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UÇAK KANATLARINDA DOLU HASAR ANALİZİ 

ÖZET 

Bu bitirme çalışmasında kompozit bir yüzey üzerine dolu taneciklerinin çarpması sonucunda 

oluşabilecek hasar, akma, deformasyon, gerilme ve gerinim durumları incelenmiştir. İnceleme 

için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmış olup Lagrange-SPH yaklaşımlarının birleşik bir hali 

ile de modelleme yapılmıştır. Modelleme ve analiz için LS-DYNA adlı açık kaynaklı sonlu 

elemanlar yazılımı kullanılmıştır. Literatür araştırmaları sonucunda dolu taneciği ve kompozit 

plakanın çarpışması sonucunda oluşacak, gerilme, gerinim, şekil değişimi, hasar, akma ve kritik 

delaminasyon hasarı kuvveti durumlarını etkileyen faktörlerin dolu taneciğinin boyutları, dolu 

taneciğinin kompozit plakaya çarpma hızı ve kompozit plaka kalınlığı olduğu belirlendiğinden 

üç farklı dolu hızı, üç farklı dolu çapı ve üç farklı plaka kalınlığı için ayrı ayrı modelleme ve 

analizler yapılmıştır. 

Yapılan analizlerin sonuçları ışığında elde edilen gerilme değerleri, önce Von-Mises ve 

Drucker-Prager akma kriterleri açısından incelenip kompozit plakalar üzerinde akma 

gerçekleşme durumuna daha sonra da Tsai-Wu ve Chang arıza kriterleri açısından incelenip 

arıza meydana gelme durumuna bakılmıştır. Daha sonra da şekil değişimi analizleri yapılıp 

meydana gelen göçük miktarları enerji eşitliğiyle hesaplanan göçük miktarıyla 

karşılaştırılmıştır ve delaminasyon arıza kritik kuvveti hesabı yapılmıştır. 
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HAİL DAMAGE ANALYSIS ON WINGS 

SUMMARY 

Failure, yield, deformation, stress and strain situations that may occur for hail impact on a 

composite plate are investigated in this graduation project. Finite Element Method is used for 

this investigation and modelling has been made by using a combine way of Lagrange and 

Smoothed Particle Hydrodynamics approaches. LS-DYNA is an open source finite element 

code that is used for this analysis and modelling. In the light of literature researches, stress, 

strain, dent, failure, yield and delamination thresold force situations that may occur for hail 

impact on a composite surface can be affected by dimensions of hailstone, hailstone impact 

velocity and thickness of composite plate. Therefore modelling and analysis processes are 

repeated for three different hailstone diameters, three different hailstone impact velocities and 

three different composite plate thicknesses. 

As a result of these analyses, principal stress values are obtained and they are used for Von-

Mises and Drucker-Prager yield criterias to investigate about yield condition and they are used 

for Tsai-Wu and Chang failure criterias to investigate about failure condition.  

Then, denting analyzes were made and the amount of dent occurred was compared with the 

amount of dent calculated by energy equation and delamination thresold force calculation is 

made.
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1.  GİRİŞ 

1.1 ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Çalışmanın temel amacı çeşitli boyutlardaki ve hızlardaki dolu taneciklerinin uçak yüzeylerine 

çarpması sonucu uçak yüzeylerinde nasıl bir etki oluşturacağını incelemektir. Malzeme 

teknolojisinin de gelişmesiyle uçak yüzeylerinde kompozit malzemelerin kullanımının artması 

ve kompozit malzemelerde delaminasyon riskinin yüksek olması sebepleriyle dolu hasarı 

uçaklar için çok kritik bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolu hasarları, dolu 

taneciklerinin kütleleri çok düşük ve hızları yüksek olduğundan ötürü düşük enerjili darbeler 

sınıfına girmektedir. 

Dolu hasarları, uçağın özellikle aşağıdaki kısımlarındaki yüzeyler üzerinde görülen yüksek hızlı 

darbeler içinde en tehlikeli ve kritik olanların başında gelmektedir: 

• Gövdenin burun kısmı 

• Kanat hücum kenarı üst yüzeyi 

• Kuyruk hücum kenarı üst yüzeyi 

• Motor bölgesi hava alığı yüzeyi 

Özellikle motor bölgesinde hava alığı yüzeyinde oluşacak hasarın büyüklüğüne bağlı olarak 

uçuş sırasında motorun arızalanmasına ve uçağın düşmesine kadar gidecek sonuçlara yol 

açabilmektedir. [1] 

Dolu hasarları uçak yerde park halindeyken de uçuş sırasında da gerçekleşebilmektedir.  

Uçaklarda dolu hasarı, göçük, delaminasyon ve komple penetrasyon şekillerinde meydana 

gelebilir. Dolu taneciklerinin uçak yüzeylerinde oluşturduğu çöküntü, çatlak ve delik gibi 

hasarların uçak kazalarına dahi yol açtığı görülmüştür. Özellikle havacılık alanında kompozit 

malzemelerin kullanımı yaygınlaştıktan sonra dolu hasarı uçaklar için çok daha kritik etkiye 

sahip olmuştur; çünkü kompozit yüzeylerde oluşan delaminasyon hasarları birçok kez gözle 

ayırt edilemez boyutta geliştiğinden bir anda arızaya yol açabilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü uçak yüzeyleri üzerinde dolu taneciklerinin etkisi 

deneysel ve simülatif yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Özellikle simülasyon yolu ile çeşitli 

senaryolar altında uçak yüzeylerinin nasıl sonuç verdiği gözlenebilmektedir. 

Dolu hasarının analitik hesaplamaları, düz ince plaka üzerine küresel buz mermilerinin normal 

yönde etkisi şeklinde varsayım yapılarak idealleştirilebilir. Bu yüzden uçak kanat yüzeyi düz 

bir plaka olarak idealleştirilerek simüle edilmiştir. 



2 
 

1.2 KOMPOZİT MALZEME 

Kompozit malzemeler, makroskopik seviyede birleştirilen iki veya daha fazla kombine 

bileşenden oluşan yeni tip yapısal bir malzemedir. Kompozit malzemelerin ortaya çıkmasındaki 

temel sebep günümüz teknolojilerinin gerektirdiği güç/ağırlık oranı, dayanım, sertlik, korozyon 

direnci, yorulma performansı, ısıl performans ve şekil verilebilirlik gibi gereksinimlerini metal, 

seramik veya polimer malzemelerin tek başına sağlayamayışından gelmektedir. [2] 

Kompozit yapılarda yükü taşıyan dayanımı yüksek fiber elemanları ve fiberler arasındaki 

sürekli bir yapı oluşmasını sağlayan matrislerden oluşur. Katmanlı yapıdan oluşan bir 

kompozitte matris, yapısal fiberlerin arasında bağlantı sağlayarak, malzemeye uygulanan 

yüklerin dağılımını sağlar. Matris yapı olmaksızın, kompozit yapı ancak gerilme yüklerine 

direnç gösterebilen bir dizi fiberden ibaret olur. Kompozit yapılarda fiber oryantasyonunu 

çeşitli kılarak yapının farklı yönlerdeki dayanımını artırabiliriz, çünkü fiber doğrultusuna 

normal doğrultularda kompozit dayanımı daha zayıf olur. [3] 

Kompozitler, düzleme dik yüke maruz kaldığında hasara karşı daha hassastır ve meydana gelen 

hasar, yüzey altı matris çatlakları ve farklı katmanlar arasındaki delaminasyonlar şeklindedir. 

Kompozitler üzerindeki darbe hasarlarında sırayla matris kırılması, delaminasyon, ve fiber 

kırılmaları şeklinde arıza modları görülmektedir. Matris kırılması sırasında malzemenin 

dayanım ve sertlik özellikleri zayıflarken, delaminasyon hasar moduna geçildiğinde malzeme 

yük taşıma kapasitesini kaybetmeye başlar. Hangi hasar modunun görülebileceği, kompozitin 

malzeme özelliklerine ve darbe etken maddenin boyutsal parametrelerine bağlı olur. [4] 

Kompozit yüzeylerde katmanlar arası bölgelerde sertlik değişimleri yüksek olduğundan, dolu 

taşları bu bölgelerde gerilme yığılmaları oluşturur. Kompozit malzemeler düşük enerjili 

darbeler altında gevrek davranır ve anizotropik özelliğinden ve darbe olayının dinamik 

gerçekleşmesinden ötürü karmaşık hasar mekanizmalarına sahiptir. Bu sebeplerden ötürü 

kompozit malzeme yüzeylerinde dolu hasarı metalik malzemelere göre daha kritik olur.  

