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  ÖZ 
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Yıl: 2010, Sayfa: 69 

Jüri: Prof.Dr. Yüksel UFUKTEPE 
 Doç.Dr. İsa DUMANOĞLU 
 Yrd.Doç.Dr. Pınar ÖZALP 
 

Bu çalışmada, bazı böceklerin ses kayıtları analiz edildi. Bu analizler, Hızlı 
Fourier Dönüşümü (Fast Fourier Transform – FFT) kullanan paket programlar 
kullanılarak yapıldı. Bu analiz sonuçları kullanılarak, böceklerin fiziksel yapıları ve 
davranışları ile ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. Ses dalgalarının zirai mücadelede erken 
uyarı sistemi olarak kullanılabilirliği tartışıldı. Bunlara ek olarak, Akdeniz Meyve 
Sineği'ne karşı ultrasonik ses dalgalarının bir zirai mücadele yöntemi olarak 
kullanılabilirliği tartışıldı. 
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In this study, sound recordings of some insects were analyzed. This analysis 
was performed using the package programs which used the Fast Fourier Transform 
(FFT). Using the results of this analysis, the physical structure of insects and some 
information about their life has been obtained. Sound waves are discussed in order to 
use agricultural struggle as early warning systems. In addition, ultrasonic sound 
waves against Mediterranean Fruit Fly (Ceratitis Capitata) as availability in 
agricultural struggle were investigated. 
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1. GİRİŞ 

 

 Canlıların çıkardıkları seslerin nedenlerini ve doğal özelliklerini inceleyen 

bilim dalına biyoakustik denir. Bu alanda, böceklerin sesli iletişimleri ile ilgili birçok 

çalışma yapılmıştır. 1950’li yıllara kadar belirli bir düzeyde kalan bu çalışmalar daha 

sonra böceklerde ses çıkarma ve sese tepki gösterme gibi konularda yapılan yüzlerce 

çalışma ile gelişimine devam etmiştir. Fakat elde edilen ses kayıtlarından frekans ve 

ses şiddeti dışında böceğin fizyolojisi ile ilgili bilgiler çıkarma çalışmalarına pek 

fazla rastlanılmamıştır. Bunun nedeni bilgisayarlı analiz yöntemlerinin gelişmiş 

olmamasıdır. Günümüzde, Hızlı Fourier Dönüşümü’ nü (Fast Fourier Transform – 

FFT) kullanan paket programlar ile bu ses kayıtları hızlı bir şekilde analiz edilerek 

farklı bilgilere ulaşılabilmektedir.  

Yaptığımız bu çalışmada çeşitli böceklerin ses kayıtları, paket programlar 

sayesinde incelenmiş ve böceklerin fizyolojileri hakkında çeşitli bilgilere ulaşılmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar temelde akustik bilimi altında yer alır. Akustik biliminin 

temelinde yer alan ses olgusunun fiziksel özelliklerini incelemeyle başlayacağız. 

Akustik, “duyma ile alakalı” ve “ses ile alakalı” anlamlarında kullanılmış, 

“akustika” Yunanca kelimesinden gelen, ses dalgalarının oluşumunun ve 

yayılmasının fiziksel ve fizyolojik özelliklerini inceleyen mekaniğin bir alt bilim 

dalıdır. Ses, esnek bir ortamda zamansal değişen kuvvetlerin oluşturduğu mekanik 

titreşimlerdir.  

 

1.1. Ses Nedir? 

 

 Kulağımızı uyararak beynimizde duyumlara yol açan havadaki titreşimlere 

ses denir. Ses olgusundan bahsedebilmek için üç temel olgu gerekir. Bunlar; Ses 

kaynağı,  ses kaynağının ürettiği titreşimleri kulağa taşıyacak bir iletici ortam ve bu 

titreşimleri algılayabilen bir işitme sistemidir. Tanımsal olarak sadece insanların 

duyma eşiğiyle sınırlandırılsa bile, esasta sesin sınırları daha geniştir. İnsanın duyma 

eşiği üstündeki ses üstü (ultrasonik) sesler ve insanların duyma eşiğinin altında kalan 

ses altı (infrasonik) sesler de mevcuttur. Ayrıca ses, gaz, sıvı ve katı ortamların 
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hepsinde ilerleyebilir. Bazı bilimlerde sesin bu tanımı yeterli olmasına rağmen temel 

bilimlerde daha geniş tutulmalıdır. 

 Kendini tekrarlayan hareketlere periyodik (yinelenen) hareket denir. 

Dünyanın güneş etrafında dönmesi, bir gitar telinin salınımı, uçan bir arının kanatları 

ve kalp atışımız periyodik harekete örnektir. Bu tür hareketler Şekil 1.1. ‘de olduğu 

gibi grafiksel olarak gösterilebilir.  

 

 
Şekil 1.1. Kalp atış grafiği 

 

1.2. Sesin Temel Parametreleri 

 

Bir çember üzerinde düzgün bir hızla dönen bir noktanın çap üzerindeki 

izdüşümünün yaptığı harekete basit harmonik hareket denir (Şekil 1.2.). Zaman 

ekseni üzerinde titreşimin bir tam devrini tamamlaması için geçen süreye bir tam 

devir (periyot (T)) denir. Bu hareketin çap üzerindeki iz düşümü bir sinüs eğrisi 

oluşturur. Sistemi bir kuvvetle denge noktasından uzaklaştırırsak çemberin çapını 

büyültmüş oluruz.  

 

 
 

Şekil 1.2. Genliği A, periyodu T olan bir Basit Harmonik Hareket 
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Bir saniyedeki devir sayısına ise frekans (f) denir. Sinüzoidal titreşimler, 1807 

yılında J.B. Fourier adlı Fransız matematikçi tarafından ortaya koyulan ünlü Fourier 

teoremi ile daha da önem kazanmıştır. İleride daha da ayrıntılı göreceğimiz bu 

teorem, T periyodu ile kendisini tekrar eden bütün titreşimlerin sinüs dalgalarının 

toplamı şeklinde yazılabileceğini söyler. Bu teorem ile bir ses dalgasının temelde 

hangi frekanslardan oluştuğunu bulabiliriz.  

 

1.3. Sesin Büyüklükleri 

 

1.3.1. Ses Alan Büyüklüğü 

 

Ses basıncı p(t); sadece sinüs formundaki titreşimler ile karakterize 

edilemeyen ve pratikte en sık karşılaşılan, zamana göre değişen bir büyüklüktür. 

Basitleştirilmiş formda etkin ses basıncı p daha kullanışlıdır. Gözlemin yapıldığı T 

süresince değişen ses basıncından ortalama değer şöyle hesaplanabilir: 

 

∫= dttp
T

p )(1 2   [ ]Pa,      (1.1) 

 

Burada Pa birimi, Pascal’ı 





2m
N göstermektedir. 

Bu hesap günümüzde, sayısal ses ölçüm cihazları tarafından kullanılmaktadır. 

 

Tablo 1.1. Bazı ses olaylarının ses basınçları 

Ses Olayı Ses Basıncı port [Pa] 

İnsan kulağının duyma sınırındaki ses (1000 Hz'de) ~ 1.10-5 

1 m mesafeden fısıltı ~ 1.10-2 

1 m mesafeden bağırma ~ 1 

İnsan kulağının ağrı sınırındaki ses (1000 Hz'de) ~ 20 
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Sesin ikinci karakteristik büyüklüğü zamana göre değişen ses hızıdır ( )(tv ). 

Ses basıncına benzer olarak ortalama ses hızı ( v ) şöyle hesaplanabilir: 

 

∫=
T

dttv
T

v
0

2 )(1  





s
m       (1.2) 

 

Ses basıncının ses hızına oranı bir düzlem dalgada hem bölgesel hem de zamansal 

olarak bir sabiti verir. Bu sabit sayı ortamın karakteristik bir büyüklüğüdür ve iç 

impedans veya iç direnç - dalga mukavemeti olarak anılır: 

 

v
Z ρ

=0         (1.3) 

 

İç impedans aynı zamanda 

 

cZ .0 ρ=         (1.4) 

 

bağıntısıyla da hesaplanır. Burada; ρ: Sesin yayıldığı ortamın yoğunluğu, 

v :ses hızı ve c: Ses yayılma hızıdır. 20 Cο 'de yoğunluğu 1,2 3/ mkg  ve ses hızı 343 

m/s olan hava için iç impedans smkgZ 2
0 /412=  olarak hesaplanır. 

 

1.3.2. Ses Enerji Büyüklükleri 

 

Ses hızı v ve ses basıncı p' den hareketle gaz ortamında ses şiddeti: 

 

vpI .=  



 = 22 .

m
W

s
m

m
N       (1.5) 
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bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada ses şiddetibirimi, birim yüzeye uygulanan ses 

gücü 2m
W ile gösterilir. Ses gücü de buradan:  

 

 P= I.S [W]        (1.6) 

 

şeklinde bulunur. Burada S, yüzey alnını gösterir. 

 

Tablo 1.2. Bazı ses kaynaklarının sahip olduğu yaklaşık ses güçleri 

Ses Kaynakları Ses Gücü [W] 

Konuşma 7. 10-6 

Ventil sesi 3. 10-3 

Motor 2. 10-2 

Hoparlör 5. 10-2 

Otomobil 1. 10-1 

Siren 1. 103 
 

 

Ses basıncı değişimi doğru ve basit bir şekilde bir mikrofon tarafından 

ölçülebilmesine rağmen, ses hızının ölçümü ölçme tekniği açısından oldukça zordur. 

Ses ölçümleri kaynaktan yeteri kadar mesafede (yaklaşık 1m) yapılır ki böylece ses 

basıncı ve ses hızının oranı korunmuş olur. Açık alan şartlarında yayılan ses için: 

 

c
pv
.ρ

=  





s
m         (1.7) 

 

bağıntısı yazılabilir. Böylece ses hızı dolaylı olarak ses basıncı yardımıyla bulunmuş 

olur. Ses şiddeti ve ses gücü de sadece ses basıncının yardımıyla hesaplanabilir: 
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c
pv
.

2

ρ
=  





2m
W        (1.8) 

 

S
c

pP
.

2

ρ
= [ ]W        (1.9) 

 

1.3.3. Ses Seviyesi Büyüklüğü 

 

İnsanın algılama sınırları birbirinden onlarca kez büyük farklı ses şiddetlerini 

içine alır. Bu da bizi bir seviye ölçüsü olan desibel [dB] birimini kullanmaya götürür. 

Seviye denince; bir enerji-fiziksel büyüklüğün belirli bir temel değere oranının 

logaritması anlaşılmalıdır. 

Ses şiddeti seviyesi için temel ses şiddeti değeri 0I ; 1000 Hz' deki duyma 

sınırıdır: 

 

[ ]dB
I
ILI
0

log.10=        (1.10) 

 

Ses şiddeti ses basıncının karesi ile orantılıdır (I ~ p2). Buradan ses basıncı 

seviyesi:  

 

0
2

0

2

log.20log.10
p
p

P
pL p == [ ]dB      (1.11) 

 

bağıntısıyla bulunur. Buradaki temel ses basıncı 0p ; 1000 Hz' de duyma sınırındaki 

ses basıncı 2.10-5 Pa olarak kabul edilmektedir.  

