
1. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος 
 

το κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην περιγραφή των στοιχείων που 

συνθέτουν το θαλάσσιο περιβάλλον από την άποψη της ακουστικής 

ωκεανογραφίας. Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελείται από τη στήλη του 

θαλασσινού νερού και τον πυθμένα, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι η διεπιφάνεια 

νερού-αέρα, που στη συνέχεια θα την καλούμε «επιφάνεια» και θα την θεωρήσουμε 

ως το άνω σύνορο στο πεδίο ενδιαφέροντός μας. Οι βασικές παράμετροι 

ενδιαφέροντος για την φυσική ωκεανογραφία είναι η θερμοκρασία της θάλασσας, η 

πυκνότητα, η αλατότητα, η ταχύτητα των ρευμάτων και η ηλεκτρική αγωγιμότητα 

ενώ για την ακουστική ωκεανογραφία προστίθενται ως βασικές παράμετροι η 

ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο νερό και τον πυθμένα, η ταχύτητα διάδοσης των 

διατμητικών κυμάτων στον πυθμένα, η πυκνότητα των μέσων, η γεωμετρία των 

διαχωριστικών επιφανειών και η ανύψωση της επιφάνειας. Η γεωμετρία των συνόρων 

νερού-πυθμένα και νερού-επιφάνειας ενδιαφέρει επίσης τη φυσική ωκεανογραφία. 

Στις επόμενες ενότητες θα δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά των παραμέτρων αυτών. 

 

1.1      Στρωματοποίηση του θαλασσινού νερού. 
 

Οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού που θα μας απασχολήσουν είναι η 

θερμοκρασία, η πυκνότητα και η αλατότητα, με δεδομένο ότι είναι εκείνες που 

καθορίζουν την τιμή της βασικής παραμέτρου της ακουστικής ωκεανογραφίας στο 

θαλάσσιο περιβάλλον που είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου μεταβάλλεται με το βάθος της θάλασσας 

αλλά και με την οριζόντια απόσταση και αποτελεί τον βασικό παράγοντα που 

καθορίζει τη διάδοση του ήχου στη θάλασσα. 

 

1.1.1 Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού. 
 

Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού μεταβάλλεται με το βάθος της θάλασσας και η 

μεταβολή αυτή εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται το θαλάσσιο περιβάλλον, 

καθώς η γεωγραφική περιοχή καθορίζει κυρίως τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της 

θάλασσας. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας κυμαίνεται από τους 0
ο
 C 

στις αρκτικές περιοχές που είναι καλυμμένες με πάγο μέχρι και πάνω από τους 35 C 

σε περιοχές των τροπικών. Καθώς προχωράμε σε μεγαλύτερα βάθη, η θερμοκρασία 

μειώνεται στην αρχή, όχι πολύ απότομα (μερικές φορές μπορεί να είναι και σταθερή 

σε μικρά βάθη), αλλά στη συνέχεια υπάρχει μια απότομη πτώση, που σε μεγάλα βάθη 

μπορεί να φτάσει και κάτω από τους 4
ο
 C. Ωστόσο σε μεγάλα βάθη η πτώση είναι 

πολύ μικρή και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πρακτικά σταθερή σε θερμοκρασίες λίγο 

κάτω από τους 4
ο
 C. 

 

Το διάγραμμα μεταβολής της θερμοκρασίας της θάλασσας συναρτήσει του βάθους 

ονομάζεται θερμοκλινές (thermocline) και έχει τη μορφή του σχήματος 1.1. 

 

Στο σχήμα 1.2 βλέπομε μια απεικόνιση από τη μεταβολή της θερμοκρασίας στην 

επιφάνεια της θάλασσας όπως προκύπτει από τα μοντέλα πρόβλεψης της κατάστασης 

της θάλασσας του συστήματος Poseidon του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 

(ΕΛΚΕΘΕ) την Παρασκευή 2/10/2020 στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Είναι εμφανής η 

διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο καθώς και το 

Λιβυκό Πέλαγος. 
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Σχήμα 1.1  Ένα τυπικό διάγραμμα θερμοκλινούς 

 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 1.2  Κατανομή της θερμοκρασίας επιφανείας σε Ελληνικές Θάλασσες στις 2/10/2020. 

Προβλέψεις του συστήματος Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ. 

 

 



 
 

 

 
Σχήμα 1.3  Καμπύλες ίσης θερμοκρασίας στον Νότιο Ειρηνικό κατά μήκος του μεσημβρινού 28

ο
 

Μετρήσεις 3-18 /7/1967 (από Clay and Medwin -1977 ) 

 

Στο Σχήμα 1.3 βλέπομε ένα διάγραμμα ισοθερμοκρασιακών καμπύλων κατά μήκος 

ενός μεσημβρινού στο Νότιο Ειρηνικό μετά από συστηματικές μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το 1967. 

