
 



كلیة الھندسة

A.H.Maliفتحي محمد عبد العظیم محفوظاسم الباحث:

عنوان البحث:
دراسة عددیة النتقال الحرارة بالحمل المتزامن مع التوصیل

 خالل تكھف اسطوانى
طریقة البحث:

فى ھذا البحث تمت دراسة عددیة النتقال الحرارة المتزامن بالحمل والتوصیل خالل تكھف راسى غیر تقلیدى ومملوء
بالھواء. التكھف ھندسیا عبارة عن  اسطوانتین راسیتین متحدتّى المحور ومتحدتى القاعدة السفلى ولكن غیر متحدتى

القاعدة العلیا وذلك لوجود خلوص علوى بین االسطوانتین.واالسطوانتان لھما سمك تنتقل الحرارة خاللھ بالتوصیل.
ویتم تسخین التكھف من خالل قرص معدنى یمثل القاعدة السفلیة لالسطوانة الداخلیة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل الحر من انبوب بیضاوى محوره االكبر راسى وموضوع فى مائع میكروبولى

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم دراسة الحمل الحر من انبوب بیضاوى ساخن موضوع افقیا في مائع میكروبولى بحیث یكون محوره
االكبر راسیا. وفى ھذا البحث تم التركیز ایضا على اللوح الراسى كحالة خاصة من القطع البیضاوى ذو المحور االكبر
راسیا وذلك عندما تكون نسبة المحاور صغیرة جدا وتؤول الى الصفر.   والحمل الحر من اللوح الراسى وكذلك القطع

البیضاوى لم تتم دراستھما بشكل مكتمل اذ ان االبحاث ذات الصلة بالحمل الحر من اللوح الراسى وكذلك القطع
البیضاوى  الموضوع فى مائع میكروبولى من ناحیة قلیلة جدا ومن ناحیة اخرى، وھى مع قلتھا،  عالجت معادالت

الحركة والطاقة باھمال التغلغل الحرارى فى اتجاه االنسیاب، االمر الذى من شانھ اعطاء صورة غیر دقیقة عن شكل
االنسیاب ومعدالت انتقال الحرارة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة االنسیاب الفجائى لمائع میكروبولى على اسطوانة دائریة

طریقة البحث:
ترجع اھمیة دراسة االنسیاب على اسطوانة افقیة الى كونھا ذات تطبیقات عملیة كثیرة ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى
فان مثل ھذا النوع من الدراسة االساسیة یمثل الخطوة االولى فى فھم بعض الظواھر المرتبطة باالنسیاب على االشكال

الھندسیة المختلفة والتى تتمیز بانفصال الدوامات فى اعقابھا. من ھذه الظواھر ظاھرة تسمى ظاھرة التزامن والتى
یحدث فیھا تزامن بین تردد انفصال الدوامات وتردد اھتزاز االسطوانة الناشئ من القوى المؤثرة علیھا. وفى ھذه

البحث تم دراسة انسیاب رقائقى لمائع میكروبولى على اسطوانة افقیة وفى اتجاه متعامد على االنساب

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل الحرارى بین انبوبین بیضاویین موضوعیین عند زوایا میل مختلفة

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم دراسة الحمل الحرارى الطبیعى المتغیر مع الزمن وصوال للحالة المستقرة داخل تكھف بیضاوي
محصور بین انبوبین بیضاویین ومتحدي المركز والبعد البؤري. وترجع اھمیة ھذا البحث فى ان مثل ھذا التكھف

البیضاوى یدخل فى تطبیقات عملیة عدیدة تشمل على سبیل المثال المبادالت الحراریة ومكونات االجھزة االلكترونیة
وغیرھا.   والتكھف البیضاوى الذى نحن بصدد دراسة الحمل الطبیعى داخلھ تم وضعھ افقیا بحیث یكون خط التماثل

االصغر والذي ینطبق علي المحور االصغر لكال االنبوبین مائال علي اتجاه الجاذبیة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل الطبیعى لمائع میكروبولى فى تكھف حلقى مركزى

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم دراسة الحمل الطبیعى فى تكھف حلقى مركزى یحتوى على مائع میكروبولى ویتم تسخینھ من سطحھ