Ses ölçme cihazları bu bağıntılar yardımıyla ses basıncı seviyesini doğrudan 

desibel biriminde gösterirler. 
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Şekil 1.3. Gürültü ölçüm aleti 

 

Tablo 1.3, birkaç sıradan ses kaynağının desibel ve watt cinsinden 

seviyelerini verir. Desibelin gösterimi nasıl kolaylaştırdığına dikkat ediniz: 

 

Tablo 1.3. Bazı ses kaynaklarının sahip olduğu seslerin büyüklükleri  

Güç (Watt) Seviye dB Örnek Güç (W) 

100 000 000 200 Saturn V Roketi 
 
4 jet motorlu uçak 

50 000 000 
 
50 000 

1 000 000 180 

10 000 160 

100 140 Büyük orkestra 10 

1 120 Kullanılan çekiç 1 

0.01 100 
Yüksek sesli bir konuşma 0.001 

0.000 1 80 

0.000 001 60 Karşılıklı bir konuşma 20x10-6 

0.000 000 01 40     

0.000 000 000 1 20 Fısıltı 10-9 

0.000 000 000 001 0     
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1.4. Ses Hızı 

 

 Ses; ses hızıyla dalga fiziği yasalarına göre yayılır. Her frekans için sabit bir λ 

dalga boyu değeri vardır. Dalga boyu ile frekansın çarpımı ses hızını verir: (Frekans; 

saniyedeki titreşim sayısı olarak bilinir, birimi hertzdir ve kısaca Hz olarak 

gösterilir.) 

λ.fc =         (1.16) 

 

Ses hızı (c) her bir ortam için (dalga türüne de bağlı olarak) sabit değerdedir. 

Gazlarda ses hızı: 

 

TR
P

c stat ..
.

κ
ρ

κ
==       (1.17) 

 

bağıntısıyla hesaplanır. 

Burada; statP  gaz basıncı, ρ gaz yoğunluğu ve κ adyabatik katsayı, R özel gaz 

sabiti ve T de gazın sıcaklığıdır. Hava gibi iki atomlu gazlarda κ = 1,4 için ses hızı 

343 m/s dir.  

Katılar ve akışkanlarda ise sesin yayılma hızı daha büyük olup malzemenin 

mekanik özellikleri, sıcaklık ve boyutlarla ilişkilidir. Katı yapılarda boyuna dalgalar 

için ses hızı bağıntısı: 

 

ρ
Ec =         (1.18) 

 

Burada; E elastisite modülüdür. Akışkanlarda ise yoğunluk ρ ve 

sıkıştırılabilme modülü K (=1/κ) ile bağıntılıdır: 

 

ρκρ
κ

.
1

==c        (1.19) 
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Birçok durumda ses küresel olarak yayılır. Bu formda ses şiddeti uzaklığın 

karesi ile ters orantılı olarak azalır. Ses farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Ses 

hızı olarak da bilinen ses yayılma hızı c ortamın esneklik özellikleri ile ilişkilidir. Bu 

değer; suda 1000 m/s ve çelikte 5100 m/s' dir. 

 

1.5. Ses Frekansı 

 

Aşağıdaki Şekil 1.4 de gösterildiği gibi, ses dalgaları sinüs dalgası 

şeklindedir. İki tepe arasındaki uzaklık dalga boyu olarak adlandırılır ve bir saniyede 

gözlenen dalga tepesi sayısına frekans denir. Bu fiziksel terim müzisyenlerin ses 

seviyesi dedikleri nicelik ile aynıdır. Düşük frekansla bas sesler, yüksek frekanslar 

ise tiz seslerdir. 

 

 
Şekil 1.4. Farklı frekanstaki sinüs dalgaları 

 

Frekansa bağlı olarak bir sesin ses basıncı seviyelerinin alınması Frekans 

Analizi olarak bilinir. Sonuçların grafiksel gösterimleri de Ses Spektrumu olarak 

isimlendirilir. 
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Spektrum kavramını açıklamak için Şekil 1.5 ve Şekil 1.6 gösterimini 

kullanacağız. Sinyal spektrumları, farklı notaları veya karmaşık ses sinyallerini 

oluşturan saf sinyalleri gösterir. Eğer bir siren veya ıslık gibi sabit periyodik 

sinyalleri alırsak, spektrum zamana bağlı olarak sabittir ve sadece bir değeri gösterir. 

Bunun sebebi, her sesi aslında sinüs dalgası olan saf sinyallerin bileşimi olarak 

düşünebilmemizdir. İleride Fransız matematikçisi Fourier'in 19. yüzyılda ses 

sinyallerinin sinüs sinyalleri olarak ifade edilebileceğini gösterdiğini göreceğiz. 

 

   
Şekil 1.5. Farklı frekansta iki dalganın üst üste gelmesi 

 

 
 

Şekil 1.6. Frekans spektrumu 



1. GİRİŞ                                                                                         Ali ÇETİNKAYA 

 11

1.6. Sayısal Sinyal İşleme 

 

Sesi bilgisayar ile işleme, havadaki basınç değişimlerini, bilgisayarın 

anlayabileceği sayılara dönüştürmektir. Bunun için bir mikrofon ile basınçtaki 

değişimleri elektrik sinyallerine, bir örnekleyici (sampler) ile elektrik sinyallerini 

sayılara dönüştürürüz. Örnekleyici genel bir terim olup, Analog Dijital 

Dönüştürücü’nün (Analog to Digital Converter - ADC) elektronik anlamdaki adıdır. 

Bu işlemleri bilgisayarlarda ses kartları yapar. Ses kartının noktaları (numaraları) 

kaydetme hızına örnekleme frekansı denir. Mikrofondan gelen analog sinyaller, 

bilgisayar veya ses kartı tarafından (A/D dönüştürücü) sayısal verilere çevrildikten 

sonra bilgisayardaki paket programlar sayesinde bu sayısal veriler FFT analizi gibi 

çeşitli paket programlar tarafından işlenebilir.  

 

1.7. Biyoakustik 

 

Canlıların çıkardıkları seslerin nedenlerini ve doğal özelliklerini inceleyen 

bilim dalına da biyoakustik denir. 

Böceklerde ses çıkarmanın amacı cinsel çağrı, korunma ve birbirini tanımadır 

(Sevgili,…). Bazı hallerde her iki cinsiyette de ses çıkarma organları bulunur ise de, 

çoğunlukla erkek böceklerde daha fazla gelişmiştir veya sadece bu cinsiyete 

mahsustur. Yöntem bakımından ses çıkartma beş kısımda toplanabilir. 

• Vücudun bir kısmını bazı cisimlere vurarak 

• Vücudun bir parçasını diğerine sürterek 

• Kanatları titreterek 

• Kas yardımı ile belirli (özel) bir zarı titreterek 

• Diğer titreşimler ile 

   Böcek haberleşmesi üzerine yapılan çalışmalar bu hayvanlarda çok büyük 

bir mekanizma, taktik ve sistem (kimyasal, görsel ve işitsel) çeşitliliği olduğunu 

ortaya koymuştur.(Sevgili,…) Çekirge türleri olan Crickets, Katydids Grasshoppers 

ve ağustos böceği olan Cicada gibi pek çok böcek hava yoluyla üretilen, insanlar 

tarafından duyulabilen ve uzun yıllardan beri ayrıntılı olarak araştırılmış olan sesler 
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çıkarır. Bunun yanı sıra, substrat yoluyla çıkarılan sinyalleri yalnızca duyarlı 

donanımlarla belirleyip, ölçebiliriz ve substrat titreşimleri(böceğin alt tabanını yere 

vurmasıyla elde ettiği titreşim) genellikle bizim etkileşimlerimizde önemli bir rol 

oynamadığından, ‘titreşim dünyasında’ yaşamanın neye benzediğini zorlukla hayal 

edebiliriz. Titreşimle iletişimin yüzyıllardır bilinmesine rağmen, çok az öneme sahip 

olduğu düşünülmekteydi. Ancak, son yıllarda böcek iletişiminde substrat yoluyla 

oluşturulan titreşimlerin daha yaygın kullanıldığı ve önceleri düşünüldüğünden daha 

önemli olduğu açıklığa kavuşmuştur. (Sevgili,…)  

   Ses oluşturmada yaygın olarak kullanılan dört mekanizma vardır. Temel 

olarak, bir hareket veya faaliyet sonucu havadaki moleküllerin hareketi, titreşime 

veya havadaki dalgalara baskı yaparak ses oluşumuna neden olurlar. Böcekler özel 

yapılarıyla ses üretebilirler. Fakat bazı böcekler vücutlarının bazı kısımlarını bir 

substrata vurma, sürtme, çarpma şeklindeki hareketleriyle ses oluştururlar.  

Özel ses üretme mekanizmaları aşağıdaki gibidir: 

Davul şeklindeki bir mebranın (zarın) titreştirilmesiyle: Titreşen 

mebranlar (timbal-tymbal) ağustos böcekleri tarafından eşleşme öncesi çağrı amaçlı 

olarak ses oluşturmaktadır. Erkeklerin abdomen kaidesinde yanlarda ses çıkarma 

organları bulunur. Kasların tekrarlanan kasılmaları ile zarda titreşmenin ortaya 

çıkmasıyla ses oluşturulur. (Sevgili,…) 

Ses Oluşturma Organı: Kısa ve uzun antenli çekirgelerde, bazı karıncalarda 

ve diğer bazı böcek takımlarında vücudun bir kısmı skraper denilen (mızrap gibi...) 

bir yapı ile onun sürtüldüğü tırtıklı bütün bir yapı bulunur. Hayvan bu mızrap 

seklindeki yapıyı tırtıklı kısım boyunca sürter. Bu yapının hepsi ses oluşturma organı 

olarak adlandırılır. Frekans bu iki yapının birbirlerine hangi hızda sürtüştürüldüğüne 

göre değişir. Böceklerin soğukkanlı hayvanlar olmaları nedeniyle, vücut ısısının bu 

hareketin ve frekansın değişiminde ne derece etkili olduğu açıktır. (Sevgili,…) 

Hava akımı kullanılarak bir mebranın titreştirilmesi: Kurbağalar, 

memeliler ve kuşlardaki ses oluşturma mekanizmasına işaret eder. 

Bir substrata vurma: Kunduz kuyruğunu suyun yüzeyine vurarak alarm sesi 

oluşturur. Çünkü ses suda havadan daha hızlı ilerler ve bu uyarı sinyali açısından son 

derece efektiftir. Bazı termitler başlarını bir substrata vurarak ses ve substrat titreşimi 
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oluştururlar. Birçok böcek grubunda substrat titreşimi yoluyla haberleşme oldukça 

yaygındır. Aşağıda farklı böcek türlerinin ses üretim mekanizmaları verilmiştir. 

 

Orthoptera: 

 
Şekil 1.7. Orthoptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Gryllacrididae; Arka bacakların bir substrata vurulması ile ses üretmektedir. 

Gryllidae; Abdomen ve maksillar palpusların kullanılması, vücudun bazı 

kısımlarının titreştirilmesi ile ses üretmektedir. 

Tettigoniidae; Arka bacakların vurulması ve titreşmesi ile ses üretmektedir. 

 

Isoptera: 

 

 
Şekil 1.8. Isoptera böcek sınıfı (Resim: www.ufmt.br) 

 

http://www.cartage.org.lb)
http://www.ufmt.br
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Termitidae; Başın bir substrata vurulması ile ses üretmektedir. 

 

Plecoptera: 

 

 
Şekil 1.9. Plecoptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Familyaların tümünde abdomenin bir substrata vurulması ve sürtülmesi ile ses 

üretmektedir. 

 

Homoptera: 

 
Şekil 1.10. Homoptera böcek sınıfı (Resim: www.classicnatureprints.com) 

http://www.cartage.org.lb)
http://www.classicnatureprints.com)
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Aphididae; Abdomen ve arka bacakların bir substrata sürtülmesi ile ses 

üretmektedir. 

Aleyrodidae; Abdomenin titreştirilmesi ile ses üretmektedir. 

Cicadidae; Hava yoluyla taşınan sinyaller ile ses üretmektedir. 

Cicadellidae; Ses oluşturma zarı ile ses üretmektedir. 

Mebracidae; Abdomenin bir substrata vurulması ve kanatların hareket 

ettirilmesi ile ses üretmektedir. 

