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MATEMATİKSEL MODELLEME

UÇAK YÜZEYLERİNDE DOLU SEBEBİYLE
OLUŞAN ÇENTİK HASARLARININ TAHMİNİNE
YÖNELİK HESAPLAMA VE SİMÜLASYON
YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ebubekir Sıddık Birinci1, Mehmet Bağcı2, Burak Ay1

1. GİRİŞ
Uluslararası standartlara göre teknik anlamda aşınma;
kullanılan malzemelerin, başka malzemelerle (katı, sıvı
veya gaz) teması neticesinde mekanik etkenlerle yüzeyden küçük parçacıkların ayrılması sonucu oluşan, istenmeyen yüzey bozulmasıdır. Mikro taneciklerin kopma
durumu, aşınma dışında oluşan fiziki sebeplerle (plastik
şekil değiştirmeler, kırılmalar vb.) malzeme yüzeyinden
parçacıkların ve tabakaların ayrılması olarak tanımlanabilir. Aşınma oluşumunu katı cisimlerin yüzeylerinden ufak
parçacıkların veya ince parçaların ayrılması ile bir malzeme kaybı şeklinde de tanımlamak mümkündür. Yüzey değişikliği etkisi, çeşitli sebeplerle veya parçanın zorlanma
durumuyla ilgilidir.
Malzeme yüzeylerindeki deformasyon için yoğun olarak
karşılaşılan aşınma türlerinden birisi olan Katı Partikül
Erozyon Aşınması, aşındırıcı partiküllerin yüzeye çarpmasıyla gerçekleşen ve yüzeyde deformasyon oluşturan
etkiyle sonuçlanmaktadır. Bu aşınma mekanizması, dolu
yağışı etkisindeki hava şartlarında uçak yüzeylerinin dolu
1
2

etkisine karşı göstereceği davranış ile büyük bir benzerlik gösterir. Bu aşınma mekanizması ile modellenebilecek
deneysel incelemeler sonucunda, yüzeye çarpan dolu
büyüklüğündeki partiküllerin uçak yüzeyindeki gerilme
konsantrasyonuna etkisi, deneysel olarak belirlenebilecektir. Elde edilen sonuçların çentik etkisiyle yüzeylerde
oluşacak hasar mekanizmalarının tahmini yapılarak hava
araçları için hedeflenen çözüm önerilerinin ortaya konmasında, farklı seçeneklerle çözüm odaklı sonuçlara ulaşılabilecektir.
Malzeme yüzeylerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda, hedeflenen tasarım kriterlerine ulaşmada kademeler,
kavisler ve ani kesit değişiklikleri gibi geometrik süreksizlikler oluşabilir. Bu oluşumları takiben, malzeme yüzeyinde istenmeyen bir durum olan ve malzemenin mukavemetiyle beraber ömrü üzerinde de olumsuz bir etki
oluşturan gerilme yığılmalarına bağlı olarak, çentik etkisi
görülebilir. Bu çalışma ile, malzeme yüzeyinde var olan
veya malzemenin maruz kalacağı dolu yağışıyla ortaya
çıkacak çentiğin değişken dinamik yük etkisiyle oluştura-
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cağı sonuçların saptanması önceliklendirilmiştir. Bu kapsamda hava araçları üzerine istenen dolu tanesi etkisinin
sağlanması ve sonucunda oluşması kaçınılmaz etkilerin
belirlenmesi için, özel olarak tasarlanan dolu tanesi çarpışma deney seti için tasarım ve simülasyon odaklı alternatif çözüm yönteminin ortaya konulması temel hedef
olarak belirlenmiştir.

