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	Aşağı Açılır Kutu1: [Elektrik Elektronik Mühendisliği ]
	yeri: Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu
	Text1: Yiğit MAHMUTOĞLU
	Text12: SUALTI DOĞALGAZ BORU HATLARINDAKİ SIZINTILARIN PASİF AKUSTİK YÖNTEMLERLE KONUMLANDIRILMASI
	Text20: Bu doktora tezinde, tek yollu kanal, zamanla deg˘is¸meyen çok yollu kanal ve zamanla deg˘is¸en çok yollu kanal olmak üzere üç farklı sualtı akustik kanalı göz önüne alınarak sualtı dog˘algaz boru hatlarındaki (SDBH) sızıntıları konumlandırmak için pasif akustik yöntemler önerilmis¸tir. Önerilen yöntemlerin bas¸arımlarını ortaya koymak için benzetim çalıs¸malarıyapılmıs¸tır.Yapılan çalıs¸malar kapsamında ilk olarak, SDBH’lerde meydana gelebilecek sızıntıların olus¸turacag˘ı akustik basınç sinyalinin dog˘ası incelenmis¸tir. Bu incelemeye göre sızıntı tabanlı akustik basınç sinyallerinin dar bantlı oldukları ve alınan sinyallerin frekansları ve gerekliparametreler yardımıyla sızıntı delik çapının, baloncuk çapının ve sızıntı delig˘indeki akustik sinyal gücünün hesaplanabileceg˘i gösterilmis¸tir.  ˙Ikinci olarak, sadece direk yol sinyalinin bulundug˘u tek yollu sualtı akustik kanalında, SDBH’lerdeki sızıntıların konumlandırılmasıiçin alınan sinyal gücü ve alınan sinyal güçleri farkı teknikleri tabanlı  pasif  akustik  konum tespit yöntemleri önerilmis¸tir. Üçüncü olarak, direk yol sinyaline ek olarak, deniz tabanından  ve  yüzeyinden  yansıyan  sinyallerin  de  bulundug˘u  zamanla  deg˘is¸meyen  çok yollu bir sualtı akustik kanalında, SDBH’lerdeki sızıntıların konumlandırılması için parmak izi  yöntemi  önerilmis¸tir.    Son  olarak,  zamanla  deg˘is¸en  (hareketli  deniz  yüzeyi,  sualtı akıntıları vb. nedenlerle) çok yollu bir sualtı akustik kanalında, SDBH’lerdeki sızıntıların konumlandırılması için alınan sinyal güçleri tabanlı eg˘ri uydurma yöntemi ve parmak izi yöntemi önerilmis¸tir.
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