الداخلى عند درجة حرارة ثابتة..  وترجع اھمیة ھذا البحث ان لھ تطبیقات عملیة كثیرة منھا وانظمة تخزین الطاقة
وكابالت انتقال الكھرباء وغیرھا. ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فان دراسة عملیة انتقال الحرارة بالحمل الحر داخل
تكھف حلقى تمثل نقطة انطالق لفھم االساسیات المرتبظة بھذا النوع من المشاكل واسقاطھا على الكھوف  الھندسیة

االخرى والتى ھي أكثر تعقیدا

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التحلیل العددى للحمل الحر لمائع میكروبولى فى تكھف حلقى مركزى مسخن بانتظام

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم دراسة الحمل الطبیعى فى تكھف حلقى مركزى یحتوى على مائع میكروبولى ویتم تسخینھ من سطحھ

الداخلى عند ثبوت الفیض الحرارى. وترجع اھمیة ھذا البحث ان لھ تطبیقات عملیة كثیرة منھا انظمة تخزین الطاقة
وكابالت انتقال الكھرباء وغیرھا. ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فان دراسة عملیة انتقال الحرارة بالحمل الحر داخل
تكھف حلقى تمثل نقطة انطالق لفھم االساسیات المرتبظة بھذا النوع من المشاكل واسقاطھا على الكھوف  الھندسیة

االخرى والتى ھي أكثر تعقیدا

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل الجبرى الرقائقى من اسطوانة دائریة موضوعة فى مائع میكروبولى

طریقة البحث:
ترجع اھمیة دراسة الحمل الجبرى (  القسرى )  المصاحب لالنسیاب على اسطوانة دائریة ساخنة الى كونھ من ناحیة

یدخل فى نطاق الدراسات االساسیة والتى یمثل فھمھا خطوة كبیرة لفھم المشكالت التطبیقیة  المشابھة ،  ھذا من ناحیة
ومن ناحیة اخرى فالحمل الجبرى على اسطوانة دائریة لھ تطبیقات مباشرة  وعدیدة، نذكر منھا على سبیل المثال

المبادالت الحراریة والسلك الساخن

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة معملیة النتقال الحرارة بالحمل المتزامن مع التوصیل

 خالل تكھف اسطوانى راسى
طریقة البحث:

فى ھذا البحث تمت دراسة معملیة النتقال الحرارة المتزامن بالحمل والتوصیل خالل تكھف راسى غیر تقلیدى ومملوء
بالھواء. التكھف ھندسیا عبارة عن  اسطوانتین راسیتین متحدتّى المحور ومتحدتى القاعدة السفلى ولكن غیر متحدتى

القاعدة العلیا وذلك لوجود خلوص علوى بین االسطوانتین.واالسطوانتان لھما سمك تنتقل الحرارة خاللھ بالتوصیل.
ویتم تسخین التكھف من خالل قرص معدنى یمثل القاعدة السفلیة لالسطوانة الداخلیة.   وترجع اھمیة البحث في ان مثل

ھذا التكھف من ناحیة لھ تطبیقات ھندسیة عدیدة ومن ناحیة اخرى یعتبر نموذج مبدئى لدراسة عملیات تخصیب
الیورانیوم فى اجھزة الطرد المركزى لمحطات الطاقة النوویة. وفي ھذا البحث تم اجراء ثمانیة عشر تجربة وذلك

باختیار ثالث درجات حرارة للقرص السفلى وكذلك اختیار ثالث مواد لالسطوانة الداخلیة (  المونیوم , حدید مطاوع ,
وحدید مقاوم للصدأ )  واخیرا اختیار قطریین مختلفین لالسطوانة الخارجیة المصنوعة من الحدید المطاوع. واظھر

البحث تاثیر درجة حرارة القرص السفلى ونوع مادة االسطوانة الداخلیة وكذلك تاثیر قطر االسطوانة الخارجیة علي
توزیع درجة الحرارة داخل التكھف.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل المدفوع بقوة الطفو لمائع میكروبولى داخل تكھف

 ال مركزى یتم تسخینھ بانتظام
طریقة البحث:

بعض الموائع كالماء والھواء والتى نطلق علیھا موائع نیوتونیة اثناء انسیابھا یمكن ثمثیلھا بنموذج ریاضى تكون فیھ
المعادلة التأسیسیة وھى تلك التى تربط بین االجھادات الناتجة من حركة المائع و معدل االنفعال او التشّوه عند اى نقطة