2. DOLU YAĞIŞINA AİT DETAYLAR
Hava araçlarının çeşitli zaman dilimlerinde ve mevsim
şartlarında kullanılmaları olağan bir durum olup, dolu yağışı, diğer hava olaylarına kıyasla araçlar üzerinde olumsuz etki oluşturabilen bir yağış türüdür. Dolu yağışının
oluşturabileceği kritik durumların belirlenebilmesi ve bu
durumlar karşısında önlem alınabilmesi için dolu tanelerinin yapısı, oluşma şekli, vb. konularda araştırma yapılmalıdır. Dolu yağışı zararlı etkileri olan bir yağış şekli olup
dolu taneleri yeryüzüne büyük hızlarla düşebilir. Kuvvetli
rüzgâr etkisiyle birleşince dolu tanelerinin verebileceği
zarar daha da artabilir. Havacılık ve uzay sanayinin yanı
sıra, inşaat, endüstri, spor gibi sektörler de dolu yağısından olumsuz olarak en çok etkilenen sektörlerdir.
Dolu, yer ile orta troposfer (dünyanın farklı yerleri için
değişik değerler alabilir, dünya ortalaması 500 hPa’dır)
arasında meydana gelen kuvvetli kararsızlık ve bu kararsızlığa bağlı olarak gelişen, küreye benzer veya düzensiz
parçalar seklinde yağan, sert buz seklindeki yağış türüdür.
Yağışın dolu olarak adlandırılabilmesi için, dolu tanesinin
çapının 5 mm veya daha fazla olması gerekir [1]. Dolu
yağışının meydana gelmesinde belirleyici faktör, yukarıya doğru kuvvetli hava hareketleri olup, bu hareketlilik
düşey kararsızlığın bir sonucudur. Bununla birlikte bulut
tipi, bulut içerisindeki sıvı su miktarı, donma seviyesi gibi
faktörler de dolu oluşumunda önemli rol oynar (Şekil 1).

Şekil 1. Dolu Oluşum Şeması

Dolu tanesi, büyüklüğü ve düşme hızı nedeniyle büyük
zararlar verebilmektedir. Dolu tanesinin düşme hızı, 45
m/s’ye kadar ulaşabilir. Örneğin, Kuzey Amerika’da, 23
Temmuz 2010’da Güney Dakota’da meydana gelen şiddetli dolu yağısında bir dolu 0,89 kg ağırlık ve 20,3 cm (8
inç) çapı ile en büyük çapa sahip dolu tanesi olmuştur.
Ağırlık açısından ise 20. yüzyılın son çeyreğinde kayda alınan dünyadaki en ağır dolu tanesi, Nisan 1986’da 1,02 kg
ile Bangladeş’e düşmüştür.

3. DOLU TANELERİNİN YAPISI
Dolu tanesi ile ilgili ilk ve önemli çalışma, Volta (1806) tarafından yapılmış olup, bu çalışmada, dolu tanesinin iç içe
geçmiş saydam ve saydam olmayan buz tabakalarından
oluştuğunu ve ayrıca dolu küreciğinin merkezinde çekirdek benzeri bir yapının olduğunu rapor etmiştir. Günümüzde bu çekirdek yapıya dolu çekirdeği (“Hail Embryo”)
adı verilmektedir [2].
Dolu tanesinin büyüklüğü ile ilgili ilk ciddi gözlem ve
rapor çalışması 1925 yılında Almanya’da yapılmış olup
hazırlanan raporda dolunun çeşitli noktalardaki çap değerleri 12, 14 ve 26 cm olarak ölçülmüş ve ağırlığı değeri
de 2,04 kg olarak kaydedilmiştir [3]. Daha sonraki yıllarda
çevresi 40 cm’den daha büyük ve ağırlıkları 500 gr’dan
daha fazla olan dolu taneleri dünyanın çeşitli yerlerinde
gözlenmiştir. Şekil 2’de ise, 3 Eylül 1970 yılında ABD, Coffeyville, Kansas’da ağırlığı 766 gr ve çevresi ise 44 cm olarak gözlenen dolu tanesi gösterilmektedir.
Dolu tanesinin düşme hızı, verdiği zarar bakımından son
derece önemlidir. İri dolu taneleri, otomobil, bina, hatta
pistteki hava araçları gibi pek çok yapıya büyük zararlar

Şekil 2. Eylül 1970 Yılında Coffeyville, Kansas’a
(ABD) Yağan Dolu Tanesi
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verebilir. Kabaca, bir dolu tanesinin düşme hızı, yukarı
doğru olan hava hareketinin şiddetinin bir fonksiyonu
olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, atmosferik kararsızlık
ve bu kararsızlığın şiddetinin belirlenmesi son derece
önemlidir. Kuvvetli kararsızlık, dolu tanesinin gelişmesine
katkıda bulunacak ve bu katkı, gelişmiş dolu tanelerinin
hava direncini kolaylıkla yenmesini sağlayacaktır. Dolu tanesinin düşerken ulaşabileceği limit hız değeri, taneciğin
ağırlığıyla yani tanecik büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
Vt = (2 * W / C * r * A)1/2				

(1)

