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 چکیده

هاست. در این مقاله به از موارد بسیار مهم در صنعت وجود جریان آشفته و انتقال حرارت درون لوله

رون لوله پرداخته شده است. جریان سیال درون لوله از بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری د

نوع آشفته به همراه شار حرارتی ثابت و یکنواخت در کل سطح لوله درنظر گرفته شده است. مقدار عدد 

 7/0متغیر است. عدد پرانتل برای سیال مورد استفاده نیز برابر  20000تا  5273رینولدز در این مقاله از 

سازی جریان سیال و انتقال حرارت از شبکه ده است. برای مدلسازی و شبیهدر نظر گرفته ش 4و 

 25آلماراس استفاده شده است. طول لوله مورد استفاده -بعدی و مدل آشفته اسپاالرت3غیریکنواخت 

برابر قطر آن درنظر گرفته شده است. در این مقاله پس از بررسی اعتبار نتایج بدست آمده، تغییرات دمای 

درون لوله براساس فاصله از دیواره لوله و همچنین در راستای طول لوله مورد بررسی قرار گرفته سیال 

اند که های با عدد رینولدز متفاوت مورد بررسی قرار گرفتهاست. همچنین دمای سطح لوله برای جریان

ا افزایش عدد پرانتل نتایج نشان داد، با افزایش مقدار عدد رینولدز، دمای میانگین سطح لوله، کاهش و ب

یابد. همچنین مالحظه شد که با افزایش عدد پرانتل دمای مقدار میانگین دمای سطح لوله افزایش می

 سطح لوله، سریعتر یکنواخت خواهد شد.

 

 بعدی، شار حرارتی3انتقال حرارت، جریان آشفته، لوله، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ارت در جداره لوله دارای اهمیت است خصوصا در مواردی که جریان درون لوله از نوع در بسیاری از تجهیزات صنعتی انتقال حر

ها و کلکتورهای های حرارتی، توربینجریان آشفته و دارای گرادیان دما و نرخ انتقال حرارت زیاد باشد همچون مبدل

عددی بسیاری برای بررسی کارهای تجربی و (. Aly, 2014; Aly and Bitsuamlak, 2013; Kolb, 2011) خورشیدی

 خواص جریان سیال و انتقال حرارت درون آنها شده است که حاصل کار برخی از آنها ارائه روابط نیمه تجربی بوده است

(Bejan, 2013; Dittus and Boelter, 1985; Gnielinski, 1976.) 

 ;Fabbri, 2000) و زبری ارائه شده استچندین مطالعه در زمینه بررسی انتقال حرارت بصورت تابعی از عدد رینولدز 

Togun et al, 2011; Zhang et al, 2011 .) با استفاده از مدل آشفتهk-ε  جریان سیال آشفته درون لوله مدلسازی شده

 Ahsan, 2014; Nucci and Spena, 2012; Cardwell et) انداست که دارای تطبق خوبی با نتایج آزمایشگاهی بوده

al, 2011 .)ای مدلسازی جریان سیال آشفته بدون درنظر گرفتن انتقال حرارت و با روش مدلسازی عددی مستقیم بر

(DNSانجام شده است ) (El Khoury et al, 2013; Wu and Moin, 2008 .) همچنین انتقال حرارت بصورت شار

 ;Antoranz, 2015) ستبررسی شده ا DNSحرارتی یکنواخت روی دیواره لوله برای جریان سیال آشفته به روش 

Redjem-saad et al, 2007; Chin et al, 2014.) 

آلماراس به همراه -بعدی با استفاده از مدل جریان آشفته اسپاالرت3در این مطالعه به بررسی جریان آشفته درون یک لوله 

ده است. شکل شماتیک لوله بررسی انتقال حرارت بواسطه حضور شار حرارتی ثابت و یکنواخت بر روی سطح لوله پرداخته ش

نشان داده شده است. خواص سیال مورد نظر در این مطالعه دارای مقدار ثابت در نظر  1شکل  مورد استفاده در این مطالعه، در

است. مقدار عدد  20000و  15000، 10000، 5273اند. عدد رینولدز مورد نظر در این مقاله دارای مقادیری برابر گرفته شده

 در نظر گرفته شده که مستقل از دما هستند. 4و  7/0رای سیال مورد نظر برابر پرانتل ب

 