Mevcut çalışmanın konusu olan analizde ise T800-3900 karbon fiber prepreg kompozit 

malzeme modellenmiştir. Fiber malzemesi karbon ve matris malzemesi epoksi plastik olan bu 

malzemenin dayanım/ağırlık oranı metallere göre yüksektir. Ortotropik malzemelerin üç 

simetri düzlemi olur. Bu simetri düzlemleri birbirine dik olup mekanik ve termal özellikler bu 

üç yönde birbirine farklılık göstermektedir. Bu simetri düzlemlerine paralel olan yükler normal 

gerilme oluştururken bu simetri düzlemlerine paralel olmayan yükler kesme gerilmeleri 

oluştururlar. [5]  
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2. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ UYGULAMASI 

2.1 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ 

Dolu hasar olayları mikrosaniyeler içerisinde gerçekleştiği ve dolu taneciği ile plaka arasındaki 

yük transferi dinamik olduğu için geçiş dinamik sonlu eleman yöntemi ile modelleme ve analiz 

yapılır. SEM kullanılarak gerilme, gerinim, boyutsal şekil değiştirme miktarları gibi birçok veri 

elde edilebildiğinden mühendislik uygulamalarında çok yaygın kullanılan sayısal çözüm 

yöntemidir. SEA malzeme özellikleri, başlangıç, sınır ve temas koşulları belirlenmiş fiziksel 

sistemlerin matematiksel ifadesi ile yapılmaktadır. Karmaşık gözüken bir sistem, birbirine 

düğüm noktalarıyla bağlanmış basit sonlu elemanlara ayrılarak bu sonlu elemanlar üzerinde 

sınır koşullarını sağlayacak şekilde fiziksel büyüklüklerin davranışlarını tanımlayan 

fonksiyonlar uygulanarak bir kısmı diferansiyel denklem sistemi elde edilir ve bu denklem 

sistemindeki bilinmeyenler iteratif bir yöntem ile, her bir sonlu eleman için çözülür. 

SEM için dolu taşlarının modellenmesi için kullanılan iki tip yaygın modelleme yöntemi vardır. 

Standart Lagrange modellemesinde dolu taneciği elemanlarındaki büyük bozunumların analizin 

sonlanamamasına kadar gidebilen süreksizliklere yol açma riski bulunduğundan ve PPH 

modellemesinde de sınır koşullarının belirlenmesinin zorluğu nedeniyle bu iki yöntem arasında 

geçişlere izin verecek sonlu eleman kodları geliştirilmiştir. [6,7] 

PPH modellemesinde, bütün bir ağ yapısı yerine düğüm noktası parçaçıkları ve aralarındaki 

bağlantıların tutulduğu bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Malzemenin fiziksel özelliklerine dair 

tüm bilgiler artık her bir düğümde hesaplanmaktadır. Komşu düğüm parçacıkları da 

aralarındaki mesafeye bağlı olarak birbirinin özelliklerini etkilerler. PPH modellemesi standart 

Lagrange kullanılan bir modele göre düşük deformasyonlarda daha gerçekten uzak sonuçlar 

verirken, deformasyon miktarı arttıkça sonuçların gerçeğe yakınsama oranı artar. İlk etapta 

klasik Lagrange formülasyonu kullanılarak malzeme özellikleri ve sınır koşullarında süreklilik 

gösterilen bir model oluşturulur ve modelin bazı kısımları muhtemel PPH geçiş elemanları 

olarak belirlenir. Önceden belirlenen gerilme, gerinim veya deformasyon değeri aşıldığı 

takdirde PPH parçaları oluşmaya başlar. Sonuç olarak analiz ve kompozit plaka modellemesi 

için LS-DYNA adlı açık sonlu elemanlar yazılımı kullanılırken, dolu taşı parçaları da PPH 

modellemesi kullanılarak modellenir. [6,7] 

Üç farklı dolu hızı (50-100-150 m/s), üç farklı dolu çapı (25.4-50.8-76.2 mm) ve üç farklı plaka 

kalınlığı (1.6-3.2-4.8 mm) için ayrı ayrı modelleme ve analizler yapılmıştır. 
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2.2 ANALİZ MODELİ OLUŞTURMA SÜRECİ 

Analiz modeli oluşturmaya önce 0.2m x 0.2m kompozit plakayı oluşturmak ile başlanmıştır. 

Kompozit plaka oluşturulurken 2500 sonlu elemana ayrılarak modellenmiştir. Belirlenen 

kompozit plaka kalınlıkları plakanın en ve boyuna göre çok küçük olduğundan 2 boyutlu ağ 

yapıları oluşturulmasının yeterli olacağı tespit edilmiştir.  Kompozit plakalar kat kat modellenir 

ve her kat ortotropik kompozit malzemeden oluşmaktadır. Elemanlar, karışık enerji moduna 

dayalı katlar arası gerilme ve kuadratik gerilme kriterini temel alan hasar başlangıcına sahip bir 

çekme-kopma yasasına dayanır. Kırılma enerjisi parametreleri, hasar yayılmasını belirlemek 

için kullanılır. Malzeme atanırken de *MAT054-ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE 

malzeme modeli kullanılmıştır. 

Kullanılan malzeme T800-3900 karbon fiber kompozit malzemedir ve malzemenin fiziksel 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. [8]. 

Özellik Değer 

𝜌 (kg/m3) 2700 

E11 (GPa) 16,01 

E22 (GPa) 8,97 

E33(GPa) 8,97 

 ʋ12 0,28 

  ʋ13 0,28 

  ʋ23 0,36 

G12 (GPa) 6,21 

G13 (GPa) 6,21 

G23 (GPa) 3,45 

XT (GPa) 2,843 

XC(GPa) 1,553 

YT(GPa) 0,166 

YC (GPa) 0,033 

SXY (GPa) 0,1 

GIC(J/m2) 710 

GIIC(J/m2) 2200 

GIIC(J/m2)) 1700 

Tablo 2. 1 T800-3900 malzeme özellikleri 
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Dolu taneciği modellemesi için de belirlenen çaplarda katı küre modeller tanımlanır ve *MAT-

010_SPALL-ELASTIC_PLASTIC_HYDRO_SPALL malzeme modeli kullanılarak malzeme 

özellikleri atanır. Bu malzeme modeliyle modellenen dolu taneciği, yüksek sertlik özelliğine 

sahip olurken kırılma yaşadığı zaman akışkan davranışı gösterir. Dolu tanecikleri düşük 

gerinim oranlarında sünek davranış gösterirken gerinim oranı arttıkça gevrekleşir. 

*DEFINE_ADAPTIVE_SOLID_TO_SPH kartı ile dolu modellemesinde Lagrange-SPH geçişi 

sağlanır. Dolu taneciği özellikleri aşağıda verilmiştir: [9,10,11] 

Özellik Değer 

Özkütle (kg/m3) 846 

Kayma Modülü (GPa) 3.46 

Akma Dayanımı (MPa) 10.3 

Plastik Sertlik Modülü (GPa) 6.89 

Yığın Esneklik Modülü (GPa) 8.99 

Nihai Akma Gerilmesi (MPa) -4 

Tablo 2. 2 Dolu taneciği malzeme özellikleri 

Dolu taneciğinin hareketini tanımlamak için de Gruneisen durum denklemi tanımlanması 

gerekmektedir. Gruneisen durum denklemi ile tanımlanan sıkıştırılmış kristal parçanın sıcaklık-

basınç ilişkisini ve hacim değişimi ile mekanik özellikler arasındaki ilişki tanımlanır. C0 

parametesi dalga hızını, S değerleri şok dalgası hızının parçacık hızına göre türevinin 

katsayılarını γ0 ve α da Gruneisen sabitlerini verir. Su için kullanılan durum denklemi 

parametreleri aşağıda verilmiştir: [12] 

 

 

 

 

Tablo 2. 3 Dolu taneciği durum denklemi 

Dolu taneciği ve kompozit plakanın geometrisi ve malzeme özelliklerini tanımladıktan sonra 

tanecik ve plaka arasındaki temas sonrasında kompozit plaka üzerindeki değişimin gerçeğe 

yakın modellenebilmesi için temas *CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE 

komutu ile tanımlanır. Daha sonra ise kompozit plakanın kenarları sabit mesnetli olacak şekilde 

sınır koşulu tanımlanırken dolu taşına da başlangıç koşulu olarak kompozit plaka üzerine 

çarpma hızı atanır. Bütün bunlar gerçekleştirildikten sonra en son olarak simülasyonun süresi 

ve verilerin alınma sıklığı atanır ve modelleme tamamlanır. 