 

Hemiptera: 

 

 
Şekil 1.11. Hemiptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Gerridae; Ön ve orta bacakların titreştirilmesiyle 

Belostomatidae; Vücudun titreştirilmesiyle ses üretmektedir. 

Pentatomidae; Abdomenin titreştirilmesiyle, ön bacakların bir substrata 

hafifçe vurulması ve titreşmeyle ses üretmektedir. 

Tingidae; Ergin-Abdomenin vurma hareketiyle ses üretmektedir. 

                Larva-Abdomenin titreşimiyle ses üretmektedir. 

 

 

 

 

http://www.cartage.org.lb)


1. GİRİŞ                                                                                         Ali ÇETİNKAYA 

 16

Neuroptera: 

 

 
Şekil 1.12. Neuroptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Chrysopidae; Kanatlarla bir subtsrata vurulmasıyla ses üretmektedir. 

 

Coleoptera: 

 

 
Şekil 1.13. Coleoptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Anobiidae; Başın bir subtsrata vurulmasıyla ses üretmektedir. 

Tenebrionidae: Abdomenin bir subtsrata vurulmasıyla ses üretmektedir. 

http://www.cartage.org.lb)
http://www.cartage.org.lb)
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Diptera: 

 

 
 

Şekil 1.14. Diptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Drosophilidae Abdomenin titreşimleriyle ses üretmektedir. 

 

Lepidoptera: 

 

 
Şekil 1.15. Lepidoptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Lycaenidae; Tırtıl ve pupalarda mekanizma tam olarak bilinmiyor. 

http://www.cartage.org.lb)
http://www.cartage.org.lb)
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Drepanidae; Tırtıllarda abdomenin bir yere vurulması, mandibüllerin ve 

abdomen segmentlerinin sürtüştürülmesiyle ses üretmektedir. 

 

Hymenoptera: 

 

 
Şekil 1.16. Hymenoptera böcek sınıfı (Resim: www.cartage.org.lb) 

 

Formicidae; Mandibüllerin vurulması ve abdomenin sürtüştürülmesiyle ses 

üretmektedir. 

Vespidae; Anten ve abdomenin bir yere vurulması ve abdomenin 

titreştirilmesiyle ses üretmektedir. 

http://www.cartage.org.lb)
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

1950’ li yıllara kadar biyoakustik çalışmaları belirli bir düzeyde kalmıştır. Ses 

kayıt cihazlarının ve bilgisayar teknolojisinin gelişmeye başlamasıyla beraber bu 

tarihten sonra çalışmalar hız kazanmıştır. 1950’li yıllardan sonra, böceklerde ses 

çıkarma ve sese tepki gösterme gibi konularda pek çok çalışma yapılmıştır. 

(Gümüşsuyu, 1989)  

Jean Baptiste Joseph Fourier'in 1815'te sunduğu Fourier Dönüşümü olarak 

bilinen çalışmaları, ileride sinyal işlemede büyük önem kazanacak yeni bir 

algoritmanın doğmasına neden oldu. Bu çalışmaları, 1822'de "The Analytical Theory 

of Heat" (Isının Analitik Kuramı) adlı kitabında tam olarak açıklanmıştır. 

(Gümüşsuyu, 1989) 

Bilgisayarların ve bilgisayar programların gelişmesiyle birlikte, çok uzun 

zaman alan Fourier dönüşümü için yeni yöntemler ortaya çıktı. Bu yöntemler 

bilgisayarın da devreye girmesiyle, yapılan hesaplamaları çok kolaylaştırdı. 1965’ de 

IBM Thomas J. Watson Araştırma Merkezi'nden James W. Cooley, Bell 

Laboratuvarları’ ndan John W. Tukey bu tür bir program yazdılar. Onların 

çalışmaları "Hızlı Fourier Dönüşümü" diye bilinen programın ortaya çıkmasını 

sağladı. Bu çalışma 20. Yüzyılın en iyi ilk 20 algoritma çalışması içinde yer aldı. Bu 

programlar biyoakustik çalışmaları için de çok büyük katkı sağladı. (Gümüşsuyu, 

1989, www.wikipedia.org) 

William Latimer ve Martin Sippel (1986); Bir cıcır böceği türü olan 

Tettigonia cantans’da yapay ses modelleri kurarak çeşitli ses parametrelerini analiz 

etti. Denemelerde dengeli ses çıkarma sıklığının yoğun sesten daha fazla uyarıcı 

etkisi olduğu ve dişilerin ince kısık sese eğilim gösterdikleri gözlemlenmiştir. 

(Latimer,1986) 

K. Reinhold ve arkadaşları (1998); Küçük mum güvesi Achroia grisella 

(Lepidoptera: Pyralidae)’ da erkeklerin çiftleşmek ve dişiyi cezp etmek için 

ultrasonik sesler gönderdiğini, bu sinyal üretimi için yüksek enerjiye gereksinim 

duyulduğunu bulmuştur. (Reinhold,1998) 

http://www.wikipedia.org)
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W.E. Conner (1999); Ultrasonik kur yapma davranışını çeşitli güve 

familyalarında incelemiş, ultrasonik sinyallerin erkekler arasında rekabet, çiftleşme 

ve eş seçimiyle ilişkili olduğunu vurgulamıştır. (Conner,1999) 

M.Naguib ve H. Wiley (2001); Yaptıkları çalışmada akustik sinyallerin 

böcekler dahil birçok hayvan grubunda uzun mesafeli iletişim için, özellikle erkek 

böcekler tarafından yaşam alanlarının belirlenmesi ve çiftleşme davranışları için 

kullandıklarını vurgulamışlardır. Alıcının bu sinyalleri nasıl algıladıkları araştırılmış, 

yanıltıcı sinyallerin taşıdığı bilgiler karşısında alıcının davranış farklılıkları 

saptanmıştır. (Naguib, 2001) 

Tacacs S. ve arkadaşları (2002); Çalışmalarında Tineola bissellia’da ( Lep., 

Tineidae) iletişim için feromonal sinyallerin yanında sonik sinyallerin de kullanıldığı 

hipotezini geliştirmişlerdir. Hem dişi hem de erkek bireylerin tek, tek veya grup 

halinde çıkardıkları sesleri kaydetmek için dijital kayıt sistemi, sonik ve ultrasonik 

seslere duyarlı mikrofonlar ve bu sesleri yayabilen hoparlörler kullanmışlardır. 

(Tacacs, 2002) 

G.J. Dörrscheidt ve J. Rheinlaender (2003); Araştırmacılar ergin erkek 

çekirgelerdeki vızıltı seslerini analiz ederek, böceklerin nörofizyolojileri ve 

davranışları ile ilgili bir çalışma yaptı. Bu sesler 25–30º C’ de kaydedilmiş, sıcaklığın 

ses çıkarmayı önemli ölçüde etkilediği, 25ºC de vızıltı sesinin çok fazla olduğu, 

35ºC’de ise sesin kaybolduğunu gözlemlediler. (Dörrscheidt, 2003) 

R.W. Mankin ve arkadaşları (2004); Akdeniz meyve sineği ile yaptıkları 

çalışmada 350 Hz’deki sese, böceğin tepki verdiklerini gözlemiş, uzun mesafede 

dişilerin sesten etkilenmedikleri fakat kısık sese tepki verdikleri gözlendi ve 

davranışları incelenmiştir. (Mankin,2004) 

Tom Tregenza ve arkadaşları (2005); Böceklerde akustik sinyallerin yaygın 

olarak dişiler tarafından yer belirleme ve potansiyel çiftleşmeler arasından seçim 

yapmak için kullanılan seçim davranışına örnek olduğunu vurgulamışlardır. Bu 

araştırmada Ortoptera takımının erkeklerinin dişilerle çiftleşmek için çıkardığı sesler 

üzerine bir çalışma yapılmıştır. (Tregenza, 2005) 
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Ronald B. Aiken (2006); Palmacorixa nana (Heteroptera: Corixidae) 

erkeklerinin dişilere kur yapmak veya çiftleşmek için akustik sinyaller ürettiği 

gözlenmiş ve dişilerin davranışları incelenmiştir. (Aiken,2006) 

G.P. Svensson ve arkadaşları (2007); Güvelerin eş bulmak için sex 

feromonlarını kullandıklarını ve predatör yarasalardan kaçmak için ultrasonik 

seslerden faydalandıklarını göstermişlerdir. Plodia interpunctella’ da ultrasonik 

seslerin algılanmasını araştırmışlar, en iyi işitme aralığının 40–70 kHz aralığında 

olduğunu vurgulamıştır. (Svensson, 2007) 
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3. MATERYAL ve METOD 

 
3.1.Akdeniz Meyve Sineği’nin (C. capitata) Biyolojisi 

 

Şekil 3.1 de Akdeniz meyve sineğinin doğadaki yaşam döngüsü kısaca 

özetlenmiştir. Zararlı kışı toprakta pupa veya ağaç üzerinde turunçgil meyveleri 

içinde larva olarak geçirir. Erginler yaz başlarında bir süre beslendikten sonra 

yumurtalarını ovipozitörleri (yumurtalarını meyve içine bırakmaya yarayan sivri 

uçlu uzantı) yardımı ile olgun meyvelerin kabuğu altına bırakırlar. Ergin dişi yaşamı 

boyunca yaklaşık 300 yumurta bırakır. 2-4 gün (kış dönemi: 10–20 gün)  içinde 

açılan yumurtalardan çıkan larvalar meyvenin etli kısımları ile beslenerek 14-16 gün 

boyunca 3 larva dönemi geçirirler. Son larva dönemlerinde kendini toprağa atarak 

toprağın 2-3cm derinliğinde pupa olurlar. Pupa dönemleri 12-14 gün (kış 

dönemi:25–50 gün) sürer. Çıkan erginlerin eşey olgunluğa erişmeleri için mantar, 

maya ve fumajin gibi maddelerle beslenmeleri gerekir. Dişilerin yumurtlaması için 

sıcaklığın 16ºC’nin üzerinde olması şarttır.  Normal koşullarda erginlerin yaşam 

süresi 30-50 gündür. Bu süreç ergin sineklerin çiftleşerek tekrar pupa bırakmasıyla 

devam eder. Ege Bölgesinde yılda 4-5, Akdeniz Bölgesinde 7-8 döl verir.  (Ankara 

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Akdeniz Meyve Sineği Rehberi) 

 
Şekil 3.1. Akdeniz meyve sineğinin yaşam döngüsü 
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Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’de dişi ve erkek Akdeniz meyve sinekleri verilmiştir. 

Şekil 3.2’de dişi Akdeniz meyve sineğinin genel hatları görülmektedir. Daha önce 

bahsedilen ovipozitör dişinin kuyruk kısmındaki çıkıntıdır. Birçok böcek türünde 

olan bu çıkıntı sayesinde dişi ve erkekler birbirinden ayrılır. Akdeniz meyve sineği 

kanatlarının üzerindeki desenler ve sırtlarındaki tüylü çıkıntı sayesinde diğer sinek 

türlerinden kolayca ayrılabilir. 

 

     
Şekil 3.2. Dişi AMS Sineği           Şekil 3.3. Erkek AMS sineği 

 

 
Şekil 3.4. Meyve dışından ovipozitörün giriş yaptığı yer ve meyve içine bırakılan 

yumurtalardan açılan larvalar  

 

Deney böceklerinin elde edilmesi ve kültürün devamlılığı, böceklerin %80 

bağıl nem içeren 24±2 ºC sıcaklıkta ve 12 saat aydınlık foto periyot uygulanan 

laboratuar koşullarında sağlandı. Ergin böceklerin beslenmesi kesme şeker ve 

protein hidrolizat ile su ihtiyacı ise süngerlere emdirilmiş normal çeşme suyu ile 
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sağlanacaktır. Larvaların beslenmesi ise Tablo 3.1’de verilen kimyasal yapısı bilinen 

sentetik besin ile yapıldı.     