 
 شکل شماتیک لوله مورد بررسی -1 شکل

 
 روش تحقیق

همانطور که در مقدمه ذکر شد، در این مقاله انتقال حرارت و جریان سیال آشفته درون لوله مورد بررسی قرار گرفته است، 

 با قابلیت مدلسازی جریان سیال در کنار دیواره لوله استفاده شود. برهمین اساس باید از یک مدل

 در حالت کلی معادله پیوستگی به فرم دیفرانسیلی، بصورت زیر است:

 (1)  

 معادله بقاء مومنتوم بصورت زیر است:سرعت متوسط در مقطع لوله است.  زمان و  tچگالی،  ρکه در رابطه باال 

 (2)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

آلماراس یک مدل یک  -نیروی خارجی است. مدل اسپاالرت تانسور تنش و  نیروی گرانشی،  اختالف فشار،  که 

 ,Spallart And Allmarasشود )ای استفاده میای است که جهت حل معادله انتقال مدل شده برای ویسکوزیته گردابهمعادله

1992) : 

 (3)  

 و  622/0و  667/0هایی به ترتیب برابر ثابت و  تخریب ویسکوزیته آشفته است.  تولید ویسکوزیته آشفته و  که 

 ویسکوزیته جنبشی مولکولی است. انتقال حرارت آشفته توسط رابطه زیر مدل شده است:

 (4)  

 بصورت زیر است: انرژی کل و ضریب هدایت حرارتی،  که در رابطه باال 

 (5)  

 (. اختالف دمای سیال با دیواره برابر است با:Ahsan, 2014تعریف شده است ) عدد رینولدز بصورت 

 (6)  

( دمای سطح لوله در مقطع مورد نظر است. دمای مشخصه اصطکاکی ) تلف لوله و دمای سیال در نقاط مخ که 

 عبارت است از:

 (7)  

 (:Antoranz et al, 2015سرعت برشی است ) شار حرارتی خالص روی دیواره و  که 

 (8)  

 لوله برابر است با: بعد شده درون لوله تا دیوارهفاصله بی

 (9)  

 فاصله نقطه مورد نظر تا مرکز لوله است. شعاع لوله و  که 

برابر قطر آن در نظر گرفته شده است. ورودی لوله براساس سرعت ورودی یکنواخت با  25طول لوله مورد نظر در این مطالعه 

شده است. جریان سیال پایا، بدون حضور نیروهای حجمی و منبع تولید انرژی کلوین در نظر گرفته  300دمای سیال برابر 

 است. بر روی جداره لوله، شرایط بدون لغزش اعمال شده است.

المان در مقطع لوله است. شبکه تولید شده در  1250المان در راستای طول لوله و حدود  500شبکه تولید شده دارای 

ها، نتایج یکی ورودی لوله دارای تمرکز هستند. مشاهده شده است که با افزایش تعداد الماننزدیکی دیواره و همچنین در نزد

-اند. مدل اسپاالرتافزار فلوئنت و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شدهمعادالت حاکم توسط نرم کنند.تغییر زیادی نمی

 ه است.نیز قابل استفاد 30تا  1بین  آلماراس در محدوده 
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متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است. مقدار عدد پرانتل  02/0و  015/0، 01/0، 005273/0سرعت سیال در ورودی لوله برابر 

کیلوگرم بر متر.ثانیه  001/0کیلوگرم بر مترمکعب و ویسکوزیته آن برابر  1000، مقدار چگالی آن برابر 4و  7/0سیال برابر 

 وات بر مترمربع است. 100ثابت و یکنواخت در کل لوله و مقدار آن برابر بصورت  است. 

