  c p T4  T1 
ال يكػػوف ىنالػػؾ سػرياف حػ اررة فػػي اةجػراءات  1إلػػي  1و  3إلػػي  1بمػػا َّ
أف ىػػذه اةجػراءات تكػػوف ثابتػػة القصػػور
الحراري .بالتالي بالتعويض لػ  Qو  Qفي تعبير الكفاءة الح اررية يمكف إشتقاؽ المعادلة التالية

(حيث نسبة إنقطاع الوقود = )   v 3 / v 2
تُوً ػػح المعادل ػػة (َّ )1.16
أف الكف ػػاءة الح ارري ػػة ال تعتم ػػد عم ػػى نس ػػبة اةنًػ ػ اط ب ػػل تعتم ػػد أيًػ ػاإل عم ػػى الحػ ػ اررة
المكتسػػبة بػػيف  1و 3التػػي تُثبػػت النسػػبة  .v /vيػػتـ إشػػتقاؽ المعادلػػة ( )1.16بػػالتعبير عػػف كػػل درجػػة ح ػ اررة
بػػدالالت  Tو rvأو .βال يػػتـ إعطػػاء اةشػػتقاؽ ىنػػا َّ
ألنػػو ُيعتقػػد َّ
أف األسػػموب األفًػػل ةشػػتقاؽ الكفػػاءة الح ارريػػة
يكوف بحساب كل درجة ح اررة عمى إنفراد حوؿ الدورة وبالتالي تطبيق المعادلة (.   1 Q 2 / Q1  )3.3
ىذه يتـ توًيحيا في المثاؿ التالي.
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م ال (:)1.1
و  1barعمػػى الترتيػػب .تكػػوف نسػػبة اةنًػ اط ىػػي

محػػرؾ ديػػزؿ بدرجػػة حػ اررة مػػدخل وًػ ة مقػػدارىما °C
 11/1ودرجة ح اررة الدورة القصوى ىي °C

 .أحسب الكفاءة الح اررية لػدورة اليػواء القياسػية المؤسسػة عمػى

دورة ديزؿ.
الحل:
بالرجوع لمشكل ()1.11

T3  1100  273  1373 K, T1  15  273  288 K
مف المعادلة ()1.16
 1

 rv 1  12 0.4  2.7

T2  v1 
 
T1  v 2 

T2  2.7  288  778 K

i.e.

عند ً ة ثابت مف  1إلي  3بما َّ
أف  pv=RTل از مثالي بالتالي

T3 v 3

T2 v 2
v 3 1373

 1.765
v 2 778

i.e.

َّ
مخطط p – v
شكل ( )1.55يورة ييزل عمى
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عميو

v 4 v 4 v 2 v1 v 2
1


 12 
 6.8
v3 v 2 v3 v 2 v3
1.765
بالتالي بمستخداـ المعادلة ()1.16
 1

 6.80.4  2.153
1373
 638 K
2.153

T3  v 4 
 
T4  v 3 

i.e. T4 

بالتالي مف المعادلة التالية لكل  kgمف اليواء

Q1  c p T3  T2   1.0051373  778   598 kj / kg
أيًاإل مف المعادلة التالية لكل  kgمف اليواء