تكون ھذه العالقة خطیة، وفى ھذا النوع من الموائع یكون عزم المعدل الزمنى لكمیة الحركة الدورانیة عند اى نقطة
مساویا للصفر وھو مایؤدى الى تماثل مصفوفة االجھاد فى المعادلة التأسیسیة حول قطره. والمائع المیكروبولى الذى

نحن بصدد دراستھ ال یخضع للمعادلة التأسیسیة للموائع النیوتونیة وھو مائع لھ خصائص على المستوى الداخلى
وھذه الخصائص تجعل عناصر المائع تتخذ اثناء انسیابھا  بجانب السرعة الخطیة والدورانیة المعتادة سرعة دورانیة
مستقلة وھذه بدورھا ال تجعل عزم المعدل الزمنى لكمیة الحركة الدورانیة عند اى نقطة مساویا للصفر ومن ثم تجعل

مصفوفة االجھاد فى المعادلة التأسیسیة غیر متماثلة حول قطرھا. والنموذج الریاضى الذى تم استحداثھ لیحاكى
انسیاب ھذه الموائع یضم معادلة جدیدة لتعبر عن اتزان معدل كمیة الحركة الدورانیة وھذه لم تكن موجودة فى حالة
الموائع النیوتینیة. والموائع التى وجد انھا تخضع لھذا النوع من االنسیاب او الموائع المیكروبولیة منھا على سبیل

المثال، دم الحیوانات وبعض البولیمرات وكذلك الموائع الحبیبیة و تلك التى بھا نسبة صغیرة جدا من البولیمر او من
اى مادة حبیبیة. ومن الطبیعى فى ھذه الحالة ان تظھر عوامل او ثوبت مادیة جدیدة لتمیز وتتحكم فى انسیاب ھذه

النوعیة من الموائع. وفى ھذا البحث تم دراسة الحمل الطبیعى فى تكھف حلقى المركزى سطحھ الداخلى یتم تسخینھ
عند فیض حرارى ثابت ویحتوى على مائع میكروبولى. والدراسة النظریة اعتمدت على حل المعادالت الحاكمة لمعدل

كمیة الحركة الخطیة والدورانیة وكذلك الطاقة بدون تبسیط للطبقة الحّدیة. والعوامل الحاكمة التى تم اخذھا في االعتبار
بجانب العوامل المادیة الخاصة بالمائع المیكروبولى (وعددھا ثالثة وتم تعریفھا داخل البحث)، ھى رقم رایلیھ ورقم

برانتل والالمركزیة (  وھى المسافة بین مركزى االسطوانة الداخلیة واالسطوانة الخارجیة )  وكذلك نسبة االقطار (القطر
الخرجى مقسوما على القطر الداخلى).  ونظرا لكثرة المتغیرات  تم تثبیت نسبة االقطار وكذلك تثبیت اثنین من ثوابت
المائع. .   والدراسة ركزت على تاثیر العوامل الحاكمة على درجة الحرارة المتوسطة وتوزیعھا على السطح الداخلى

وكذلك على بعض التفاصییل المرتبطة بتوزیع كل من مجال االنسیاب والمجال الحرارى. ولقد اوضحت الدراسة بشكل
واضح ان اللزوجة الدوامیة ھى اكثر العوامل المادیة الخاصة بالمائع المیكروبولى تاثیرا على درجة الحرارة المتوسطة

للسطح الداخلى حیث اظھرت الدراسة ان درجة الحرارة المتوسطة للسطح الداخلى تزید كلما زادت اللزوجة الدوامیة
للمائع المیكروبولى

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة الحمل الحر داخل تكھف حلقى المركزى مملوء بمائع میكروبولى

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم دراسة الحمل الطبیعى فى تكھف حلقى المركزى سطحھ الداخلى ثابت درجة الحرارة ویحتوى على

مائع میكروبولى.   والمائع المیكروبولى الذى نحن بصدد دراستھ ال یخضع للمعادلة التأسیسیة للموائع النیوتونیة وھو
مائع لھ خصائص على المستوى الداخلى وھذه الخصائص تجعل عناصر المائع تتخذ اثناء انسیابھا  بجانب السرعة
الخطیة والدورانیة المعتادة سرعة دورانیة مستقلة(Microrotation)   وھذه بدورھا ال تجعل عزم المعدل الزمنى

لكمیة الحركة الدورانیة عند اى نقطة مساویا للصفر ومن ثم تجعل مصفوفة االجھاد فى المعادلة التأسیسیة غیر متماثلة
حول قطرھا  الرئیسى. والنموذج الریاضى الذى تم استحداثھ لیحاكى انسیاب ھذه الموائع یضم معادلة جدیدة لتعبر عن