 

 یافته ها
 این بخش شامل بررسی نتایج مربوط به مبحث جریان سیال درون لوله و همچنین انتقال حرارت موجود درون لوله است. در

در تمام طول لوله  شود که مقدار است. مالحظه می بر روی جداره لوله نشان داده شده نمودار مربوط به مقدار  2شکل 

 بندی مساله است.است که نشان دهنده مناسب بودن شبکه 5کمتر از 

 

 
 بعد شده نسبت به سطح لولهبررسی اعتبار شبکه مورد استفاده با فاصله بی -2شکل 

 

تنش برشی میانگین در طول لوله براساس عدد رینولدز ای بین نتایج بدست آمده برای مقدار یسهنمودار مقا 3در شکل 

 ,ahsan (Ahsanنشان داده شده است. برای اعتبارسنجی نتایج بدست آمده از نتایج بدست آمده توسط  30000تا  10000

با  نشان داده شده است که 3نمودار شکل استفاده شده است که نشان دهنده تطابق خوب این نتایج است. همچنین در  (2014

افزایش مقدار عدد رینولدز، مقدار تنش برشی میانگین در کل طول لوله نیز افزایش یافته است که سبب افزایش میزان افت 

 شود.فشار در طول لوله می

 4ر شکل نمودات. نشان داده شده اس در مقطع لوله بصورت تابعی از مقدار  ن دما نمودار مقایسه بی، 4شکل در 

ای بین نتایج بدست رسم شده است. همچنین در این نمودار مقایسه 7/0و عدد پرانتل  5273براساس مقدار عدد رینولدز برابر 

نشان داده شده است. ( Antoranz, 2015; Piller, 2005بدست آمده پیشین توسط محققان دیگر )آمده در این مطالعه و نتایج 
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 شان داده شده است، نتایج بدست آمده در این مطالعه دارای تطابق خوبی با نتایج پیشین است.همانطور که در این نمودار ن

 
 مودار تغییرات تنش برشی میانگین در سطح لوله نسبت به عدد رینولدزن -3شکل 

 

آلماراس -تسازی انجام شده توسط مدل جریان آشفته اسپاالرهمانطور که در نتایج نشان داده شده است، مدلسازی و شبیه

 دارای قابلیت خوبی برای بدست آوردن نتایج مربوط به جریان سیال و انتقال حرارت درون لوله است.

 

 
 از سطح لوله نسبت به دمای سطح لوله y+نمودار اختالف دمای سیال به فاصله شعاعی  -4شکل 

 

های سیال ه نشان داده شده است. جریانتغییرات دمای سیال در مقطع لوله برحسب فاصله شعاعی از مرکز لول 5ر شکل د

 است. 7/0سیال مورد بررسی برابر  هستند. عدد پرانتل 20000تا  5273دارای عدد رینولدز بین  5در شکل مورد بررسی 
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 غییرات دمای سیال در راستای شعاعی لولهت -5شکل 

 

یابد. همچنین در این دما در دیواره لوله کاهش می نشان داده شده است، با افزایش عدد رینولدز مقدار 5شکل همانطور که در 

شود که بخش اعظم مقطع لوله را سیال با دمای یکنواخت فراگرفته است و تنها بخشی که بین فاصله نمودار مالحظه می

یان دمای زیاد متر از دیواره قرار دارد، دچار گرادیان دمای شدید است. یکی از علل وجود این گراد 05/0شعاعی تقریبا کمتر از 

شود. در نزدیکی دیواره، وجود الیه مرزی و مولفه سرعت شعاعی در نزدیکی دیواره است که سبب انتقال مومنتوم و حرارت می

براساس قانون فوریه در انتقال حرارت هدایتی، وجود همین گرادیان دمای شدید، سبب افزایش انتقال حرارت هدایتی در الیه 

 یابد.پس گرادیان دما در این ناحیه بدلیل وجود دو نوع انتقال حرارت هدایتی و جابجایی افزایش می شود،نزدیک دیواره می

برای سیال با  بعد شده با از مرکز لوله و دمای سطح لوله، بصورت بی rصله تغییرات اختالف دمای سیال به فا 6در شکل 

Pr=0.7  اعداد رینولدز زیاد، بسیار نزدیک به هم هستند.  رد نشان داده شده است. مالحظه شده است که مقدار

نشان داده شده است، بیشترین گرادیان دما در نزدیکی دیواره لوله وجود دارد و در اکثر نقاط مقطع  6شکل همانطور که در 

 لوله، گرادیان دمای سیال نسبت به الیه نزدیک دیواره لوله، کمتر است.

