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Özet- Bu çalışmada, sesi neredeyse 360 derece dağıtan klasik hoparlörlerin aksine sesi dar bir açıda, yüksek doğrusallıkta, istenilen 

hedefe gönderebilen hoparlör yapısı anlatılmaktadır. Ayrıca bu yapının teknolojiye uygulanabilirliğini göstermek adına bir tasarım 
yapılmıştır. İnsan kulağının duyamadığı 20 kHz üzeri frekansta üretilen bir dalganın üzerine duyabildiğimiz aralıktaki ses dalgası 
bindirilerek hedefe gönderilmiştir. Havanın doğrusal olmayan özelliği sayesinde göndrerilen hibrit dalga o doğrultudaki hava kütlesi 
tarafından demodüle edilmiş ve hedefe sadece duyulabilir ses aralığındaki dalga ulaştırılmıştır. Uygulamayı yaparken, 40 kHz 
rezonans frekanslı piezoelektrik dönüştürücüler kullanılmıştır. Bu dönüştürücülerden 48 adetlik bir dizi oluşturularak ses şiddeti 
arttırılmıştır. 

 
Sesin yayılması, doğa olayları içinde insanlar üzerinde 

doğrudan etkiye sahip önemli bir fiziksel kavramdır. Çünkü 

bu olay insanoğlunun beşduyu organından birini 

oluşturmaktadır. Temel ihtiyaçlarımızın dışında özellikle 

müzik dinleme sesin yayılmasını en etkin kullandığımız 

alandır. 

Klasik hopralörler ile aynı odada iki farklı müzik 

dinlenmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü ses dalgalarının 

yapıcı ve yıkıcı girişimleri birbirlerini olumsuz 

etkilemektedir. Ancak yüksek doğrusallıktaki iki hoparlör ile 

aynı odada iki kişi, iki farklı müziği kulaklık vb. aksesuarlar 

olmadan dinleyebilmektedir. Bu çalışmada bunun nasıl 
yapılabildiğini fiziğin basit ancak uygulanabilirliği yüksek 

temel kavramları üzerinden anlatılması amaçlanmaktadır. 

 

Şekil 1. Çok yüksek doğrusallıktaki bir ultrasonik piezo 
dönüştürücüye ait ışın deseni.[1] 

 

Piezoelektrik malzemeler girişlerine uygulanan sinyalin 

frekansıyla beraber titreşim hareketi yaparak bir deformasyon 
dolayısıyla bir basınç değişimi oluştururlar. Bu basınç 

değişimi sonucunda uygulanan sinyalin frekansıyla aynı 

frekansta ses dalgaları üretirler. Eğer uyguladığımız bu giriş 

sinyali 20 kHz üzerinde ise piezoelektrik malzemeler ses üstü 

dalgalar üretirler. 

Yüksek doğrusallıktaki sesi üretmek için insanoğlunun 20 

kHz üzeri duyamama özelliğinden faydalanılır. Dinlediğimiz 

alçak frekanslı müzik, kulağımızın duyamadığı yüksek 

frekanslı bir dalganın üzerine bindirilir. Oluşan bu hibrit 

dalga PWM tekniği kullanılarak bir piezoelektrik 

dönüştürücüyü sürmek için kullanılır. Yüksek doğrusallıkta 

ses üretmek için piezo malzemelerden yararlanmak çok 
faydalıdır. Yeni nesil piezo seramikler oldukça yüksek 

frekans tepkisine sahiptirler. PZT olarak adlandırılan bu 

piezo seramiklerin yüksek elektromekanik dönüşüm verimleri 

ve yüksek rezonans frekansları sayesinde düşük yayılma 

açılarında ses üretebilmeleri mümkündür. Çünkü yüksek 

rezonans frekansı, ses hızının yaklaşık olarak sabit olduğu bir 

ortamda kısa dalgaboyu demektir. Çok kısa dalgaboyu 

sayesinde dar bir ışın açısında doğrusallığı yüksek bir ses 

üretilmektedir. Bu piezo malzemelerin doğrusallıklarını 

gösteren ışın desenleri üreticiler tarafından şekil 1’deki gibi 

yayılma açılarını gösterecek şekilde çizilmektedir. 
 

Şekil 2. Yüksek doğrusallıkta duyulabilir ses üretmek için 
kullanılan temel fiziksel bileşenler. 

 

Piezo seramik dönüştürücüden çıkan hibrit dalga yolda 

havanın doğrusal olmayan özelliği ile karşılaşır. Havanın çok 

ani değişen basınç ve sıcaklığı nedeniyle yayınlanan tüm 

sinyaller bozulmaya başlar. Ses hızının yavaş olması ve 

sıcaklık, basınç gibi parametrelerle çok çabuk değişmesinden 

dolayı hava moleküllerinde düzensiz hareketler oluşmaktadır. 
İşte bu hava moleküllerinin düzensiz hareketleri ve sesi 

bozma eğilimleri bizim oldukça işimize yaramaktadır. 

Havada ilerleyen hibrit dalga hedefe ulaşıncaya kadar bu 

hava molekülleri tarafından kademeli olarak bozulmalara 

uğratılır. Bu bozulmalar dar bir sütün boyunca gerçekleşir. 

Hedefe ulaşıldığında havanın bu doğrusal olmayan özelliği 

hibrit dalgayı demodüle etmiş ve geriye sadece duyulabilir 

ses dalgası kalmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Şekil 3. Yapılan uygulamada kullanılan 48 adetlik ultrasonik piezo 

dönüştürücü dizisi. 

 

Bu fiziksel olayın anlatımı için yapılan uygulamada 48 adet 

piezo dönüştürcü dizisi 40 kHz olan rezonans frekansında 

sürülmüştür.  Girişe uygulanan duyulabilir ses sinyali PWM 

tekniği ile modüle ederek yüksek doğrusallıkta hedefe 

aktarılmıştır. Bu basit yöntemlerle oluşturulan tasarım bu 

alandaki çalışmaların ne denli önemli ve uygulanabilir 

olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 
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