     Tablo 3.1’de C. capitata larvaları için kullanılan sentetik besin bileşimi  

(g/1000ml ) verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. AMS’nin besin içerikleri 

Besin bileşeni Miktar 

İnce kepek 51 gr 

Buğday özü 31 gr 

Kalın kepek 167 gr 

Şeker 82 gr 

Sodyum benzoat 6 gr 

Maya 6 gr 

HCl 2 ml 

Saf su 435 ml 
 

Deney böceklerinin bulunduğu kafesler (40x40x40) 3cm  bir tarafı tül 

gerilmiş kapak ile kapatılarak böceklerin besin verme ve takip işlemleri yapıldı. 

Mikroorganizmaların üremesini önlemek amacıyla böceklerin dışkıları ile kirlenen 

kafesler sık, sık temizlendi.  

Ergin böceklerin çiftleşmesinden sonra bırakılan yumurtalar ince kıl bir fırça 

yardımı ile 30x40x20 3cm ’lük plastik kaplar içine konulan larva besini içine alınıp, 

mikroorganizma üremesini önlemek için üzeri cam bir plaka ile örtülecektir. 

Larvaların gelişmesi 9–18 gün arasındadır. Üç larva dönemi geçiren böcek pupa 

olur. Son larva döneminde pupalar içinde toprak bulunan bir kap içine alındı..  

Pupalardan ergin çıkışı yaklaşık 10–12 gün arasındadır. Erginin yaşam süresi ise 

yaklaşık 30–50 gündür.  
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3.2. Denek Seslerinin Elde Edilmesi 

 

 Akdeniz Meyve Sineği dışındaki bazı böcek sesleri, Naturesongs.com ve 

ABD Zirai Araştırma Bölümü’nün (USDA Agricultural Research Service) internet 

sitelerinden alındı. 

Akdeniz Meyve Sineği’ nin sesleri ise, işitilebilir ses aralığı ve ses üstü 

aralıklar için farklı iki cihaz (Avisoft-UltraSoundGate 116Hm, Sound Level Meter) 

ve bu cihazlarla uyumlu farklı iki program (Audacity 1.3 Beta (ücretsiz yazılım), 

Avisoft-SASlab Pro (lisanslı yazılım) yardımıyla kayıt edilmiştir. 

 

3.3. Ses Kayıt Ortamı 

 

 Sesler kayıtları Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü dış cephe yalıtımlı böcek üretim laboratuvarında ve Fizik Bölümü 

Termodinamik Laboratuvarında yapılmıştır. Ses kayıtlarının dış gürültüden daha az 

etkilenmesini sağlayacak çeşitli önlemler alınmıştır.  Şekil 3.3’de Akdeniz meyve 

sineklerinin ses kayıtları yapılırken dış gürültüden etkilenmemesini sağlayacak 

izolasyonu görülmektedir. 

 

 
Şekil 3.5. Ses kayıt ortamı 
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3.4. Ses Kayıt Sistemi 

 

 
Şekil 3.6. Ses kayıt sistemi 

 

 
Şekil 3.7. Ses kayıt sistemi resimleri 
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Şekil 3.8’de Ultrasondgate 116H ultrasonik ses kayıt sisteminin dış bağlantı 

noktaları ve dış ayar düğmeleri görülmektedir. Kullanılan ultrasonik mikrofon A/D 

çevirici kısmı ve bu kısmın bilgisayarla olan bağlantısı 3 kısım halinde verilmiştir. 

(http://www.avisoft.com/) 

 

 
Şekil 3.8. Kullanılan ultrasonik ses kayıt sisteminin veri kayıt diyagramı 

 

3.5. Sayısal Sinyal İşleme 

 

3.5.1. Fourier Analizi 

 

Fourier dönüşümü hesaplamak için günlük hayatta çevremizi dinlemek 

yeterlidir. Kulak otomatik olarak dönüşümü hesaplar, ancak aklın hesaplamayı 

yapabilmesi için yıllar süren matematik eğitimi gerekir. Daha basit bir açıklama ile 

aynı notada çalınan bir gitar ve piyano arasındaki farkı anlayabiliriz. Kulak, sesi 

frekans tayfına çevirerek dönüşümü gerçekleştirir. Beyin bu bilgiyi algılanmış sese 

çevirir. Yani siz daha önce piyano ve gitar sesi dinlemişseniz, beyin bu sesleri 

frekanslarına ayırarak kodlamış ve bir bilgi kaydı oluşturmuştur. Daha sonra tekrar 

dinlediğinizde bu seslerin farklı frekans spektrumları sayesinde birbirinden 

ayırabilirsiniz. 

Benzeri işlemler matematiksel yöntemleri kullanarak ses dalgaları veya ışık 

dalgaları, okyanustaki gelgit olayları ve güneş hareketi örneklerinde olduğu gibi 

herhangi bir değişim üzerinde gerçekleştirilebilir. Bu matematiksel gereçleri 

http://www.avisoft.com/
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kullanarak değişimleri gösteren fonksiyonları sinüzoidal dalgalar kümesine 

çevirebiliriz. Fourier dönüşümü, her frekansa ait sinüs dalgası için genlik ve evre 

hesaplayan bir fonksiyondur. Fourier dönüşümü değişik bilim dallarında kullanılan 

güçlü bir teknik durumuna gelmiştir. Bazı durumlarda, Fourier dönüşümü elektrik, 

ısı ve ışıkla ilgili karışık eşitlikleri çözmekte kullanılabilir. Bu dönüşüm, değişken 

bir işareti oluşturan sinüzoidal dalgaları göstererek kendisine, astronomi, tıp ve 

kimyada birçok kullanım alanı bulur. Bütün dünya bu tekniği,  tekniğe adını da 

veren bir matematikçiden, Jean Baptiste Joseph Fourier'den öğrendi.  

Fourier bu matematiksel tekniği ısı iletiminin pek çok durumunu açıklamak 

için kullandı. Bu konuda hesap karışıklığına yol açmayacak açıklayıcı bir örnek 

olarak, yarısı ateşe sokulmuş demir bir çember üzerindeki ısı değişimi verilebilir. 

Çemberin bir kısmı kızaracak kadar ısınınca, ateşten çıkartılır ve ısı havaya 

yayılmadan ince bir kuma daldırılır ve çevresinin etrafındaki sıcaklık dağılımı 

ölçülür. İlk durumda sıcaklık dağlımı düzensizdir, çemberin bir kısmı tamamen 

soğuk diğer kısmı ise tamamen sıcaktır ve birleşme yerinde bir ısı sıçraması 

olmaktadır. Isı, sıcak kısımdan soğuk kısma doğru aktıkça sıcaklık yumuşak bir 

dağılım göstermektedir. Bir süre sonra ise çember etrafındaki ısı dağılımı sinüzoidal 

bir şekil alır ve sıcaklık eşit aralıklarda düşüp artmaya başlar. Sinüs dalgası zamanla 

düzleşir ve sıcaklık dağılımı bütün çember etrafında sabit bir değere ulaşır. Fourier 

ilk durumdaki düzensiz dağılımın, basit sinüs dalgalarına indirgenebileceğini önerdi. 

Her sinüsün kendi sıcaklığı ve evresi, yani çember üzerindeki göreceli konumu 

vardı. Ayrıca her sinüzoidal eleman çember çevresindeki bir dönüşte maksimum ve 

minimum arasında tam sayıda bir iniş ve çıkış gösteriyordu. Bir başka deyişle, her 

sinüsün periyodu çember çevresini bir tam sayıya bölerek elde edilebilirdi. Periyodu, 

çemberin çevresine eşit olan sinüse ana harmonik, periyodu çemberin çevresinin 

yarısına, üçte birine veya daha küçük bir oranına eşit olan sinüslere ise sırasıyla 

ikinci, üçüncü ve yüksek harmoniler denildi. Her sinüs için maksimum sıcaklığı ve 

konumu yani evreyi gösteren fonksiyon, sıcaklık dağılımının Fourier dönüşümüdür. 

Fourier matematiksel olarak ifadesi zor olan bir sıcaklık dağılımını kullanımı kolay 

bir sinüs ve kosinüs fonksiyonları kümesine çevirdi ve bu fonksiyonların toplamı da 

özgün sıcaklık dağılımını veriyordu. 
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Fourier bu analizi uygularken, sinüslerin çember etrafındaki periyot 

sayılarının artmasıyla doğru orantılı olarak o kadar çabuk yok olacakları sonucuna 

vardı. Bu düşünceyi anlayabilmek için, sıcaklık dağılımının ana harmoniğiyle ikinci 

harmoniği arasındaki ilişki incelenebilir. Çember çevresinde ikinci harmoniğin ısısı, 

sıcakla soğuk arasında iki kere yol alır, oysa ana harmonik sadece bir kere yol alır 

Bu nedenle ikinci harmoniğin en sıcakla en soğuk arasında alacağı yol, ana 

harmoniğin alacağı yolun yarısına eşittir. Ayrıca ikinci harmonikteki sıcaklık 

değişimi, asıl harmonikteki değişimin iki katıdır. İki katı sıcaklık akışı yarısı kadar 

uzunlukta olduğundan, ikinci harmonik ana harmoniğin yarısı kadar zamanda yok 

olur. Yüksek harmonikler ise daha çabuk yok olacaklardır. Böylece, çemberin 

sıcaklığı denge noktasına yaklaştıkça kalıcı olan ana harmonik oluyordu. Fourier, 

herhangi bir başlangıç sıcaklık dağılımının, zaman içindeki değişimlerinin bu 

teknikle hesaplanabileceğine inanıyordu. 

Meslektaşlarının Fourier'in çalışmalarına karşı takındığı olumsuz tavır, 

çalışmaların basımını 1815'e kadar geciktirdi. Aslında, 1822'de "The Analytical 

Theory of Heat" (Isının Analitik Kuramı) adlı kitabı yayınlanıncaya kadar 

çalışmaları tam olarak açıklanmamıştı. 

Fourier'in yaklaşımına gelen itirazlar şu noktada toplanıyordu: Süreksiz bir 

fonksiyon, sürekli sinüzoidal fonksiyonların toplamı şeklinde gösterilemez. Süreksiz 

fonksiyonlar kırık eğriler ve kırık çizgelere benzer, örneğin birim basamak 

fonksiyonu yatay eksendeki sıfır noktasında sıçrama yaparak sıfır değerinden bir 

değerine yükselir. (Böyle bir fonksiyon anahtar açıldığında geçen akımı 

gösterebilir). Fourier'in çağdaşları süreksiz bir fonksiyonun sıradan sürekli 

fonksiyonlar, örneğin doğrusal, ikilenik (quadratic) ve üstel (exponential) 

fonksiyonların bileşimi şeklinde gösterilebileceğini göremediler. Eğer Fourier haklı 

olsaydı, sonsuz sayıdaki sinüslerin toplamının sıçramalar yapan süreksiz bir 

fonksiyona yakınsaması gerekiyordu. O zaman da bu düşünce tamamen anlamsız 

gözüküyordu. 

Fourier serilerinin yakınsaması sorusu, 19. yüzyılın sonlarında gelgit 

olaylarındaki su çekilmesi ve yükselmesini tahmin etme çalışmaları sırasında tekrar 

ortaya çıktı. Lord Kelvin askeri ve ticari gemi mürettebatı için, gelgit olayları 
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hakkında bilgi veren bir analog bilgisayar buldu. Yılın değişik zamanlarında belirli 

gelgit yükseklikleri ve karşılık gelen zamanlar defalarca ölçülüyor ve bu ölçümler 

kullanılarak genlik ve evre hesapları elle yapılıyordu. Her genlik ve evre çifti gelgit 

yükseklik fonksiyonunu oluşturan sinüslerden birini gösteriyordu. Bu sonuçlar Lord 

Kelvin'in bilgisayarına girilince gelecek yılın gelgit yüksekliği elde ediliyordu. 