Bu denklemde; Vt: dolu tanesinin düşerken erişebileceği
limit hızı [m/s], W: dolu tanesinin ağırlığını [kg], C: havanın direnç katsayısını, ρ: havanın ortalama yoğunluğunu
[kg/m3] ve A: dolu tanesinin havaya temas eden alanını
[m2] ifade etmektedir.
Bu çalışma kapsamında yapılan deneysel hesaplamalar
için teorik girdi verisi olarak genel kabul edilen limit hız
değeri için, var olan denklem üzerinden elde edilmiş ortalama bir dolu hız değeri kabulü yapılmıştır. Eşitlikte yer
alan havanın direnç katsayısı, pek çok farklı parametrik
değere bağlıdır. Bu katsayı, havada yol alan dolu taneciklerinin fiziksel yapısı ve şekli ile yakından ilgilidir. Ayrıca
dolu tanesinin havaya temas eden ve bir paraşüt gibi
düşmesini engelleyen havayla temas alanı da oldukça
fazla önem arz etmektedir. Ancak temas alanının fiziksel
etkisi, taneciğin ağırlık etkisine nazaran çok daha az olacaktır. (1) denkleminden bir dolu tanesinin limit hızının
yüksek olması için çapının büyük olması sonucu çıkar. Bu
nedenle, dolu analiz çalışmasında, dolu taneciğinin çapının hesaplanması çok önemlidir (Şekil 3).

çapı verileri kullanılmıştır. Bu metot yardımıyla atmosferde meydana gelebilecek dolu potansiyeli ve buna bağlı
dolu çapı hesaplanabilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde sık sık rastlanan 1 cm çapındaki tipik bir dolu
tanesinin düşme hızı ~14–15 m/s olup, bu hız nedeniyle
oluşan kinetik enerji oldukça büyük olduğundan, dolu tanesi hasar verici etki yapar. İri bir dolu tanesinin hızı ise 45
m/s’ye kadar ulaşabilmektedir. [4].

4. DOLU YAĞIŞININ HAVA ARAÇLARINA ETKİSİ
Hava araçlarının kullanım şartlarının doğası gereği çeşitli zaman dilimlerinde farklı mevsim ve ortam şartlarına
uygun tasarımları yapılmalıdır. Hava araçları kullanım uygulaması boyunca her türlü hava etkisine karşı durarak,
belirlenen ve istenen şekilde yapısal bütünlüğünü korumak zorundadır. Dolu yağışı gerek kalkış gerekse uçuş
aşamasında, hava araçlarının üzerine yoğun bir şekilde
yapısal bütünlüğünü bozabilecek şekilde etki etmektedir.
Bu şekilde dolu yağışları, farklı tarihlerde yolcu uçakları
gibi, değişik hava araçlarına ciddi olumsuz etkiler oluşturmuşlardır (Şekil 4). Yeni nesil hava araçlarının üretiminde
kompozit yapılar, kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu tür malzemelerin kullanımının, geçmişte kullanılan
malzemeler tarafından sağlanan güvenlik yetkinliklerini
azaltmaması ve hatta, gereksinim durumuna göre daha
da artırarak geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca farklı
malzeme tiplerinin üzerlerinde oluşan dolu hasarlarının
saptanması, dolu tanelerinin hava araçları yüzeyine temas açısı, geliş hızı, dolu geometrisi çeşitliliği, yoğunluğu, dolu yağışındaki dolu tanelerinin boyutsal farklılığı,
vb. sebeplere bağlı olup, hasarların belirlenmesinde ciddi
zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, “FawbushMiller Hail Forecast” metoduna dayalı dolu

