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Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve 

bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.Bu türden 

çalışmaları ilk olarak,Polaroid firması kullanmıştır. 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

Ultrasonik ses dalgaları 20.000 Hz ile 500.000 Hz arasında 

frekanslara sahip ses dalgalarıdır. Bizim duyabildiğimiz 300 Hz-

14.000 Hz bandının üzerindedirler. Ultrasonik sensörler 

ultrasonik ses dalgaları yayan ve bunların engellere çarpıp geri 

dönmesine kadar geçen süreyi hesaplayarak aradaki uzaklığı 

belirleyebilen sensörlerdir.  

 

Bu sensörlerde bu kadar yüksek frekanslarda ses dalgalarının 

kullanılmasının nedeni ; bu frekanslardaki dalgaların düzgün 

doğrusal şekilde ilerlemeleri , enerjilerinin yüksek olması ve sert 

yüzeylerden kolayca yansımasıdır.  



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Ultrasonik sensörlerin algılama menzili uygun koşullarda 30 

metreye varabilir. Ultrasonik sensörlerde iki adet transducer 

bulunur. Bunlardan biri ultrasonik hoparlör diğeri de ultrasonik 

mikrofondur. Elektronik devre ile hoparlörden ses dalgasının 

yayılma anı ile bu ses dalgasının engele çarpıp yansıyarak 

mikrofon tarafından algılanması arasındaki zaman ölçülür ve bu 

zamanın ikiye bölünüp ses hızı ile çarpılması sonucunda da 

engel ile ultrasonik sensör arasındaki mesafe hesaplanır.  



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Ultrasonik uzaklık sensörleri fiziksel olarak iki çeşitte 

piyasada bulunmaktadır. Buna rağmen temel işlevleri aynıdır.  

 

•Hitechnic sensör tipi 

• Polaroid sensör tipi 



 

Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 



 

Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 
 Yaklaşım Uygulaması 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Boyutlandırma 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Seviye Ölçümü 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Rulo çapı ölçümü 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Sınıflandırma/Seçme 



Ses Sensörleri (Ultrasonik) 

 Bağlantı Kopukluğu 



Mikrofon 

 Konuştuğumuzda havayı titreştirerek hava da bir basınç değişikliği 

oluşturuyoruz. Duyma işleminde ise bu basınç değişikliğini kulaklarımızdaki 

zar ile algılıyoruz. Mikrofonlar da tıpkı kulaklarımız gibi havadaki basınç 

değişikliğinin yarattığı etkiden yararlanarak sesi algılıyor ve elektrik sinyaline 

çeviriyor. Sesi elektrik sinyallerine çeviren cihazlara “mikrofon” denir.  



Mikrofon 

 Bütün mikrofonların yapısı, ses dalgalarının bir diyaframı 

titreştirmesi esasına dayanmaktadır. Her sesin belirli bir şiddeti vardır. 

Bu ses şiddetinin havada yarattığı basınç ses şiddeti ile doğru 

orantılıdır. Gelen hava basıncının büyüklük ve küçüklüğüne göre ileri 

geri titreşen diyaframın bu titreşimini, elektrik enerjisine çevirmek için 

değişik yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemlere göre de 

mikrofonlara isim verilmektedir.  

•Dinamik (bobinli - manyetik) mikrofonlar  

•Kapasitif (kondansatör) mikrofonlar  

•Şeritli (bantlı) mikrofonlar  

•Kristal (Piezoelektrik kristalli) mikrofonlar  

•Karbon tozlu mikrofonlar  

•Elektret mikrofonlar  



Dinamik (Bobinli - Manyetik) Mikrofonlar 

 Dinamik mikrofonlar ses dalgaları ile hareket eden diyaframa bağlı 

bobinin sabit bir mıknatıs içinde hareket etmesinden dolayı bobin uçlarında 

oluşan gerilim değişimine bağlı olarak çalışır.  



Kapasitif (Kondansatör) Mikrofonlar 

 Kapasitif mikrofonlar statik elektriklenme esasına göre çalışan 

mikrofonlardır. Kapasitif mikrofonların diyaframı gelen ses dalgalarıyla 

titreşir ve bu titreşim mikrofonun kapasitesinin değişimine neden olur. 

