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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Gürültü kontrolü, ses yayınımını azaltmanın aktif veya pasif bir yoludur. Aktif gürültü 

kontrolü, bir güç kaynağı kullanılarak sesin azaltılmasıdır[1]. Aktif gürültü engellemenin 

temelinde, engellenmek istenen ses dalgasına bir anti-dalga oluşturarak bunların teoride 

birbirini sıfırlaması vardır(Görsel 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  (Görsel 1)       

 

Projenin amacı üst daireden gelen gürültüyü, gelişmiş bir "Aktif Gürültü Engelleme" (ANC) 

sistemindeki gırtlak mikrofonları ile üst katın zeminde oluşan titreşimleri tespit etmek ve sesin  

ANC algoritmalarındaki filtreler kullanılarak oluşturulacak ters fazlı halini vibrasyon 

hoparlörlerine ileterek azaltmaktır.  

  

Mevcut sistemlerin eksiklerini değerlendirerek sistemimizin en iyi şekilde çalışabileceği bir 

tasarıma odaklandık. Tasarlanan sistemin, risklerin tespiti yapılarak uygulanabilirliğini 

arttırmak için Fusıon 360 programında yapılan çizimlerini ve prototip için yapılan testleri 

kullanarak sistem optimizasyonunu sağlamayı hedefliyoruz. Montaj aşaması, sipariş edilen 

ürünlerin prototip için kullanılmasını amaçlamaktadır. 

 

2. Problem/Sorun 

 “istenmeyen ve sakıncalı ses” olarak tanımlanan gürültünün[8] insan sağlığı 

üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır: hipertansiyon, aşırı stres, uyku bozuklukları, 

kulak çınlaması, sinir, saldırganlık...  

 Günümüz sosyal hayatının çok fazla karmaşık olması, insanların bedensel ve ruhsal 

açıdan yıpranmaları, pandemi ile evlerde geçirilen zamanın büyük oranda artması 

gürültüye olan toleransı azaltmaktadır. Özellikle nüfusun büyük çoğunluğunun 

yaşadığı apartmanlarda, bu durum daha büyük bir sorun haline gelir. Komşuları 

tarafından yapılan, direkt müdahale edemedikleri gürültüye maruz kalmaktadır ev 

sakinleri. 

 Bazı apartmanlarda gürültü kontrolü için pasif gürültü engelleme yöntemleri 

kullanılmaktadır.  
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 Bu sistemlerin başlıca sorunları:  

1. Şiddetli gürültü karşısında yetersiz kalır. 

2. İnşası tamamlanmış apartmanlarda kullanımı oldukça zahmetlidir. Odanın 

zemini, duvarı ve tavanı için inşa aşamasına tekrar gidilmelidir. Bu yüzden 

uygulanabilirliği oldukça azdır. 

3. Teknolojik perspektife oturtulmamıştır; sistemin performansı zamanla 

arttırılamaz, sistem güncellenemez. 

 Bazı apartmanlarda ise gürültü kontrolü için aktif gürültü engelleyiciler 

kullanılmaktadır ancak bunlar da pek olumlu sonuçlar doğurmaz. Bu sistemlere 

örnekler ve örneklerin yetersizlikleri: 

1. Dışarıdan gelen sesleri engellemek için pencere üzerine yerleştirilen –pencere 

bu uygulama ile fonksiyonelliğini kaybetmiştir-  ANC sistemi [2] evin yalnızca 

dışından gelen gürültüyü engellemeyi amaçlamaktadır. 

2. Davlumbaz gibi fazla ses çıkaran noktalarda kullanılmak üzere geliştirilen bir 

ürününün [3] kapsama alanının oldukça dardır, bu yüzden oda içerisinde 

yalnızca belirli noktalarda gürültü kontrolü sağlanabilir. 

 Ses dalgalarının çok yönlü hareketi, özellikle apartman daireleri gibi küçük 

alanlarda gürültüyü kontrol etmeyi oldukça zor hale getirir[4]:  

1. Diğer dalgalar gibi ses dalgaları da fizik yasalarına tabi olduğu için çevredeki 

engellerce yansıtılır veya kırılır.  

2. Frekans yükseldikçe dalga boyu kısalır ve dalgalar arasındaki etkileşim 

karmaşık hale gelir.  