اتزان معدل كمیة الحركة الدورانیة وھذه لم تكن موجودة فى حالة الموائع النیوتینیة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة دورة حیاة انظمة استرجاع الطاقة المثلى باستخدام تقنیة الترقى

طریقة البحث:
نظرا لالحتیاج الشدید لتوفیر مصادر الطاقة فان انظمة الطاقة التى یمكن توفیر الطاقة خاللھا اصبحت ضرورة . فى ھذا

البحث تم تصمیم مبادل حرارى من نوع Plate Fin Heat Exchanger (PFHE)   وھو مكون من غرف ذات
زعانف ویفصلھا عن بعضھا البعض الواح من المعدن. فى ھذا البحث تم عمل نموذج لتصمیم امثل لمبادل حرارى
(PFHE)    وروعى في ھذا التصمیم االمثل ان یجعل تكلفة دورة الحیاة للمبادل اقل مایمكن. وتكلفة دورة الحیاة

للمبادل تشمل تكالیف اساسیة واخرى تكالیف تشغیل. وھذه االخیرة تشمل تكالیف الطاقة المستھلكة فى ضخ الموائع
خالل المبادل وتكالیف طاقة الشغل المھدرة نتیجة الالنعكاسیة خالل عملیة تبادل الحرارة ھذا باالضاقة الى 10%  الخذ

التضخم فى االعتبار.    وتمت عملیة النمذجة المثلى باستخدام احدى تقنیات النمذجة المثلى وھو تقنیة التطور واالرتقاء
وھى طریقة عددیة تبدا بفرض عدد من الحلول المثلى والمفاضلة بینھا وتطویرھا وحتى الوصول للنموذج االمثل.

والتصمیم الذي تم عملھ یعطي تكلفة دورة حیاة اقل من اقل تكلفة دورة حیاة الى مبادل عیارى و موجود في الحیاة
العملیة.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
الحمل الطبیعى داخل تكھف حلقى ال مركزى موضوع عند زوایا میل مختلفة

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم عمل  دراسة نظریة من خالل التحلیل العددي للحمل الطبیعي في تكھف حلقي بین اسطوانتین

دائریتین غیر متحدتي المركز. ھذا التكھف الحلقي  تم وضعھ بشكل افقي وتم تسخینھ مع ثبوت درجة الحرارة من
االسطوانة الداخلیة في حین تم تبرید االسطوانة الخارجیة عند درجة حرارة ثابتة.   ولقد تم دراسة االنسیاب الرقائقي

الناتج والمدفوع بقوة الطفو عند زوایا مختلفة لخط التماثل الذي یقسم التكھف الي نصفین متماثلین (  وھو الخط الذي
یمربمركز كل من االسطوانة الداخلیة والخارجیة ).  والمعادالت الحاكمة لالنسیاب تم حلھا عددیا كما اسلفنا باستخدام

طریقة فورییر الطیفیة. والعوامل الحاكمة لالنسیاب الناتج تشمل رقم رایلیھ ورقم براندتل وكذلك النسبة بین قطري
االسطوانتین وكذلك االمركزیة بین السطوانتین وزاویة خط التماثل بالنسبة للمستوي االفقي. ولقد استخدم رقم رایلیھ

حتي 100000 في حین تم استخدام المركزیة بین     وكذلك تم تغییر زاویة میل خط التماثل من صفر (الوضع االفقي)
الي 90 ( الوضع الراسي ).  وتم تثبیت كل من رقم برانتل والنسبة بین القطریین عند 0.7 ,  2.6 علي التوالي. تم من

خالل الدراسة حساب القیمة المتوسطة لرقم نسلت وكذلك حساب توزیع رقم نسلت المحلي علي كل من السطح الداخلي
والخارجي للتكھف الحلقي. ولقد اوضحت الدراسة ان كمیة الحرارة المتقلة (ممثلة بالقیمة المتوسطة لرقم نسلت)  خالل
التكھف الحلقي  تزداد بزیادة رقم رایلییھ وكذلك تزداد في حالة االمركزیة السالبة عن نظیرتھا الموجبة. وكذلك اظھرت
الدراسة  ان القیمة المتوسطة لرقم نسلت تزداد في حالة االمركزیة السالبة بزیادة زاویة خط التماثل من صفر الي 90