 

 
 (Pr=0.7بعد )از مرکز لوله بصورت بی rبه سطح لوله در راستای شعاعی لوله و به فاصله  تغییرات دمای سیال نسبت -6شکل 
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نشان داده شده است. مقدار  r=Rو  r=0 ،r=R/2حالت  3نحوه تغییرات دما در راستای طول لوله برای  10تا  7های شکل در

 که  دمای ن داده شده است. مقدار از مرکز بصورت خط پیوسته نشا Rدمای استاتیک در سطح لوله و به فاصله 

اند، برای سیال در مرکز لوله )خط دو نقطه( و همچنین براساس اختالف دمای سیال و سطح لوله در یک مقطع محاسبه شده

 است. Pr=0.7اند. مقدار عدد پرانتل در نظر گرفته شده برای سیال از مرکز لوله )خط چین( رسم شده R/2در فاصله شعاعی 

 

 
 5273برای رینولدز برابر  غییرات دما در راستای طول لولهت -7شکل 

 

یابد که نشان داده شده است، با افزایش عدد رینولدز، دمای انتهایی سطح لوله کاهش می 10تا  7های شکل همانطور که در

ارتی روی سطح لوله و افزایش دبی ورودی دلیل آن دبی حجمی بیشتر سیال ورودی به لوله است. با ثابت ماندن مقدار شار حر

 یابد.به لوله، مقدار افزایش دمای سیال درون لوله کاهش می
 

 
 10000برای رینولدز برابر  غییرات دما در راستای طول لولهت -8شکل 
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با افزایش نشان داده شده است که اختالف دمای سیال درون لوله با سیال روی سطح لوله،  10تا  7های شکلهمچنین در 

یابد که یابد، چون همانطور که گفته شد دمای سیال در سطح لوله با افزایش عدد رینولدز کاهش میعدد رینولدز کاهش می

 شود.سبب کم شدن اختالف دمای سیال درون لوله با سیال روی سطح لوله می

قال حرارت جابجایی بخاطر وجود مولفه سرعت انتقال حرارت درون لوله، به دو قسمت انتقال حرارت هدایتی درون سیال و انت

نشان داده شده است، اختالف دمای سیال درون  10تا  7های شکلشعاعی در جریان سیال آشفته وجود دارد. همانطور که در 

مای متر، در حال افزایش است، که نشان دهنده افزایش شدید د 6یا  5لوله با دمای سطح لوله پس از ورود به لوله تا فاصله 

یابد که بدلیل وجود انتقال حرارت هدایتی درون سیال است. سطح لوله است، اما دمای سیال درون لوله نیز کمی افزایش می

متر از ورودی لوله، با وجود افزایش دمای سطح لوله، اختالف دمای سیال درون لوله با دمای سطح لوله  7پس از گذشت حدود 

ال حرارت بواسطه حضور مولفه سرعت شعاعی است، چرا که با افزایش فاصله از ورودی لوله، یابد که بدلیل وجود انتقکاهش می

 شود.یابد که باعث بزرگتر شدن مولفه شعاعی سرعت میالیه مرزی درون لوله نیز گسترش می

 

 
 15000برای رینولدز برابر  غییرات دما در راستای طول لولهت -9شکل 

 

 
 20000برای رینولدز برابر  غییرات دما در راستای طول لولهت -10شکل 
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مالحظه شده است که اختالف دمای سیال درون لوله با دمای سطح لوله، درحالتیکه سیال در فاصله  10تا  7های شکلدر 

رار گرفتن سریعتر یابد که دلیل آن قاز مرکز قرار دارد، نسبت به سیال روی مرکز لوله، سریعتر کاهش می R/2شعاعی برابر 

 ، درون الیه مرزی سیال و به طبع آن افزایش انتقال حرارت است.R/2فاصله شعاعی 

نشان  4و  7/0های سیال با عدد پرانتل برابر دمای سطح لوله براساس فاصله از ورودی لوله برای جریان 12و  11های در شکل

یابد. همچنین بیشترین ز دمای سطح لوله به تدریج کاهش میداده شده است. مشاهده شده است که با افزایش عدد رینولد

شود. با افزایش عدد گرادیان سطح لوله در قسمت ابتدایی لوله وجود دارد و پس از آن دمای سطح لوله تقریبا یکنواخت می

قدار عدد رینولدز باال های با عدد رینولدز پایین، کاهش دمای سطح لوله بسیار شدیدتر از حالتی است که مرینولدز در جریان

 باشد.