Şekil 3. Çeşitli Geometrilerdeki Dolu Taneleri
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Dolu yağışının yapısına ilişkin geometrik ve boyutsal
özellikler üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle [5-6]
yapılan çalışmada, belirli coğrafik özelliklere sahip bölgelerde dolu boyutlarını belirlemek amacıyla uzun süreli
yağış dönemleri boyunca çeşitli sayı ve alanlara düşen örnekler alınarak bir istatiksel çalışma ortaya konulmuştur.
Bu çalışma sonucunda, ıslak ve kuru dolu oluşumları göz
önüne alınarak belirlenen dolu yağışına ait geometrik ve
boyutsal özellikler kapsamında %84’ünün küresel formda, %10’nunun konik şekilde ve %6’sının da düzensiz biçimli yapı oluşturdukları gözlemlenmiştir. Ayrıca elde edilen analiz sonucunda, ortalama dolu çaplarının ise 8–55
mm arasında kabul edilebileceğine ilişkin veriler ortaya
konulmuştur.
Dolu yoğunluklarının bir başka temel parametre olarak
ortaya konulmasında, [7] yapılmış çalışmada ise, çeşitli
bölgelerdeki ve farklı hava şartları etkisinde oluşan dolu
taneciklerinin, dolu topçuklarına ulaşıncaya kadar fırtına
ve ani hava değişim etkisinde oluşumlarını gözlemlemişlerdir. Bir deney seti kurarak hacim ölçümüne dayalı bir
ölçme tekniği ile dolu yoğunluklarının bulunması sonucu
0,44 g/cm3 özgül ağırlıklarının ortalama dolu çapı olarak
kabul edilen 1,06 cm dolu için uygun olduğu sonucuna
varmışlardır. Maksimum ve minimum yoğunluk aralığının
belirlenmesinde ise, ortalama ölçümler için 0,44–0,9 g/
cm3 değerlerinin kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır.
Dolu yağışının yüzeylerde oluşturduğu çarpma hızına ilişkin araştırmada [8], hazırlanan kaynakta, çarpma hızının
25–83 m/s aralığında olduğu ve dolu yağışının bulunduğu bölgede oluşan bulut ve bulutsuzlukların ani hızlanmalarına göre çarpma hızının değişkenlik gösterdiği saptanmış olup, hız verisinde revizyon için mevsim şartlarına
uyumluluğun önemi belirlenmiştir.
Dolu yağışının gerçekleştiği sıcaklığın belirlenmesi üzerine yapılan araştırmalarda da [9] referans kaynak dikkate
alınarak, dolu oluşum sıcaklığı için dünya genelindeki ortalama döngüsel sıcaklığın yaklaşık olarak 0 °C ile –20 °C
aralığının kabul edilebileceği tanımlanmış ve kabul görür
veri olarak literatüre sunulmuştur. Ayrıca aralık sınırlamasının daha soğuk şartlar için de geçerliliğini koruyabileceğine ek olarak, deneysel uyumluluk çalışmalarında yeter
seviye olarak yukarıda belirtilen sıcaklık aralığının kabul
edilebileceği sonucuna varılmıştır.

6. TEORİK HESAPLAMALAR
Hedeflenen ve ister şartları karşılayacak şekilde üzerinde çalışılan deney setinin tasarımında kullanılan dolu
verileri, literatür ve uluslararası çalışmalar baz alınarak,
nihai sonuçların elde edilmesinde kullanılmak amacıyla seçilmiştir. Hava koşulları, çalışmaların sürdürüldüğü
coğrafyaya bağlı olarak çeşitlilik gösterse de uluslararası
bir dolu yağışı standardı ve bu standardın kendine has
kabulleri bulunmaktadır.
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından belirlenen ve kabul gören değerler tasarımda uygulanmıştır. Bu değerlerden bölgeler ve ülkeler bazında ortalama
olarak tutulan kayıtlarda dolu çapları yaygın olarak Tablo
1’deki gibi verilmiş olup yapılan çalışmalarda dolu tanesi
çapı 50 mm olarak kabul edilmiştir. Buna ek olarak dolu
geometrisinde kabul gören genel dolu geometrileri için
küresel bir yapı, hedeflenen ve yüksek oranda karşılaşılan
hasar teorilerini modellemek için uygundur.
Belirlenen dolu çapında, gerek gerçek hasar ortamını
sağlamada gerek var olan çarpışma yüzeyine olan etkinin
doğru değerlendirilmesi amacıyla dolu hızının belirlenTablo 1. Bölgelere Göre Dolu Boyutları [10]

En Yaygın Boyutlar

Bölge

(in.)

