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Abstract 
         The Finite element and the finite difference methods were applied to a confined 
flow over a cylinder. The values of velocity potential (Φ), the stream function (Ψ) 
and the velocity distribution are calculated by using a computer programs achieved 
by the researcher. The results revealed that, convergence and divergence were 
achieved between the equipotential lines by two methods. The finite element method 
has been shown to be a powerful tool. Small elements may be used in areas of rapid 
change and large elements may be used where variations are less severe. The 
boundary conditions are handled naturally by the finite element method in contrast to 
the finite difference method.  
       This study shows that the finite element method is the best technique for the 
solution of practical engineering problems like thermal and fluid flows (steady state 
or unsteady problems).  
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 الجريان المحصور فوق اسطوانة بطريقتي العناصر المحددة

  والفروقات المتناهية
 

  الخالصة
استخدمت طريقتي العناصر المتناهية والفروقات المتناهية في تحليل الجريان المحصور فـوق       

ان قيم جهد السرعة ، دالة الجريان وتوزيع السرعة قد تم الحصـول عليهـا بأسـتخدام    . اسطوانة
ـ  . برنامج على الحاسبة اعد من قبل الباحث ين وان نتائج الدراسة بينت بأنه يوجد تقارب وتباعـد ب

ان طريقة العناصـر المتناهيـة تمثـل االداة    . خطوط تساوي الجهد بأستخدام الطريقتين المذكورتين
االمثل واالكفأ في حساب قيم جهد السرعة ودالة الجريان حيث يمكن استخدام احجام مختلفة للعناصر 

تي تكـون  تم استخدام عناصر صغيرة في المساحات او المواقع ال(وحسب الموقع في حقل الدراسة 
وكـذلك يمكـن تحديـد    ) فيها المتغيرات حادة وعناصر كبيرة في المواقع ذات المتغيرات الصغيرة

الشروط الحدودية بصورة طبيعية عند استخدام طريقة العناصر المتناهية على العكس من ذلك عنـد  
ة هي الطريقـة  وكذلك بينت الدراسة ان طريقة العناصر المتناهي. استخدام طريقة الفروقات المتناهية

. المثلى لحل بعض المسائل بصورة علمية مثل  مسائل الشروط الحرارية ومسائل جريان السـوائل  
  .  تستخدم هذه الدراسة بصورة كبيرة في مسائل الجريان الحراري فوق اسطوانة او فوق الهدارات 
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