 

 
 (Pr=0.7تغییرات دمای سطح لوله در راستای طول لوله ) -11شکل 

 

 
 (Pr= 4تغییرات دمای سطح لوله در راستای طول لوله ) -12شکل 
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مشاهده شده است که با افزایش عدد پرانتل، دمای سطح لوله در فاصله کمتری از  12و  11های همچنین با مقایسه شکل

رسد. با افزایش عدد پرانتل، متوسط دمای سطح لوله نیز افزایش خواهد یافت. دلیل اینکه دمای رودی، به حالت یکنواخت میو

یابد این است که با افزایش عدد پرانتل مقدار انتقال حرارت هدایتی درون سیال سطح لوله با افزایش عدد پرانتل، افزایش می

 یابد که این موضوع دریابد و گرما درون سیال نزدیک دیواره تمرکز میتی، کاهش میبواسطه افزایش مقاومت هدایت حرار

 نشان داده شده است. 14و  13های شکل

نشان داده شده  4تغییرات دمای سیال در راستای طول لوله و در مرکز آن برای جریان سیال با عدد پرانتل برابر  13شکل  در

ل مسیر لوله و در مرکز آن، دمای سیال برابر دمای سیال در هنگام ورود لوله است و در شود که در اکثر طواست. مشاهده می

شود، که دلیل آن کم بودن نرخ انتقال حرارت بواسطه باال بودن عدد نزدیکی بخش خروجی لوله، دمای سیال دچار افزایش می

 پرانتل است.

 

 
 (Pr=4طول لوله )تغییرات دمای سیال در مرکز لوله و در راستای  -13شکل 

 

برای سیال با  T*بعد شده با از مرکز لوله و دمای سطح لوله، بصورت بی rتغییرات اختالف دمای سیال به فاصله  14شکل  در

Pr=4 اختالف دمای سیال شود که با افزایش عدد پرانتل، مقدار الحظه میم 14و  6های شکل نشان داده شده است. با مقایسه

یابد. همچنین با افزایش عدد پرانتل، گرادیان دما در نزدیکی دیواره لوله شدیدتر خواهد شد و در زایش میبا سطح دیواره اف

، نمودارهای 20000و  15000های با عدد رینولدز برابر . برای جریانبیشتر مقطع لوله دمای سیال یکنواخت خواهد شد

 رهم منطبق هستند.اختالف دمای سیال درون لوله با دمای سطح لوله، تقریبا ب

مالحظه شده است نشان داده شده است.  1جدول  های سیال مختلف درمقدار میانگین عدد ناسلت در طول لوله برای جریان

شود. همچنین در حالتیکه مقدار عدد پرانتل که در شرایط عدد رینولدز ثابت، افزایش عدد پرانتل سبب افزایش عدد ناسلت می

 یابد.عدد رینولدز، مقدار عدد ناسلت افزایش میثابت باشد، با افزایش 
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 (Pr=4بعد )از مرکز لوله بصورت بی rتغییرات دمای سیال نسبت به سطح لوله در راستای شعاعی لوله و به فاصله  -14شکل 

 
 مقدار عدد ناسلت در سطح لوله -1جدول 

Reynolds Number 5273 10000 15000 20000 

Nusselt (Pr=0.7) 17.359 28.976 40.99 53.118 

Nusselt (Pr=4) 37.526 64.665 94.827 119.431 

 

نشان داده شده است. همانطور که  4و  7/0نمودار تغییرات عدد ناسلت برای سیال با عدد پرانتل  16و  15های در شکل

درون لوله، تغییر مقدار عدد  شود، تغییرات عدد ناسلت در ورودی لوله بسیار شدید است، اما پس از کمی گذرمالحظه می

 یابد.یابد. با افزایش عدد رینولدز، مقدار عدد ناسلت و به طبع آن، مقدار انتقال حرارت افزایش میناسلت بشدت کاهش می

 

 
 Pr=0.7عدد ناسلت برای جریان سیال با  -15شکل 
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 Pr=4عدد ناسلت برای جریان سیال با  -16شکل 

 

توان نتیجه گرفت که در بیشتر طول لوله، مقدار عدد ناسلت کمتر از مقدار می 16و  15های و شکل 1نتایج جدول با مقایسه 

