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Abstract  
 In this paper, a numerical study of the effect of a hot square cylinder placed on a 
cooled elliptical enclosure of a laminar natural convection was carried out. This problem 
is solved by using the partial differential equations, which are the stream vorticity 
formulation for the flow and heat transfer in curvilinear coordinates. An elliptical 
function is used, which makes the coordinate transformation from the physical domain 
to the computational domain be set up by an analytical expression. About 48 tests are 
performed for different ratios of the geometry such as, 3.,2,5.1/ =ba , 5.0,25.0/ =bl  , 
and Rayleigh number from 103 to 106, for two position of the major axis of the elliptical 
enclosure, horizontal (HEE) and vertical (VEE). The results obtained in the form of 
velocity vectors, streamlines, isotherms, and Nusselt number. The results show that, the 
increase of the major axis of the enclosure ( ba / ratio) leads to increase the average 
Nusselt number and decrease the flow strength for all Rayleigh numbers. Moreover, for 
Ra≤104, there are a little difference in the results of aveNu  for all ba / and bl / ratios, 
but if Ra increases, the change in the results is clear and large.  
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مربعة  مسخنة ةحول اسطوانبحث ظاهرة انتقال الحرارة وتصرف الجريان الطبيعي  

  شكل قطع ناقص مبرد ذاموضوعة في حيز الشكل 
  

  الخالصة
مربعة الشكل موضـوعة   ساخنة جراء دراسة عددية لتأثير وجود أسطوانةأفي هذا البحث تم   

لت بأسـتخدام  المسألة ح. نتقال الحرارة بالحمل الطبيعيأعلى قطع ناقص  شكل ذا مبرد داخل تجويف
الدواميـة  -نسـياب أللجريان وأنتقال الحرارة بصـيغة دالـة ا  باالمعادالت التفاضلية الجزئية الخاصة 

تم أستخدام دالة القطع الناقص لتحويل نظام االحداثيات الفيزياوي الى نظام . وبأحداثيات مطابقة الجسم
حالة مدروسة لنسب مختلفة مـن   48الدراسة شملت , داثيات الحسابي بواسطة اآلشتقاق الرياضياالح

/2,5.1,.3مثل, متغيرات الشكل الهندسي للحيز المدروس =ba,5.0,25.0/ =bl ,ـ   و رقم مـدى ل
وعموديـا   HEEيا أفق) القطع الناقص(لحالتين لموضع المحور الكبير للحيز  106الى  103رايلي من 

VEE .خطوط ثبوت درجات الحرارة, خطوط األنسياب, أستعرضت النتائج بواسطة متجهات السرع ,
baالنسبة (ظهرت بأن زيادة طول المحور الكبير للحيز أالنتائج الرئيسية . ورقم ناسلت تؤدي الى ) /

ن في حالة أباالضافة الى . لكل مدى رقم رايلي زيادة بقيمة متوسط رقم ناسلت وأنخفاض بشدة الجريان
Ra≤104 ,أختالف طفيف للنتائج الخاصة  نالكهaveNu  لكل نسبba blو , / زیادة لكن في حالة , /

  .األختالف بالنتائج واضح وكبیر لك یكونرقم رایلي عن ذ
    
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