ولكنھا تقل في حالة االمركزیة الموجبة.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة دورة الحیاة الحراریة-االقتصادیة المثلى لمبادل حرارى ذو ریش دائریة

طریقة البحث:
فى ھذا البحث تم عمل نموذج لتصمیم امثل لمبادل حرارى ذو انابیب مزودة بریش دائریة. وروعى في ھذا التصمیم

االمثل ان یجعل تكلفة دورة الحیاة للمبادل اقل مایمكن. والمبادل الذي تم تصمیمھ یشترك مع المبادالت (التى من نفس
النوع ومتاحھ عملیا)  لیس فقط في الحمل الحرارى والفعالیة ولكن ایضا یشترك معھا في المساحة االمامیة. وتكلفة

دورة الحیاة للمبادل تشمل تكالیف اساسیة واخرى تكالیف تشغیل. وھذه االخیرة تشمل تكالیف الطاقة المستھلكة فى
ضخ الموائع خالل المبادل وتكالیف طاقة الشغل المھدرة نتیجة الالنعكاسیة خالل عملیة تبادل الحرارة ھذا باالضاقة الى

%10 الخذ التضخم فى االعتبار.    وتمت عملیة النمذجة المثلى باستخدام احدى تقنیات النمذجة المثلى وھو تقنیة
التطور واالرتقاء وھى طریقة عددیة تبدا بفرض عدد من الحلول المثلى والمفاضلة بینھا وتطویرھا وحتى الوصول

للنموذج االمثل. والتصمیم الذي تم عملھ یعطي تكلفة دورة حیاة اقل من اقل تكلفة دورة حیاة الى مبادل عیارى موجود
في الحیاة العملیة
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عنوان البحث:
الحمل الحرارى داخل تكھف ال مركزى یتم تسخینھ اما عند ثبوت درجة حرارة السطح اوعند ثبوت الفیض 

الحرارى
طریقة البحث:

لقد لقیت عملیة انتقال الحرارة بالحمل الحر داخل تكھف حلقى محصور بین اسطوانتین افقیتین مع وجود ال مركزیة بین
مركزیھما اھتماما بحثیا كبیرا وذلك الن  لھا تطبیقات عملیة كثیرة منھا على سبیل المثال المجمع الشمسى المصنع علي

شكل قطع مكافئ وانظمة تخزین الطاقة وكابالت انتقال الكھرباء وغیرھا. ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى فان دراسة
عملیة انتقال الحرارة بالحمل الحر داخل تكھف حلقى تمثل نقطة انطالق نحو ترسیخ فھم االساسیات المرتبظة بھذا

النوع من المشاكل واسقاطھا على الكھوف  الھندسیة االخرى والتى ھي أكثر تعقیدا. وفى ھذا البحث تم دراسة الحمل
الحر داخل تكھف حلقي محصور بین اسطوانتین افقیتین مع وجود ال مركزیة راسیة بینھما ویتم تسخین التكھف من
االسطوانة الداخلیة بطریقتین االولى مع ثبوت درجة الحرارة والثانیة مع ثبوت الفیض الحرارى. وینم تبرید التكھف
الحلقى من االسطوانة الخارجیة مع ثبوت درجة الحرارة. وھذه الدراسة النظریة اعتمدت على حل المعادالت الكاملة

للحركة والطاقة باستخدام طریقة فورییر الطیفیة. والعوامل الحاكمة التى تم اخذھا في االعتبار ھى رقم رایلیھ (یسمي
رقم رایلیھ المعّدل في حالة التسخین عند ثبوت الفیض الحرارى)  ورقم برانتل وكذلك النسبة بین اقطار االسطوانتین
وكذلك الالمركزیة الراسیة بین االسطوانتین. ولقد استخدم رقم رایلیھ وحتى 100000 في حین تم استخدام المركزیة

بین     وكذلك تم تغییر النسبة بین القطریین حتي 3.2 وتم تثبیت رقم برانتل عند 0.7 .  وتم خالل الدراسة حساب القیمة
المتوسطة لرقم نسلت وكذلك حساب توزیع رقم نسلت المحلي علي كل من السطح الداخلي والخارجي للتكھف الحلقي.
وذلك فى حالة التسخین عند ثبوت درجة الحرارة. اما في حالة التسخین عند ثبوت الفیض الحرارى تم عرض النتائج