Q2  c v T4  T1   0.718638  288   251 kj / kg
عميو مف المعادلة ()3.3

Q1
251
1
 0.58 or 58 %
Q2
598

  1

 1.4يورة اإلحتراق ال نائ )The Dual Combustion Cycle( :
بالرغـ مف َّ
أف محركات الزيت الحديثة مػا يػزاؿ ُيطمػق عمييػا محركػات ديػزؿ إال َّأنيػا إشػتقت بتقػارب أكثػر
مػف محػرؾ تػـ إخت ارعػو بواسػطة  Achroyd – Stuartفػي العػاـ  .1444تسػتخدـ جميػع محركػات الزيػت اليػوـ
حقنػاإل مصػػمتاإل لموقػػود؛ حيػػث يػتـ حقػػف الوقػػود بواسػػطة حػػاقف ُمحمػػل بنػػابض ويػػتـ تشػ يل مًػػخة الوقػػود بواسػػطة
حدبة تُدار مف العمود المرفقي لممحرؾ .الدورة المثالية المستخدمة ك ساس لممقارنة تُسمي بػدورة اةحتػراؽ الثنػائي
َّ
مخطة  p – vفي الشكل (.)1.11
أو الدورة الممزوجة ( )mixed cycleويتـ توًيحيا عمى
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َّ
مخطط p – v
شكل ( )1.58يورة اإلحتراق ال نائ عمى
اةجراء مف  1إلي  1ىو إنً اط ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  3ىو تسخيف إنعكاسي ثابت الحجـ.
اةجراء مف  3إلي  1ىو تسخيف إنعكاسي ثابت الً ة.
اةجراء مف  1إلي َّ 1
تمدد ثابت القصور الحراري.
اةجراء مف  1إلي  1ىو تبريد إنعكاسي ثابت الحجـ.
يتـ إمداد الح اررة في جزئيف الجزء األوؿ عند حجـ ثابت والمتبقي عنػد ًػ ة ثابػت ومػف ىنػا جػاء إسػـ إحتػراؽ
ثنػ ػ ػػائي .لكػػي يػػتـ تثبيػػت الك ػ ػ ػ ػػفاءة الح ارريػػة مط ػ ػ ػ ػ ػػمقاإل ىنالػػؾ ثػػالث عوامػػل ًػػرورية ىػػي نسػػبة االنًػ اط = rv
v /v؛ نس ػػبة الًػ وط k = p /p؛ ونسبة الحجوـ v /v

.β

بالتالي يمكف توًيح َّ
أف
()1.11

k   1
 1
k  1  k  1rv1

الحػن َّأنػو عنػػدما  )i.e. p = p ( k =1تػنخفض بالتػػالي المعادلػة ( )1.11إلػػي الكفػاءة الح ارريػػة لػدورة ديػػزؿ
المعطاة بالمعادلة ( .)1.16ال تعتمد كفاءة دورة اةحتراؽ الثنائي فقة عمى نسبة اةنً اط بل تعتمد أيًاإل عمى
المقادير النسبية لمح اررة المكتسبة بحجـ ثابػت وبًػ ة ثابػت .يكػوف مػف المرىػق جػداإل إسػتخداـ المعادلػة ()1.11
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ويكوف األسموب األفًل لحساب الكفاءة الح اررية ىو تقييـ كل درجة ح اررة حوؿ الدورة وبالتالي إستخداـ المعادلة
( .   1 Q 2 / Q1  )3.3ي ػػتـ إيج ػػاد الحػ ػ اررة المكتس ػػبة  Qبمس ػػتخداـ المعادل ػػة التالي ػػة لمحػ ػ اررة المً ػػافة
بحجـ ثابت وً ة ثابت عمى الترتيب.

Q1  c v T3  T2   c p T4  T3 
تُعطي الح اررة المفقودة  Qبػ

Q2  c v T4  T1 
م ال (:)1.2
محػرؾ زيػت يسػػحب ىػواء عنػػد °C 1.01bar
اةنً اط

ويكػوف ًػ ة الػدورة األقصػػى مسػاوياإل ل ػ  .69barتكػوف نسػػبة

 .أحسب الكفاءة الح اررية لدورة اليواء القياسية المؤسسة عمى دورة اةحتراؽ الثنػائي .إفتػرض َّ
أف

الح اررة المًافة بحجـ ثابت تكوف مساوية لمح اررة المًافة بً ة ثابت.
الحل:
َّ
مخطة  p – vفي الشكل ( .)1.13مستخدماإل المعادلة ()1.16
يتـ توًيح الدورة عمى
 1

 18 0.4  3.18

T2  v1 
 
T1  v 2 

i.e. T2  3.18  T1  3.18  293  931 K
(حيث .)T = 20 + 273 = 293 K
مف  1إلي  3يكوف اةجراء بحجـ ثابت بالتالي

p 3 T3

p 2 T2
(بما َّ
أف v3  v2

p 3 v3 p 2 v 2

،
T3
T2

p3
69  931
 T2 
p2
p2
116

T3 

).