3. Engellenmek istenen gürültünün ve sistemce oluşturulacak anti-sesin 

seviyesinin aynı olması gerekmektedir.  

4. Sistemde kullanılacak hoparlör ve mikrofonların arasındaki mesafenin az olması 

gerekmektedir. 

 

3. Çözüm  

Gelişmiş bir aktif gürültü engelleyici kullanacağımız sistemimiz, üst kattan gelecek 

gürültüyü/gürültüleri alt dairenin tavanına temas halinde bulunan gırtlak mikrofonları ile 

algılar. Bu sinyal bilgisi ANC algoritmasına iletilerek gürültünün ters fazlısı oluşturulur. 

Oluşturulan ters fazlı ses, mevcut asma tavanlar örnek alınarak sistem ile entegre olacak şekilde 

tasarlanan yapıda konumlanan vibrasyon hoparlörlerine iletilir. Vibrasyon hoparlörleri ANC 

algoritması tarafından oluşturulan sesi tavanı titreterek daire içine iletir. İletilen bu ters fazlı ses 

sayesinde üst kattan gelen gürültü artık alt katta duyulmamaktadır (Çizim 1).  

 Sistemimiz sayesinde düşük ve yüksek frekanslara sahip ses dalgaları 

engellenecektir.  

 Çevredeki engellerden yansıyan ses dalgalarının işlenmesi oldukça zor olduğundan 

sistemimizde titreşimler üzerine odaklandık. Engellenmek istenilen sesin titreşimi 

gırtlak mikrofonu ile tespit ederek yansıyan seslerin etkisi yok edilecek, daha etkili 

bir işlem gerçekleştirilecektir. 



5 

 

 Yüksek frekanstaki seslerin de başarılı bir şekilde engellenmesi için geniş Hz 

aralığına sahip vibrasyon hoparlörleri kullanılmıştır. 

 Üst kattan gelen seslerin konumu belirlendikten sonra, gürültü kaynağına yakın olan 

noktalardaki vibrasyon hoparlörleri normal ses düzeyinde çalışacak, gürültü 

kaynağından uzakta konumlanan vibrasyon hoparlörleri ses düzeyini azaltarak 

gürültüyü engelleyecektir.  

  ANCli kulaklıkların çalışma prensibi göz önünde bulundurularak gırtlak 

mikrofonları ve vibrasyon hoparlörleri arasındaki mesafe oldukça az olacak şekilde 

tasarlanmıştır sistemimiz. Ayrıca vibrsayon hoparlörlerinden gelen anti fazlı sesin 

gırtlak mikrofonları tarafından algılanıp yanlış sonuçlar elde edilmesinin önüne 

geçmek için gırtlak mikrofonları bondex bariyerli süngerle izole edilecektir. 

 ANC algoritmalarının doğruluğu, gerçek hayat koşulları göz önüne alınarak yapılan 

güncellemelerle arttırılabilir. Sistemimizin doğruluğunu arttırabilmek için 

algoritmaların yetersiz görüldüğü alanlarda iyileştirmeye gidilecektir. 

 

4. Yöntem 

Projenin gerçekleştirilmesi için; birçok teknik incelenmiştir, aşağıdaki iş paketleri sırayla 

gerçekleştirilecektir. 

 

4.1.İş Paketi: (Tasarım) 

Sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi için gırtlak mikrofonları ve vibrasyon hoparlörleri 

arasındaki mesafe pek az olmalıdır. Aradaki mesafe artarsa gürültü, iki noktada farklı şiddette 

işitilir. Vibrasyon hoparlörlerinin ve gırtlak mikrofonlarının oldukça yakın konumlanması, 

yanlış sinyal algılama problemini getirmektedir. Vibrasyon hoparlörleri bulunduğu yüzeyi 

titreştirdiği zaman yalnızca alt yüzeye değil aynı zamanda bulunduğu yüzeyin üstüne de bir 

miktar ses iletmektedir. İletilen bu ters fazlı ses dalgası gırtlak mikrofonları tarafından 

algılanırsa sistem, ters fazlı sesi asıl gürültü kaynağı gibi alıp işlemlerine devam eder. Bu durum 

yanlış hesaplamalara sebep olur, gürültüyü engellenmek yerine arttırır. Bu durumun önüne 

geçebilmek için gırtlak mikrofonları yaklaşık 120 DNS değerine sahip olan bondex bariyerli 

sünger ile izole edilecektir. Bu sayede gırtlak mikrofonları tek bir noktadan gelecek olan 

gürültüye odaklanacak, vibrasyon hoparlörlerinin ilettiği sesten etkilenmeyecektir (Çizim 1). 