Gelgit eğrileri bir süre sonra dünyanın her yerindeki limanlar için çıkarılmaya 

başlandı. 

Fourier analizi birtakım anormal durumlarda uygulanamaz. Örneğin, sınırlı 

bir bölgede sonsuz sayıda sıçrama yapan bir fonksiyona uygulanamaz. Ancak 

fiziksel bir büyüklüğün ölçülmesinden oluşan tüm fonksiyonlar için Fourier serisi 

yakınsayacaktır. Özel bazı fonksiyonlar için Fourier serisinin yakınsayıp 

yakınsamayacağı sorusu üzerine yapılan araştırmalar matematikte yeni alanların 

gelişmesine yol açmıştır. Bir örnek olarak genelleştirilmiş fonksiyonlar kuramını 

(the Theory of Generalized Functions) verebiliriz. Bu kuram İngiltere'den George 

F.J. Temple, Polonya'dan Jan G. Mikusinski ve Fransa'dan Laurent Schwartz 

tarafından oluşturulmuştur. Kuram 1945 de birim basamak fonksiyonu ve delta 

fonksiyonu için sağlam bir temel oluşturmuştur; ayrıca Fourier dönüşümünü kütle 

noktası, yük noktası, manyetik çiftkutup (dipol) gibi kavramları içeren eşitlikleri 

çözmek için kullanabilmemizi sağlamıştır. 

 Yaklaşık iki yüzyılık bir gelişme döneminden sonra Fourier dönüşümü 

tekniğinin teorisi sağlam bir şekilde kurulmuş ve iyi bir şekilde anlaşılmıştır. 

Gördüğümüz gibi", Fourier analizi uzaydaki veya zamandaki bir fonksiyonu 

frekans, genlik ve evresi değişen sinüzoidal elemanlara indirger. Fourier dönüşümü 

her frekanstaki genlik ve evreyi gösteren bir fonksiyondur. Dönüşüm iki 

matematiksel metotla hesaplanır; birincisi fonksiyon sürekli ise ikincisi ise 

fonksiyon kesikliyse (discrite) uygulanır. 

 Eğer fonksiyon kesikliyse, yani fonksiyon kesikli zaman aralıklarına ait 

değerlerden oluşuyorsa, ayrık frekanslardaki sinüzoidal fonksiyonların serisi 

şeklinde gösterilebilir. Bu frekanslar asıl frekansın iki, üç ve daha büyük katlarıdır. 

Bu şekildeki sinüslerin toplamına Fourier serisi denir. 
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 Eğer fonksiyon sürekliyse, yani her gerçek sayı için tanımlı bir değeri varsa 

bu fonksiyon tüm frekanslardaki sinüslerin Fourier integraline indirgenebilir. Fourier 

dönüşümü ne seri ne de integral değildir. Kesikli fonksiyonlarda, Fourier serisini 

oluşturan evrelerin ayrık frekanslara bağlı listesidir, sürekli fonksiyonlarda ise 

Fourier integralinin alınmasından ortaya çıkan frekansa bağlı bir fonksiyondur. 

 Dönüşüm hangi yöntemle hesaplanırsa hesaplansın, her frekansta iki sayının 

hesaplanması gerekir. Bu iki sayı genlik ve faz olabilir veya aynı bilgiyi içeren farklı 

iki sayı da olabilir. Bu iki sayı, bir karmaşık (compleks) sayı ile gösterilebilir. Bu 

gösterim çok kullanılır, çünkü karmaşık cebir işlemlerine olanak sağlar. Karmaşık 

cebir kuramı ve Fourier dönüşümü, elektrik devresi tasarımın�da, mekanik titreşim 

analizi ve dalga yayılımı çalışmalarında yapılan sayısal hesaplamalarında ayrılmaz 

bir bütün oluştururlar. 

 Bugün Fourier dönüşümü üzerine yapılan çalışmalar, fonksiyon ve 

dönüşümü arasında özgürce hareket edebilecek teknikleri elde etmeye yöneliktir. 

Fourier integralini almak için analitik yöntemler kullanılabilir ve dönüşüm bulunur. 

Herhangi birisi için bu yöntemler zor olabilir, ancak pek çok Fourier integrali 

bulunmuş ve başvuru tablolarında listelenmiştir. Dönüşümle ilgili bazı kuramları 

öğrenmek ve uygulamak yoluyla karışık dalga şekilleri daha basit elemanlara 

indirgenebilir. 

 

3.5.2. Hızlı Fourier Dönüşümü (Fast Fourier Transform – FFT) 

 

Bilgisayarlar ve programlar geliştikçe Fourier analizi için yeni yönetimler 

ortaya çıktı ve hesaplar çok kolaylaştı. Yapılan bu çalışmalar "Hızlı Fourier 

Dönüşümü" diye bilinen programın ortaya çıkmasını sağladı. 

Deneysel ölçüm değerlerinden oluşan fonksiyonların veya Fourier integrali 

kolayca hesaplanamayan ve tablolarda bulunmayan fonksiyonların Fourier 

dönüşümü, sayısal teknikler kullanılarak bulunabilir. Elektronik bilgisayarlar 

çıkmadan önce, sayısal hesapları kağıt ve kalemle yapmak gerçekten zor bir iştir. 

Formları ve tabloları kullanarak bu zaman azaltılabilirdi ancak yine de uzun zaman 

alan bir iştir. 
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Ne kadar aritmetik işlem yapılacağı fonksiyonu gösteren noktaların sayısına 

bağlıdır. Toplama işleminin sayısı nokta sayısına, çarpma işleminin sayısı ise nokta 

sayısının karesine yakındır, örneğin 1,000 düzenli aralıklarla alınmış noktadan 

oluşan bir dalganın analizi için yaklaşık 1,000 toplama ve bir milyon çarpma 

gerekir. 

Bilgisayarlar ve programlar geliştikçe Fourier analizi için yeni yöntemler 

ortaya çıktı ve hesaplar çok kolaylaştı. 1965’ de IBM Thomas J. Watson Araştırma 

Merkezi'nden James W. Cooley, Bell Laboratuvarları’ ndan John W. Tukey bu tür 

bir program yazdılar. Onların çalışmaları "Hızlı Fourier Dönüşümü" diye bilinen 

programın ortaya çıkmasını sağladı. Bu çalışma 20. Yüzyılın en iyi ilk 20 algoritma 

çalışması içinde yer almaktadır. (BRACEVVELL) 

Hızlı Fourier dönüşümü çarpmaların sayısını azaltarak zamandan kazanır. 

Çarpma sayısının önemi, çarpma işleminin diğer bilgisayar işlemlerine (toplama, 

saklama, vb.) göre daha fazla zaman almasındandır. 

Hızlı Fourier dönüşümü, eğri üzerinde eşit aralıklarla çok sayıda örnek alır. 

Örnek sayısı yarıya düşürülürse, eğrinin analizi için gereken çarpma sayısı da yarıya 

düşer. Örneğin, 16 örnekten oluşan eğri için 16'nın karesi yani 256 çarpma 

gerekecektir. Eğer eğriyi iki tane 8 örnekten oluşan parçaya ayırırsak, her parça için 

8'in karesi yani 64 çarpma gerekecektir. İki parça için toplam 128 çarpma olacaktır 

ki bu da önceki durumun yarısına eşittir. 

Eğer örnek serisini ikiye bölmek işlem sayısını azaltıyorsa neden bölmeye 

devam etmeyelim? Örnek serisini alt bölümlere ayırmaya devam edersek 8 tane 2 

noktadan oluşan ve bölünemeyen parçalar elde ederiz. Bu iki noktadan oluşan 

parçaların Fourier dönüşümü çarpma yapmadan hesaplanabilir, ancak dönüşümün 

tamamını hesaplarken parçaları birleştirmek gerekir ve burada çarpma işlemi 

zorunludur. Önce sekiz tane 2-noktalı dönüşüm, dört tane 4-noktalı dönüşüme, sonra 

iki tane 8-noktalı dönüşüme ve sonunda istenen 16-noktalı dönüşüme çevrilir. Her 

birleşme sırasında16 çarpma gerekir ve bu üç birleşme için toplam 48 çarpma eder. 

Bu da 256'lık özgün değerin 3/16'sına eşittir. 

İşlem sayısını düşürmek için izlenen bu yöntemin düşüncesi Cooley ve 

Tukey' den çok öncelere, gökbilimci Carl Friedrich Gauss’a kadar uzanır. Gauss 
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küçük gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların yörüngesini az sayıda gözlemle 

hesaplamak istiyordu. Çözümü bulduktan sonra, hesapların karmaşıklığını azaltmak 

için hızlı Fourier dönüşümündeki ilkelere çok benzeyen yöntemler kullandı. 1805’ 

teki yayınında şöyle yazmıştı: "Kullanıcı deneyim kazandıkça bu yöntemin mekanik 

hesaplamaları çok azalttığını görecektir." Gökyüzü hareketlerine yönelik 

araştırmalar, sadece yüksek matematiği ve hareketin üç kuralını ortaya koymakla 

kalmamış, modern bir hesaplama yöntemine de kaynak oluşturmuştur. 

Fourier dönüşümü ayrıca plazma fiziğinde, yarı iletken fiziğinde, mikrodalga 

akustiğinde tıbbi görüntüleme sistemlerinde, denizbilimde (oceanography), 

sismografide önemli yer tutar. 

Şekil 3.9’da FFT analizinin, analiz programlarında ki çalışma diyagramı 

verilmiştir. Bu diyagram alınan analog sesin sayısal veriye dönüştürülmesinden 

sonra, sesin frekans spektrumun elde edilmesine kadar olan aşamaları 

göstermektedir. 

 
Şekil 3.9. FFT analiz programı çalışma diyagramı  
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3.6. Ses Kayıt ve Analiz Programları 

 

Ses kayıt ve analizi aşamasında işitilebilir ve ultrasonik ses kayıt sistemlerine 

adapte olan iki ayrı program kullanılmıştır. Bu programlardan Audacity 1.3 Beta 

internet ortamında ücretsiz (http://audacity.sourceforge.net/about/license) olarak 

elde edilebilen bir program olup benzerlerinden birçok üstünlükleri vardır. 

Ultrasonik sesler için, Almanya’daki Avisoft firmasından ses kayıt sistemleriyle 

birlikte Avisoft-SASLab Pro ve Recorder USGH programları lisanlı olarak satın 

alınmıştır. (www.avisoft.org) Bu programların temel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

3.6.1. Audacity 1.3 Beta Programı 

 

 
 

Şekil 3.10. Audacity 1.3 Beta programı 

 

 

 

 

 

 

http://audacity.sourceforge.net/about/license)
http://www.avisoft.org)
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Özellikler 

 

Şekil 3.10’da resmi verilen programın ses kaydetme, oluşturma ve 

çözümleme gibi özellikleri gayet kullanışlıdır. Bu özellikler aktif olarak 

kullanılmıştır. Aşağıda programın sitesinden alınan özellikler verilmiştir. 

 

Kaydetme: Audacity, canlı sesi bir mikrofondan ya da sayısal veriye 

dönüştürülebilen birçok ses kaynağının ses kayıtlarını yapabilir 

    * Mikrofondan, hat girişinden ya da diğer kaynaklardan kaydetme yapabilirsiniz. 

    * Kanallar oluşturulduktan sonra üzerine eklemeler yaparak çok kanallı kayıtlar 

oluşturulabilir. 

    * Bir kerede 16 kanala kadar kayıt yapılabilir (çok kanallı donanım gerektirir). 

    * Seviye ölçücüler ses seviyelerini kayıttan önce, kayıt sırasında ve kayıttan sonra 

görüntüler. 

 

İçeri ya da Dışarı Aktarma: Ses dosyalarını içeri aktarır, düzenler ve diğer ya da 

yeni kayıtlarla gruplar. Kayıtlarınızı, çok kullanılan birçok dosya biçiminde dışarı 

aktarılabilir. 