شكل ( )1.51يورة اإلحتراق ال نائ
ةيجاد  pإستخدـ المعادلة ()1.16


p v 
i.e. 2   1   181.4  57.2
p1  v 2 
i.e. p 2  57.2  1.01  57.8 bar
بالتالي بالتعويض

69  931
 1112 K
57.8

T3 

ا ف الح اررة المًافة بحجـ ثابت تكوف مساوية لمح اررة المًافة بً ة ثابت في ىذا المثاؿ .عميو

c v T3  T2   c p T4  T3 
i.e. 0.7181112  931  1.005T4  1112 

0.718  181
 1112  1241 .4 K
1.005

 T4 

i.e. T4  1241 .4 K
ةيجاد  Tمف الًروري معرفة قيمة نسبة الحجـ  .v /vعند ً ة ثابت مف  3إلي 1

v 4 T4 1241 .4


 1.116
v 3 T3
1112
عميو
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v 5 v1 v1 v 3
1


 18 
 16.14
v4 v4 v2 v4
1.116
بالتالي بمستخداـ المعادلة ()1.16
 1

 16.14 0.4  3.04
1241 .1
 408 K
3.04

T4  v 5 
  
T5  v 4 

i.e. T5 

ا ف َّ
فمف الح اررة المكتسبة  Qتُعطي بػ

 Q1  2c v T3  T2 أو Q1  c v T3  T2   c p T4  T3 
(بما َّأنو في ىذا المثاؿ تكوف الح اررة المًافة بحجـ ثابت مساوية لمح اررة المًافة بً ة ثابت).

 Q1  2  0.718  1112  931  260 kj / kg
تُعطي الح اررة المفقودة  Qبػ

Q2  c v T5  T1   0.718408  293   82.6 kj / kg
بالتالي مف المعادلة ()3.3

Q1
82.6
 1
 1  0.318  0.682 or 68.2 %
Q2
260

 1

أف محرؾ الزيت الحديث ذو السرعة العالية يشت ل عمى دورة بحيث َّ
ىنا يجب ذكر َّ
أف دورة أوتػو تكػوف األسػاس
األفًل لممقارنة .أيًاإل بما َّ
أف حسػاب الكفػاءة الح ارريػة لػدورة أوتػو يكػوف أبسػة بكثيػر عػف ذلػؾ لػدورة اةحتػراؽ
الثنائي بالتالي َّ
فمف ىذا يكوف سبباإل آخر ةستخداـ دورة أوتو كمعيار لممقارنة.
الفعال)Mean Effective Pressure( :
 1.5متوسط الضغط َّ
لقد تـ تعريه مصطمح نسبة الش ل في المقطع  1.3وىذا قد تـ توًػيحو ليكػوف قاعػدة مفيػدة لمحطػات
قدرة عمميػة .لمحركػات اةحتػراؽ ال يكػوف مصػطمح نسػبة الشػ ل مفيومػاإل مفيػداإل بمػا َّ
أف الشػ ل المبػذوؿ عمػى أو
بمػائع التشػ يل يحػػدث داخػل إحػػدى األسػػطوانات .لكػػي يػتـ مقارنػػة المحركػػات التردديػػة يػتـ تعريػػه مصػػطمح آخػػر
111

الفعاؿ كمرتفاع لمستطيل بنفس الطوؿ والمساحة كمػا
الفعاؿ .يتـ تعريه متوسة الً ة َّ
يعرؼ بمتوسة الً ة َّ
َّ
مخطة  .p – vيتـ توً ػ ػ ػ ػ ػػيح ىذه ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدورة أوت ػ ػ ػ ػ ػ ػػو في الشػ ػ ػ ػػكل (.)1.11
في الدورة المرسومة عمى
يكػ ػػوف المسػ ػػتطيل  ABCDAبػ ػػنفس الطػ ػػوؿ كمػ ػػا فػ ػػي الػ ػػدورة

وتكػ ػػوف المسػ ػػاحة  ABCDAمسػ ػػاوية

لممسػاحة  .11311بالتػالي فػ َّ
الفعػاَؿ  pmيكػػوف اةرتفػاع  ABلممسػتطيل .عميػػو يمكػف كتابػػة
ػمف متوسػة الًػ ة ّ
الش ل المبذوؿ لكل  kgمف اليواء
()1.11