 

4.2.İş Paketi: (Yazılım)  

ANC sistemlerinin içinde gürültü sinyalini analiz eden bir ANC algoritması bulunmaktadır. Bu 

algoritmalarda adaptif filtreler kullanılmaktadır. Kullanılan bu adaptif filtreler algılanan sinyal 

üzerinde matematiksel işlem yapar, elde edilen sonuçların doğruluğunu hesaplayıp sisteme 

bildirir. Yapılan bildirimler doğrultusunda algoritma, yaptığı işlemlerde küçük değişikliklere 

gider(Görsel 2).  
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                              (Görsel 2) ANC Sistem Mimarisi ve Algoritması 

 

4.3.İş Paketi: (Prototip ve Montaj)  

Rapor sonuçlarınca ve saha testlerince iyileştirilmesi planlanan sistemin son halini almasıdır. 

İmalatı gerçekleşen parçaların mekanik uyumluluk ve sağlamlık testleri yapılacak; 

oluşturulacak ,sanal modellere uygunluğu denetlenecektir. Siparişi ya da 3D yazıcıda basılması 

planlanan parçaların test ve prototip için birleştirilmesi gerekmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Aktif gürültü engelleme temelli birçok sistem yalnızca bir noktadaki gürültüye 

odaklanırken sistemimiz ile kat arasından alt kata ulaşan, alt kattakilerin direkt 

engelleyemeyeceği gürültüyü engellemeyi amaçlıyoruz. 

 Sistemimiz alt katın tavanı ile mevcut ters tavanları örnek alarak tasarlayacağımız 

yapı arasında saklanacaktır. Böylelikle normal bir tavandan farklı, kötü bir görünüm 

oluşmayacaktır; sistemin entegre edileceği alan fonksiyonelliğini kaybetmeyecektir 

bina içinde kullanılan diğer ANC sistemlerine kıyasla. 

 Arabalar ve kulaklıklarda kullanılan ANC sistemlerinde[5][6]normal mikrofon ve 

hoparlör kullanımı sorun teşkil etmemektedir ancak bu tarz bir ANC sisteminin 

apartman, ofis, fabrika gibi alanlarda kullanımı birçok soruna sebep olabilir: özel 

hayatın gizliliğinin ihlali, görüntü kirliliği... Sistemimizde bu sorunların 

yaşanmasını önleyebilmek için daha önceki ANC sistemlerinde kullanılmamış 

gırtlak mikrofonları(Çizim 2) ve vibrasyon hoparlörleri(Çizim 3) kullanılmıştır. 

Gırtlak mikrofonlarının çalışma prensibi ile üst kattaki apartman sakinlerinin özel 

hayatlarının gizliliği ihlal edilmemiş olur, vibrasyon hoparlörlerinin konumu ile 

tavana bakıldığı zaman herhangi bir vibrasyon hoparlörü görülmez.  

 Sistem performansı, kullanıcıların yaptığı dönüşler sayesinde iyileştirilecektir 

6. Uygulanabilirlik  

Apartman katları arasından direkt geçecek sistemin tesisatlar tarafından engelleneceği, alt katın 

tavanına hoparlörlerin ve üst katın zeminine mikrofonların konumlandırılması görüntü kirliliği 

oluşturacağı için sistemi; alt katın tavanından aşağıya devam eden, ekleyeceğimiz yapı içinde 

saklayacağız. Oluşturulacak yapı, mevcut ters tavanlar örnek alarak sisteme uygun şekilde 

tasarlanacaktır. Bu sayede, binanın yapısal düzeni bozulmayarak ve sistem daire içerisinde 
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görünmeyecek bir yerde konumlanarak sistem optimizasyonu sağlanacaktır. 