دیده  16و  15های مقایسه شکلمیانگین آن است و بیشترین مقدار عدد ناسلت، در همان ابتدای لوله وجود دارد. همچنین با 

 یافته است.شده است که با افزایش عدد پرانتل، مقدار عدد ناسلت افزایش 

 

 گیریبحث و نتیجه
در این مقاله انتقال حرارت درون لوله با جریان آشفته به همراه شار حرارتی ثابت در دیواره لوله مورد بررسی قرار گرفت. عدد 

دا متغیر در نظر گرفته شدند. ابت 20000تا  5273و عدد رینولدز جریان سیال بین  4و  7/0پرانتل سیال مورد استفاده برابر 

های موجود از محققین دیگر مورد مقایسه قرار سازی، برخی نتایج بدست آمده با دادهبرای اعتبارسنجی مدلسازی و شبیه

های شعاعی مختلف از مرکز لوله، گرفت. مشاهده شد که با افزایش عدد رینولدز دمای سیال خروجی از لوله در فاصله

فزایش عدد پرانتل، شدیدتر خواهد بود. همچنین بیشترین گرادیان دمای تر خواهد شد که این موضوع درصورت ایکنواخت

موجود در مقطع لوله، در نزدیکی دیواره لوله است که نسبت به سطح کل لوله، ناحیه کوچکی است. با افزایش عدد رینولدز 

یابد. بیشترین سهم وله، کاهش میاز مرکز ل rمقدار اختالف دمای سیال نسبت به سطح لوله در راستای شعاعی لوله و به فاصله 

در مرکز لوله، انتقال حرارت جابجایی است و سهم انتقال حرارت هدایتی درون سیال با  در انتقال حرارت به سیال جاری

یابد. همچنین با افزایش عدد افزایش عدد پرانتل کمتر خواهد شد. با افزایش عدد رینولدز، میانگین دمای سطح لوله کاهش می

تر و مقدار میانگین آن افزایش خواهد شد. با افزایش عدد پرانتل، سیال روی خط مرکزی لوله، ل دمای سطح لوله یکنواختپرانت

-طول مسیر لوله را بدون افزایش دما طی خواهد کرد و افزایش دمای بعد از آن تا محل خروج از لوله، اتفاق می %60تا حدود 

طول لوله، مقدار عدد ناسلت کمتر از مقدار  %90حدود در دد ناسلت به شدت باالست، اما افتد. در قسمت ابتدایی لوله، مقدار ع

یابد. تاثیر افزایش میانگین است. همچنین مالحظه شد که با افزایش عدد رینولدز یا عدد پرانتل، عدد ناسلت نیز افزایش می

 باال، بیشتر است. های با سیال دارای عدد پرانتلعدد رینولدز بر عدد ناسلت، در جریان

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 منابع
Ahsan, M. (2014). Numerical analysis of friction factor for a fully developed turbulent flow using k-ε turbulence 

model with enhanced wall treatment. beni-suef university journal of basic and applied sciences, 3, 269-277. 

Aly, A. (2014). Atmospheric boundary-layer simulation for the built environment: past, present and future. Build 

Environ, 75, 206-221. 

Aly, A., & Bitsuamlak, G. (2013). Aerodynamics of ground-mounted solar panels: test model scale effects. 

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 123, 250-260. 

Antoranz, A., Gonzalo, A., Flores, O., & García-Villalba, M. (2015). Numerical simulation of heat transfer in a 

pipe with non-homogeneous thermal boundary conditions. International Journal of Heat and Fluid Flow, 55, 

45-51. 

Bejan, A. (2013). Convection Heat Transfer. Durham, North Carolina: John Wiley & Sons, Inc. 

Cardwell, N.D., Vlachos, P.P. , & Thole, K.A. (2011). Developing and fully developed turbulent flow in ribbed 

channels. Experiments in Fluids, 50(5), 1357-1371. 

Chin, C., Monty, J., & Ooi, A. (2014). Reynolds number effects in DNS of pipe flow and comparison with 

channels and boundary layers. International Journal of Heat Fluid Flow, 45, 33-40. 

Di Nucci, C., & Russo Spena, A. (2012). Mean velocity profiles of twodimensional fully developed turbulent 

flows. Comptes Rendus Mécanique, 340(9), 629-640. 