. 

    * WAV, AIFF, AU, ve Ogg Vorbis dosyalarını dışarı aktarır. 

    * MP3leri isteğe bağlı LAME dönüştürücü kitaplığı ile dışarı aktarabilirsiniz. 

    * CD'ye yazmak için uygun WAV ya da AIFF dosyaları yaratabilirsiniz. 

    * libsndfile tarafından desteklenen tüm dosya biçimlerini içeri ve dışarı 

aktarılabilir. 

    * Ham (headerless) ses dosyaları “Ham Veriyi (raw) İçeri Aktar” seçeneği ile 

açılabilir. 

Düzenleme: 

   * Kes, Kopyala, Yapıştır ve Sil seçenekleri ile kolayca düzenleme yapılabilir. 

    * Sınırsız Geri Al (ve İleri Al) seçeneklerini kullanarak istediğiniz bir basamağa 

geriye (ileriye) dönülebilir. 



3. MATERYAL ve METOD                                                       Ali ÇETİNKAYA 

36 
 

    * Sınırsız sayıda kanalı düzenleme ve biri birine karıştırma işlemi yapılabilir. 

    * Örneklemedeki biri birinden ayrı noktaları değiştirmek için Çizim aracını 

kullanılabilir. 

 

Etkiler: 

    * Daha önceki halini bozmadan ve hızı(tempo) değiştirmeden tonu değiştirilebilir. 

    * Arkadaki cızırtı, vızıltı ve parazit gürültülerini kaldırılabilir. 

    * Sıkıştırıcı, kuvvetlendirme ve normalleştirme etkileri ile ses seviyesi 

düzeltilebilir. 

    * Programın içindeki diğer etkiler: 

          o Yankı 

          o Phaser 

          o Wahwah 

          o Geriye sar 

 

Ses Niteliği: 

    * 16-bit, 24-bit ve 32-bit (değişen nokta)teki örneklemeler Audacity ile 

kaydedebilir ve düzenlenebilir. 

    * 96 KHz'e kadar kayıt yapılabilir. 

    * Örnekleme oranları ve biçimleri yüksek nitelikli yeniden örnekleme kullanılarak 

dönüştürülebilir. 

    * Farklı örnekleme oranlarında ve biçimlerinde kanallar karıştırılabilir ve 

Audacity onları kendiliğinden gerçek zamanlı olarak dönüştürülebilir. 

 

Eklentiler: 

    * LADSPA eklentileri ile yeni eklenti eklenebilir. 

    * Audacity Steve Harris tarafından yapılmış örnek eklentiler içeriyor. 

    * Programın içindeki Nyquist programlama dili ile yeni etkiler yazılabilir. 

 

Çözümleme: 

    * Görsel frekanslar içir Spektrogram kipi. 
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    * Ayrıntılı frekans çözümlemesi için “Tayfın Haritasını Çıkar” seçeneği. 

 

Ücretsiz ve Çoklu Platform: 

    * GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) altında lisanslanmıştır. Herhangi bir, ticari 

kişisel veya eğitim amaçlı, üzerine yüklemek istediğiniz kadar farklı bilgisayarlar 

olarak istediğiniz gibi kullanılabilir. 

 

3.6.1. Avisoft-SASLab Pro and Recorder USGH 

 

 
Şekil 3.11. Avisoft-SASLab Pro programı 

 

Şekil 3.11’de resmi görülen Avisoft-SASLab Pro güçlü bir Windows 

uygulamasıdır. Hayvan ve böceklerin, ses iletişimi araştırmaları için uyumludur. Bu 

işleme ve analiz araçları, ses analizi projelerinde verimliliği artırabilen geniş bir 

yelpaze sunmaktadır. 
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Özellikleri 

 

• Renk kodlu spectrograms 64-1.024 puan (FFT boyutu), yüksek kalite             

TrueType yazı tipleri ile spektrogram çıkışı vardır. 

• Dairesel tampon ile kayıt gerçek zamanlı spektrogram ekranı vardır. 

• Dijital gürültü çıkarmayan için filtreleme vardır. 

• Spektrogram yapıları ölçmek için esnek cursors seçeneği vardır. 

• Çok yönlü otomatik ses parametresi ölçüm ve sınıflandırma özellikleri (olay 

algılama, analiz, sınıflandırma ve istatistik) vardır. 

• Tek nokta ve zaman için seçenek etiketleme özelliği vardır. 

• FFT analizi yapabilmektedir. 

• Oktav ve Üçüncü Oktav Analizi gürültü seviyesi ölçümleri yapabilmektedir. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1.  Farklı Böcek Türlerinin Ses Analiz Sonuçları 

 

 Bu bölümde, ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisi’nin 

http://www.ars.usda.gov sitesi ve Doug Von Gausig‘nın kurduğu 

http://www.naturesongs.com/ sitesinden alınan farklı böcek türlerinin ses kayıtları, 

analiz edildi ve analiz sonuçları yorumlandı. 

 

4.1.1.  Kısa Boynuzlu Çekirge (Acridid grasshopper) 

 

Kısa Boynuzlu Çekirge ismiyle bilinen Acridid grasshopper’ın resmi Şekil 

4.1’de verilmiştir. İsmini başının üstündeki boynuza benzeyen kısa antenlerinden 

alır. Diğer pek çok çekirge türünde olduğu gibi sesi, ayaklarını kanatlarına sürterek 

çıkarır. Bu çekirge türünün ses kayıtlarının Audacity programında elde edilen 

zaman-genlik grafiği Şekil 4.2’de verilmiştir. Şekil 4.2’de verilen genlik ekseni bağıl 

genliği göstermektedir. 

 

 
Şekil 4.1. Kısa boynuzlu çekirge (Acridid grasshopper)  

(Resim: Philippe Moniotte) 

 

http://www.ars.usda.gov
http://www.naturesongs.com/
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Şekil 4.2. Kısa boynuzlu çekirgenin ses kaydının genlik zaman grafiği 

 

Elde edilen bu zaman genlik grafiği üzerinde böcek sesinin yüksek olduğu 

bir zaman aralığının FFT dönüşümü yapılmış ve Şekil 4.3 de görülen  frekans-şiddet 

grafiği elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 4.3. Kısa boynuzlu çekirgenin ses kaydının FFT analiz sonucu 

 

 

Bağıl Genlik 

Zaman 
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Şekil 4.4. Kısa boynuzlu çekirge’nin genel görünümü ve ses üretim organları 

 

 
Şekil 4.5. Kısa boynuzlu çekirgenin kanadını gövdesine sürtmesi 

 

Kısa boynuzlu çekirgenin ses kayıt analizlerinden 3–10 kHz frekans 

aralığında düzensiz sesler çıkardığı görülmüştür. Çıkan bu düzensiz seslerin nedeni 

çekirgenin, Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de görülen ayaklarını yüzeyi pürüzlü kanatlarına 

sürtmesidir. Spektrumda görülen 6 kHz deki maksimum pik değeri böcek 

kanatlarının üzerindeki aynı boyutlu birim hücreleri göstermektedir. Bu spektrum, 

müzik aletlerinde sürtmeli çalgılara benzemektedir. Şekil 4.6’da görülen balık sırtı 

türü sürtmeli çalgılar geniş bir frekans spektrumu taradıkları için her notaya uyumlu 

ses çıkarmış olurlar.  
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Şekil 4.6. Balıksırtı Müzik Aleti 

 

Balıksırtı müzik aletinde, kullanılan ana gövdedeki çıkıntılar arası mesafe ve 

sürtülen metallerin sayısı değişikçe müzik aletinin çıkardığı sesin taradığı frekans 

aralığı da değişmektedir. Buradan yola çıkarak böceğin kanatlarındaki tırtıkların 

şekli ve bacaklarındaki çıkıntı yapısı değiştikçe bu spektrum aralığının da değişeceği 

ve bu seslerin her böcek için farklı olacağı söylenebilir. Bu spektrum sonuçları 

böceğin bir parmak izi gibi görülebilir. 

 

4.1.2. Ağustos Böcekleri (Cicadidae) 

 

Ağustos böcekleri, adından da anlaşılacağı gibi yaz aylarında ortaya çıkan ve 

insanların rahatlıkla duyabileceği hatta rahatsız olabileceği seviyede ses çıkarabilen 

bir canlıdır. Yaz döneminde erkek Ağustos böcekleri çevre ağaçlardaki dişilerin 

ilgisini çekmek için karın bölgelerinde yer alan (Şekil 4.7 ve Şekil 4.11) organları 

sayesinde oldukça yüksek şiddette sesler üretebilirler. İşitilebilir seviyede ürettikleri 

bu yüksek ses birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve hakkında birçok araştırma 

yapılmıştır. 
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Şekil 4.7. Ağustos böcekleri (Cicadidae) 

 

Dişi ağustos böceğinin, ağacın dallarında sürekli olarak söylediği şarkı 

kaydının genlik zaman grafiği Şekil 4.8’de verilmiştir. Bu kayıt ağustos böceğine 1 

metre uzaklıktan yapılan bir kayıttır. Bu nedenle ses gayet şiddetlidir. Bu grafikte 

ses üreme organının çıkardığı ses şiddetinin 2 saniye süren artıp-azalma periyodu 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.8. Ağustos böceklerinin ses kaydının genlik zaman grafiği 

 

 
Şekil 4.9. Ağustos böceği ses kaydının genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 
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Şekil 4.10. Ağustos böceği ses kaydının FFT analiz sonucu 

 

Ses analizi yapılan ağustos böceğinin 3.5 – 6.5 kHz aralığında düzensiz bir 

frekans spektrumuna sahip olduğu Şekil 4.10’daki frekans spektrum grafiğinde 

görülmektedir. Bu şekildeki düzensiz pikler müzik enstrümanlarından vurmalı 

çalgılarda gözlenmektedir. Bu çalgılara en güzel örnek Şekil 4.11’de resmi verilen 

davuldur. Buradan ağustos böceğinden çıkan sesin kaynağının bir zar titreşimi 

olduğu ortaya çıkar. Ayrıca davulda olduğu gibi bulunan bu frekans aralığı böceğin 

zarını saniyede 3500–6500 arasında titreştirdiği anlamına gelmez. Şekil 4.8’deki 

grafiğin bir zaman kesiti olan Şekil 4.9’da ki dalga sayısından Ağustos böceğinin 

zarını saniyede yaklaşık 200 kere titreştirdiği sonucuna varılabilir. 

 
Şekil 4.11. Davul 
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Şekil 4.12. Ağustos böceğinin ses üretim organı (Resim: Discovery Channel) 

 

Şekil 4.12’de ağustos böceğinin kanatlarının altında yer alan ses üretim 

organı gözükmektedir. Bu organ çok katmanlı bir zar yapısına benzemektedir. 

Ağustos böceği bu zarları titreştirerek yüksek şiddetli ve geniş bir spektrum 

aralığında ses çıkarabilmektedir. 

 

4.1.3. Ağaç Cırcır Böceği (Oecanthus sp.) 

 

 
Şekil 4.13. Ağaç cırcır böceğinin doğal resmi 

 

Şekil 4.13’de resmi görülen Ağaç cırcır böceği hemen hemen her yörede 

karşılaşabileceğimiz bir böcek türüdür. Genelde kendisini gece çıkardıkları ıslığa 

benzeyen sesten tanırız. Ağaç cırcır böcekleri gece ve gündüz şarkı söylerler, fakat 
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onları yeşil renklerinden ve 2 cm’lik boylarından dolayı doğadan ayırmak mümkün 

değildir. Ağaç cırcır böceğinin Arizona’nın merkezinde gece vakti yapılmış ses 

kaydından elde dilmiş genlik zaman grafiği Şekil 4.14’de verilmiştir. 9 saniyelik bu 

ses kaydında Şekil 4.14’de verilen grafikte ilk göze çarpan böceğin iki tonda ses 

çıkarmasıdır.  