ABCDA  pm v1  v2 

المسبحت W 

يكوف العنصر (  )v – vمتناسباإل مع الحجـ المكتسح ل سطوانة بالتالي يمكف المالحظة مف المعادلة ()1.11
الفعاؿ ُيعطي قياساإل لش ل الخرج لكػل حجػـ مكتسػح .عميػو يمكػف اسػتخدامو لمقارنػة محركػات
أف متوسة الً ة َّ
الفعاؿ الػذي تمػت مناقشػتو فػي ىػذا المقطػع خاصػاإل بػدورة
مشابية بحجـ (بمقاس) مختمه .يكوف متوسة الً ة َّ
َّ
اليواء القياسية .سػيتـ التوًػيح الحقػاإل َّ
مخطػة
الفعػاؿ البيػاني لمحػرؾ فعمػي يمكػف قياسػو مػف
أف متوسػة الًػ ة َّ
ويستخدـ لتقييـ الش ل البياني المبذوؿ بالمحرؾ.
بياف ُ

الفعال عمى مخطط p – v
شكل ( )1.51متوسط الضغط َّ
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م ال (:)1.3
الفعاؿ لمدورة في المثاؿ (.)1.6
أحسب متوسة الً ة َّ
الحل:
فػ ػػي المثػ ػػاؿ (ُ )1.6و ِجػ ػػد أف الح ػ ػ اررة المكتسػ ػػبة  Qوالكفػ ػػاءة الح ارريػ ػػة يكونػ ػػاف  260kj/kgو

عمػ ػػى

الترتيب .مف المعادلة ()3.1

W
Q1



عميو

W  Q1  0.682  260  177 kj / kg
الفعاؿ والمعادلة ( )1.11نحصل عمى
ا ف مف تعريه متوسة الً ة َّ

W  p m v1  v 2 
مستخدماإل المعادلة التالية  pv = RTوالمعادلة ()1.4

rv = v /v

بالتالي

v  17
17 RT1 17  287  293

v1  v 2   v1  1   v1 

18  18
18 p1
18  1.01  10 3

i.e. v1  v 2  0.786 m3 / kg
بالتالي بالتعويض
pm  W / 0.786kj / m3

أو W  pm  0.786

177  10 3
 2.25 bar
الفعاؿ i.e.
  3متوسة الً ة َّ
10  0.786
 1.51يورات إستيرلنق و إريكسون)The Stirling and Ericsson Cycle ( :
لقػػد تػػـ التوًػػيح َّأنػػو ال يمكػػف لػػدورة أف تمتمػػؾ كفػػاءة أكبػػر مػػف تمػػؾ لػػدورة كػػارنوت التػػي تعمػػل بػػيف حػػدي
درجة الح اررة  Tو  .Tالدورات التي يكوف لدييا كفاءة ح اررية مساوية لتمؾ لدورة كارنوت قد تـ تعريفيا
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وتسميتيا بدورات إستيرلينق واريكسوف وىما متفوقتاف عمى دورة كارنوت في أنيما يممكاف نسبة ش ل أعمى.
َّ
مخطة  p – vفي الشكل ) 4.15(bويتـ تمثيميا مخططياإل في الشكل ).4.15(a
يتـ توًيح دورة إستيرلينق في
يجب الت كيد عمى َّأنو ليس ذلؾ وصفاإل فيزيائياإل لمحرؾ إستيرلينق بل ىو إحدى الطرؽ التي يمكف أف تُعطي فيماإل
لنوع العالقة التي تراة اةجراءات المكونة لمدورة.
يػػتـ إمػػداد الحػ اررة لمػػائع التشػ يل الػػذي ىػػو عػػادة اليايػػدروجيف أو الييميػػوـ مػػف مصػػدر خػػارجي اةجػراء 1-3
كمما َّ
يتمدد ال از بثبات الح اررة (  ) T =Tوتفقد الح اررة إلي غاطس خػارجي اةجػراء  1-1كممػا يػتـ إنًػ اط
ال از بثبات درجة الح اررة (  .)T =Tيتـ توصيل اةجػرائيف ثػابتي درجػة الحػ اررة بػمجرائيف إنكاسػييف ثػابتي الحجػـ
 1-1و 3-1يكوف خالليا ت ييرات درجة الح اررة مكافئة لػ (  .)T =Tيتـ إسػتخداـ الحػ اررة المفقػودة أثنػاء اةجػراء
 Q34  cv T2  T1  3-1لتس ػػخيف ال ػػاز أثن ػػاء اةجػ ػراء  Q12  c v T2  T1   Q34 i.e. 1-1وى ػػذا
يفتػػرض أف يحػػدث مثالي ػاإل وانعكاسػػياإل فػػي مولػػد تجديػػدي ( .)regeneratorيتطمػػب المولػػد التجديػػدي مصػػفوفة مػػف
مػػادة تقػػوـ بفصػػل غػػازات التسػػخيف و التبريػػد لكنػػو يسػػمح لػػدرجات الح ػ اررة بػػالت ير تػػدريجياإل مقػػادير ص ػ يرة جػػداإل
ومناظرة خالؿ اةجراءات .يحدث إجراء إعادة التجديػد ىػذا ( )regenerative processعنػد حجػـ ثابػت ويكػوف
داخمياإل في الدورة.

