
YANKI VE SES UZAMASI

Genellikle her þeyde az çok olduðu gibi, insan organizmasýnda da deðiþik deðerlerde

eylemsizlik söz konusudur. Burda bizi ilgilendiren iþitme organýmýzýn eylemsizlik

durumudur.

Kýsaca denilebilir ki, sessel izlerin kulak zarýnda belirli bir süre için bir çeþit kalýcýlýðý

vardýr. Yani, örneðin, süresi 1/100  saniye olan bir ses,  süresi 1/15  saniye olan bir ses gibi

algýlanýr.

Sessel izlerin, iþitme organýmýzdaki bu sürekliliðini Gustav Lyon adýndaki akustikçi, ayný

anda birbirine vurulan iki çift sopadan deðiþik uzaklýklarda durarak ölçülmüþtür. Süresi

çok kýsa olan bu seslerin iki ayrý ses gibi iþitilebilmeleri için, dinleyene olan uzaklýk

farkýnýn 22 metreden fazla olmasý gerekiyordu. Sesin havada hýzý yaklaþýk olarak

340 m/sn olduðuna göre, bu uzaklýk farký yaklaþýk olarak 1/15 saniyelik bir zaman

farkýný gösterir. (340/22 = 15,45)

Demek ki, bir sesin süresi ne kadar kýsa olursa olsun, insan kulaðýndaki etkisi 1/15 saniye

kadar sürüyor. Bunun sonucu olarak, 1/15 saniyelik bir süre içinde peþi peþine kulaðýmýza

gelen çok kýsa süreli birden fazla sesin, ayný sesin uzamasý gibi iþitileceði anlaþýlýr.

Çok kýsa süreli olmayan sesler için yapýlan deneylerde bu kritik sessel iz sürekliliði süresi

1/15 saniye yerine 1/10 saniye bulunmuþtur. Bu da havada 34 metrelik bir yol farký

demektir.

Yukardaki açýklamalardan þu sonuçlar çýkarýlýr:

1- Bir ses kaynaðýndan doðrudan doðruya kulaðýmýza gelen sesle, yansýtýcý bir yüzeyden

yansýyarak gelen sesin geçtikleri yollar arasýndaki uzaklýk farký, 22 metreden azsa,

olayýn iþitsel deðerlendirmesi ses uzamasý

2- Uzaklýk 34 metreden fazlaysa yanký adýný alýr.

3- Söz konusu uzaklýk farký 22 metre ile 34 metre arasýnda ise, sesin süresine göre

(örneðin iki taþýn birbirine vurulmasýndan çýkan ses kýsa süreli, konuþmada ses

bölümleri olan heceler uzun sürelidir), yanký ya da ses uzamasý þeklinde

deðerlendirilir.

Yanký ve ses uzamasý sessel (fiziksel) bakýmdan ayný olay olmalarýna karþýlýk iþitsel nitelik

bakýmýndan çok farklýdýrlar. Ses uzamasý, hacim akustiðininin, yararlanýlmasý zorunlu

çok deðerli bir unsurudur. Çünkü ses uzamasýnýn daha karmaþýk bir þekli olan

reverberasyonun ayarlanmasý hacim akustiðinde birinci derecede önemlidir. Yanký ise,

hacim akustiðinde mutlaka önlenmesi gereken büyük bir kusurdur.
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