Parametre Değer 

C0 (m/s) 1647 

S1 1.92 

S2 0 

S3 0 

γ0 0 

α 0 
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3. ANALİZ SONUÇLARI 

3.1. GERİLME DAĞILIMLARI 

3.1.a. BİRİNCİL TEMEL GERİLME DAĞILIMLARI 

25.4 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 2 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 1 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 3 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 6.68 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 3.920 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.949 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 4 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 5 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 16.23 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 6.041 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 4.049 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 6 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 7 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 21.38 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 11.97 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 8.739 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

Şekil 3. 8 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 9 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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50.8 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 11 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 10 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 12 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 52.83 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 22.40 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 15.73 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 13 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 14 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 102.7 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 44.86 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 25.59 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır.  

50.8 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

Şekil 3. 15 50.8 mm-100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 16 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 146.7 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 74.75 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 52.48 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

 

 

Şekil 3. 17 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 18 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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76.2 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 20 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 19 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 21 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 151.3 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 76.42 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 36.11 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 22 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 23 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 308.5 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 128.0 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 56.14 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır.  

76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu birincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 24 76.2 mm-100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 25 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 702.0 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 282.4 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 81.60 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 26 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 27 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki birincil temel gerilme dağılımı 
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3.1.b. İKİNCİL TEMEL GERİLME DAĞILIMLARI 

25.4 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 30 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme 

dağılımı 

Şekil 3. 29 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme 

dağılımı 

Şekil 3. 28 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme 
dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 4.462 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 2.302 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.393 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 3. 32 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 31 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme 

dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 10.49 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 3.795 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 2.354 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 33 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 34 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 16.51 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 5.404 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 4,114 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3. 35 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 36 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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50.8 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 37 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 38 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 39 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 29.44 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 12.98 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 8.763 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 3. 41 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 40 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 44.45 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 23.26 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 14.73 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 3. 42 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 43 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 56.32 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 32.37 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 20.61 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 3. 44 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 45 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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76.2 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 47 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 46 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 48 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 34.73 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 28.78 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 17.55 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 3. 49 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 50 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 84.85 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 45.63 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 34.79 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu ikincil temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 51 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 52 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 155.0 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 55.14 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 38.84 

MPa olarak göze çarpmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 53 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 54 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki ikincil temel gerilme dağılımı 
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3.1.c. ÜÇÜNCÜL TEMEL GERİLME DAĞILIMLARI 

25.4 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 55 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 56 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 57 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 1,008*10-2 MPa olup 

bu değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 1,185*10-3 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 

4,384*10-4 MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının 

plaka üzerinde doğrudan temas ettiği bölgenin sınır çevresinde görülüp bu noktalardan 

uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 3. 59 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 58 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 0.2119 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 0.1298 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 0.0536 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

Şekil 3. 60 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 61 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 1.005 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 0.7475 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 0.3748 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

 

Şekil 3. 62 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 63 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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50.8 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 65 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 64 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 66 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 5.16 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 3.911 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 3.663 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 3. 67 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 68 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 28.17 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 12.65 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 7.66 MPa 

olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 3. 69 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 70 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 41.47 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 18.70 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 7.28 MPa 

olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

Şekil 3. 71 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 72 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

 

 

Şekil 3. 73 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 74 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 75 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 13.8 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 9.443 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 4.609 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 76 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 77 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

 



40 
 

Şekil 3. 78 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 43.26 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 30.73 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 11.16 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu üçüncül temel gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 79 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 
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Şekil 3. 80 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

Şekil 3. 81 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki üçüncül temel gerilme dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde bu yönde görülen en büyük gerilme 265.3 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 98.54 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plakada ise 57.31 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum gerilme değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde 

doğrudan temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri 

azalmaktadır. 
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3.1.d. DÜZLEMSEL KAYMA GERİLMESİ DAĞILIMLARI 

25.4 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 82 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 83 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 84 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 1.712 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 0.619 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 0.445 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 85 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 86 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 87 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 5.062 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 2.069 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 0.775 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 88 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 89 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 90 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 8.777 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 2.733 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.998 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 
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50.8 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 91 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 92 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 93 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 11.5 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 5.626 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 2.069 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 94 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

 

Şekil 3. 95 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 96 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 35.49 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 13.32 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 6.657 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 97 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 98 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 99 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 80.98 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 29.57 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 15.94 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

 

 

 

 



50 
 

76.2 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 100 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 101 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 102 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 43.45 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 15.07 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 10.94 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 103 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 104 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 105 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 95.73 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 24.83 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 16.65 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu elde edilen düzlemsel kayma gerilme dağılımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 106 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 
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Şekil 3. 107 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

Şekil 3. 108 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi dağılımı 

 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen en büyük kayma gerilmesi 162.9 MPa olup bu 

değer 3.2 mm kalınlığındaki plaka için 119.0 MPa, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 25.24 

MPa olarak göze çarpmaktadır. Bu maksimum kayma gerilmesi değerleri dolu taşlarının plaka 

üzerinde doğrudan temas ettiği noktaların sınır çevrelerinde görülüp düzleme çapraz doğrultuda 

yayılmaktadır ve bu noktalardan uzaklaştıkça gerilme değerleri azalmaktadır. 
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3.2 ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANALİZLERİ 

Bu bölümde dolu taneciği ile kompozit plakanın teması sonucu oluşan şekil değişikliği durumu 

incelenecektir. Dolu taneciğinin kompozit plakaya çarptığı yerlerde göçük oluşumu 

gözlenmiştir. 

25.4 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 109 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 110 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 111 25.4 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 0.355 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 0.1098 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 0.058 mm olarak 

göze çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas 

ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 112 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 113 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 114 25.4 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 1.724 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 1.243 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.131 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

25.4 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 115 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 116 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 117 25.4 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 2.919 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 2.216 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.142 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 
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50.8 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 118 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 119 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 120 50.8 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 2.528 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 1.778 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 1.461 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 121 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 122 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 123 50.8 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 6.581 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 4.699 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 3.358 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

50.8 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 124 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 125 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 126 50.8 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 8.657 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 6.223 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 4.490 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 
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76.2 mm çapında 50 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 127 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 128 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 129 76.2 mm- 50 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 5.463 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 2.273 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 0.987 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 100 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 130 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 131 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 132 76.2 mm- 100 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 10.68 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 7.088 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 6.359 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 

76.2 mm çapında 150 m/s hızında dolu taşlarının çeşitli kalınlıklardaki plakalar üzerine düşmesi 

sonucu göçük analiz sonuçları aşağıdaki görsellerde verilmiştir: 

Şekil 3. 133 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 1.6 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 
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Şekil 3. 134 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 3.2 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

Şekil 3. 135 76.2 mm- 150 m/s doluya maruz kalan 4.8 mm kalınlıktaki plaka üzerindeki göçük analizi 

 

1.6 mm kalınlığındaki plaka üzerinde görülen göçük derinliği 12.37 mm olup bu değer 3.2 mm 

kalınlığındaki plaka için 10.76 mm, 4.8 mm kalınlığındaki plaka için ise 7.313 mm olarak göze 

çarpmaktadır. Bu göçük derinliği değerleri dolu taşlarının plaka üzerinde doğrudan temas ettiği 

noktalarda görülüp bu noktalardan uzaklaştıkça şekil değiştirme miktarları azalmaktadır. 
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4. AKMA-HASAR ve DEFORMASYON DURUMLARI İNCELEMESİ 

4.1. AKMA KRİTERİ HESAPLAMALARI 

Analizler sonucunda her kompozit plaka-dolu taşı kombinasyonu için temel gerilme dağılımları 

elde edilmiş olup bu gerilme değerleri üzerinden kompozit plaka yüzeylerinde akma 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda ön tahmin yapabilmek için iki farklı kriter 

kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

İlk olarak Von-Mises kriteri ele alınarak hesaplamalar yapılır. Von-Mises gerilmesi, çok 

doğrultulu eksenel gerilme büyüklüklerinden elde edilen tek yönlü bir eşdeğer gerilme 

büyüklüğüdür ve bu kritere göre Von-Mises gerilmesi, deviatorik şekil değiştirme enerjisinin 

bir ölçüsü olarak kullanılır ve bu gerilme değeri çekme doğrultusundaki akma gerilmesini aştığı 

zaman akmanın gerçekleştiği varsayılmaktadır. 