شكل ( )1.51محرك إستيرلينق ويورة إستيرلينق
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تكوف دروة إريسكوف مشػابية لػدورة إسػتيرلينق بمسػتثناء أف اةجػراءاف ثػابتي درجػة الحػ اررة يػتـ توصػيميما بػمجرائيف
ثابتي الً ة كما موًح في الشكل (

).

َّ
مخطط p – v
شكل ( )1.52يورة إركسون عمى
يتـ الحصوؿ عمى كفاءة دورة إستيرلينق بمعتبار إنتقاالت الح اررة بيف النظاـ واألجساـ الخارجية  i.e.إمداد ح اررة
بدرجة ح اررة عالية وغاطس بدرجة ح اررة منخفًة يتـ عنده فقد الح اررة.
الح اررة المكتسبة مف المصدر الساخف مستخدماإل المعادالت ( )1.11و()1.11
لكل وحدة كتمة غاز

p2
p3

Q23  W23  RT2 log e

بالمثل الح اررة المفقودة إلي ال اطس البارد
p1
p4

Q41  W41  RT1 log e

ولمنظاـ الكامل
صافي الح اررة المكتسبة = صافي الش ل المبذوؿ

W  Q 23  Q 41
وبما َّ
أف كفاءة الدورة

W
Q 2 3
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Q 23  Q 41
Q
 1  41
Q 2 3
Q 2 3

 

p2
p3
1
p
RT2 log e 1
p4
RT1 log e

ةجراء ثابت الحجـ 1-1

p 2 T2

p1 T1
ولرجراء 3-1

p 3 T3 T2


p 4 T4 T1

p 2 p1

p 3 T4
T1
كفاءة كارنوت
T2

p 2 p3

,
p1 p 4



  1

(يمكػػف إسػػتنباط ىػػذه النتيجػػة بػػدوف برىػػاف رسػػمي بمػػا َّ
أف إجػػرءات إمػػداد الحػ اررة وفقػػد الحػ اررة تحػػدث عنػػد درجػػات
ح اررة ثابتة).