Sistem; uygulanabilirlik için yapılan son testler ile ticari ürüne dönüştürülebilir, ticari ürün 

olarak kullanılmaya uygundur:  

1. Sorunun çözümü için kullanılan; dairenin yapısal düzenini bozan, maliyetli birçok 

yalıtım malzemesinin yerine teknolojik perspektife sahip milli bir ürün geliştirmeyi 

hedefledik. 

2. Sistem, hedef kitlede belirtilen kullanıcıların isteğine ve ihtiyacına göre tasarlanmıştır.  

3. Günümüzde birçok dairede asma tavan kullanıldığı için sistemin saklanacağı yapının 

görüntü kirliliği oluşturmaması ile ürünün birçok kullanıcı tarafından tercih edilmesi 

hedeflenmektedir. 

4. Elektrik tasarrufu yapmak isteyen kullanıcılar için sistemi istedikleri zaman 

aktifleştirebilecekleri bir güç kontrol noktası bulunmaktadır. 

 

      7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

Tablo 1:Tahmini Maliyet 

 

İş paketleri ve 

Planlar 

Proje süresi ve Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 

Sorun Tespiti, 

Çözümün 

Araştırılması 

       

Takımın 

Kurulması, 

Başvuru Yapılması 

       

1.İş Paketi: Tasarım        

Proje Ön 

Raporunun 

Hazırlanması 
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Proje Ön 

Değerlendirme 

Raporu Sonuçlarına 

Göre Projenin 

İyileştirilmesi 

       

Proje Detay 

Raporunun 

Hazırlanması 

       

2.İş Paketi: Yazılım        

Parçaların Siparişi        

3.İş Paketi: Üretim/ 

Montaj 

       

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Gürültü, pandemi ile evlerimize kapandığımız bu dönemde içinden çıkılamayacak bir hal alarak 

sessizlik ve mahremiyet arayışımızı artırmıştır. Projede geliştirilen ürünü, üst dairede oluşan 

gürültüden rahatsız olan herhangi bir apartman sakini kullanabilecektir. Ayrıca projemizin 

Mizofoni hastaları [6] gibi gürültüye duyarlı olan insanların yaşam standartlarını arttıracağına 

inanıyoruz. 

 

9. Riskler 

  RİSKLER B PLANI 

A- 

Yazılımsal 

1-Tecrübesiz takım üyeleri ve 

karışık algoritma gereksinimi 

?F Uzmanlardan destek alınması ve 

var olan algoritmaların 

kullanılması  

B- 

Donanımsal 

2-Prototipte, sistem 

entegrasyonunda sorun 

Sorun yaratan parçanın, ürünün 

ya da aşamanın gözden 

geçirilmesi 

3-Tasarım hatası Tasarımın gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi 

 4-Kullanılan hoparlör ve 

mikrofonlar ile sistemin verimli 

çalışamaması 

? Yapılan testler ile sorun çözülerek 

sistem optimizasyonunun 

sağlanması 

C- Diğer 5-Fazla güç kullanımı Sistemin, kullanıcı tarafından 

açılıp kapatılmasını sağlayacak 

güç ünitesinin sisteme –binanın 



9 

 

yapısal düzeni bozmadan- 

eklenmesi 

6-Maliyet artışı Yerli ya da daha düşük fiyatlı 

ürünlerin tercihi ile kullanılacak 

ürün listesinin güncellenmesi 

7-Malzeme teslimatının gecikmesi Mevcut ürünlerin kullanılması 

8-Zamanında bitirememe Proje için daha uzun süre 

çalışılması 

9-Ürünün talep görmemesi Ürüne yeni özelliklerin 

eklenmesi 

 

                        ETKİ 

O
L

A
S

IL
IK

 

 hafif orta ciddi 

küçük 6 9 3 

orta 5 4 2 

yüksek 7 1 8 
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11.Çizimler 

 

                                                     (Çizim 1) Sistemin görünümü     

 

 

(Çizim 2) Gırtlak Mikrofonları 

 

( Çizim 3) Vibrasyon Hoparlörleri 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/888136
https://www.ti.com/lit/an/spra042/spra042.pdf?ts=1624815288435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.ti.com/lit/an/spra042/spra042.pdf?ts=1624815288435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://web.archive.org/web/20120426050529/http:/www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf
https://web.archive.org/web/20120426050529/http:/www.medialab.ch/archiv/pdf_studien_diplomarbeiten/da05/da2005-104_ActiveNoiseControl.pdf

