
  
 

وقد تم تحقيق النتائج الرقميه من خالل . خالل مجرى منحنى ومستقيم التدفق واالنتقال الحرارى 

وبعد التحقق من النتائج الرقميه تم توسيع الحلول لتشمل مدى اآبر . تائج التجريبيه مقارنتها بالن

ومعامل انتقال  البحث التوزيع الحرارى الداخلى  قدم هذا. من رقم رينولدز وزوايا االنحناء 

توزيع انتقال الحرارة يتاثر بشده بزوايا  .الحرارة خالل مجرى منحنى ذو زوايا انحناء مختلفه 

ناء مجارى الهواء وال يعتمد على الفيض الحرارى وقد تم استباط وتقديم معادالت تجريبيه انح

لت مع رقم رينولدز وقد تم استباط معادالت تجريبيه من النتائج الرقميه والعمليه لرقم سولرقم ن

  . وزاويه االنحناء رقم رينولدز فىسلت آداله ون
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 أهميهالمجارى والقنوات بشكل عام له خالل  الحرارةالمائع وانتقال حاله وسريان  دراسة تبرتع

 والكيميائية الميكانيكية الهندسةمثل  المختلفة  الهندسةمجاالت  في تطبيقاتهلكثره  وذلك آبيرة

لها تطبيقات  أنفنجد  المنحنيةارى والمج للقنوات  بالنسبةو  البيلوجيه  وأيضا والحيوية والمدنية

والتربينات  والتهويةنظمه تكييف الهواء والتبريد أو الحراريةآالمبادالت  االنتشار واسعة هندسية

مثل  طبيعيةتطبيقات  لها  أنآما  المرآزيمضخات الطرد  وأيضاومأخذ الطائرات  الغازية

تكمن  وبذلك منحنيةوشرايين  هأورطالحيوانات يكون خالل  وأيضا اإلنسان فيسريان الدم 

 بالنسبة أما  المنحنيةخالل المجارى والقنوات  الحرارةسريان المائع وانتقال  دراسةمن هميه ألا

ينتج قوى فنجد انه  الحرارة المائع وعلى انتقال  لةالمجرى على حا فياالنحناء الموجود  لتأثير

 والتيللمائع  البارزةالسمات  أهمات من هذه التدفق ثانويةطرد مرآزيه تعمل على تكون تدفقات 

االتجاه المعاآس مما تؤثر على  فيفقى للضغط وظهور دوامات ثنائيه أتعمل على تكوين تدريج 

  . ثر االنحناء الموجود في المجرى أوبالتالي يظهر  الحرارةسريان المائع وانتقال 

 الماضيةطاق واسع خالل العقود على ن المنحنيةالسريان خالل المجارى والقنوات  دراسةوقد تم 

مثل عالقات معامل االحتكاك  الهندسيةآانت ترآز على التطبيقات  المبكرة األبحاثومعظم 

بالحمل وذلك عن طريق حساب  الحرارةعلى انتقال  الثانوية التدفقاتاثر  وأيضا الحرارةوانتقال 

خالل ) بالتوصيل الحرارةل انتقاإلى  بالحمل الحرارة انتقال نسبه ( Nusselt numberقيمه 

الرأسية تسخين مختلف للجوانب وذلك ب   مستطيليذات مقطع ى نمنحمجرى  فيسريان مائع 

خالل  سريان المائع حاله  دراسة رآزت على  الماضيةالعقود  في أجريت التي األبحاثومعظم 

   االستقرار والتشعبالتكوين واالنتقال ومثل  مراحله المختلفة 

 زيادة الحرارةمعدل انتقال   زيادةلمجرى المنحنى يضمن لتصميم جيد  لىإويهدف البحث 

 ويتم ذلك عن طريق ثر االنحناء على السريان أوبالتالي يظهر  عن المجرى المستقيم ملحوظة

والمجرى  يكون من بينها المجرى المستقيم مختلفةانحناء  زوايا مثل  دراسه بعض المتغيرات

 آذلكعلى سريان المائع  ثر االنحناء أمن هو التحقق  ذلكوالهدف من ايا مختلفه المنحنى بزو

ل البحث االستعانه ببرنامج وتم خال  الحرارةالمجرى على انتقال  فياالنحناء  تأثير دراسة

عادالت حفظ ويقوم البرنامج بحل الم)   CFD( جراء الحسابات الديناميكيه للموائع إلحاسب 

وقد تم حل المعادالت الزخم والطاقه . لى نمازج لوصف السريان إباالضافه حرآه الكتله وطاقه ال

فى حاله   RING - K-ε من خالل منظومه من الدرجه الثانيه وقد استخدم النموذج االضطراب 




