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2. Mikroişlemci

ÖZET
Ko uş a akı ılığı ı sağlaya adığı içi , iletişi kur akta
güçlük çeke i sa ları var ol ası proje i geliş esi e yol
aç ıştır. Mikroişle i ile sesi
elirle e aralıklarla
ge ik esi sağla ıştır. Daha so ra
ms , 70ms ve 200ms
geciktirilen ses ile , gönüllü 15 erkek ve 15 bayandan
ör ekler alı arak alı a
u sesleri te el freka s a alizi
ve e zerlik a alizi yapıl ıştır.[ ]

Bu aşa ada Arduino altyapısı ı kullanan Teensy[2]
ikroişle isi tercih edil iştir. Mikroişle i seçiminde
Teensy ikroişle isi i dahili SD kart girişi i ol ası etkili
ol uştur.
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ABSTRACT
This project is developed for those having communication
difficulties with others due to failure of being fluent in
speech. The voice is delayed by certain gaps by using the
features
of
microprocessor.
Then, samples of
aforementioned delayed which is 50 ms , 70 ms and 200 ms
voice from the volunteers of 30 people, 15 males and 15
females, are gathered and studied in terms of fundamental
frequency analysis and similarity analysis.

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI
Ses ge iktiri i devrede a aç ikrofo da gerçek za a lı
alı a sesi ge ik eli olarak çıkışa veril esidir. Bu ge ik e
SD kart üzeri de sağla ış olup ge ik e işle i i
gerçeklenebilmesi içi
ikroişle i kulla ıl ıştır. Yapıla
çalış a
sağlıklı gö üllü de ek üzeri de uygula ıp , farklı
gecikmelerde her bir gecikmenin pitch freka sı üzeri de e
kadar etkili olduğu sapta ıştır.

PROJE ADIMLARI

Mikroişle i i anolog girişi e
ağla a 2 adet
potansiyometre vasıtasıyla genlik şiddetleri e göre
gecikme
(delay )
ve ses kontrolü (volume
control) yapıl ıştır.

6.Benzerlik Analizi
Bu aşa ada litaratür tara ası yapılarak[3] bu alanda
gerçekleştiril iş olan çalış alar i ele iştir. Elde
edilen sonuçlara göre gönüllü deneklerin gecikme yok
iken (Şekil 1), gecikme 50 ms iken (Şekil 2), gecikme
70 ms iken (Şekil 3) ve gecikme 200 ms iken (Şekil 4) ses
kayıtları alı ıştır. 50 ,70 ve 200 ms lik ge iktiril iş
seslerin orijinal ses ile auto correlation yöntemi ile
karşılaştırıl ası yapıl ış ve 200 ms ge iktiril iş sesin
gerçek za a lı olarak de eği
kulağı a verildiği
durumdaki sesin orjinal sese olan e zerliği i en az
olduğu tespit edil iştir. Ayrı a 50 ms ve 70 ms lik
gecikmelerin de eği
kulağı a verildiği durumda
de eği ko uş ası da farkedilir bir bozulma meydana
gelmezken 200 ms lik gecikme verilen durumda
ko uş ada fark edilebilir bir bozulma meydana
gel iştir.

Şekil

Mikroişle i i içerisinde bulunan ADC (AnologDigital-Converter) ile analog ses sinyali dijitale çevrilerek
44100 Hz freka sı da ör ekle iştir.
Şekil

3. SD Kart
Bu aşa ada ikroişle i ile çıkışa gecikmeli olarak
iletilmek istenen sesin
milisaniyeler mertebesinde
gecikmesi sağla ıp depola ası üzerine çalışıl ıştır. Bu
aşa ada 16 Gbyte lik yüksek kalitede bir SD kart
tercih edil iştir.

Şekil

Analog Giriş
(Mikrofon))

4. Analog Çıkış
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1. Analog Giriş (Mikrofon)
Bu adı da ses sinyalinin
alı ası
işle i
gerçekleştiril iştir. Giriş olarak , mikrofon yerine ölçüm
so uçları ı kolaylıkla gözlemlemek adı a
20 Hz
freka sı da , 1volt
genlikli
bir sinyal üreten
sinyal jeneratörü kulla ıl ıştır.

Çıkış birimi olarak osiloskop kulla ıl ıştır. Gecikme
seviyesi potansiyometreden gelen analog verilere göre
50ms , 70 ms ve 200 ms olarak 3 farklı kademede sağla ıp
osiloskop ekra ı da gözle le iştir. Gecikme aralıkları
literatür tara ası da
elde
edilen verilere göre
elirle iştir.

5. Temel Frekans Analizi
Ko uş a sinyalinde tek bir temel frekans yoktur. Bunun için
10 saniyelik periyotlar halinde analiz
yapıl ıştır.
Gecikme arttıkça temel freka sı arttığı gözle le iştir.
Ayrı a erkek sesinin temel freka sı ı kadı lara göre daha
düşük olduğu matlab orta ı da da gözle le iştir

Şekil
Bayan gönüllü deneklerden alı a ses kayıtları neticesinde farklı
gecikmelerde azı deneklerden elde edilen fundamental frekans değişi
aralığı çok fazlayken bir kıs ı da bu değişi i az olduğu gözle iştir.

Şekil

SONUÇ VE ÖNERİLER
Gerçekleştiril ek istenen analog sesi a lık olarak
milisaniyeler mertebesinde geciktirme işle i aşarılı bir
şekilde
so uçla ıştır. Geciktirilme işle i e tabi
tutulmayan ses sinyali ile farklı zamanlarda ge iktiril iş
ses sinyallerinin korelasyo ları
elde
edil iş ve bu
sinyallerin pitch (ses perdesi ) freka sı daki değişi i
sapta ıştır. Bu değişi i sapta ası aşa ası da cinsiyet
farklılıkları göz önüne alı ıştır. Bunun sebebi erkeklerin ve
aya ları
seslerindeki temel frekans aralıkları ı
birbirinden farklı ol asıdır.
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