Şekil değiştirme enerjisi:  

𝐸𝐷 =
1

12𝐺
∗ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] 

Akma distorsiyonu hesabı için 𝜎1 yerine 𝜎𝑦, 𝜎2 ve 𝜎3 yerine 0 konarak işlem yapılır: 

𝐸𝐴 =
1

12𝐺
∗ [(𝜎𝑌 − 0)2 + (0 − 0)2 + (0 − 𝜎𝑌)2] 

𝐸𝐴 =
1

6𝐺
∗ (𝜎𝑌)2 

𝐸𝐴 = 𝐸𝐷 

1

12𝐺
∗ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] =

1

6𝐺
∗ (𝜎𝑌)2 

√
1

2
∗ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] = 𝜎𝑌 

√
1

2
∗ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] − 𝜎𝑌 = 0 

𝜎𝑉𝑀 − 𝜎𝑦 = 0 

Enerji eşitliği yapıldığında çıkan sonuca göre Von-Mises gerilmesi çekme yönündeki akma 

gerilmesine ulaştığında veya aştığında akma gerçekleşmektedir. [13] 
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Von-Mises kriterine göre analizi yapılan tüm dolu-taşı kompozit plaka kombinasyonları için 

akma hesabı yapılmış olup sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Von-Mises akma kriteri hesaplamalarından çıkan sonuca göre, 1.6 mm kompozit plaka üzerinde 

50.8 mm ve 76.2 mm çaplı dolu taşları 50 m/s, 100 m/s ve 150 m/s hız değerlerinde plakaya 

çarptığı zaman plaka üzerinde akma oluşturmaktadır. 3.2 mm kompozit plaka üzerinde 50.8 

mm çaplı, 150 m/s hızla hareket eden dolu taşları plaka üzerinde akma oluşturmaktadır. Aynı 

plaka üzerinde 76.2 mm çaplı dolu taşları 50 m/s, 100 m/s ve 150 m/s hız değerlerinde çarptığı 

taktirde akmaya yol açar. 4.8 mm kompozit plaka için ise 76.2 mm çaplı, 100 m/s ve 150 m/s 

hızlarında hareket eden dolu taşları akmaya neden olur. 

Tablo 4. 1 Von-Mises akma kriteri hesabı sonuçları 

d(mm) V (m/s) t(mm) σ11 (Mpa) σ22 (Mpa) σ33 (Mpa)  σvm (Mpa) f(Von Mises)

25,40 50,00 1,60 6,680 4,462 0,0101 5,883 -27,117

25,40 50,00 3,20 3,920 2,302 0,0012 3,411 -29,589

25,40 50,00 4,80 1,949 1,393 0,0004 1,739 -31,261

25,40 100,00 1,60 16,230 10,490 0,2119 14,056 -18,944

25,40 100,00 3,20 6,041 3,795 0,1298 5,168 -27,832

25,40 100,00 4,80 4,049 2,354 0,0536 3,473 -29,527

25,40 150,00 1,60 21,380 16,510 1,0050 18,429 -14,571

25,40 150,00 3,20 11,970 5,404 0,7475 9,766 -23,234

25,40 150,00 4,80 8,739 4,114 0,3748 7,257 -25,743

50,80 50,00 1,60 52,830 29,440 5,1600 41,286 8,286

50,80 50,00 3,20 22,400 12,980 3,9110 16,013 -16,987

50,80 50,00 4,80 15,730 8,762 3,6630 10,492 -22,508

50,80 100,00 1,60 102,700 44,450 28,1700 67,871 34,871

50,80 100,00 3,20 44,860 23,260 12,6500 28,431 -4,569

50,80 100,00 4,80 25,590 14,730 7,6660 15,638 -17,362

50,80 150,00 1,60 146,700 56,320 41,4700 98,647 65,647

50,80 150,00 3,20 74,750 32,370 18,7000 50,619 17,619

50,80 150,00 4,80 52,480 20,610 7,2800 40,227 7,227

76,20 50,00 1,60 151,300 34,730 13,8000 128,322 95,322

76,20 50,00 3,20 76,420 28,780 9,4430 59,705 26,705

76,20 50,00 4,80 36,110 17,550 4,6090 27,425 -5,575

76,20 100,00 1,60 308,500 84,850 43,2600 247,084 214,084

76,20 100,00 3,20 128,000 45,630 30,7300 90,742 57,742

76,20 100,00 4,80 56,140 35,490 11,1600 38,997 5,997

76,20 150,00 1,60 702,000 155,000 265,3000 501,040 468,040

76,20 150,00 3,20 282,400 52,140 98,5400 210,923 177,923

76,20 150,00 4,80 81,600 38,840 57,3100 37,145 4,145

Dolu Plaka Hasar Kriterleri
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Von-Mises kriteri dışında bir diğer akma kriteri olarak da Drucker-Prager akma kriteri 

karşımıza çıkmaktadır. Bu kritere göre Hidrostatik gerilim ile etkin gerilim arasında lineer bir 

korelasyon bulunmaktadır. Hidrostatik basınç artışı ile beraber çekme, basma ve kayma 

yönündeki akma gerilmeleri önemli oranda artış göstermektedir. Polimer, seramik ve kompozit 

malzemelerin akma durumlarını incelemek için etkili bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kritere göre deviatorik gerilme tensörünün ikinci katsayısı ve gerilme tensörünün birinci 

katsayısı arasında aşağıdaki matematiksel ilişki kurulmuştur. 

√𝐽2 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐼1 

Deviatorik gerilme tensörünün ikinci katsayısı: 

𝐽2 =
1

6
∗ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2] 

Gerilme tensörünün birinci katsayısı: 

𝐼1 =
𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3

3
 

A ve B iki tane sabit olup çekme ve basma yönündeki akma gerilmelerinin fonksiyonudurlar. 

𝐴 =
2 ∗ 𝜎𝑐 ∗ 𝜎𝑡

√3 ∗ (𝜎𝑐 − 𝜎𝑡)
 

𝐵 =
−𝜎𝑐 + 𝜎𝑡

√3 ∗ (𝜎𝑐 + 𝜎𝑡)
 

𝑓 = √𝐽2 − 𝐴 − 𝐵 ∗ 𝐼1 

Yukarıdaki f değeri pozitif olduğu zaman plaka üzerinde akma gerçekleştiği kabul edilmektedir. 

[14]. 
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Drucker-Prager kriterine göre analizi yapılan tüm dolu-taşı kompozit plaka kombinasyonları 

için akma hesabı yapılmış olup sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Drucker-Prager akma kriteri hesaplamalarından çıkan sonuca göre, 1.6 mm kompozit plaka 

üzerinde 50.8 mm ve 76.2 mm çaplı dolu taşları 50 m/s, 100 m/s ve 150 m/s hız değerlerinde 

plakaya çarptığı zaman plaka üzerinde akma oluşturmaktadır. 3.2 mm kompozit plaka üzerinde 

50.8 mm çaplı, 150 m/s hızla hareket eden dolu taşları plaka üzerinde akma oluşturmaktadır. 

Aynı plaka üzerinde 76.2 mm çaplı dolu taşları 50 m/s, 100 m/s ve 150 m/s hız değerlerinde 

çarptığı taktirde akmaya yol açar. 4.8 mm kompozit plaka için ise 76.2 mm çaplı, 100 m/s ve 

150 m/s hızlarında hareket eden dolu taşları akmaya neden olur. Sonuç olarak Von-Mises ve 

Drucker-Prager akma kriterlerinin sonuçları birbirleriyle örtüşmektedir. 