 

 
Şekil 4.14. Ağaç cırcır böceği ses kaydının genlik zaman grafiği 

 

Şekil 4.15’de genlik zaman grafiğinin belirli bir zaman kesiti yakınlaştırıldı. 

Bu grafikten, böceğin ses üretim organını 0.04 saniyede bir titreştirdiği görüldü. (1 

saniyelik kesitte 27 titreşim sayılmıştır)  

 

 
Şekil 4.15. Ağaç cırcır böceği genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

 Daha ilginç bir sonuç, Şekil 4.15’de görülen titreşimlerin yakınlaştırılmış 

halinde görüldü. Şekil 4.16’de görülen yaklaşık sinüs dalgası, Ağaç cırcır böceğinin 

ses üretim organını Şekil 4.17’de resmi verilen ses çatalında olduğu gibi kusursuz 

titreştirdiğini gösterir. Bu sonuç literatürlerde geçen ağaç cırcır böceğinin sesi 

kanatlarını birbirine sürterek çıkardığı bilgisiyle çelişmektedir. Elde edilen sonuçlar, 

1. Kısım 2. Kısım 
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böceğin ses çatalına benzer bir mekanizmayla kanatlarını titreştirerek ses ürettiğini 

göstermektedir. 

 
Şekil 4.16. Ağaç cırcır böceği genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

 
Şekil 4.17. Diyapozon (Ses çatalı) 

 

 
Şekil 4.18. Ağaç cırcır böceği ses kaydının birinci kısmının FFT analiz sonucu 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                 Ali ÇETİNKAYA 
 

48 
 

 
Şekil 4.19. Ağaç cırcır böceği ses kaydının  ikinci kısmının FFT analiz sonucu 

 

Geceleri sıklıkla duyduğumuz cırcır böceğinin ses kaydı analizinde 

görüldüğü gibi tek ve geniş bir tepe vardır. Bu ağaç cırcır böceğinin çıkardığı sesin 

daha önce de söylendiği gibi tek bir sinüs dalgasından oluştuğunu gösterir. Ağaç 

cırcır böceğinin ses kaydında Şekil 4.13’de görülen iki ayrı titreşim için yapılan FFT 

analizinde Şekil 4.17’de 1. tonun 2692 Hz, Şekil 4.18’de 2. tonun 2070 Hz de pik 

değeri verdiği görüldü. Verdikleri tepe genişlikleri yaklaşık 500 Hz kadardır. Bu 

değer, sesin çıkarıldığı organlardaki hareketin veya organ yapısının düzensizliğini 

gösterir. Yani böcek kanatlarını ne kadar basit harmonik yapıda titreştirirse pik 

genişliği o kadar dar olacaktır. 

Bu çekirge türüyle ilgili daha ilginç bir sonuç 1897 yılında fizikçi Amos 

Dolbear tarafından yayınlanan “Termometre Olarak Çekirge”  adlı makaledir. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dolbear%27s_Law) Bu makalede 

 







 −

+=
7

4010 NTC        (4.1) 

 

eşitliği verilmektedir. Bir dakikada böceğin ötme sayısı (N) elde edilerek ortamın 

sıcaklığının hesaplanabildiği söylenmektedir. Yani böceğin kanatları sıcaklıkla 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolbear%27s_Law)
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orantılı olarak farklı şekilde titreşmektedir. Bunun da, böceğin kanatlarını birbirine 

sürterek değil de sıcaktan etkilendiği için ses çatalı gibi birbirine doğru 

titreştirmesiyle elde ettiği sonucunu desteklediği düşünülmüştür. 

 

4.1.4. Cırcır Böceği (Gryllus pennsylvanicus) 

 

Cırcır böceği, gecelerin sesine hakim olan, yüksek ses çıkarabilen böcek 

türlerinden biridir. Hemen hemen her bölgede çeşitli türlerine rastlanır Günlük 

hayatta eş bulmak için söylediği şarkılara sıklıkla kulak misafiri olunur.  Bu 

şarkılardan birini içeren ses kaydı analiz edildi. Bu kayıtların Şekil 4.21’de verilen 

genlik zaman grafiklerinde her cıvıltının gerçekte üç ses atımından oluştuğu görüldü.  

 

 
Şekil 4.20. Cırcır böceğinin doğal görünümü  

(Resim: www.lesinsectesduquebec.com) 

 

http://www.lesinsectesduquebec.com)
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Şekil 4.21. Cırcır böceği genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

 
Şekil 4.22. Cırcır böceği genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

Şekil 4.21’de verilen grafiğin daha küçük bir zaman kesitinin grafiği Şekil 

4.22’de verilmiştir. Şekil 4.22’de, Cırcır böceğinin çıkardığı seslerin Ağaç cırcır 

böceği kadar olmasa da bir sinüs dalgasına benzediği görülebilir. 
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Şekil 4.23. Cırcır böceği ses kaydının FFT analiz sonucu 

 

Yapılan FFT analizinde elde edilen frekans spektrumu Şekil 4.23’de 

verilmiştir. Grafikte 4235 Hz’de bir pik görüldü. Ağaç cırcır böceğine göre çok daha 

yüksek bir frekansta ses çıkarması, karışık seslerin bulunduğu bir ortamda hemen 

ayrılmasını sağlayabilir. Ses üretim organının çalışmasının veya yapısının ağaç cırcır 

böceğine göre daha düzensiz çalıştığı pik genişliğinin 700 Hz olmasından anlaşıldı. 

 

 

4.1.5. Yaban Arısı (Bombus sp.) 

 

Yaban arısı, renkli tüyleri olan, türdeşlerine göre oldukça iri yapılı ve 

genelde toprak altında yaşayan bir yaban arısı türüdür. Şekil 4.24’de verilen yaban 

arıları alçaktan uçarken sesleri pesleşen yüksek sesli arılardır. Sesinin düşük 

frekanslı çıkması arının kanatlarını çırpma sayısının düşük olduğunu gösterir. 

Ayçiçeklerinden beslenen bir yaban arısının ses kaydının genlik zaman grafiği Şekil 

4.25’de verildi. 
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Şekil 4.24. Yaban arısının doğal resmi  

(Resim: http://www.doctortomato.com/TR/Technology.asp) 

 

 
Şekil 4.25. Yaban arısının ses kaydının genlik zaman grafiği 

 

Yaban arısının Şekil 4.25’de verilen grafiğinin yakınlaştırılmış hali Şekil 

4.26’da verildi. Bu grafikte arının 1,260-1,300 saniyeleri arasında 4 defa kanat 

çırptığı görülmektedir. Bu sonuç arının saniyede yaklaşık 100 defa kanat çırptığı 

bilgisini verdi. Bu arılar zar şeklinde iki çift kanatları sayesinde uçarlar. Birinci çift 

kanadın arka kenarında, ikinci çift kanadın ise ön kenarında bir seri kanca bulunur. 

Bunlar uçuş sırasında birbirine kenetlenir, böylece ön ve arka kanatlar birlikte ve 

daha güçlü hareket edebilir. Şekil 4.26’da gözlemlenen iki tepe noktasından 

birincisinin büyük kanattan, ikincisinin ise küçük kanattan kaynaklandığı düşünüldü. 

Bunun yanında arının kanat çırpma aralarında yaklaşık kanat çırpma süresi kadar 

dinlendiği yine Şekil 4.26’da görülen sonuçlardandır. 

http://www.doctortomato.com/TR/Technology.asp)
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Şekil 4.26. Yaban arısı genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

 
Şekil 4.27. Yaban arısının ses kaydının FFT analiz sonucu 

 

Yapılan FFT analizi sonucu elde edilen spektrum Şekil 4.27’de verilmiştir. 

Grafikte yaban arısının uçarken çıkardığı kanat sesinin 113 Hz ve 230 Hz de 

230 Hz 

113 Hz 
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birbirine yakın büyüklükte iki pik verdiği gözlendi. Bu piklerin kanat yapısından 

kaynaklandığı düşünüldü. Bunun yanında yaban arısında temel kip dışında ana kipin 

katları olan diğer kipler de mevcuttur. Bu spektrum türü kanat seslerinin ortak 

yönüdür. Müzik aletlerinde telli çalgılarda da benzer spektrumlar elde edilir. 

 

4.1.6. Sarı Eşek Arısı (Vespula sp.)  

 

Doğada oldukça sık rastladığımız sarı renkli bir arı türüdür. Şekil 4.28’de resmi 

verilmiştir. Yaban arısından farkı kanat yapısının tekli olmasıdır. Şekil 4.29’da 

uçarken kayıt edilen arı sesinin zaman genlik grafiği verildi.  

 

 
Şekil 4.28. Sarı Eşek Arısı (Vespula sp.) 

 

 
Şekil 4.29. Eşek arısının ses kaydının genlik zaman grafiği 

 



4. BULGULAR ve TARTIŞMA                                                 Ali ÇETİNKAYA 
 

55 
 

 
Şekil 4.30. Yaban arısının ses kaydının genlik zaman grafiğinin yakınlaştırılmış hali 

 

Şekil 4.30’da Şekil 4.29’daki grafiğin yakınlaştırılmış hali verildi. Bu grafik, eşek 

arısının bombus arısına göre çok daha hızlı kanat çırptı, bombus arısında olduğu gibi 

kanat çırpmaları arasında dinlenme süresinin olmadığı sonuçlarını verdi. 0.830 – 

0.850 saniyeleri arasında sayılan 8 dalga eşek arısının saniyede yaklaşık 400 kere 

kanat çırptığını gösterdi. Aynı zamanda grafikte ikinci tepelerin olmayışı eşek 

arısının kanat yapısının bombus arısına benzemediği ile ilgili fikirlerde verdi. 

 

 
Şekil 4.31. Yaban arısının ses kaydının FFT analiz sonucu 
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Eşek arısının kanatlarından çıkan sesin Şekil 4.31’de FFT analiz sonuçları 

verildi. Elde edilen pik değeri 394 Hz bulundu. Bu sonuç arının saniyede 394 kez 

kanat çırptığını göstermektedir. (Literatürlerde 200–400 Hz arası verilmiştir) 

Yapılan FFT analizlerinde ses spektrumunun yaban arısından farklı olarak tek pik 

görüldü. Bu sonuç yine daha önce bahsedilen kanat yapısı hakkındaki fikri destekler. 

Arının ses grafiğindeki üçgen dalgalar,  yaylı çalgılardaki ses spektrumuna 

benzemektedir. Bir ana kip ve onu takip eden tam katları şeklinde diğer kipler 

vardır. Bunların dışında arının kanat çırpma hareketlerinin (Aşağı ve yukarı kanat 

hareketi sonucu çıkan ses dalgaları, bir sinüs dalgasına benzer) çok düzenli olduğu 

da Şekil 4.30’da görüldü. 

 

4.1.6. Karışık Böcek Sesleri  

 

 Yukarıda gösterilen analiz sonuçları, doğada kaydedilen Şekil 4.32’deki gibi 

farklı böcek türlerine ait karışık bir sesin hangi böcek türlerine ait olduğunun tespit 

edilebileceğini gösterdi. Özellikle bazı türlerin verdiği tek pik gözlenen ses 

spektrumları o türlerin yapılacak FFT analizi sonucunda kolay bir şekilde ayırt 

edilebileceğini gösterdi. Şekil 4.33’de doğada kaydedilmiş farklı böcek türlerine ait 

bir ses kaydının genlik zaman grafiği verildi. 

