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RESUMO

A convecçãto natural no interior de uma cavidade porosa
irregular aquecida em sua parede inferior foi analisada. A influência
do número de Rayleigh modificado, na faixa de 0 a 1600, <=> dos
parâmetros geométricos relevantes foi estudada por meio de símulaçSes
numéricas. Foram obtidos os valores locais e globais do número de
Nusselt na parede aquecida para os diversos casos e caracterizados o
escoamento e os campos de temperatura.

INTRODUÇÃO

O fenômeno da convecçSo em meios
porosos vem sendo estudado crescentemente em
funçXo do desenvolvimento das tecnologias
envolvendo energia geotérmica, processos
térmicos d© recuperação de petróleo,
isolamentos térmicos de elevado desempenho em
sistemas criogênicos e armazenamento de
rejeitos nucleares em sítios geológicos
considerados adequados. Os estudos realizados
tem-se dirigido principalmente à análise da
convecçSo natural em camadas horizontais
aquecidas em sua regi So inferior e em camadas
verticais submetidas a gradientes verticais
de temperatura Cl].

Trabalhos publicados recentemente
referem—se a situaçSes envolvendo convecção
natural em cavidades porosas retangulares com
paredes aquecidas ao longo de trechos
limitados ou nSo [33, [33, [43.

Neste trabalho o objeto de estudo
corresponde à análise da convecção natural no
interior de uma cavidade porosa irregular, a
qual pode ser descrita como uma cavidade
retangular horizontal que apresenta uma
depressão aquecida na base em uma de suss
extr emi dades.

Constitui o objetivo do trabalho a
análise do efeito das características
geométricas da cavidade e dos parâmetros
térmicos do problema sobre o escoamento e
sobre as taxas de transferência de calor.
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Figura 1. Esquema da cavidadi
irregular.

porosa

Na formulação do problema foi assumida
a aplicabilidade da Lei de Dsrcy, sendo
desprezados os termos viscosos e os de
inércia das equaçSes de conservação da
quantidade de movimento. nssume-se, também
que em qualquer ponto do meio a matriz porosa
e o fluido estão em equilíbrio térmico.

A partir das hipóteses expostas. as
equaçSes de conservação de massa & de
quantidade de movimente podem ser resumidas
em uma única equação envolvendo a função
corrente C * 3, definida por

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA *
V = —

Foi estudado o fenômeno de convecção
natural em um meio poroso saturado,
correspondente a uma cavidade irregular
representada na Figura 1. Todas as paredes
da cavidade são impermeáveis. A parede quente
CaD e a fria Cb3 são mantidas a temperaturas
uniformes, sendo todas as demais adiabáticas.

O problema refere-se a um fluido
incompressível, ds; propriedades constantes,
escoando em regime permanente* através de um
meio poroso rígido, homogêneo © isotróplco.Os
efeitos de empuxo decorrentes de diferenças
de temperatura no fluido são considerados por
meio da aproximação de Boussinesq.

3 0 - 1 2

onde u e v representam as componentes da
velocidade média por unidade de volume- do
meio poroso. Foi efetuada a adimensiona—
lização das grandezas envolvidas, sendo
definidas as seguintes variáveis:

X
y =

Y * = & =
T - To
T - T
i o

Com o uso dessas variáveis a
conservação da massa e da quantidade de
movimento podem ser expressas por meio da
equação C13, enquanto a equação C23
corresponde a conservação da energia.
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C23

Nessas equaçSes, 6 representa a tempe-
r*tur* de equilíbrio local,adimension&lizada.
entre a matriz porosa e o fluido, enquanto a
corresponde à difusividade térmica efetiva. A
permeabilidade do meio poroso saturado é K, e
g refere-se à aceleração da gravidade.
Enquanto ft representa o coeficiente isobá-
rico de expansão térmica do fluido, p
corresponde à sua massa especifica © p à sua
viscosidade dinâmica.

As condiçSes de contorno são represen-
tadas a seguir, de acordo com a Figura 1.

Ca3 * = O A O = 1

Cb3 * = O ~ © = O

C O , Cd3, Ce3, Cf3 ae* = O ~ 5T =

C33

C43

CS3

onde n corresponde à direção normal à parede
cor r espondente.