Kapasitedeki bu değişim sesin özelliğine uygun olarak mikrofonun çıkışında 

elektrik sinyallerini oluşturur.  



Şeritli (Bantlı) Mikrofonlar  

 Şerit mikrofonlar çok hassas yapılıdırlar, sarsıntıdan, hava 

akımından, etkilenirler ve gürültülü çıkış verirler. Bu nedenle, kullanırken fazla 

sarsmamaya dikkat etmek gerekir. Rüzgarlı havalarda da, açık havada 

kullanılmamalıdır. Hassas olması nedeniyle, düşük frekanslı sesleri (bas) dahi 

rahat alır ve frekans karakteristiği geniştir.  



Şeritli (Bantlı) Mikrofonlar  

 Çalışmaları dinamik mikrofonlar gibi manyetik alan 

esasına dayalı mikrofonlardır. Manyetik alan içine yerleştirilmiş 

ince bir alüminyum ya da kalay levhaya ses sinyalleri çarpınca, 

manyetik alan içinde hareket eden levhada ses frekanslı akım 

oluşur. Şeritli mikrofonların empedansı çok düşük, kaliteleri 

yüksektir. Sarsıntıdan, rüzgârdan olumsuz etkilendiklerinden 

kapalı ortamlarda kullanılır.  



Kristal Mikrofonlar  

 Kristal mikrofonlar, piezoelektrik olayından yararlanılarak 

yapılan mikrofonlardır. Quartz ve Roşel (Rochell) tuz kristallerine 

basınç uygulandığında iki tarafına tutturulan elektrotlar arasında 

bir gerilim oluşmaktadır.  



Karbon Tozlu Mikrofonlar  

 Karbon tozlu mikrofonlar bir hazne içinde doldurulan karbon 

tozu zerrecikleri ve esnek diyaframdan oluşmuştur. Ses dalgaları 

alüminyum diyaframa çarpınca titreşerek karbon zerreciklerinin sıkışıp 

gevşemesine yol açar. Tozlar sıkışınca akımın yolu kısalacağından 

direnç azalır. Tozlar gevşeyince ise akımın yolu uzayacağından direnç 

yükselir.  



Hoparlör  

 Elektriksel sinyallerini ses sinyallerine çeviren 

elemanlara “hoparlör” denir . Genel olarak hoparlörler 

mıknatıs ve mıknatıs etrafına yerleştirilen bir bobin ve hareketli 

diyaframdan oluşur.  

 

• Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlörler  

• Piezoelektrik (Kristal) Hoparlörler  



Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlörler  

 Dinamik hoparlörler, bobin, mıknatıs, diyafram gibi 

elemanların birleşiminden oluşmuştur. Bu elemanlarda demirden 

yapılmış bir silindirin ortasına doğal mıknatıs yerleştirilmiştir. 

Mıknatısla yumuşak demir arasındaki hava aralığına ise hoparlör 

diyaframının uzantısı üzerine sarılmış bobin konmuştur.  



Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlörler  

 Bobinin sarıldığı diyaframın alt kısmı bir süspansiyon 

(esnek taşıyıcı) ile gövdeye tutturulmuştur. Bobin, süspansiyonlar 

sayesinde hava aralığında rahatça hareket edebilmektedir. 

Hoparlörlerde kon iki tanedir. Geniş çaplı olan dışarıda, küçük 

çaplı olan ortadadır. Büyük kon kalın (bas) sesleri, küçük kon ise 

ince (tiz) sesleri oluşturur.  



Piezoelektrik (Kristal) Hoparlörler  

 Piezoelektrik hoparlörler çizgi biçiminde, birbirine karşı 

polarize edilmiş, bükülgen piezooksit (kurşun, elmas, titan 

karışımı) maddeden yapılmıştır. Şeritlere akım uygulandığında, 

boyut uzayıp kısalır ve karşıdakini itip çeker. Bu titreşim ise 

esnek membranı hareket ettirerek ses oluşur. Piezoelektrik 

hoparlörler daha çok yüksek frekanslı seslerin elde edilmesinde 

(kolonların tweeterlarında) ve kulaklıklarda kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda dijital saatlerde kullanılan hoparlörlerde buzzer olarak 

piezoelektrik esasına göre çalışır.  