W23  W41
W
Q
T
 1  41  1  41  1  1
W23
W23
Q 2 3
T2

 نسبة الش ل

وتكوف مساوية في القيمة لكفاءة الدورة.
وينصػػح القػػارئ بمستشػػارة مػػا كتبػػو اةختصاصػػييف
التفسػير العممػػي لمػػدورة المثاليػػة سػػوؼ لػػف يػػتـ وصػفو بالتفصػػيل ُ
ويوًػح
عف الترتيبات الميكانيكيػة المسػتخدمة وتقويمػات اةداءُ .يعطػي الشػكل ) 4.15(bتمثػيالإل مبسػطاإل لممحػرؾ ُ
الًرورة لكباسيف كباس تش يل وكباس إزاحة الػذي ىػو حقيقػة يعمػل فػي أجػزاء مختمفػة لػنفس األسػطوانة ولػيس
كمػػا تػػـ تمثيمػػو .مػػف الًػػروري لمػػدورة المثاليػػة لمكباسػػات أف تتحػػرؾ باسػػتم اررية وىػػذه فقػػة قػػد تػػـ تقريبيػػا بػػا الت
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َّ
مخطػة
المستخدمة .تكوف النتيجة ىي َّأنو ال يتـ تحقيق إجراءات الدورة المثالية ويكوف ىنالػؾ إنح ارفػاإل معتبػ اإلر عػف
 p – vالمثػػالي بمػػا َّ
أف إج ػراءات التش ػ يل والتبريػػد تنػػدم لتبتعػػد عػػف مفيػػوـ التسػػخيف ثابػػت الحجػػـ .لقػػد كانػػت
المحػػاوالت األولػػي لبنػػاء محػػرؾ إسػػتيرلينق غيػػر ناًػػجة وجعمتػػو اةنجػػازات المتسػػارعة لمحػػرؾ اةحت ػراؽ الػػداخمي
غيػػر مواكب ػاإل .منػػذ عػػاـ  1634عنػػدما بػػدأ  Philipsمػػف  Eindhovenتطػػوير الػػدورة زادت الرغبػػة فػػي اةمكانيػػة
العممية لمحرؾ إستيرلينق .لقد كاف الجاذب ليذه الدورة ىو َّأنيا يمكف أف تستفيد مف أي شكل لمح اررة مػف الوقػود
التقميدي أو البمػدي مصػادر الطاقػة الشمسػية أو النوويػة بمعموميػة أف درجػة الحػ اررة التػي يػتـ خمقيػا تكػوف عاليػة
بكفاية .تكوف المحركات ىادئة وبكفاءة مساوية أو أفًل مف محركات اةحتراؽ الداخمي األفًل وبػاىتزاز قميػل
نتيجة لطبيعة اةدارة المطموبة ةعطاء حركة تفاًمية (فرقية) بيف كباسي التش يل واةزاحة .يكوف مدى التطبيػق
الممكف لمحركات إستريمينق واسعاإل ليشمل اةستخدامات البحرية توليد الكيرااء ألحماؿ عالية وكوحػدات إسػعافية
( )stand-by unitsألغ ػراض المحركػػات خصيص ػاإل عنػػد المقارنػػة بمحركػػات الػػديزؿ أو فػػي مواقػػه يمكػػف أو
أي مصادر لمح اررة .لقد تـ إعتبار محرؾ إستيرلينق لرستخداـ في الفًاء
يجب إستخداـ وقودات غير تقميدية أو َّ
بمستعماؿ الطاقة مف الشمس ولم واصات الالنووية ولمطورايدات .ولقد كانت معظـ التطبيقات اليامػة حتػى ا ف
كمحركػػات الي ػواء وكالثالجػػات تسػػتخدـ دورة إسػػتيرلينق .مػػف الممكػػف الوصػػوؿ لػػدرجات ح ػ اررة منخفًػػة لمنػػاطق
ح ارريػ ػػة شػ ػػديدة اةنخفػ ػػاض (regions

 .)cryogenicلقػ ػػد تػ ػػـ بنػ ػػاء ماكينػ ػػات واسػ ػػتخداميا لتسػ ػػييل ال ػ ػػازات

( )liquefaction of gasesومنػذ سػنة  1614فقػد بنػت ىيئػة المحركػات العامػة األمريكيػة واختبػرت محركػات
إستيرلينق ألغراض المحركات وقد تـ الحصوؿ عمى خبرة تقويمية معتبرة.
 1.55مسائل)Problems( :
 -1ـ ىي الكفاءة الح اررية الممكنة لمحرؾ حراري يشت ل بيف °C

و°C

.
)Ans. (73.2%

 -1محركػػاف ح ارريػػاف إنعكاسػػياف يشػػت الف فػػي تػوالي بػيف مصػػدر عنػػد °C
لممحركاف كفاءات متساوية ويمفن األوؿ إلى الثاني  .400kjأحسب-:
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وغػػاطس عنػػد °C

 .إذا كػػاف

 .Aدرجة الح اررة التي يتـ عندىا إمداد ح اررة إلي المحرؾ الثاني.
 .Bالح اررة الم خوذة مف المصدر.
 .Cالش ل المبذوؿ لكل محرؾ.
إفترض أف كل محرؾ يشت ل عمى دورة كارنوت.
)Ans. (209°C; 664kj; 264 kj; 159.4 kj
 -3فػ ػػي دورة كػ ػػارنوت تشػ ػػت ل بػ ػػيف °C