Analisando as expressSes Cl 3 a C53
podem ser definidos os seguintes parâmetros
adimensionais relevantes:

Rayleigh modificado:

relaçSes geométricas:

Ra =
KgfioLCTr To3

diversos casos concluiu-se pela adoção de M
superior a 48, de modo a contemplar essa
premissa de trabalho. Em casos envolvendo
números de Rayleigh elevados foram utilizados
valores de M superiores a BB.

Os sistemas de equações algébricas
obtidos foram resolvidos utilizando-se o
procedimento iterativo linha-a-linha, com
alternância no sentido e direção de
varredura, completando dessa forma um ciclo
de quatro varreduras do domínio de calculo.
Em cada iteração foram realizados quatro
ciclos para * e quatro ciclos para 6, a fim
de reduzir o número de iteraçSes necessárias,
como indicado na Tabela 1.

Em todos os casos estudados foram
adotadas, como ponto de partida para o
processo iterativo, distribuições nulas de
temperatura e da funçSo corrente, exceto
quando assinalado em contrário.

Tabela 1. Análise do efeito do número
de ciclos de varredura
CB/L=H/L=0.25; Ra=2OO;
grade: 62x423.

Nusselt
A E R C5O
IteraçBes
CPU Cindice3

Cl/13

S,8053
0,335

1 5 3
1 5 2

Ciclos
Ca/23

5,8056
0,337

8 6
1 1 6

em C*/©3
C3/33

5.SO57
O.335

6 2
1 0 6

C4/43

5,8057
0,324

4 9
1OO

O processo i t e ra t ivo foi interrompido
somente depois que os valores de * , 8 » Nu
tivessem sa t i s f e i to os seguintes c r i t é r io s :

X.KJ
<<5 ANu =

I Nu -
' n

Nu
<<5

<• J

Foram calculados, com base na dimensSo
L, o valor de Nusselt local e global em
relação à parede quente Ca3 e o valor local
para a parede fria Cb3, de acordo com as
expressSes C63 e C73, respectivamente.

Ca3 Nu = - ^
dyl Nu = 3

\S

de dx C63
y=o

onde Ç representa 9 e 6, e n corresponde a
iteração mais recente. O valor de 6 adotado
neste trabalho foi 10 , considerado adequado
para a determinação das taxas globais de
transferência de calor e para a obtenção de
resíduos suficientemente pequenos no balanço
de energia. Esse resíduo foi avaliado de
acordo com a expressSes C83 o C93.

AE
E - E
S N C83

Cb3 Nu"= - 99
C73

y=C/L

SOLUÇÃO NUMÉRICA

As equações diferenciais foram
resolvidas numericamente por meio de programa
computacional elaborado especificamente para
domínios irregulares deste tipo [S3. A
discretização das equaçSes foi efetuada por
meio de integração em volumes de controle
finitos, e os fluxos convectivos nas
fronteiras de cada volume de controle foram
representados por meio do esquema da Lei de
potência, proposto por Patankar [6].
Foram definidas como objeto de estudo as
situaçSes em que a dimensSo M é grande
comparada com as demais, e em particular com
a dimensão B, que define a espessura da
camada horizontal. Por meio da análise de

•-Í- d x

M / L

CS3

A grade foi definida dividindo-se o
domínio da Figura 1 em retângulos,
representando os volumes de controle f in i tos .
Os pontos discretos do domínio de cálculo
foram alocados no centro de cada volume de
controle. Em todo o contorno do domínio foram
considerados volumes de controle com dimensão
nula na direção normal ao contorno.

O efei to do refinamento da grade foi
também analisado. A Tabela 2 i l u s t r a a
abordagem uti l izada na análise. Na tabela o
item "grade" refere-se à uma grade retangular
que contém o domínio irregular . Os
procedimentos de cálculo foram executados
somente para os pontos da grade pertencentes
ao domínio, indicados também na tabela.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 2. Analise do efeito do refina-
mento da grade
CB/L=hVL=0.25; Ra=2OO3.

