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Abstract 
           A numerical study of two-dimensional turbulent buoyant rcirculating flow within 
mechanically ventilated rooms is reported. The study involves the solution of elliptic partial 
differential equations for the conservation of mass, momentum, energy, turbulent energy and 
its dissipation rate in a finite difference form. These equations were solved together with 
algebraic expressions for the turbulent viscosity and heat diffusivity, using (K-ε) turbulence 
model. A modified version of a two-dimensional elliptic computer code was used to 
simulate the complex flows inside a slot-ventilated room. The present study demonstrates 
that the flow behavior depends on several parameters, such as airflow rate, size and 
temperature of the heated obstruction. Each of these parameters was modeled separately to 
understand their affects on the airflow characteristic inside ventilated room.  
 

  التهوية بفتحة خطية لغرفة  بوجود مصدر حراري
 
 

  الخالصة
         تم انجاز دراسة حاسوبية لجريانات دورانية مضطربة طفوية ثنائية البعد داخل غرفة يتم تهويتهـا               

تتضمن الدراسة حل المعادالت الجزئية للقطع الناقص المتمثلة بحفظ الكتلة، الزخم، الطاقة و الطاقـة         . قسريا
ولقد حلت ، (Finite-Difference Technique)بة ومعدل ضياعها باستخدام تقنية الفروقات المحددة المضطر

 وانتشارية الحـرارة   (Turbulent Viscosity)هذه المعادالت سوية مع الصيغ الجبرية للزوجة  المضطربة
(Heat diffusivity)  مود يل االضطراب المسمى بأعتمادε )  K- .( ج حاسوبي اهليليجـي  تم تطوير برنام

تم دراسة غرفة يتم تهويتها عن طريق فتحة خطيـة          . ثنائي البعد لحساب هذه الجريانات المعقدة داخل غرفة       
أن الدراسة الحالية قد أوضحت أن الجريان الداخلي يعتمد علـى  . مع وجود   مصدر حراري بأحجام مختلفة   

المصدر الحراري  لقد تم دراسة هذه العوامـل       عدة عوامل مثل سرعة الهواء المجهز، حجم ودرجة حرارة          
  . بصورة منفصلة لكل منها لمعرفة تأثيرها على خصائص  توزيع الهواء داخل الغرفة المعنية
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