Tablo 4. 2 Drucker-Prager akma kriteri hesabı sonuçları 

d(mm) V (m/s) t(mm) σ11 (Mpa) σ22 (Mpa) σ33 (Mpa) J2 (Mpa) f (Ducker-Prager)

25,40 50,00 1,60 6,680 4,462 0,0101 11,538 -39,860

25,40 50,00 3,20 3,920 2,302 0,0012 3,878 -43,189

25,40 50,00 4,80 1,949 1,393 0,0004 1,008 -45,266

25,40 100,00 1,60 16,230 10,490 0,2119 65,861 -29,052

25,40 100,00 3,20 6,041 3,795 0,1298 8,903 -40,730

25,40 100,00 4,80 4,049 2,354 0,0536 4,021 -43,063

25,40 150,00 1,60 21,380 16,510 1,0050 113,210 -21,911

25,40 150,00 3,20 11,970 5,404 0,7475 31,790 -34,929

25,40 150,00 4,80 8,739 4,114 0,3748 17,555 -38,266

50,80 50,00 1,60 52,830 29,440 5,1600 568,173 10,013

50,80 50,00 3,20 22,400 12,980 3,9110 85,471 -23,154

50,80 50,00 4,80 15,730 8,762 3,6630 36,694 -30,638

50,80 100,00 1,60 102,700 44,450 28,1700 1535,470 59,276

50,80 100,00 3,20 44,860 23,260 12,6500 269,436 -0,021

50,80 100,00 4,80 25,590 14,730 7,6660 81,518 -20,015

50,80 150,00 1,60 146,700 56,320 41,4700 3243,737 103,735

50,80 150,00 3,20 74,750 32,370 18,7000 854,089 30,215

50,80 150,00 4,80 52,480 20,610 7,2800 539,404 6,677

76,20 50,00 1,60 151,300 34,730 13,8000 5488,813 103,635

76,20 50,00 3,20 76,420 28,780 9,4430 1188,235 31,148

76,20 50,00 4,80 36,110 17,550 4,6090 250,709 -9,242

76,20 100,00 1,60 308,500 84,850 43,2600 20350,218 263,568

76,20 100,00 3,20 128,000 45,630 30,7300 2744,713 83,686

76,20 100,00 4,80 56,140 35,490 11,1600 506,929 14,619

76,20 150,00 1,60 702,000 155,000 265,3000 83680,330 674,775

76,20 150,00 3,20 282,400 52,140 98,5400 14829,521 241,328

76,20 150,00 4,80 81,600 38,840 57,3100 459,927 42,474

Dolu Plaka Hasar Kriterleri
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4.2. HASAR KRİTERİ HESAPLAMALARI 

Analizler sonucunda her kompozit plaka-dolu taşı kombinasyonu için temel gerilme dağılımları 

elde edilmiş olup bu gerilme değerleri üzerinden kompozit plaka yüzeylerinde kalıcı hasar 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda ön tahmin yapabilmek için iki farklı kriter 

kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

İlk olarak Tsai-Wu kriteri ele alınarak hesaplar yapılır. Tsai-Wu kriteri anizotropik kompozit 

malzemeler için uygun bir hasar kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır, bileşik yükler için de çok 

etkindir, ancak Tsai-Wu kriteri uygulanarak yapılan hesaplarda gerinim oranı etkisi göz ardı 

edilmektedir. Tsai-Wu kriteri düzlem dışı gerilmelerin ihmal edilebilir boyutta olduğu ince 

kabuk yapılarında laminat hasarlarını belirlemede de etkin bir yöntemdir. Tsai-Wu ve Chang 

kriterleri hesaplamalarında kullanılan temel parametreler aşağıda verilmiştir: 

𝜎1: laminat üzerindeki fiber boyunca gerilme 

𝜎2: laminat üzerindeki normal doğrultuda gerilme 

𝜎12: laminat üzerindeki düzlemsel kayma gerilmesi 

𝑋𝑡: fiber doğrultusunda çekme dayanımı 

𝑋𝑐: fiber doğrultusunda basma dayanımı 

𝑌𝑡: fibere normal doğrultuda çekme dayanımı 

𝑌𝑐: fibere normal doğrultuda basma dayanımı 

𝑆𝑥𝑦: düzlemsel kayma dayanımı 

Tsai-Wu kriterine göre arıza hesaplamaları aşağıda verilmiştir: [15] 

Çekme doğrultusunda fiber arıza hesabı ( 𝜎1 > 0 ): 

(
𝜎1

𝑋𝑡
)2 + (

𝜎12

𝑆𝑥𝑦
)2 = 1 

Basma doğrultusunda fiber arıza hesabı ( 𝜎1 < 0 ): 

𝜎1 + 𝑋𝑐 = 0 

Matris arıza hesabı: 

𝜎1
2

𝑌𝑐𝑌𝑡
+ (

𝜎12

𝑆𝑥𝑦
)2 +

(𝑌𝑐 − 𝑌𝑡)𝜎2

𝑌𝑐𝑌𝑡
= 1 
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Analizi yapılan her plaka-dolu taşı kombinasyonu için Tsai-Wu kriterine göre yapılan 

hesaplamaların sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Fiber ve matris doğrultularındaki gerilmeler çekme yönünde olduğundan arıza tahmininde 

çekme yönündeki arıza hesapları uygulanır. 

Tsai-Wu arıza kriteri hesaplamalarının sonuçları ışığında 1.6 mm plaka üzerinde 76.2 mm çaplı 

150 m/s hızıyla hareket eden dolu taşlarının fiber ve matris arızalarına yol açması beklenirken 

3.2 mm plaka üzerinde 76.2 mm çaplı 150 m/s hızıyla hareket eden dolu taşlarının fiber 

arızalarına yol açması beklenmektedir. 

Tablo 4. 3 Tsai-Wu arıza kriteri hesaplamalarının sonuçları 

d(mm) V (m/s) t(mm) σ11 (Mpa) σ22 (Mpa) σ12 (Mpa) Fiber hasarı Matris Hasarı

25,40 50,00 1,60 6,680 4,462 1,712 0,00030 -0,10441

25,40 50,00 3,20 3,920 2,302 0,619 0,00004 -0,05488

25,40 50,00 4,80 1,949 1,393 0,445 0,00002 -0,03345

25,40 100,00 1,60 16,230 10,490 5,062 0,00259 -0,23204

25,40 100,00 3,20 6,041 3,795 2,069 0,00043 -0,08908

25,40 100,00 4,80 4,049 2,354 0,775 0,00006 -0,05608

25,40 150,00 1,60 21,380 16,510 8,777 0,00776 -0,34338

25,40 150,00 3,20 11,970 5,404 2,733 0,00076 -0,12513

25,40 150,00 4,80 8,739 4,114 1,998 0,00041 -0,09639

50,80 50,00 1,60 52,830 29,440 11,500 0,01357 -0,54333

50,80 50,00 3,20 22,400 12,980 5,626 0,00323 -0,28122

50,80 50,00 4,80 15,730 8,762 2,069 0,00046 -0,19829

50,80 100,00 1,60 102,700 44,450 35,490 0,12726 -0,59257

50,80 100,00 3,20 44,860 23,260 13,320 0,01799 -0,44822

50,80 100,00 4,80 25,590 14,730 6,657 0,00451 -0,31359

50,80 150,00 1,60 146,700 56,320 80,980 0,65844 -0,13258

50,80 150,00 3,20 74,750 32,370 29,570 0,08813 -0,50719

50,80 150,00 4,80 52,480 20,610 15,940 0,02575 -0,39744

76,20 50,00 1,60 151,300 34,730 43,450 0,19162 -0,43423

76,20 50,00 3,20 76,420 28,780 15,070 0,02343 -0,52483

76,20 50,00 4,80 36,110 17,550 10,940 0,01213 -0,35790

76,20 100,00 1,60 308,500 84,850 95,730 0,92820 0,17062

76,20 100,00 3,20 128,000 45,630 24,830 0,06368 -0,66611

76,20 100,00 4,80 56,140 35,490 16,650 0,02811 -0,60401

76,20 150,00 1,60 702,000 155,000 162,900 2,71461 3,27613

76,20 150,00 3,20 282,400 52,140 119,000 1,42597 0,64647

76,20 150,00 4,80 81,600 38,840 25,240 0,06453 -0,60391

Dolu Plaka Tsai-Wu
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Chang kriteri temelde Tsai-Wu kriteriyle büyük oranda benzerlik göstermektedir, ancak 

hesaplamalarda Tsai-Wu kriterinde matris arızası için tek hesap varken, Chang kriterinde matris 

arızası için çekme ve basma durumlarında farklı hesaplar yapılmaktadır [16]. 

Chang kriterine göre arıza hesaplamaları aşağıda verilmiştir [17]: 

Çekme doğrultusunda fiber arıza hesabı ( 𝜎1 > 0 ): 

(
𝜎1

𝑋𝑡
)2 + (

𝜎12

𝑆𝑥𝑦
)2 = 1 

 

Basma doğrultusunda fiber arıza hesabı ( 𝜎1 < 0 ): 

𝜎1 + 𝑋𝑐 = 0 

 

Çekme doğrultusunda matris arıza hesabı ( 𝜎2 > 0 ): 

(
𝜎2

𝑌𝑡
)2 + (

𝜎12

𝑆𝑥𝑦
)2 = 1 

 

Basma doğrultusunda matris arıza hesabı ( 𝜎2 < 0 ): 

(
𝜎2

2𝑆𝑥𝑦
)2 + [(

𝑌𝑐

2𝑆𝑥𝑦
)2 − 1]

𝜎2

𝑌𝑐
+ (

𝜎12

𝑆𝑥𝑦
)2 = 1 
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Analizi yapılan her plaka-dolu taşı kombinasyonu için Chang kriterine göre yapılan 

hesaplamaların sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Fiber ve matris doğrultularındaki gerilmeler çekme yönünde olduğundan arıza tahmininde 

çekme yönündeki arıza hesapları uygulanır. 