Intervalo

k « t o . i/a:
x « ci •a, 3/ai
y « t O , 1/4J
y a tl/4, 1/SJ

Grade
Pontos
Nusselt
AEft CÍO
Iteraç&es
CPU Cindie»}

Número de
A

I S
3O

IB
1 5

47x32
Q00

5,753
0,49

31
17

B
SO
4O

2O

ao
62x42

16OO
5.8O6
0,32

4 9
4 4

Volumes
C

3 3
5 0

2 5
2 5

77x53
25OO

5,832
0,23

7 4
1 0 0

de Controle
D

3O
6O

3 0
3O

02x63
36OO

5,846
0,18

1O7
2 1 1

E
4O
8O

4 0
4O

122x82
72OO

5,861
0,12

107
746

A fim de verificar a possibilidade de
melhor representar os gradientes de
temperatura na regiSo próxima às paredes, por
meio da subdivisão dos volumes de controle
que tem uma face na parede, foram analisados
os casos apresentados na Tabela 3, onde
"pontos" representa os nós da grade
interiores ao domínio, para os quais * e &
foram efetivamente calculados. A única parede
em que não foi efetuada a subdivisão foi a
definida por x = M/L C distante da regi So
aquecida}.

Tabela 3. Verificação do ©feito da sub-
divisão dos volumes junto as
paredes CB/L=H/L=0,25;
Ra=200; grade: 62x423.

Grade
Pontos
Nusselt
AEn CÍO
Iterações
CPU Cindices

1

62x42
1600

5,8057
0,324

4 9
4 4

Denomi nador
2

64x45
1826

5,8172
0,249

1 0 9
1 0 9

da Subdivisão
3

66x48
2064

5,8202
0> 226

1 1 7
1 3 0

4

68x51
2314

5,8219
0,214

1 3 4
1 5 5

Pode ser observado na Tabela 3 que a
subdivisão causou um aumento brusco no número
de iteraçSes necessário e, portanto, no tempo
total necessário a obtenção da soluçío.
Analisando graficamente a evolução do calculo
ao longo do processo iterativo, por meio da
elaboração de curvas de nível em termos de *,
constatou-se que nos casos em que foi
verificado o aumento do número de iteraçSes,
durante a evolução do processo iterativo de
solução formaram-se zonas adicionais de
recireulação que demandaram tempo adicional
para serem desfeitas, e que não surgiram
quando a grade utilizada não foi subdividida.

Em funçSo dessas consideraçSes optou-se
pelo uso de grades não subdivididas nas
paredes e com grau de refinamento similar ao
da grade C, apresentada na Tabela 2, de modo
que ao longo do comprimento aquecido
houvessem ao menos 25 volumes de controle.

Em relação à estabilidade e
convergência do processo de resolução os
resultados foram bastante satisfatórios, não
tendo sido necessário o uso de fatores de
relaxação.

Inicialmente foi estudada a influencia
do número de Rayleigh CRa3 , variando entre 0
e 1600, sobre as taxas locais e global de
transferência de calor para as configurações
geométricas dadas por B/L = H/L = 0,25 e 1,O.

O número de Nusselt Global, calculado
na parede quente de acordo com a equação C63,
foi dividido para todos os casos pelo
parâmetro D. Esse parâmetro representa a taxa
de transferencia de calor na situaçKo
puramente difusiva. Os resultados estão
representados na Figura 2, para as duas
configuraçSes geométricas citadas.
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Figura 2. Efeito convectivo sobre as
taxas globais de transferen-
cia de calor em função do
número de Rayleigh

Por meio da Figura 2 pode—se observar o
incremento da influência do efeito convectivo
sobre a transferência de calor à medida em
que Rayleigh aumenta, sendo que esse
efeito,nos dois casos, passa a ser signi-
ficativo no intervalo dado por 50< Ra <1OO.

Observa—se também que o efeito convec-
tivo é mais acentuado para a geometria defi-
nida por B/L=H/L=1, situação em que a
resistência térmica puramente difusiva é bem
superior. Para as duas conf iguraçíSes, em to-
dos os casos, observou—se a ocorrência de uma
única zona de circulação Csentido horário}.
Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os
resultados obtidos para essas configuraçSes.

Tabela 4. Resultados para Nusselt Glo-
bal CB/L=H/L=O,353.