 

Η θερμοκρασία της θάλασσας στην επιφάνεια μεταβάλλεται ακόμη και μέσα στη 

μέρα λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας με μεταβολές που μπορεί να 

φτάνουν τον 1 βαθμό Κελσίου  ενώ υπάρχει σημαντική μεταβολή κατά τη διάρκεια 

του χρόνου.  Στα σχήματα 1.4 βλέπομε μεταβολές που υφίσταται το θερμοκρασιακό 

προφίλ κατά τη διάρκεια μιας ημέρας πολύ κοντά στην επιφάνεια. Οι μεταβολές 

αυτές έχουν ως συνέπεια την μεταφορά ενέργειας από την επιφάνεια σε βαθύτερα 

στρώματα και αντίστροφα, σε ποσό που εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Οι 

κρύες μάζες νερού είναι πυκνότερες, και επομένως βαρύτερες. Έχουν έτσι την τάση 

να καταβυθίζονται και να αντικαθίστανται από θερμότερες μάζες, εάν αυτές 

υπάρχουν, από βαθύτερα στρώματα. Η ανταλλαγή αυτή μαζών και η συνεπαγόμενη 

ανάμειξη μπορεί να δημιουργήσει τελικά ένα ισόθερμο στρώμα νερού κοντά στην 

επιφάνεια. Το στρώμα αυτό ονομάζεται στρώμα ανάμειξης (mixed layer) και όπως θα 

δούμε έχει σημαντική επίπτωση στα χαρακτηριστικά της διάδοσης του ήχου στη 

θάλασσα, καθώς ορίζει ένα στρώμα με περίπου σταθερή ταχύτητα διάδοσης. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Σχήμα 1.4  Θερμοκρασιακά προφίλ σε δύο περιοχές όπως μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός 24 

ώρου. Μετρήσεις του 1968. (Από Clay and Medwin 1977 ) 

 

 

1.1.2 Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού 

 

Η πυκνότητα (density) του θαλασσινού νερού κυμαίνεται από 1,02 έως 1,07 g/cm
3
.   

(1020-1070 kg/m
3
 ). Συμβολίζεται με το γράμμα ρ. 

 

Η τιμή της εξαρτάται από τις τιμές της θερμοκρασίας, της αλατότητας και της πίεσης 

μέσω εμπειρικών συναρτήσεων που προέρχονται από προσαρμογή μεγάλου όγκου 

δεδομένων και γενικά είναι πολύπλοκες. 

 

Γενικά, η τιμή της πυκνότητας του θαλασσινού νερού αυξάνεται όταν αυξάνονται οι 

τιμές τις αλατότητας και της πίεσης (του βάθους) και μειώνεται η τιμή της 

θερμοκρασίας.   

 

Δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για τη πυκνότητα του θαλασσινού νερού, 

καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στα πλαίσια 

του μαθήματος και μπορούμε να την θεωρούμε σταθερή.  

 

Για τις πρακτικές εφαρμογές της ακουστικής ωκεανογραφίας αρκεί να 

χρησιμοποιείται μια ενιαία μέση τιμή για όλο το βάθος της θάλασσας. Για 

απλοποίηση πράξεων στις πρακτικές εφαρμογές στα πλαίσια του μαθήματος 

μπορούμε να πάρομε μία τιμή 1000 kg/m
3
που αφορά βέβαια το γλυκό νερό ενώ μια 

περισσότερο ρεαλιστική τιμή είναι 1025 kg/m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Η αλατότητα του θαλασσινού νερού 
 

Με τον όρο «Αλατότητα» (salinity, S) χαρακτηρίζουμε το μέγεθος που περιγράφει 

την  ολική ποσότητα  των διαλυμένων στο νερό αλάτων σε μέρη επί τοις χιλίοις κατά 

βάρος  και τη μετράμε σε ppt  (parts per thousand) ή ‰ ή psu (practical salinity 

units). Οι εκφράσεις αυτές είναι ισοδύναμες. 

  

Η αλατότητα εκτιμάται σήμερα μετρώντας την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

θαλασσινού νερού, μια μέθοδο που έχει ακρίβεια 0,002‰.  

 

Οι τιμές της αλατότητας στο θαλασσινό νερό κυμαίνονται από 33-40 ‰ με μέση τιμή 

35 ‰. 