Chang arıza kriteri hesaplamalarının sonuçları ışığında 1.6 mm plaka üzerinde 76.2 mm çaplı 

150 m/s hızıyla hareket eden dolu taşlarının fiber matris arızalarına yol açması beklenirken 3.2 

mm plaka üzerinde 76.2 mm çaplı 100 m/s hızıyla hareket eden dolu taşlarının matris 

arızalarına, 76.2 mm çaplı 150 m/s hızıyla ve hareket eden dolu taşlarının fiber ve matris 

arızalarına yol açması yol açması beklenmektedir. 

Tablo 4. 4 Chang arıza kriteri hesaplamalarının sonuçları 

d(mm) V (m/s) t(mm) σ11 (Mpa) σ22 (Mpa) σ12 (Mpa) Fiber hasarı Matris Hasarı

25,40 50,00 1,60 6,680 4,462 1,712 0,00030 0,00102

25,40 50,00 3,20 3,920 2,302 0,619 0,00004 0,00023

25,40 50,00 4,80 1,949 1,393 0,445 0,00002 0,00009

25,40 100,00 1,60 16,230 10,490 5,062 0,00259 0,00656

25,40 100,00 3,20 6,041 3,795 2,069 0,00043 0,00095

25,40 100,00 4,80 4,049 2,354 0,775 0,00006 0,00026

25,40 150,00 1,60 21,380 16,510 8,777 0,00776 0,01760

25,40 150,00 3,20 11,970 5,404 2,733 0,00076 0,00181

25,40 150,00 4,80 8,739 4,114 1,998 0,00041 0,00101

50,80 50,00 1,60 52,830 29,440 11,500 0,01357 0,04468

50,80 50,00 3,20 22,400 12,980 5,626 0,00323 0,00928

50,80 50,00 4,80 15,730 8,762 2,069 0,00046 0,00321

50,80 100,00 1,60 102,700 44,450 35,490 0,12726 0,19766

50,80 100,00 3,20 44,860 23,260 13,320 0,01799 0,03738

50,80 100,00 4,80 25,590 14,730 6,657 0,00451 0,01231

50,80 150,00 1,60 146,700 56,320 80,980 0,65844 0,77088

50,80 150,00 3,20 74,750 32,370 29,570 0,08813 0,12546

50,80 150,00 4,80 52,480 20,610 15,940 0,02575 0,04082

76,20 50,00 1,60 151,300 34,730 43,450 0,19162 0,23256

76,20 50,00 3,20 76,420 28,780 15,070 0,02343 0,05277

76,20 50,00 4,80 36,110 17,550 10,940 0,01213 0,02315

76,20 100,00 1,60 308,500 84,850 95,730 0,92820 1,17769

76,20 100,00 3,20 128,000 45,630 24,830 0,06368 0,13721

76,20 100,00 4,80 56,140 35,490 16,650 0,02811 0,07343

76,20 150,00 1,60 702,000 155,000 162,900 2,71461 3,52550

76,20 150,00 3,20 282,400 52,140 119,000 1,42597 1,51476

76,20 150,00 4,80 81,600 38,840 25,240 0,06453 0,11845

Dolu Plaka Chang
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4.3 ŞEKİL DEĞİŞİMİ HESAPLARI 

Dolu taneciklerinin kompozit plaka yüzeyine temas ettiği bölgelerde şekil değişimi olur ve bu 

şekil değişimi göçükler şeklinde gerçekleşir. 

Kompozit plaka üzerinde w kadar göçük gerçekleştiği ve kompozit plaka kalınlığının t 

miktarında olduğunu, göçük şeklinin konik bir halde oldığunu ve dolu taneciğinin kompozit 

plakaya teması sırasında kompozit plakanın çekme yönündeki akma gerilmesi kadar direnç 

gösterdiği varsayımlarını kabul ettiğimizde dolu taneciği ile kompozit plakanın çarpışması 

sonucu ortaya çıkan kuvvet aşağıdaki şekilde hesaplanır: [21] 

𝐴 = 2𝜋𝑡𝑤 

𝐹 = 𝜎𝑦𝐴 

𝐹 = 2𝜋𝜎𝑦𝑡𝑤 

Bir diğer varsayım da darbe hasarı sırasında kompozit plaka tarafından dolu taneciğinin kinetik 

enerjisinin tamamını soğurmasıdır. Bu varsayım ile beraber göçük miktarı için bir eşitlik ortaya 

çıkarılabilir. 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑘 

 

1

2
𝐹𝑤 =

1

2
𝑚𝑉2 

 

1

2
2𝜋𝜎𝑦𝑡𝑤𝑤 =

1

2
𝑚𝑉2 

𝜋𝜎𝑦𝑡𝑤2 =
1

2
𝑚𝑉2

 

 

𝑤2 =
𝑚𝑉2

2𝜋𝜎𝑦𝑡
 

 

𝑤 = √
𝑚𝑉2

2𝜋𝜎𝑦𝑡
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Enerji dengesinden yola çıkılarak bulunan göçük miktarı büyüklükleri, analiz sonucu bulunan 

göçük derinliği büyüklükleri ve analiz sonucunda bulunan göçük derinliği büyüklükleri 

üzerinden hesaplanan temas kuvveti değerleri hesaplanıp aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Tablo 4. 5 Göçük miktarları ve temas kuvveti tablosu 

Tabloda da görüldüğü gibi göçük derinlikleri büyüklükleri dolu taneciğinin hızı ve kütlesi 

arttıkça artarken kalınlık miktarı arttıkça azalmaktadır. Dolu taneciği ve kompozit plaka 

arasındaki temas kuvveti büyüklüğü de kompozit plaka kalınlığı ve göçük derinliği arttıkça 

artmaktadır. 

  

d(mm) m (kg) V (m/s) t(mm) w(mm-Teorik) w(mm-Analiz) F(kN)

25,40 0,0073 50,00 1,60 1,043 0,355 0,59

25,40 0,0073 50,00 3,20 0,737 0,110 0,37

25,40 0,0073 50,00 4,80 0,602 0,058 0,29

25,40 0,0073 100,00 1,60 2,086 1,724 2,88

25,40 0,0073 100,00 3,20 1,475 1,243 4,15

25,40 0,0073 100,00 4,80 1,204 1,131 5,66

25,40 0,0073 150,00 1,60 3,128 2,919 4,87

25,40 0,0073 150,00 3,20 2,212 2,216 7,40

25,40 0,0073 150,00 4,80 1,806 1,142 5,72

50,80 0,0581 50,00 1,60 2,949 2,528 4,22

50,80 0,0581 50,00 3,20 2,086 1,778 5,93

50,80 0,0581 50,00 4,80 1,703 1,461 7,31

50,80 0,0581 100,00 1,60 5,899 6,581 10,98

50,80 0,0581 100,00 3,20 4,171 4,699 15,68

50,80 0,0581 100,00 4,80 3,406 3,358 16,81

50,80 0,0581 150,00 1,60 8,848 8,657 14,45

50,80 0,0581 150,00 3,20 6,257 6,223 20,77

50,80 0,0581 150,00 4,80 5,109 4,490 22,48

76,20 0,1960 50,00 1,60 5,419 5,463 9,12

76,20 0,1960 50,00 3,20 3,831 2,273 7,59

76,20 0,1960 50,00 4,80 3,128 0,987 4,94

76,20 0,1960 100,00 1,60 10,837 10,680 17,82

76,20 0,1960 100,00 3,20 7,663 7,088 23,66

76,20 0,1960 100,00 4,80 6,257 6,359 31,84

76,20 0,1960 150,00 1,60 16,256 12,370 20,64

76,20 0,1960 150,00 3,20 11,494 10,760 35,91

76,20 0,1960 150,00 4,80 9,385 7,313 36,61

Dolu Plaka
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Aşağıda 50 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça göçük derinliği azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. 4.8 mm kalınlığındaki kompozit plakaya 76.2 mm çapında 50 m/s 

hızındaki dolu taneciğinin çarpmasının modellendiği analizde göçük derinliği sonuçları teoride 

beklenenle örtüşmemiş olduğundan 4.8 mm kompozit plaka kalınlığı için çizilen eğride 

beklenmedik bir durum oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda 100 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça göçük derinliği azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 2 100 m/s hızdaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu kütlesi grafikleri 