Rayle i gh

0
I O
5 0

1 0 0
2 0 0
4 0 0
8OO

16OO

Nusselt

2,162
2,162
2,213
3,389
5,812
8,457

11,424
14,867

*
TWÍ n

0,000
-0,058
-0,471
-2,519
-5,628
-9,256

-13,874
-2O.124

-AERCÍO

O.O2
-O.O7
-0,38
-0,35
-0,37
-0,40
-0,66
-1,11

Na Tabela 4 pode-se observar que para
Ra =50 Já é possível notar um pequeno efeito
convectivo no valor de Nusselt Global, bem
como na intensidade da circulação dada pelo
valor do mínimo de *. Para a geometria dada
por B/L=H/L=1, de acordo com a Tabela 5, o
mesmo fenómeno pode ser observado para Ra=25.
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Pode-se também observar que para valores
s imilares de Rayleigh, os casos referentes à
geometria B/L=H/L=1 apresentam valores
superiores de |*min|. o que é coerente com o
«fe i to convectivo mais acentuado observado na
Figura 2 para essa geometria.

Tabela 3. Resultados para Nusselt Glo-
bal CB/L=H/L=1,O:>.

Rayleigh

O,O
0 , 5
5

3 5
5 0

1 0 0
3 0 0
2 5 0
5 0 0

Nusselt

0,643
0,643
0,643
O.65O
O.717
J ,952
4,615
5,431
7,740

*

O.OOO
-0,007
-0,069
-0,410
-1,042
-3,534
-7,562
-8,085

-14,322

AE CÍO

-O.O8
-0,09
-O,22
-0,82
-1,58
-0,87
-0,34
-0,29
-0,40

Foi também analisado o efeito de H/L.
Na Figura 3 são apresentados os resultados
para o Nusselt Global para duas configuraçBes
geométricas dadas, respectivamente, por
B/L=0,25 e B/L=l, mantendo-se em todos os
casos Rayleigh = 200, para o qual o ©feito
convectivo é aprociavel.
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Figura 3. Taxas globais d© transferên-
cia de calor em funçSo de H/L
CRa=2003.

Por meio da Figura 3 pode—se observar
que os resultados obtidos, em termos de
Nusselt Global,para as duas configuraçSes tem
uma distribuição similar e valores próximos.
O efeito do aumento de H/L é a reduçSo
progressiva da transferência de calor, e a
diminuiçSo relativa da diferença entre os
resultados para as duas configuraçSes.

Para todos os casos em que B/L=l foi
obtida uma única célula de circulação Cn=13,
enquanto que para os casos onde B/L=0,25
observou-se a transiçSo de duas células Cn=23
para uma única célula Cn=13 entre H/L=O,2O e
H/L=O,25, acompanhada de um incremento no
valor de Nusselt Global CTabela 63.

Ê interessante observar que na
transiçSo de uma para duas células, o aumento
d© Nusselt é acompanhado de uma redução na
vazXo, indicada por *m«w- *min.

A Figura 4 apresenta os mapas de linhas
de corrente e de isotermas para H/L=O,20 e
H/L=0,25.

Tabela 6. Resultados para Nusselt Glo-
bal em funçSo de H/L
C B/L =O,25 e Ra =2003.

H / L Nusselt * * - * .
x mv

0,00
0,05
O.IO
0,15

o.aoO.25
O.5O
1,00
2.OO
4,OO

7,743
7,175
6,567
5,928
5,288
5,769
4,983
3,904
2.60O
O,533

-3,286
-3,594
-3,818
-3,978
-4.O65
-5,613
-6,239
-6,031
-4,910
-1 ,841

2.154
2,669
2,675
2,466
2,053
0,000
O.OOO
0,000
O.OOO
0,000

5.44O
6,263
6,493
6,444
6,118
5,613
6.23S
6,031
4,aio
1,841

Ctó

Figura 4. Mapas de linhas de corrente
e de isotermas para H/L=0,20
Ca5 e H/L=0,25 Cb5, com
B/L=O,25; Ra=2OO,e A*=AÕ=O,1
da faixa.

A variação de Nusselt local na parede
quente, apresentada na Figura 5, para alguns
casos envolvendo B/L=0,25 e Ra=200, indica
que o ponto de mínimo que ocorre nos casos
que apresentaram duas células , desloca—se
progressivamente para a esquerda com o
aumento de H/L. O valor da taxa local de
transferencia de calor nesses pontos de
mínimo mantém—se praticamente constante nos
diversos casos com duas células. Esse fato
corresponde ao progressivo alargamento da
região inferior da célula da d i r e i t a
CcirculaçSo no sentido horário} com o aumento
de H/L. Destaca—se também o comportamento
qualitativamente d i s t i n t o da curva obtida
para H/L=0 ejn relação aos demais casos. Nessa
situação observa-se variação acentuada de
Nusselt local nas proximidades de x=0,5,
correspondente ao final do trecho aquecido.

