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Abstract  

A numerical investigation has been performed to estimate the induced flow rate 
for a laminar natural convection flow of air in a vertical channel with isothermal 
walls conditions (one hot and another is cold). The two-dimensional governing 
equations have been solved using finite volume method. The coupling between the 
continuity and momentum equations is solved by using the SIMPLE algorithm. After 
the validity of the present code by comparing results with these of previous study for 
the similar conditions, solutions have been obtained for Prandtl number of 0.7, aspect 
ratio of (4 to 20) and wall temperature difference of (10 to 30). The effects of the 
changes in these parameters on the induced flow rate, Grashof number and flow 
patterns within the channel have been predicted. A mathematical form of flow rate 
correlation is presented for these cases.  
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 التمثيل العددي للحمل الطبيعي الطباقي خ�ل مجرى عمودي مسخن
  الخ�صة

بتاثير  مجرى عموديخ%ل  للجريان الطباقي لھواءاتدفق معدل  تخمينلية تم تقديم دراسة عدد      
رل الحث  الحمرض ان حياردفر باخن وا0خدھما سة احرارة ثابتة حد درجدارين عنل . الجم حت

ددة وم المحة الحجتخدام طريقان باسل الجريي تمثد التة البعاد0ت الثنائية . المعين معادلرابط بالت
بعد اجراء التحقق من . (SIMPLE algorithm )ا0ستمرارية ومعاد0ت الزخم تم حسمه باستخدام 

وثوقية البرنامج المعد في ھذه الدراسة بواسطة مقارنة النتائج العددية الحالية مع نتائج لباحث سابق 
الجريان عند عدد لدراسة لنفس الظروف، بعد التحقق من وثوقية البرنامج الحالي استخدم البرنامج 

(Pr)  اويد ) 0.7(يسرا  (aspect ratio)وعنر يتين متغيرارة  )20-4(وح بة الحرق درجوف
الجريان وعلى عدد  وشكل تم دراسة تاثير تلك المتغيرات على معدل . )30-10(للجداريين تتراوح بين 

(Gr) ة وا0ت المدروسك للحان وتلدل الجريين معة بل الع%قية تمثيغة رياضى صل الم التوصت
 المتغيرات المتغيرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