Şekil 4. 1 50 m/s hızdaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu kütlesi grafikleri 
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Aşağıda 150 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça göçük derinliği azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 3 150 m/s hızdaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu kütlesi grafikleri 

Aşağıda 25.4 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça göçük derinliği doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. 4.8 mm kalınlığındaki kompozit plakaya 25.4 mm çapında 150 m/s 

hızındaki dolu taneciğinin çarpmasının modellendiği analizde göçük derinliği sonuçları teoride 

beklenenle örtüşmemiş olduğundan 4.8 mm kompozit plaka kalınlığı için çizilen eğride 

beklenmedik bir durum oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 4 25.4 mm çaptaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu hızı grafikleri 
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Aşağıda 50.8 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça göçük derinliği doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 5 50.8 mm çaptaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu hızı grafikleri 

Aşağıda 76.2 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça göçük derinliği doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 6 76.2 mm çaptaki dolu tanecikleri için göçük derinliği-dolu hızı grafikleri 
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Aşağıda 50 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için temas 

kuvveti-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça temas kuvveti azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da temas kuvveti artar. 4.8 mm kalınlığındaki kompozit plakaya 76.2 mm çapında 50 m/s 

hızındaki dolu taneciğinin çarpmasının modellendiği analizde göçük derinliği sonuçları teoride 

beklenenle örtüşmemiş olduğundan 4.8 mm kompozit plaka kalınlığı için çizilen temas kuvveti 

eğrisinde beklenmedik bir durum oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 7 50 m/s hızdaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu kütlesi grafikleri 

Aşağıda 100 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için temas 

kuvveti-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça temas kuvveti azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da temas kuvveti artar. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 8 100 m/s hızdaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu kütlesi grafikleri 
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Aşağıda 150 m/s hızda atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için temas 

kuvveti-dolu taneciği kütlesi grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği 

kütlesi arttıkça temas kuvveti azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da temas kuvveti artar. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 9 150 m/s hızdaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu kütlesi grafikleri 

Aşağıda 25.4 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için temas 

kuvveti-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça temas kuvveti doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da temas kuvveti artar. 4.8 mm kalınlığındaki kompozit plakaya 25.4 mm çapında 150 m/s 

hızındaki dolu taneciğinin çarpmasının modellendiği analizde göçük derinliği sonuçları teoride 

beklenenle örtüşmemiş olduğundan 4.8 mm kompozit plaka kalınlığı için çizilen temas kuvveti 

eğrisinde beklenmedik bir durum oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 10 25.4 mm çaptaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu hızı grafikleri 
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Aşağıda 25.4 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için temas 

kuvveti-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça temas kuvveti doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da temas kuvveti artar.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 11 50.8 mm çaptaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu hızı grafikleri 

Aşağıda 76.2 mm çapta atılan dolu tanecikleri ve farklı kompozit plaka kalınlıkları için göçük 

derinliği-dolu taneciği hızı grafiği verilmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere dolu taneciği hızı 

arttıkça göçük derinliği doğrusala yakın şekilde artmaktadır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

da göçük derinliği azalır. Kompozit plaka kalınlığı arttıkça da temas kuvveti artar. 4.8 mm 

kalınlığındaki kompozit plakaya 76.2 mm çapında 50 m/s hızındaki dolu taneciğinin 

çarpmasının modellendiği analizde göçük derinliği sonuçları teoride beklenenle örtüşmemiş 

olduğundan 4.8 mm kompozit plaka kalınlığı için çizilen temas kuvveti eğrisinde beklenmedik 

bir durum oluşmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 12 76.2 mm çaptaki dolu tanecikleri için temas kuvveti-dolu hızı grafikleri 
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4.4 DELAMİNASYON KRİTİK KUVVETİ HESAPLAMALARI 

Delaminasyon kritik kuvveti değeri, bir plaka üzerinde delaminasyon ve kalıcı hasar durumuna 

yol açan en küçük kuvvet değeridir. Kompozit plaka ile dolu taneciği teması sonucu oluşan 

temas kuvveti delaminasyon hasar kritik kuvvet değerini aşıldığı zaman kompozit plaka 

üzerinde delaminasyonlar oluşmaya başlar ve kompozit plaka yavaş yavaş yük taşıma 

yeteneğini kaybeder. Çalışmanın bu evresinde analizlerde kullanılan kompozit plakanın her 

kalınlığı için gereken delaminasyon kritik kuvveti değeri hesaplanmıştır. 

Ortotropik kompozit malzemelerde gerilme ve gerinim arasındaki ilişkiyi açıklayan lineer 

denklem sistemi aşağıda verilmiştir: 

[

𝜎11

𝜎21

𝜏12

] = [

𝑄11 𝑄12 𝑄13

𝑄21 𝑄22 𝑄23

𝑄31 𝑄32 𝑄33

]*[

𝜀11

𝜀21

𝛾12

] 

𝑄11 =
𝐸11

1 −  ʋ12 ʋ21
 

𝑄22 =
𝐸22

1 −  ʋ12 ʋ21
 

𝑄12 =
 ʋ12𝐸22

1 −  ʋ12 ʋ21
 

 𝑄33 = G12 

 𝑄23 = Q13 = 0 

 ʋ21 =
 ʋ12𝐸22

𝐸11
 

Yukarıdaki denklem sisteminde Q değerleri kompozit plakanın her yönündeki etkin temas 

modülü olarak adlandırılır. E değerleri elastisite modülünü, ʋ değeri Poison uzama oranını ve 

G değeri de düzlemsel kayma modülünü temsil etmektedir [18]. 

Delaminasyon hasar kritik kuvveti hesabı için gerekli olan düzlemsel eğilme sertliği matrisi ve 

elemanları aşağıda verilmiştir: 

𝐷 = [

𝐷11 𝐷12 𝐷13

𝐷21 𝐷22 𝐷23

𝐷31 𝐷32 𝐷33

] =
𝑡3

12
∗ [

𝑄11 𝑄12 𝑄13

𝑄21 𝑄22 𝑄23

𝑄31 𝑄32 𝑄33

] [19] 

Yukarıdaki eşitlikte D düzlemsel eğilme sertlik matrisi, t ise kompozit plaka kalınlığıdır. 
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Analizlerde kullanılan kompozit malzeme olan T800-3900 karbon fiber kompozitinin 1.6, 3.2 

ve 4.8 mm kalınlıktaki örnekleri için düzlemsel eğilme sertlik matrisi değerleri yukarıdaki 

formüller kullanılarak hesaplanmış olup aşağıda tablo halinde sonuçlar verilmiştir: 

t(mm) D11 (Nm) D22 (Nm) D12 (Nm) D33 (Nm) 

1,6 57,16 32,02 8,97 21,20 

3,2 457,27 256,19 71,73 169,57 

4,8 1543,27 864,66 242,10 572,31 

Tablo 4. 6 Düzlemsel eğilme sertlik matrisi bileşenleri 

Kritik delaminasyon kuvvetinin hesabı için eşdeğer düzlemsel eğilme sertlik değeri (D*) adında 

bir değer tanımlanır. Bu değer düzlemsel eğilme sertliği matrisi bileşenleri cinsinden aşağıdaki 

şekilde ifade edilir:  

𝐷∗ = √𝐷11𝐷22

ƞ + 1

2
 

ƞ =
𝐷12 + 2𝐷33

√𝐷11𝐷22

 

Delaminasyon kritik kuvveti ise aşağıdaki eşitlikle bulunur: 

𝐹 = 𝑘𝐶𝜋√
32

3
𝐺IIC ∗ 𝐷∗ 

𝐶 =
1

√1 −
7𝜋2

216

= 1.2125 

C ve k sabit değerleri (k=3,1) temsil ederken, 𝐺IIC değeri de ikinci mod hasar kritik gerinim 

enerjisi oranını verir. Analiz için kullanılan plaka kalınlıkları için delaminasyon kritik kuvveti 

hesaplanmış olup sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. [20] 

 

 

 

Tablo 4. 7 Delaminasyon hasar kuvveti değerleri 

 

t(mm)   (Nm) F (kN)

1,6 1,20 44,88 12,12

3,2 1,20 359,01 34,28

4,8 1,20 1211,67 62,97
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Aşağıda delaminasyon arıza kritik kuvvetleri ile kompozit plaka kalınlığı arasındaki grafik 

verilmiştir. Bu grafiğe göre delaminasyon arıza kritik kuvvetleri kompozit plaka kalınlığının 

3/2. kuvveti ile orantılıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 13 Delaminasyon arıza kritik kuvvetleri- Kompozit plaka kalınlığı grafiği 
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5. SONUÇ VE YORUMLAR 

Düşük hızlardaki dolu hasarlarında hasar başlangıcında matris çatlakları olarak ortaya çıkar. 