Nos casos que apresentaram uma única
célula , as curvas sSo crescentes ao longo da
parede quente. Ã medida em que H/L aumenta, a
distr ibuiçSo vai tornando-se cada vez mais
uniforme. Com H/L=4,0 a dis tr ibuiçSo de
Nusselt local é basicamente uniforme, i n d i -
cando que para valores maiores de H/L os r e -
sultados sofrerão pequenas al terações.

Para os mesmos casos abordados na
Figura 5 sSo apresentadas as curvas de
distr ibuiçSo de Nusselt local ao longo da
parede f r ia na Figura 6. Nos casos que
apresentaram duas células as .curvas
apresentam pontos de máximo que decrescem com
o incremento de H/L.
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0.0

0.0
X/L

OS 0.4

6 interessante observar que apesar da
alteração do número de células o
comportamento geral dos resultados para as
taxas globais d« transferencia de calor nXo
sofre mudanças significativas quanto à sua
tendência de evoluçSo em funçSo do número de
Rayleigh.

Ó.5

Figura S. Distribuição do Nusselt local
ao longo da parede quente
CB/L=O»25 e Ra=2003.

Para H/L=O o máximo situa-se á direita
dos pontos de máximo registrados para
H/L=O,1O e para H/L=0,20, sendo que nestes
dois casos o máximo ocorre quase que no
mesmo local da parede fria CX/L = 0,243.
Pode-se também observar que em todos os casos
o valor de Nusselt local é praticamente nulo
para X/L > 1.

HA 0,10 0,20

BA 0.29 0.25

10 to 1

Rayleigh
1 0 '

Figura 7. Efeito conveetivo em funçSo
de Rayleigh, com B/L=0,25
para H/L=O,1O e 0,30.

Os mapas de linhas de corrente e de
isotermas para um dos casos em que foram
obtidas três células são apresentados na
Figura 8.

Figura 6. Distribuição de Nusselt local
ao longo da parede fr ia
CB/L=0,25 e Ra=2003.

Com o objetivo de explorar o surgimento
de diversas células em função do número de
Rayleigh considerou-se interessante analisar
dois conjuntos de casos com B/L=0,S5. Na
Figura 7 sSo apresentados os resultados
obtidos para o Nusselt Global,dividido pela
taxa obtida para a situação puramente
difusiva, para H/L=0,10 e para H/L=0,20.
Nessa figura podem ser observados os dois
conjuntos de resultados e o correspondente
número de células obtido para cada caso. De
modo geral, as. duas famílias de valores são
bastante próximas, mas pode-se observar um
e f e i t o conveetivo ligeiramente superior para
HXL=O,2O, confirmando tendência Já observada
por meio do gráfico da Figura 2. Pode ser
observada, para os dois valores de H/L
estudados, a passagem de uma para duas
células e de duas para três células , com o
incremento do número de Rayloigh. A
ocorrência da alteração do número de células
para H/L=0,10 veri f ica-se para valores
inferiores de Rayleigh, em comparação à
ocorrência correspondente aos casos para
H/L=O,2O.

Figura 8. Mapas de linhas de corrente
e de isotermas para H/L=0,20
com B/L=0,25; Ra=4.44 e
A*=A©=O,1 da faixa.

Estudando-se a variação de Nu/D em
relação à evolução da faixa de variação de *
CA>E> nos casos em que o e fe i to conveetivo
dado por Nu/D foi superior a 1,01 observou-se
uma forte correlação entre os mesmos. Foi
fe i ta regressão l inear, cujo resultado é
apresentado na Figura 9.

10-

Q 6-;

10 15

HA
BA

0.10

0.25
A

0.20

0.25
a

25 30 35
' " " " " " ' ' ' " " " " L i o

10 Vs" 20 25 30

:2

35

Figura 9. Efeito conveetivo em função
de A* = *mcu< - *min, com
B/L=O,25 para H/L=O,1 e O,2.
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Para H/L = 0,10 o coeficiente da
regressão foi O,235, e o coeficiente de
correlação foi 0,994. Para H/L = O.2O o
coeficiente da regressão foi 0,27a e o
coeficiente de correlação obtido foi 0,007.
Esses resultados indicam uma intensa corre-
lação linear entre o efei to convectivo na
transferencia de calor e a vazão representada
adi mensi onal mente por A* = *max - *min.