 

 
Şekil 4.32. Farklı böcek resimleri 
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Şekil 4.33. Farklı böcek seslerinin zaman genlik grafiği 

 

 
Şekil 4.34. Farklı böcek seslerinin FFT analiz sonuçları 

 

Gece yarısı kaydedilen bu sesin analizleri yapıldı ve o bölgede hangi böcek 

türlerinin yaşadığı bulunmaya çalışıldı. Yapılan FFT analizi sonucunda 2700 Hz, 

3300 Hz, 3700 Hz, 4300 Hz ve 5000 Hz civarlarında 5 pik değerinin olduğu 

görüldü. Daha önce sonuçları verilen Ağaç cırcır böceği (2692 Hz) ve Cırcır 

böceğine (4235 Hz) ait pik değerleri hemen göze çarptı. Diğer böcekler ise ses 

analizi yapılan böcek türleriyle uyuşmadığı için bulunamadı. 
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4.2. Akdeniz Meyve Sineği (C. capitata) 

 

Akdeniz meyve sineği (C. capitata), ekonomik olarak dünyadaki en zararlı 

böceklerin başında gelmektedir.  350 den fazla meyveye zarar vermektedir. Bu 

zararlı ile mücadele için harcanan para çok büyük miktarlardadır. Sadece İsrail ve 

ABD ‘deki zirai mücadele için yıllık harcanan para 800 milyon doları aşmaktadır. 

(Mankin, 2005) Sayısal veri bulunmamakla beraber Türkiye’de de çok büyük 

zararlara yol açtığı bilinmektedir. (2007 yılında, Türkiye’nin Rusya ile meyve-sebze 

ihracatının durmasına yol açmıştır.) Bu nedenle AMS için etkin bir yakalama 

yöntemi hayati öneme sahiptir. Mevcut ilaçlı mücadele yöntemleri yeteri kadar 

etkiye sahip olmamakla beraber hem pahalı hem de kimyasallar kullanıldığı için 

çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkileri çok fazladır. Bu nedenle son yıllarda 

ilaçsız mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi büyük önem kazanmıştır. Çalışmada 

İlaçsız mücadelede kullanılan yapışkanlı koku tuzakları, kısırlaştırma yöntemi ve 

düşman böcek salımı gibi yöntemlere ek olarak yeni bir yöntem olan akustik 

mücadelenin eklenmesi amaçlanmaktadır. Diğer sinek türlerinde de olduğu gibi, 

AMS’nin işitme organları gelişmiştir. Bu nedenle AMS üzerine akustik dalgaların 

etki edeceği veya erken uyarı sisteminin geliştirilebileceği düşünüldü.  

 

4.2.1. İşitilebilir Ses Seviyesindeki Ses Analizleri 

 

 
Şekil 4.35. Akdeniz meyve sineğinin çiftleşme davranışı 
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 Şekil 4.37’de verilen grafik, Şekil 4.35’de verilen erkeğin dişiye yaptığı 

serenat sırasında kaydedilmiş sesin zaman göre şiddet grafiğidir. AMS ‘nin ses 

kayıtları Şekil 4.36 da verilen sistem ile yapılmıştır. Serenat sırasında çıkan sesler 

Audacity programı ile kayıt edildi. Bu ses grafiği yapılan birçok ses kaydının 

içinden seçildi. Erkek AMS ‘lerin dişilere yaptığı serenat, grafiğin ilk 6 saniyelik 

kısmında görüldü. İkinci kısım serenattan sonra erkek AMS ‘nin dişi üzerine 

uçarken çıkardığı sesi göstermektedir. Bu iki kısım detaylı olarak incelendi. 

 

 
Şekil 4.36. İşitilebilir ses seviyesinde kullanılan ses kayıt sistemi 

 

 
Şekil 4.37. Akdeniz meyve sineğinin ses kaydının genlik zaman grafiği 
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Şekil 4.38. Akdeniz meyve sineği sesinin serenat kısmının FFT analiz sonucu 

 

Şekil 4.38Şekil 4.37’daki grafiğin ilk kısmının FFT analizi sonu elde edilen frekans 

spektrum grafiğini göstermektedir. Bu grafikte 136 Hz de pik gözlemlendi. 

 
Şekil 4.39. Akdeniz meyve sineği sesinin uçarkenki kısmının FFT analiz sonucu 
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Şekil 4.39, Şekil 4.37’deki grafiğin ikinci kısmının FFT analizi sonu elde edilen 

frekans spektrum grafiğini göstermektedir. Bu grafikte 331 Hz’de pik gözlemlendi. 

Erkek sineğin yaptığı serenadı, kanatlarının saniyede 136  kez çırparken aynı 

zamanda saniyede 5 kez de aşağı yukarı hareket ettirdiği görülmüştür. Devamlı 

hareketli olan ve erkeklerden kaçan dişi, bu serenat sırasında erkek sineğe yaklaştığı 

ve hipnotize olmuş gibi hareketsiz kaldığı gözlemlendi. Erkek sineğin ise ona doğru 

belirli mesafeye kadar yaklaştıktan sonra üzerine doğru uçtuğu görüldü. Literatürde 

serenat sırasında çıkardığı bu sesin analiz sonuçlarına rastlanamadı. Şekil 4.39’da 

bulunan 331 Hz‘lik uçarken çıkardığı kanat sesi frekansının, literatürde ki (Mankin 

,2005) sonuçlarla uyumlu olduğu bulundu. (Mankin makalesinde kanat çırpma 

frekansını 350 Hz olarak vermiştir.)  

 

4.2.2. Ultrasonik Ses Seviyesindeki Ses Analizleri 

 

 Literatürlerde, AMS‘lerine karşı işitilebilir ses seviyesinde akustik tuzaklar 

hazırlanması ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. İşitilebilir ses seviyesinde (Mankin 

makalelerinde 350 Hz’de en iyi sonucu verdiğini söylemektedir.) verilen sonuçlar 

insanların duyma eşiği içinde ve yüksek sesli olduğu için bu tür bir zirai mücadele 

yönteminin çevreyi rahatsız edeceği kuşkusudur. Yapılan çalışmalarda aynı 

yöntemlerle bir ultrasonik ses seviyesinde zirai mücadelenin geliştirilip 

geliştirilemeyeceği tartışıldı. 
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Şekil 4.40. Akdeniz meyve sineği sesinin ultrasonik ses kaydının zaman genlik 

grafiği 

 

 
Şekil 4.41. Akdeniz meyve sineği sesinin ultrasonik ses kaydının zaman genlik 

grafiğinin yakınlaştırılmış hali 
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Şekil 4.42. Akdeniz meyve sineği sesinin ultrasonik ses kaydının FFT analiz 

sonuçları 

 

Yapılan birçok ultrasonik ses seviyesindeki ses kaydı sonucunda AMS’nin 

serenat sırasında çıkardığı ses elde edildi. Şekil 4.40‘da görülen genlik zaman grafiği 

bu ses kaydına aittir. İşitilebilir ses seviyesinde yapılan kayıtlarla birebir benzerlik 

göstermesi şaşırtıcıdır. Bu benzerlik, sineğin yaptığı serenat sırasında hem işitilebilir 

seviyede hem de ses üstü seviyede ses üretebildiğini gösterir.  

Şekil 4.40’da verilen grafikten sineğin serenat sırasında 4,22 ile 4,32 

saniyeleri arasında (0,1s) 16 kez ses çıkardığı, yani kanat çırptığı görüldü. Bu sonuç 

sineğin serenat sırasında saniyede 160 kez kanat çırptığını gösterdi. Elde edilen bu 

sonuç işitilebilir ses seviyesinde bulunan sonuçla (136 Hz) örtüşmektedir. 

Literatürde, Mankin ve arkadaşlarının işitilebilir ses seviyesinde meyve sineği ile ses 

dalgalarıyla zirai mücadele çalışmalarında elde ettikleri sonuçların ultrasonik 

seslerde de elde edilebileceğini gösterir. 

Şekil 4.42’de bu ses kaydının Avisoft-SASlab Pro programıyla yapılmış FFT 

analiz sonucu verildi. Elde edilen bu sonuçla ilgili literatürde bir çalışmaya 

rastlanmadı. Şekil 4.41’de verilen ses spektrumunda AMS’ lerinin 65-90 kHz 

aralığında ses ürettikleri ve pik değerin yaklaşık 65 kHz de olduğu bulundu. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Akustiğin önemli alt dallarından biri olan biyoakustik, böceklerin iletişimi, 

üremesi ve fiziksel özelliklerinin ortaya konulabilmesi açısından önemlidir.  

Sayısal dalga analiz yöntemi olan Hızlı Fourier Dönüşümü’nün (FFT) temel 

yapısı incelenmiş ve bu yöntemin bazı böcek sesleri üzerine uygulanarak, elde 

edilen sonuçlardan müzik aleti benzetimleri de kullanılarak,  böcek hakkında fiziksel 

bilgiler türetilmeye çalışıldı. Elde edilen bilgiler, böceklerin çiftleşme davranışları, 

iletişimde kullandığı sesin frekans aralığı, kanat çırpma sayıları, ses çıkardıkları 

organların fiziksel özellikleri gibi, sesi ürettiği organa bağlı olarak çeşitlilik 

göstermiştir. 

Böcek seslerinin analiz sonuçları ile birçok böceğin bulunduğu bir ses 

kaydındaki seslerin hangi böceklere ait olabileceği de gösterildi. Bu gösterim 

böceklerle zirai mücadele yöntemlerinden birini oluşturabilme kapasitesindedir. 

Çiftçiler için büyük önem gösteren zararlı böceklerin ilk ergin çıkış zamanları bu 

yöntemle belirlenebilir. Değişik böceklerin ses analizleri yapılıp oluşturulacak veri 

kütüphanesi ve bu kütüphaneyi kullanarak algılanan sesin hangi böceğe ait olduğunu 

tespit edebilecek bir program yardımıyla çiftçilere büyük ölçüde avantaj sağlayacak 

bir sistem oluşturulabilir. Sayısal sinyal işleme ve sesli tanıma kavramları üzerine 

daha ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır ve bu sistemin oluşturulması ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 

Literatürde Ağaç cırcır böceğinin sesleri kanatlarını sürterek ürettiği 

(Sevgili,…) verilmesine rağmen bulunan sonuçlar bunu destekler nitelikte olmadı. 

Ağaç cırcır böceği FFT analiz sonucunda tek pik vermesi, birbirine sürttüğü 

kanatları üzerindeki gözeneklerin kusursuz bir şekilde aynı olması gerektiği 

sonucuna ulaşıldı. Saf sinüs dalgasına büyük benzerlik gösteren bu ses dalgalarını 

diyapozon aletinin ses çıkarması gibi bir sistemle ürettiği öngörüsüne ulaşıldı. 

Akdeniz Meyve Sineği’nin çiftleşme davranışları detaylı olarak incelendi. Bu 

incelemeler sonucunda erkek AMS’nin dişi AMS’ ye yaptığı serenat, görüntülü ve 

sesli olarak kaydedildi ve bu ses kayıtları analiz edildi. FFT analizi sonucu AMS 

için 331 Hz bulunan sonucun literatürlerde yer alan 350 Hz (Mankin,2003) ile 
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uyumlu olduğu görüldü. Literatürde rastlanılmayan AMS’ lerin çiftleşirken 

yaptıkları serenadın frekans değeri 136 Hz olarak elde edildi. Bunun yanında 

çiftleşme sırasındaki çıkardıkları işitilebilir ses seviyesindeki seslere ek olarak erkek 

sineklerin ultrasonik seslerde çıkardıkları görüldü. Erkek AMS’lerin çıkardığı 

seslerle dişi AMS’leri çektiği ve bu seslerin taklit edilerek AMS’ler için bir tuzak 

hazırlanabileceği literatürlerde yer almaktadır. (Mankın,2003) Çalışmalarımızda 

elde ettiğimiz bu sonuçlar ultrasonik seslerin de akustik zirai mücadelede 

kullanılabileceğini gösterdi. Devam eden çalışmalarda bulunan bu sonuçların 

denekler üzerindeki etkisi araştırılacaktır. 
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