و °C

يكػ ػػوف الً ػ ػ طاف األقصػ ػػى واألدنػ ػػى ىمػ ػػا  62.4barو

 .1.04barأحسب الكفاءة الح اررية ونسبة الش ل .إفترض َّ
أف مائع التش يل ىو اليواء.
)Ans. (50%; 0.287
 -1وحدة توراينة غاز م مقة الحمقة تعمل بيف درجتي ح اررة قصوى ودنيا مقدارىما °C

و°C

ليا نسػبة

ً ة  .2/1أحسب الكفاءة الح اررية المثالية ونسبة الش ل.
)Ans. (42.7%; 0.503
 -1في دورة قياسية مؤسسة عمى دورة أوتو تكػوف درجتػا الحػ اررة القصػوى والػدنيا ىمػا °C

و°C

 .تكػوف

الح اررة المكتسبة لكل  kgمف اليواء ىي  .800 kjأحسب نسبة اةنً اط والكفاءة الح اررية .أحسب أيًػاإل نسػبة
الً ة األقصى إلي الً ة األدنى في الدورة.
)Ans. (5.26/1; 48.6%; 30.5/1
 -6محػػرؾ بترولػػي ذو أراػػع أسػػطوانات بحجػػـ مكتسػػح مقػػداره  2000cmوبحجػػـ خموصػػي فػػي كػػل أسػػطوانة
مقػػداره  .60cmأحسػػب الكفػاءة الح ارريػػة لػػدورة الي ػواء القياسػػية .إذا كانػػت أحػواؿ السػػحب ىػػي  1barو °C
ودرجة الح اررة القصوى لمدورة ىي °C

الفعاؿ المؤسس عمى دورة اليواء القياسية.
أحسب متوسة الً ة َّ
)Ans. (59 %; 5.27 bar
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أسػػامة دمحم المرًػػي سػػميماف ُولِػ َػد بمدينػػة عطب ػرة بالسػػوداف فػػي العػػاـ 1966ـ.
حػػاز عمػػى دبمػػوـ ىندسػػة ميكانيكيػػة مػػف كميػػة اليندسػػة الميكانيكيػػة – عطب ػرة فػػي
تحصػػل أيًػاإل عمػػى درجػػة البكػػالوريوس فػػي اليندسػػة الميكانيكيػػة
العػػاـ 1990ـَّ .
مػػف جامعػػة السػػوداف لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا – الخرطػػوـ فػػي العػػاـ 1998ـ كمػػا
حاز عمى درجة الماجستير في تخصص ميكانيكا المػواد مػف جامعػة وادي النيػل
– عطب ػرة فػػي العػػاـ 2003ـ ودرجػػة الػػدكتوراه مػػف جامعػػة وادي النيػػل فػػي العػػاـ
2017ـ .قاـ بالتدريس في العديد مف الجامعات داخػل السػوداف باةًػافة لت ليفػو ألكثػر مػف ثالثػيف كتابػاإل بالم ػة
العراية ولعشرة كتب بالم ة اةنجميزية باةًافة لخمسيف ورقة عمميػة منشػورة فػي دور نشػر ومجػالت عالميػة إلػى
جانػػب إش ػرافو عمػػى أكثػػر مػػف ثالثمائػػة بحػػث تخػػرج لكػػل مػػف طػػالب الماجسػػتير الػػدبموـ العػػالي البكػػالوريوس
والػػدبموـ العػػاـ .يش ػ ِ ل ا ف وظيفػػة أسػػتاذ مسػػاعد بقسػػـ الميكانيكػػا بكميػػة اليندسػػة والتقنيػػة  -جامعػػة وادي النيػػل.
باةًػػافة لعممػػو كاستشػػاري لػػبعض الػػورش اليندسػػية بالمنطقػػة الصػػناعية عطب ػرة .ىػػذا بجانػػب عممػػو كمػػدير فنػػي
لمجموعػػة ورش الكمػػالي اليندسػػية لخ ارطػػة أعمػػدة الم ارفػػق واسػػطوانات السػػيارات والخ ارطػػة العامػػة وكػػبس خػراطيش
الييدروليؾ.
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