Procurou-se também estudar o efei to do
parâmetro B/L sobre as taxas de transferência
de calor. Para tanto foram analisadas duas
situações com Ra=200 , para os valores H/L=l
e H/L=O, e os resultados estão representados
na Figura 10.

°f. • . P-5, , , hP. • . ?-,S, , • ?-,°. , , ?•?, , , ?.P, , , 3,5, . , 4,0, ,

0,0 0.5 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0 3,5 4.0
/

Figura 10. Nusselt global em função de
B/L CRa=2OO3.

' Para H/L=l observa-se um aumento
significativo de Nusselt Global em função de
B/L para valores desse parâmetro entre 0,125
e 1 ,O, sendo que para valores superiores de
B/L o efeito dos sucessivos incrementos
torna-se progressivamente menos importante.
Em todos os casos estudados com H/L=l foram
obti das soluçSes com uma uni ca célula de
circulação no sentido horário.

Para H/L=0 o domínio corresponde a um
rétângulo com um trecho aquecido em sua
parede inferior. Nestes casos foi observada,
além do crescimento de Nussselt Global em
função de B/L, a mudança de duas células para
uma célula, com o aumento de B/L.

Verificou—se também a ocorrência de
duas soluçSSes diferentes, extensivamente
testada e confirmada, para o caso com
B/L=0,5, situado na transição de um modo de
escoamento para o outro. Partindo de uma
distribuição nula inicial para o campo de
temperaturas e para o de velocidades, foi
obtida a solução com duas células, e
partindo-se de solução anterior, obtida para
Ra=100, obteve-se a segunda solução, com uma
única célula. Esses resultados que indicam
duplicidade de soluçSes para um mesmo caso
são detalhados na Tabela 7.

Tabela 7. Nusselt Global em função de
B/L CH/L=O e Ra=2003.

B / L

•'Ô72B
0,50
0,50
0,75
1,00

Nu

77743
7,821
7,692
8,224
8,430

mv n

-372S6
-5,568
-5,271
-7,956
-8,974

*
motM

27Í54'
3,039
0,000
O.OOO
0,000

AE C%O
R

Õ,3"O
0,95
1 ,02
1 ,4O
1 ,75

A solução com duas células apresentou
Nusselt Global, e faixa de variação da função
corrente * , superiores ao da solução com uma
célula, e os resíduos AER obtidos foram muito

próximos. A possibilidade de ocorrência de
múltiplas soluçSes em problemas de convecção
natural em meios porosos foi demonstrada
numericamente por Robillard e outros C31 para
o caso de uma cavidade quadrada, com
aquecimento na região central da parede
inferior e o uso de perturbaçSes i n i c i a i s
adequadas: Os autores citados afirmam que em
regime permanente várias soluçSes são
possíveis envolvendo diferente . número de
células , e que o sentido de rotação dessas
células pode ser revert ido em alguns casos.1

Em conclusão, neste trabalho foi
analisado o efe i to do incremento do número de
Rayleigh modificado sobre o padrão de
escoamento Cunicelular ou muiticelular} e
sobre as taxas de transferência de calor em
função dos parâmetros geométricos da
cavidade, considerados aqui por meio de B/L e
H/L. Procurou-se estudar o efe i to específico
dos parâmetros geométricos, mantendo-se
constante o número de Rayleigh. A
distr ibuição de Nusselt local foi analisada
para as paredes quente e f r i a , observando-se
as diferenças entre casos envolvendo
escoamento unicelular e bicelular .
Finalizando, mapas de l inhas de corrente e de
iíOtermas foram apresentados, permitindo a
observação das d i s t in t a s ca rac te r í s t i cas dos
diversos padrSes celulares de escoamento.
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ABSTRACT

Natural convection flow induced by
heating from below in a irregular porous
cavity is investigated numerically. The
influence of the modified Rayleigh number and
geometric ratios on heat transfer and fluid
flow is studied. Global and local Nusselt
numbers on the heated surface are obtained
for Rayleigh numbers covering the range 0 -
1600 and for several geometric ratios. The
fluid flow and the temperature field are
illustrated by contour maps.
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