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Sonlu elemenlar analiz modeli ile deneysel sonuçların 
uygumu çok düşük bir tolerans ile gerçekleşmiştir. Bu da 
modelin doğruluğunu ortama koymaktadır.  
 
Geliştirilen sandviç panel jel dolgusu ile şok dalgalarını 
üstün bir performans ile sönümleme davranışı göstermiştir.  
 
Koruge yapı içinde açılan delikler jel dolgunun şok 
sönümleme etkisine olumlu etki yapmıştır. 
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Tezin Amacı ve Önemi (Maddeler halinde sıralayınız) 

 Bu tez çalışması ile zırhlı askeri araçlar, personel taşıyıcı zırhlı araçların ve sivil sırhlı araçların 

koruma seviyesini yükseltecek hafif bir sandviç yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Zırhlı askeri araçların ve personel taşıyıcı zırhlı araçların balistic ve patlayıcılara karşı 

koruma seviyesini iyileştirme maksadı ile viskoelastic jel ile doldurulmuş katmanlı ondula 

çelik saçlardan oluşturulan çekirdek geometrisine sahip sandviç bir yapının patlayıcıların 

oluşturduğu elastik dalga olan şok dalgası ile yüklenmesi sonrası oluşan 

deformasyonların ve şok dalgası sönümleme seviyelerinin viskoelastik jel dolgu ile nasıl 

etkilendiği Sonlu elemanlar analizleri yardımı ile araştırılmıştır 

 Kurulacak sandviç yapıya ait model öncelikle deneysel olarak doğulanmış, ardından 

viskoelastik dolguların etkisi, üst plaka arkası hücreler, çekirdek yapı orta eksen hücreleri 

ve arka plakanın önündeki hücrelerin dolguların ile incelenmiştir.  

 Her bir dolgunun farklı mekanik davranışa yönlendireceği sandviç yapının hangi kesit 

yapısı ile daha iyi performans göstereceği incelenmiştir. 



 Delikli korruge çekirdekler kullanılması nedeni ile viskoelastik jel dolgunun, viskoz akışına 

neden olunarak sönümleme mekanizması olarak kullanımı sağlanmıştır. 

Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Jel dolgulu sandviç yapılar oluşturdukları ilave şok sönümleme mekanizmaları ile hafif ve 
yüksek performanslı şok sönümleme özelliği göstermektedirler 

 Ekonomik çözüm sunması nedeniyle savunma sanayi uygulamalarında, askeri yapılar, 
personel taşıyıcı yapılarda kullanımı mümkündür. 

 Ayrıca sivil hayatta yanıcı-patlayıcı taşıyan tanker gövdelerinde, depolarda kullanımı söz 
konusu gözükmektedir. 
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