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Abstract 
 Numerical study on a laminar and turbulent fluid flow and temperature 
distribution in a rectangular duct with six types of vortex generators has been carried 
out. A modified version of ESCEAT three-dimension code has been used to solve 
Navier-Stokes and energy equations. The effect of vortex generator type, geometrical 
configuration, and dimensions on flow and temperature in different planes has been 
presented. The purpose of the present investigation is to highlight the complex three-
dimensional interaction of the vortices generated by wings and other vortex generators 
to understand how such vortices configurations structure the velocity and temperature 
fields. Experiment in terms of velocities and temperatures vectors and contours were 
performed on 6 configurations, which experiments are (fin, fence, rib, wing-type, 
rectangular-type, and winglet-type) vortex generators The results show good agreement 
with published data. 
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 الخالصة
مائع لحـالتي الجريـان الطبـاقي       للحرارة  الجريان ودرجة   ال  توزيع عددية على ة  إجراء دراس تم   

واستخدم لـذلك نسـخة     .  مستطيلة حاوية على ستة أنواع من مولدات الدوامات        واتواالضطرابي داخل قن  
نوع  حيث تم دراسة تأثير    .ستوك والطاقة –ريفثالثة أبعاد لحل معادلتي ن    ب (ESCEAT)مطورة من برنامج    

ان الغـرض   . مولد الدوامات وشكله الهندسي وأبعاده على الجريان ودرجة الحرارة في مختلف المستويات           
 الضوء على التأثير المعقد ذو الثالثة أبعـاد للـدوامات المتولـدة بواسـطة            لتسليطمن البحث الحالي هو     

سية لهذه الدوامات تُشكّل مجالي     ومولدات الدوامات األخرى لفهم كيف ان األشكال الهند        (wings)الجنيحات  
ـ  ) منحنيات مقفلة (لقد أخذت النتائج بصيغة متجهات وكنتورات       . السرعة ودرجة الحرارة    اتللسرع ودرج

 وجنـيح  (rib) والنتـوء  (fence) والحـاجز  (fin)الحرارة لستة أشكال من مولدات الدوامة وهي الزعنفة        
(wing)    وعائق مستطيل (rectangular)  ع   وعائق نو(winglet) .       وقد أثبتت النتائج توافق وتطابق جيـد

 .مع تلك المنشورة سابقاً
 


