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فيهذا  بحثذدار  ذظيةريذظية اليذظليالذرل بثذر رلحربث ذل بثذر ذ لفجذيلأجريت
 رئالذذظحوحذذذيتارجذذظثذذر رل ذذ ثي ر  احييذذذتالذذبحذذين  ذذذ ي ياين اثذذااي ب ر ذذ ثالليذذظ

ي  ييظ ب ي نةالى يالرل بثر رلحربث ذل بثذر ذ لل رين بار  ظاأوير ل ني حظ ب
ا ار بي  االفظ. بفجيليألة

ايريل بجريب بيةريثلب  أبظ يالرل بثذر رلحربث ذل بثذر ذ لفجذيلثالليذظأفليذظ
 ذذ ل بفجذذيليأ ذر اذذرييبيظ  اح ذذ ت ب تذذرالت بثر  ذذظبالجريذرني يالذذرل بثذذر رل

  بل حيذذذذظ إلثذذذذا ويرت  بذذذذ  مي ب ريذذذذظاحر ذذذذات رل ل ذذذذا ر ريظ)ظ أل ر ذذذذي ذذذذن ب تذذذذرالت
 Vorticity-Stream)ا بظ بجريذرن- باي  يظثيبت ب ترالت بثر  ظحالبظ

Functionحربي حظب ترالت ب  ميا بظ بجريرنيارجظ بثذر رلحربي ذحظب ترابذظ ب ريذظا
ذذأ يحذذابك  اذذ لةذذاا ب تذذرالت بذذ  مثال ذذر  حتذذاهر باريذذر ذذب بذذ  ن بذذى ب ذذرفيف ض 

صذذذيرظي  ذذذنثال ذذذرحر ذذذات رل ريلذذذظ ي ذذذربااثذذذيل ب تذذذرالت بثر  ذذذظ بذذذى ألي ذذذرب ذذذل
 وذمثيبذت ب تذرالت بذى بصذيرظاTime-Marching Method) لراثذرل ذب بذ  ن

.ةااحر ياليةاار بي  ل بثر  ظ ب حتايظ ب حتايظحر ا ا م بتي
 ذن بحثذداذم بثصذيل ن  ل بحرير جين بثر يحيين ب تاينبثل بجذ   بيةذري

ارجذظ بثذر رل  يثييذرت ب ذر    ي ا ذرييةالىيارئج والتح    رتا بظ بجريرني
ل يثييذذذرتاي يذذذبارجذذذظ بثذذذر رل ذذذ ل بفجذذذيلياي يذذذبةذذذااي ذذذالت ب يضذذذتي ذذذ ل بفجذذذي

يباليضذتينا2.3ي2.0 1.7) ذررجي بذىي ذرا  الذيريألةا ار بي  االفظيبي حظي 
ةالذىة اليذظمبفرقارجرت بثذر رلاي باأوير ب   بارييبي.حييتيارئج بثل بتا ألفليي

 يالذذرل بثذذر رل ذذ ل بفجذذيلي بذذاييذذ ا ااذذأويرق ذذن بيضذذب ألفلذذي بذذى بيضذذب باذذرييبي.
يضذذذتتوذذذ دة يذذذرتار ح يذذذظاذذذرح ةذذذااي ذذذالتحتذذذاار بذذذيب ذذذلي ذذذحظي ذذذرينباليضذذذب
 ألفلذذييباليضذذب باذذرييبي وذذميضذذتتة يذذظار ح يذذظاذذرح ةذذااي ذذالتحتذذاار بذذييي ذذحظ

 بل رين.
فذي بجريذذب بت الذذياذماصذذ يميحيذذر  ياذأاجريحذذيا ذذين ذنوذذ د  ذذ ي يرتا  اليذذظ

2.0ي1.7)ي ذذريني  ذذ ي يظر حتذذظ ررجيذذظحي ذذباق  ذذا ا ت ذذلي ثذذال ي ذذرةالذذىثذذ
90)ةالىثر لي  ناريير  ييظ ي يه ذب ألفذقحذين ل احررا وحت ل ب2.3ي

o
-



 ب 

0
oذذريم الفذذيف-ا  ذذ يت ل ذذ ي يظ با  اليذذظحر ذذا ا م ذذالك لذذريم  رحذذرئي ذذن بيي ذذل 

يذذظ في ذذرحذذرات ل ذذ ي يظا  ذذل ل ذذ ي يظ با  الحصذذيرل ر  يذذظتوحاذذثذذيليرةذذال  فيذذظ
 ب ررجيذذذذذظح ذذذذذر ايارجذذذذذظثذذذذذر رلورحاذذذذذظبضذذذذذ رناوحيذذذذذتارجذذذذذظثذذذذذر رل ذذذذذ   ل ذذذذذ ي يظ

10×2.2)احذذذذين1.7)ل ذذذذرين ب ررجيذذذذظ   ايذذذذر ذذذذا  ذذذذنةذذذذاار بذذذذياذذذذر ي بي ذذذذحظ ب
ا3

10×6.6)ي
10×4.4)احذذذذين2.0)ل ذذذذرينيبي ذذذذحظ با4

10×6.9ي)ا3
ل ذذذذرينيبي ذذذذحظ با4

10×7.7)احذذين2.3)
10×7.4اي)3

 ذذبر ل احذذر   ذذراذذمارييذذر  ييذذظ ب ذذي ن ل ذذبا4
90 ألفقحين)

o
-0

oا.
بالثذل بيةذرييف ذ رحتا  ا  ل بيارئج بت اليظ بىصيرظحربتي  ذل بثر  ذظ ب حتايذظ

حييذذتاي يذذبارجذذظ بثذذر رلةالذذى ب ذذ ثين بذذا  اليي ب ذذررجيبالفجذذيل ياريذذر اي ذذ ةذذاا
ب  االف ي يذر ب ذي ن ياريذر اي ذ ةذااي ذالتحاريذرةذاار بذيي التحاريرةاار بي

0 ب ذي ن)ين ب اري ذظةيذا  يياذيبي ذب بل ذر
o90ي)ا

oنهذاق بياذرئجحييذت  ايذراا .
0 اي ذذ ةذذااي ذذالتح يذذرال  ييذذظ ب ذذي ن ذذن)

o(90ا بذذى
oا.رح ذذتيذذيم اي ذذ ةذذاا

ب  االذذذذف ي يذذذذر ب ذذذذي نيب ذذذذلي ذذذذحظي ذذذذالتحاريذذذذرةذذذذاار بذذذذيحذذذذو د تذذذذرالت راحر يذذذذظ
ل ذذذرين وذذذمرح ذذذتيذذذيم اي ذذذ ةذذذااي ذذذالتحاريذذذريذذذيمةذذذاار بذذذييحاريذذذري ذذذحظ بيني ذذذر

 ومييريت بيارئج بت اليظ بياذرئج بحثذدح ترالت راحر يظي ثاليب ي ير ي ن  االفظ
ياذذرئج بت يذذرت بثذذربي بيةريذذظي ذذبياذذرئجحثذذيد ذذرحلظ   ذذرييريذذت بياذذرئج بت اليذذظ ذذب

 لراحر يظ بايام بايصلب رفي بحثد بثربي.