Temas hızı arttıkça matris çatlaklarının derinliği artar, belli bir hız değerinden yüksek hızlara 

çıktıkça matris çatlakları delaminasyonlara dönüşür. 

Analiz sonuçlarında dolu taneciği teması sonrasında kompozit plaka üzerindeki gerilme 

dağılımları incelenmiştir. İnceleme sonucunda kompozit plaka üzerindeki en büyük temel 

gerilme miktarlarının dolu taneciklerinin temas ettiği noktalarda görülüp bu noktalardan 

uzaklaştıkça gerilme miktarları azaldığı göze çarpmıştır. 

Analiz sonuçlarında dolu taneciği teması sonrasında kompozit plaka üzerindeki gerilme 

dağılımlarının incelenmesi sonucunda maksimum kayma gerilmesi değerleri ise dolu 

taneciğinin kompozit plaka üzerine temas ettiği noktanın sınır çevresinde görülmektedir. 

Üç farklı dolu taneciği çapı, dolu taneciği temas hızı ve kompozit plaka kalınlığı için yapılan 

analizler sonucunda dolu taneciklerinin darbe sonucunda plaka üzerine uyguladıkları gerilme 

miktarlarının, dolu taneciklerinin çapı ve kompozit plakaya çarpma hızı arttıkça artarken 

kompozit plaka kalınlığı arttıkça azaldığı görülmüştür. 

Hasardan etkilenen yüzey alanı ile ilgili de bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Dolu taneciklerinin 

kompozit plakaya temas hızı arttıkça kompozit plaka üzerinde dolu darbesinden etkilenen 

yüzey alanı da azalmış olması da dikkat çeken bir başka husustur. Aynı hızdaki iki farklı dolu 

taneciğinden kütlesi fazla olan dolu taneciğinin kompozit plakaya çarpması sonucu etkilenen 

yüzey alanı daha az olmuştur. 

Dolu taneciklerinin kompozit plaka yüzeyine teması sonucu kompozit plaka yüzeyinde oluşan 

gerilim dağılımlarını inceleyince, hasardan etkilenen yüzey alanı ile gerilim miktarının birbirine 

ters orantılı değiştiği görülmektedir. Bunun temel sebebinin ise kalınlık arttıkça temas etkisinin 

yüzeye yayılmasının kolaylaşması olduğu düşünülmektedir. 

Aynı kalınlıktaki kompozit plakaya birbirine yakın enerji değerine sahip dolu taneciklerinin 

teması sonucu oluşan etki düşünülünce daha yüksek hıza daha düşük kütlesi sahip olan tanecik 

etkisi sonucu oluşan gerilme etkisi fazla olup etkilenen yüzey alanı daha az olur. Bunun sebebi 

de kütlesi daha büyük olan dolu taneciğinin çapının büyük olduğu ve ilk andaki temas yüzeyinin 

daha fazla olduğudur. 
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Gerilme dağılımlarının incelendiği sırada dolu taşının kütlesi ve hızı arttıkça gerilmelerin arttığı 

ve dolu taşı kalınlığının arttıkça da kalınlık artışının hasar etkisini yüzeye yaymayı kolaylaştırıcı 

etkisi olduğundan gerilme değerlerini azalttığı görülmüştü. Akma ve hasar kriterleri incelenip 

hesaplar yapıldığında gerilme miktarları arttıkça akma ve hasar kriterlerine yaklaşıldığı 

görülmüştür ve bu durum analiz sonuçlarıyla da büyük oranda tutarlıdır. Ayrıca analiz ve 

hesaplama sonuçlarında birbirine kinetik enerji açısından yakın olan iki dolu taneciği arasından 

çapı küçük ve hızı yüksek olan akma ve hasar etkisi yaratmaya daha elverişlidir. 

Hasar kriterleri hesabı sırasında Tsai-Wu hasar kriterine göre 76.2 mm çapta ve 150 m/s hızdaki 

dolu taneciğinin 1.6 mm kalınlığındaki plakada fiber ve matris hasarına, 3.2 mm kalınlığındaki 

plakada sadece fiber hasarına yol açacağı öngörülmekteydi ve analiz sonuçları Tsai-Wu 

kriteriyle yapılan hesaplarla örtüşmektedir. 

Chang arıza kriterinde ise bunların dışında 76.2 mm çapta ve 100 m/s hızdaki dolu taneciğinin 

1.6 mm kalınlığındaki plakada matris hasarına ve 76.2 mm çapta ve 150 m/s hızdaki dolu 

taneciğinin 3.2 mm kalınlığındaki plakada fiber ve matris hasarına yol açması ön 

görülmekteydi. Chang arıza kriterinin bu öngörüleri analiz sonuçlarıyla örtüşmemiştir. 

Dolu taneciği ile kompozit plaka arasındaki temas sonucu oluşan göçük derinliği incelendiğinde 

göçük derinliğinin dolu tanecik kütlesi arttıkça polinomik azalan bir ivmeyle arttığı, dolu 

tanecik hızıyla doğrusala yakın bir şekilde arttığı görülmüştür. Ayrıca kompozit plaka kalınlığı 

arttıkça göçük derinliğinin azaldığı görülmüştür. Bunun sebebinin kalınlık arttıkça plakanın 

gelen normal yükü yüzeye yayıcılığının artması olduğu düşünülmektedir. 

Dolu taneciği ile kompozit plaka arasındaki temas sonucu oluşan temas kuvveti incelendiğinde 

temas kuvvetinin dolu tanecik kütlesi arttıkça polinomik azalan bir ivmeyle arttığı, dolu tanecik 

hızıyla doğrusala yakın bir şekilde arttığı görülmüştür. Ayrıca kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

temas kuvvetinin arttığı görülmüştür. 

Delaminasyon hasarı için gereken kritik kuvvet plaka malzemesinin mekanik özelliklerine bağlı 

olmakla beraber aynı malzeme için plaka kalınlığı arttıkça delaminasyon hasar kuvveti 

artmaktadır. Delaminasyon hasar kritik kuvveti, plaka kalınlığının 3/2. kuvveti ile doğru 

orantılıdır. Ayrıca delaminasyon hasar eşik enerjisi de kompozit plaka kalınlığı arttıkça 

artmaktadır. 
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6. GELECEK ÇALIŞMALARI 

Mevcut çalışmada dolu taneciklerinin zeminde sabit duran bir yüzeye çarpması sonucu oluşan 

etkiler incelenmiştir. Uçağın havada tırmanış, sabit irtifa uçuşu, süzülüş, kalkış ve iniş 

durumlarındayken dolu taneciklerinin uçak kanadı yüzeyine etkisi ilerleyen zamanlarda ayrı 

ayrı incelenebilir. 

Keza mevcut çalışmada dolu küçük bir yüzeye tek dolu taneciği atılmış olup ilerleyen 

çalışmalarda birden fazla dolu taneciğinin yüzeyle teması modellenerek dolu taneciklerinin etki 

alanlarının kesiştiği bölgelerde nasıl sonuçlar görüldüğü de incelenebilir. Ayrıca bu dolu 

tanecikleri eş zamanlı değil de farklı zaman aralıklarında atıldığında daha gerçeğe yakın bir 

simülasyon da elde edilebilir. 

Mevcut çalışmada dolu tanecikleri modellenen kanat yüzeyi üzerine normal olarak düşürülmüş 

olup ilerleyen çalışmalarla dolu tanecikleri farklı açılarla yüzeye temas ettirilip temas açısının 

etkisi de tespit edilebilir. 

Mevcut çalışmada kompozit malzeme mekanik özellikleri ve kompozit katmanlarının fiber 

oryantasyon düzeninin etkisi incelenmemiştir. İlerleyen çalışmalarda farklı mekanik 

özelliklerdeki kompozit malzemeler üzerinde dolu hasarı ve aynı mekanik özelliklere sahip 

kompozit malzemelerin farklı oryantasyonlar halinde dizilmiş versiyonları arasında kıyaslama 

da yapılabilir.  
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