الخاصة بتوزیع درجة الحرارة على سطح االسطوانة الداخلیة وكذلك حساب القیمة المتوسطة لدرجة الحرارة على
سطح االسطوانة الداخلیة. ولقد اوضحت الدراسة ان كمیة الحرارة المتقلة (ممثلة بالقیمة المتوسطة لرقم نسلت)  خالل

التكھف الحلقي  تزداد بزیادة رقم رایلییھ وكذلك تزداد في حالة الالمركزیة السالبة عن نظیرتھا الموجبة. وكذلك اظھرت
الدراسة  ان القیمة المتوسطة لدرجة الحرارة على االسطوانة الداخلیة تقل بزیادة رقم رایلییھ وكذلك تقل في حالة

الالمركزیة السالبة عن نظیرتھا الموجبة. وكذلك اظھرت الدراسة  وجود نسبة اقطار مثلي في حالة التسخین مع ثبوت
الفیض الحراري عندھا تكون درجة الحرارة المتوسطة للسطح الداخلي اكبر ما یمكن.
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عنوان البحث:
الحمل الطبیعى داخل تكھف ال مركزى موضوع عند زوایا میل مختلفة

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم عمل  دراسة نظریة من خالل التحلیل العددي للحمل الطبیعي في تكھف حلقي بین اسطوانتین

دائریتین غیر متحدتي المركز. ھذا التكھف الحلقي  تم وضعھ بشكل افقي وتم تسخینھ مع ثبوت درجة الحرارة من
االسطوانة الداخلیة في حین تم تبرید االسطوانة الخارجیة عند درجة حرارة ثابتة.   ولقد تم دراسة االنسیاب الرقائقي

الناتج والمدفوع بقوة الطفو عند زوایا مختلفة لخط التماثل الذي یقسم التكھف الي نصفین متماثلین (  وھو الخط الذي
یمر بمركز كل من االسطوانة الداخلیة والخارجیة ).  والمعادالت الحاكمة لالنسیاب تم حلھا عددیا كما اسلفنا باستخدام

طریقة فورییر الطیفیة. والعوامل الحاكمة لالنسیاب الناتج تشمل رقم رایلیھ ورقم برانتل وكذلك النسبة بین قطري
االسطوانتین وكذلك الالمركزیة بین االسطوانتین وزاویة خط التماثل بالنسبة للمستوي االفقي. ولقد استخدم رقم رایلیھ
حتي 100000 في حین تم استخدام المركزیة بین     وكذلك تم تغییر زاویة میل خط التماثل من صفر (الوضع االفقي)

الي 90 ( الوضع الراسي ).  وتم تثبیت كل من رقم برانتل والنسبة بین القطریین عند 0.7 ,  2.6 علي التوالى. تم من
خالل الدراسة حساب القیمة المتوسطة لرقم نسلت وكذلك حساب توزیع رقم نسلت المحلي علي كل من السطح الداخلي

والخارجي للتكھف الحلقي. ولقد اوضحت الدراسة ان كمیة الحرارة المتقلة (ممثلة بالقیمة المتوسطة لرقم نسلت)  خالل
التكھف الحلقي  تزداد بزیادة رقم رایلییھ وكذلك تزداد في حالة االمركزیة السالبة عن نظیرتھا الموجبة. وكذلك اظھرت
الدراسة  ان القیمة المتوسطة لرقم نسلت تزداد في حالة االمركزیة السالبة بزیادة زاویة خط التماثل من صفر الي 90

ولكنھا تقل في حالة االمركزیة الموجبة.
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عنوان البحث:
االنسیاب المدفوع بقوة الطفو داخل تكھف بیضاوى مائل

طریقة البحث:
في ھذا البحث تم دراسة الحمل الحرارى المستقر والمدفوع بقوق الطفو داخل تكھف بیضاوي محصور بین انبوبین

بیضاویین ومتحدي المركز والبعد البؤري.   والتكھف البیضاوى الذى نحن بصدد دراسة الحمل الطبیعى داخلھ تم وضعھ
افقیا بحیث یكون خط التماثل االصغر والذي ینطبق علي المحور االصغر لكال االنبوبین مائال علي اتجاه الجاذبیة.

التكھف یتم تسخینھ من االنبوب الداخلي بطریقتین االولي  عند ثبوت درجة الحرارة والثانیة عند ثبوت الفیض الحراري
ویتم تبریده  من االنبوب الخارجي عند ثبوت درجة الحرارة.
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