Burada hm ortalama boru taşınım ısı transferi katsayısıdır.

kanat verimi, Af kanat alanı ve A toplam alandır.

Burada geometri düzeltme katsayısı, kf kanat ısı iletim katsayısı, ortalama kanat kalınlığıdır. Değişik kanat
geometrileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Kanat kalınlığının sabit olmadığı hallerde ortalama kanat
kalınlığı, kanat ucu kalınlığı ve kanat dibi kalınlığının ortalaması alınarak hesaplanır. Toplam ısı transferi
katsayısı:

Burada U toplam ısı taşınım katsayısı, hi boru içi ısı taşınım katsayısı, kt boru ısı iletim katsayısı, Ai boru içi
alanı, A toplam boru dışı alanıdır.

Şekil 2. Kanatlı boru ısı taşınım katsayısı hesaplamasında kullanılan geometri ve geometrik değişkenler

Şaşırtmalı dizilim geometrisi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şaşırtılmış boru sistemleri için:

Dairesel kanatlı borularda
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Net akış alanının giriş kesit alanına oranı:

Giriş kesitinde akış hızı:

Sıcaklıkla düzeltilmiş akış hızı:

Yüzey oranı:

Isı transferi:
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Su buharının termodinamik özelliklerinin hesaplanmasında J.H. Keenan, F.G. Keyes , P.G. Hill and J.G. Moore
tarafından verilen [referans 1] denklemler kullanılmıştır. Su buharı için bazı yaş havanın bazı hesaplarında
ideal gaz kabulü yapılıyorsa da burada su buharı gerçek gaz olarak kabul edilmiştir. Gerçek gazlar genelde hal
denklemleri denen ve P(T,v) şeklinde ifade edilebilecek kompleks denklem sistemleriyle ifade edilirler. Burada
P basınç. T sıcaklık ve v özgül hacmi ifade etmektedir. Keenan, Keyes, Hill ve Moore denkleminde hal
denklemi Helmholtz serbest enerjisi () formunda verilmiştir.

3

Bu denklemde =1000/T, T K cinsinden sıcaklık değeridir, R=4.6151 barcm /gramK gaz sabitidir. Aij

ve Ci ve E = 4.8 denklem sabitleridir.  yoğunluk değeridir. A sabitinin değerleri Tablo 2 de verilmiştir
aj ve aj tanımları;

Tablo 2 : Su buharı Helmholtz serbest enerjisi hal denklemi (T,) katsayıları

0(T) denkleminde geçen C katsayıları ise Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 3 : Su buharı Helmholtz serbest enerjisi hal denklemi 0 katsayıları
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iki nokta arasında lineer interpolasyonla bir sonraki kök yaklaşımını bulan kiriş yöntemidir. Bunların dışında
Kiriş metodu, Ridder metodu, Van Wijngaarden-Dekker Brent metodu gibi çeşitli kök bulma metodları
mevcuttur ve bu denklemlerimizin çözümlerinde yoğun olarak yararlanılmıştır. Tüm bu değişik metodların
kullanılması, kök bulmanın kompleks bir işlem olmasından kaynaklanmaktadır, bazı metodlar kısa sürede
çözüm getirir ama her zaman çözüme ulaşamaz(newton metodu gibi), bazı metodlarda her zaman çözüme
ulaşır fakat iterasyon prosesi çok zaman alır (iki bölge metodu gibi). Bu yüzden belli bir proses için seçilecek
metod önem taşır.
Sıvı suyun termofiziksel özelliklerinin hesaplanmasında yine eğri uydurma formüllerinden yararlanılmıştır.
Yalnız bu formüllerde direk olarak veri girilmiş ve kübik şerit interpolasyon formülü ile eğri uydurma sonuçları
elde edilmiştir.
4. BENZEŞİM VE PROGRAM İÇERİKLERİ
Yukarıda verilen temel eşitlikler kullanılarak havanın termodinamik ve termofiziksel özelliklerini hesaplayan
Gas.java sınıfı, su ve su buharının özelliklerini hesaplayan steam.java, suyun termofiziksel özelliklerini
hesaplayan liquid_CS.java, dairesel kanatlı ısı değiştirici sonlu farklar modelini modelini hesaplayan
kanatliisıdegistirici3.java ve özel bir dairesel kanatlı ısı değiştirici örneğini hesaplayan
kanatliisidegistiricitest3.java programları geliştirilmiştir. Program kodlarının hepsine www.turhancoban.com
adresinden ulaşılabilir. Burada örnek ısı değiştiricimizin fiziksel şartlarını ve programımızdan hesaplanan
hesap sonuçlarını verelim. Örnek problemimizde kanatlar arası mesafe 6 mm, kanat kalınlığı 0.32 mm, kanat
dış çapı 32 mm olarak alınmıştır. Isı değiştiricide 3 sıra boru 9 şaşırtılmış dizi olarak yerleştirilmiştir. Boru içi
çapı 9 mm, boru dışı çapı 12 mm'dir. Isı değiştirici 0.4 m boyunda , 0.4 m eninde ve 0.078 m genişliğindedir.
Boru ve kanat malzemesi aliminyup olup ısı iletim katsayısı 220 W/mK olarak alınmıştır. Isı değiştiricisi su giriş
sıcaklığı 45 derece C, su çıkış sıcaklığı 35 derece C ve hava giriş sıcaklığı 20 C, hava hızı 2.5 m/s için
benzeşim sonuçları :

şeklindedir.
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