(cm)

Hindistan

0,2 - 1,2

0,6 - 3,0

Fransa

0,2 - 0,8

0,5 - 2,0

Avrupa

1,2 >

< 2,0 veya 3,0

0,5 - 0,7

1,2 - 1,8

Birleşik Devletler

1297

1400
1200

Ağırlık (g)

5. DOLU YAĞIŞI HAKKINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

1000

750,8

800
600
400

0,75 6,01 48,05

200
0

0

384,4
162,17

2

4

6

Dolu Boyutu Çap (cm)
Şekil 5. Ortalama Dolu Çapı - Dolu Ağırlığı Verileri
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edilmesi sağlanarak pnömatik sistem çıkışı ile örnek numune arasındaki mesafe hesabında istenen dolu hızına
ulaşılması amaçlanmıştır.
Egiren – Eçıkan = Enet

(2)

Bu kapsamda pnömatik tahrikten dolu tanesinin ilk çıkış
hızının yaklaşık olarak 29,67 m/s elde edilmesi gerektiği
bulunmuştur. Deneylerde kullanılması planlanan standart dolu kütlesinin belirlenmesi, kabul edilen dolu yoğunluğu ve çapı ile ilişkilendirilerek, yoğunluk denklemi
(3) ile elde edilmiştir.
d=m/V

Şekil 6. Ortalama Dolu Çapı ile Dolu Hızının Değişimi

mesi büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle dolu hızının
standart olarak kabul edilen çap/hız oranlarına yakınsaması sağlanarak dolunun yoğunluğunun belirlenebilmesinde uygun bir parametrik değer seçilmiş olacaktır. Dolu
hızının belirlenen düzgün geometrik yapıya sahip olduğu kabulü ile Şekil 5 ve 6’daki değerler referans alınarak
hız 30 m/s olarak belirlenmiştir.

7. TASARIMSAL ÇÖZÜMLER
Tasarım kriterlerine bağlı olarak karara varılan veriler
doğrultusunda teorik hesaplamalarda tasarlanan katı
partikül hattının istenen değerleri sağlaması amacıyla,
gerçek ortamdaki kullanım verilerine yakınsaması amaçlanmıştır. Bu anlamda tasarım verileri aşağıdaki değerlere
göre seçilmiştir:
 Dolu Hızı: 30 m/s
 Dolu Çapı: 50 mm
 Dolu Yoğunluğu: 0,9 gr/cm3
Deney seti, bir pnömatik tahrik sistemi temel alınarak tasarlanmıştır. Hedeflenen tasarımın 3 boyutlu katı modeli
Şekil 7’de verilmiş olup, ASTM F-320 dolu standartları referans alınarak örnek boyutları ve örneğin sahip olduğu
geometrik özellikler belirlenmiştir.
Deney setinin tasarımında, dolu yağışının gerçeğe yakın
olarak modellenebilmesi için yaygın olarak kullanılan yatay bir hat kurgulu deney seti yerine, düşey olarak tetiklenebilen bir hat düzeneği tercih edilmiştir. Hedeflenen
dolu tasarım kriterlerine ulaşabilmek için Enerjinin Korunumu (2) denklemi kullanılarak modellenen dolu tanesinin düşey çarpma etkisi sağlanacaktır. Pnömatik sistem
vasıtasıyla dolu tanesinin belirlenen hız değerinde tahrik
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Bu denklemde d: dolu tanesinin yoğunluğunu [g/cm3],
m: dolu tanesinin kütlesini [g] ve V: dolu tanesinin hacmini [cm3] ifade etmektedir. Pnömatik tahrik sistemi
için uygun silindir seçiminde gerek duyulan kuvvet için,
(4) denklemi kullanılarak art arda veya gecikmeli olarak
dolu tanelerinin örneğe çarptırılması senaryoları dikkate
alınmış ve basınç değeri 1,7477 Pa olarak belirlenmiştir.
Ayrıca temel basınç denklemi ile doğrulama yapılarak
itme kuvveti 2,55 N ve çekme kuvveti 1,91 N olan ideal
boyutlarda pnömatik silindirin deney setine entegresi kararlaştırılmıştır.
∑ Pilk = ∑ Pson

(4)

Bu basınçlandırma işlemi ile, hava araçlarının gerek aktif
görev yaptığı zorlu koşullarda karşılaşabileceği dolu etkisi, gerekse açık hangar veya kalkış öncesi ve iniş sonrası
pist üzerinde bulundukları sürede dolu yağışının etkisi
simüle edilebilecektir. Gerçek kullanım şartlarında dolu
etkisinin sadece uçak yüzeylerine dik doğrultuda gelmediği açıktır. Bu nedenle, Şekil 7’de tasarımı gerçekleştirilen örnek tutucu, istenen şekilde dolu açılarının 15o’lik
çarpma açılarında geçiş yapmasını sağlayacaktır. Bu geçiş
etkisi ile dolu tanelerinin örnek üzerinde kararlaştırılmış
bir noktaya birden fazla konfigürasyonda açıyla dolu taneleri çarptırılarak, gerek dolu hasarının açıya bağlı değişimi, gerek önceden deformasyona uğramış bölgelerdeki
art arda oluşacak çarpmaların etkisinin analiz edilmesine
büyük oranda çözüm sunacaktır.

8. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
Elde edilen teorik hesaplamalar ışığında, sistematik olarak deney setini simüle etmesi amaçlanan ortam şartlarının uygun olup olmadığının ANSYS simülasyon prog-
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b)

c)

Şekil 7. Dolu Tanesi Çarpışma Deney Seti; a) Genel, b) Hızlanma, c) Tutucu

a)

b)

c)
Şekil 8. ANSYS Simülasyon Çalışmaları; a) Ön Tasarım, b) DolununYüzeye Etkisi, c) Yüzeydeki Toplam Elastik Gerinme
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ramı kullanılarak modelleme olanağı sorgulanmıştır [11].
Gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarında, yapısal olarak
dolu malzemesi ve uçak gövdelerinde çoğunlukla kullanılan cam/karbon elyaf takviyeli fiber kompozit malzemelerin kullanımının ideal sonuçlar alınmasına katkı sağlayacağı ortaya konulmuştur. Deney setindeki örnek için,
ASTM F320 standartlarında belirtilen 46x46 cm boyutlarına ve 3,2 mm kalınlığına uygun örnek geometrisi seçilerek katı model oluşturulmuştur. Ağ yapısı (mesh) olarak,
dolu tanesinin üzerindeki ağ yapısının örnek üzerindeki
yapıya oranla daha yüksek kalitede bir yapıya gereksinim
duyduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilebilecek ağ yapısının, örnek üzerindeki deformasyona büyük ölçüde etki
ettiği gözlemlenmiştir. Simülasyonun sınır şartları olarak ise yüzey sabitleme, deformasyonun oluşacağı veya
gözlemleneceği eksenin belirlenmesi ve bunları takiben
çarptırılacak katı modelin kabul gören dolu hızına uyarlanması sağlanabilir. Hız değeri, modelleme esnasında
kabul edilen tasarım parametresi olan 30 m/s değerinin
örnek üzerinde amaçlanan deformasyon etkisini oluşturması için, örnek ve dolu tanesi arası mesafe standart
değerler düşünülerek modellenmiş olup bu arada silindir
ucu ile örnek arasındaki mesafenin etkisi öncelikle ihmal
edilmiştir. Çözümleme işlemleri sonucunda oluşan toplam veya elemana özgü deformasyon, gerilme bileşenleri
vb. parametrik değerlerin yanı sıra malzemede hangi değişiklik ve optimizasyon işlemlerinin yapılarak iyileştirme
çalışmaları yapılabileceği, program yeteneklerine bağlı
olarak belirlenmiştir (Şekil 8).

9. ÇALIŞMA HEDEFLERİ VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik deneysel ve analiz
karşılaştırması boyutunda yapılan bu temel çalışmanın
çıktısına yönelik ortaya konulan temel fizik yaklaşımlarından elde edilen sonuçlarla, çalışmanın nihai hedefinin
büyük oranda gelecekte yapılabilecek çalışmalarla geliştirilebileceği düşünülmektedir [12-13]. Bu kapsamda, ilgili deney seti için boyutsal revizyonlar ve gerçek koşullara
uygun ortamın oluşturulması, deney seti üzerine entegre
edilebilecek hız sensörleri, yüksek hız algılayıcı kamera
vb. bileşenlerle gerçeğe yakın sonuçlara yakınsamada
iyileşme ve dolu hasarını minimize etmede ise optimum
sonuçlara ulaşılacaktır. Bu deney setinin ortaya konulmasıyla ülkemizin büyük bir ivmeyle yükselmekte olduğu
başlıca alanlardan bazıları olan havacılık ve savunma sanayi alanlarında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)
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gibi uluslararası otoritelerce oluşturulmuş standartlara
uygun bir sistemin kazanımı elde edilecektir. Bu kazanımlar, çalışmakta olan hava araçlarının üretiminde kullanılan
malzemeler başta olmak üzere, farklı sektör ve alanlarda
kullanılan dolu yağışına maruz kalabilecek yapılar için temel gereksinim olan tasarım kriterinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
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