
 انًهخص

 

ٚمذو ْزا انعًم َرائح نخصائص انرذفك انسشاس٘ نهٕٓاء عهٗ سطر ساخٍ يائم ٚسرخذو نرطثٛمد انطالح 

 . ذُأل انثسث انساخح نذساسح االَرمال انسشاس٘ يٍ يدًع شًسٙ يسطر يٍ أخم ذصًٛى أيثم أفضم. انشًسٛح

ذى ذصًٛى ٔذصُٛع سثع أسطر رٔ َسة . عهٗ ْزا األساط ذى عًم دساسح ذدشٚثٛح فٙ َفك ْٕائٙ را يمطع صخاخٙ

انفٛض , ثى ذى عًم دساسح ذفصٛهٛح  نرأثٛش عٕايم  صٔاٚا انًٛم  .(4 ٔ 3 , 2 , 1 , 0.5 , 0.33 , 0.25)أتعاد يخرهفح 

1.6x10ذًد انذساسح انردشٚثٛح تشلى سُٕٚنذس تٍٛ. انسشاس٘ ٔ سلى سُٕٚنذص عهٗ خصائص االَرمال انسشاس٘
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ٔصٔاٚا يٛم تٍٛ 
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 تضٔاٚا ٌ ٔثثد انسطر انساخٍ داخم يمطع االخرثاس تطشٚمح ذسًر نّ تانًٛال40

ٔتذاٚح ذى ذطٕٚش ًَٕرج ثُائٙ األتعاد الخرثاس سلًٙ نألسطر انساخُح نٛكٌٕ أساط يماسَح نًُٕرج ثالثٙ . يخرهفح

األتعاد يٍ خالل ذغٛشاخ شكم انشثكح انشلًٛح ٔالرشاتٓا يٍ انسم تسذٔد انخطأ انًسًٕذ تّ ٔأعطد زهٕال نهًسائم 

انٓذف ذمذٚى زهٕل يٍ خالل انًُزخح انشٚاضٛح نًسائم ٚصعة دساسرٓا .  األكثش ذعمٛذا ألسطر يائهح رٔ َسة يخرهفح

ٔلذ طثمد انطشٚمح انرفصٛهٛح نهسدى انًسذٔد نًسأس يُطثمح عهٗ األخساو ٔأسرُثظ زال يٍ خالل تشَايح   .  ذدشٚثٛا

SIMPLE 

ٔلذ أسرخذو ًَٕرج . upwindٔلذ ذى زم يعادالخ انضخى ٔانطالح يٍ خالل يُظٕيح يٍ انذسخح انثاَٛح 

ٔلذ ذى ذسمٛك انُرائح انشلًٛح يٍ .  فٙ زم انرذفك ٔاالَرمال انسشاس٘ فٕق سطر ساخٍ يائمk- - RNGاالضطشاب 

ٔتعذ انرسمك يٍ انُرائح انشلًٛح ذى ذٕسٛع انسهٕل نرشًم يذٖ أكثش يٍ سلى سُٕٚنذص .  خالل يماسَرٓا تانُرائح انردشٚثٛح

لذو فٙ ْزا انثسث انرٕصٚع انسشاس٘ انذاخهٙ ٔانضغٕط ٔيعايم اَرمال انسشاسج فٕق . ٔ صٔاٚا انًٛم َٔسة األتعاد

 .x/L = 1 ٔأدَٗ عُذ x/L = 0ألصٗ َرائح نشلى َٛسهد عُذ . سطر ساخٍ يائم رٔ صٔاٚا يٛم يخرهفح

 ذٕصٚع أَرمال انسشاسج ٚرأثش تشذج تضٔاٚا يٛم األسطر انساخُح ٔ َسة األتعاد ٔال ٚعرًذ عهٗ انفٛض 

ٔلذ ذى اسرُثاط ٔذمذٚى يعادالخ ذدشٚثٛح نًرٕسظ يعايم االَرمال انسشاس٘ كذانح يٍ انسشعح ٔسلى َٛسهد .  انسشاس٘

ٔلذ ذى أسرُثاظ . يع سلى سَٕنذص نكال األتعاد انثُائٛح ٔانثالثٛح األتعاد خطٛا ٔأسٛا ٔ ٔخذخ يطاتما يع انُرائح انردشٚثٛح

 7.8x105  إنٗ  5.1x104يعادنح ذدشٚثٛح عايّ نشلى َسهد كذانح يٍ سلى سُٕٚنذص ٔسلى تشاَذل ٔصٔاٚا انًٛم  نًذٖ 

 ٔيعايم االزركان كذانح يٍ سلى سُٕٚنذص ٔصٔاٚا انًٛم يع  %12+ إنٗ %9- ترفأخ يٍ°90انٗ°0رٔ صٔاٚا يٛم يٍ 

نرطثٛماخ انرصًٛى  انُٓذسٙ ذى اسرُثاط يعادالخ نًعايم االَرمال انسشاس٘ كذانح يٍ انسشعح . .%12±ألصٗ ذفأخ 

  ٔخذ ذطاتك كثٛش ASHREAٔ َسة األتعاد ٔ ال ٚعرًذ عهٗ صٔاٚا انًٛم ٔذى يماسَرٓا يع يعادالخ ذدشٚثٛح يٍ  

ٔتانُسثح ألسطر ثالثٙ األتعذ ذى اسرُثاط يعادنح ذدشٚثٛح يٍ انُرائح انشلًٛح ٔانعًهٛح نشلى َٛسهد كذانح يٍ .  تًُٛٓا

5.1x10سلى سُٕٚنذص ٔصٔاٚا انًٛم نًذٖ 
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 +  إنٗ %18- ٔذفأخ يٍ°40 إنٗ°0 ٔصٔاٚا يٛم يٍ  
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