Dittus, F.W., & Boelter, L.M.K. (1985). Heat transfer in automobile radiators of the tubular tube. International 

Communications in Heat and Mass Transfer, 12(1), 3-22. 

El Khoury, G., Schlatter, P., Noorani, A., Fischer, P., Brethouwer, G., & Johansson, A. (2013). Direct numerical 

simulation of turbulent pipe flow at moderately high Reynolds numbers. Flow, Turbulence and Combustion, 

91, 475-495. 

Fabbri, G. (2000). Heat transfer optimization in corrugated wall channels. International Journal of Heat Mass 

Transfer, 43(23), 4299-4310. 

Ahsan, M. (2014). Numerical analysis of friction factor for a fully developed turbulent flow using k-ε turbulence 

model with enhanced wall treatment. beni-suef university journal of basic and applied sciences, 3, 269-277. 

Aly, A. (2014). Atmospheric boundary-layer simulation for the built environment: past, present and future. Build 

Environ, 75, 206-221. 

Aly, A., & Bitsuamlak, G. (2013). Aerodynamics of ground-mounted solar panels: test model scale effects. 

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 123, 250-260. 

Antoranz, A., Gonzalo, A., Flores, O., & García-Villalba, M. (2015). Numerical simulation of heat transfer in a 

pipe with non-homogeneous thermal boundary conditions. International Journal of Heat and Fluid Flow, 55, 

45-51. 

Bejan, A. (2013). Convection Heat Transfer. Durham, North Carolina: John Wiley & Sons, Inc. 

Cardwell, N.D., Vlachos, P.P. , & Thole, K.A. (2011). Developing and fully developed turbulent flow in ribbed 

channels. Experiments in Fluids, 50(5), 1357-1371. 

Chin, C., Monty, J., & Ooi, A. (2014). Reynolds number effects in DNS of pipe flow and comparison with 

channels and boundary layers. International Journal of Heat Fluid Flow, 45, 33-40. 

Di Nucci, C., & Russo Spena, A. (2012). Mean velocity profiles of twodimensional fully developed turbulent 

flows. Comptes Rendus Mécanique, 340(9), 629-640. 

Dittus, F.W., & Boelter, L.M.K. (1985). Heat transfer in automobile radiators of the tubular tube. International 

Communications in Heat and Mass Transfer, 12(1), 3-22. 

El Khoury, G., Schlatter, P., Noorani, A., Fischer, P., Brethouwer, G., & Johansson, A. (2013). Direct numerical 

simulation of turbulent pipe flow at moderately high Reynolds numbers. Flow, Turbulence and Combustion, 

91, 475-495. 

Fabbri, G. (2000). Heat transfer optimization in corrugated wall channels. International Journal of Heat Mass 

Transfer, 43(23), 4299-4310. 

Gnielinski, V. (1976). New equations for heat and mass transfer in turbulent pipe and channel flow. International 

Chemical Engineering, 16, 359–368. 

Kolb, G.J. (2011). An evaluation of possible next-generation high-temperature molten-salt power towers. Sandia 

National Labs. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

Piller, M. (2005). Direct numerical simulation of turbulent forced convection in a. International Journal for 

Numerical Methods in Fluids, 583-602, 49. 

Redjem-Saad, L., Ould-Rouiss, M., & Lauriat, D. (2007). Direct numerical simulation of turbulent heat transfer 

in pipe flows: effect of Prandtl number. International Journal of Heat Fluid Flow, 28, 847-861. 

Spalart, P., & Allmaras, S. (1992). A one-equation turbulence model for aerodynamic flows. American Institute 

of Aeronautics and Astronautics. 

Togun, H., Kazi, S., & Badarudin, A. (2011). A review of experimental study of turbulent heat transfer in 

separated flow. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10), 489-505. 

Wu, X., & Moin, P. (2008). A direct numerical simulation study on the mean velocity characteristics in turbulent 

pipe flow. Journal of Fluid Mechanics, 608, 81-112. 

Zhang, Z., Lowe, R., Falter, J., & Ivey, G. (2011). A numerical model of wave-and current-driven nutrient 

uptake by coral reef communities. Ecological Modelling, 222(8), 1456-1470. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