 

Στο σχήμα 1.5 βλέπομε την κατανομή της επιφανειακής αλατότητας στις Ελληνικές 

θάλασσες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών 

την Παρασκευή 2/10/2020 στις 21:00 ώρα Ελλάδας, που βασίζονται σε παρατηρήσεις 

του συστήματος Poseidon. Είναι φανερή η διαφορά αλατότητας του Βόρειου Αιγαίου 

σε σχέση με το Νότιο και ιδιαίτερα το Λιβυκό πέλαγος στο οποίο παρατηρούνται 

τιμές αλατότητας πάνω από 39 ppt . 

 

Η αλατότητα μεταβάλλεται επίσης με το βάθος, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση 

με τη θερμοκρασία. Αυτό αποτυπώνεται και στο σχήμα 1.6 που παρουσιάζει 

καμπύλες ίσης αλατότητας σε μία τομή κατά μήκος του ίδιου μεσημβρινού στον 

οποίο αναφέρεται το σχήμα 1.3. 

 

Τον επόμενο πίνακα βλέπομε μέσες τιμές βάρους των διαφορετικών στοιχείων που 

παρατηρούνται σε μία συγκέντρωση 35g αλάτων σε συνολικά 1 kg θαλασσινού νερού 

(αλατότητα 35 ppt).  

 

Να σημειώσουμε ότι ωκεανογραφικά όργανα που μετράνε την αλατότητα μέσω της 

αγωγιμότητας ονομάζονται CTD από τους όρους Conductivity, Temperature, Depth 

και μετράνε ταυτόχρονα τη θερμοκρασία σε συγκεκριμένο βάθος.  

 

 

Στοιχείο Ποσότητα gr Ποσοστό % 

Χλώριο 19,25 55,0 

Νάτριο 10,70 30,6 

Θειικά άλατα 2,70 7,7 

Μαγνήσιο 1,30 3,3 

Ασβέστιο 0,42 1,2 

Κάλιο 0,39 1,1 

Λοιπά 0,24 0,7 

 
Πίνακας 1.1   Σχετικές μέσες ποσότητες διαλυμένων αλάτων στο θαλασσινό νερό 



 
 

 
Σχήμα 1.5  Κατανομή της αλατότητας  επιφανείας σε Ελληνικές Θάλασσες στις 2/10/2020. Εκτιμήσεις 

του συστήματος Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ. 

 

 
 

Σχήμα 1.6. Καμπύλες ίσης αλατότητας στον Νότιο Ειρηνικό κατά μήκος του μεσημβρινού 28
ο
 

Μετρήσεις 3-18 /7/1967 (από Clay and Medwin -1977) 



1.1.4 Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου 

 

Όταν αναφέρεται κανείς σε θέματα ακουστικής ωκεανογραφίας, η  παράμετρος που 

συναντά σε όλα τα προβλήματα που αφορούν τη θαλάσσια στήλη είναι η ταχύτητα 

διάδοσης του ήχου στη θάλασσα. Οι πρώτες μετρήσεις της ταχύτητας του ήχου στο 

νερό έγιναν πιθανότατα από τους Colladon και  Sturm στη λίμνη της Γενεύης το 

Νοέμβριο του 1826, με χρήση απλών ακουστικών σε σχήμα χωνιού, ενός κώδωνα για 

την παραγωγή του ήχου και των απαραίτητων χρονομέτρων. Οι μετρήσεις που έγιναν 

τότε, έδωσαν τιμή 1435 m/sec πολύ κοντά στην πραγματική που σύμφωνα με τις 

εμπειρικές σχέσεις που θα δούμε στη συνέχεια είναι για τις δεδομένες 

περιβαλλοντικές συνθήκες της μέτρησης, 1438 m/sec (Σχήμα 1.7). Ωστόσο η τιμή 

αυτή δεν είναι έτσι κι αλλιώς σταθερή, μια και εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους 

του νερού, όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα η πίεση και ακόμη το γεωγραφικό 

πλάτος της περιοχής. Εξ’ αιτίας αυτού αλλάζει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, 

και μεταβάλλεται ακόμη και στον χρονικό ορίζοντα της ημέρας, με τρόπο ανάλογο με 

αυτό της θερμοκρασίας από την οποία άλλωστε εξαρτάται. Μία ημιεμπειρική σχέση 

που δίδει με ικανοποιητική ακρίβεια την ταχύτητα του ήχου σε μέσο γεωγραφικό 

πλάτος είναι : 

 

  2 31449.2 4.6  –  0,055  0.00029  1.34 0.010 35   0.016  c T T T S z           

(1.1.1) 

 

όπου  c = ταχύτητα του ήχου (m/s) 

 Τ = θερμοκρασία  ( 
ο
C) 

            S = αλατότητα (σε μέρη επί τοις χιλίοις - ppt) 

 z = βάθος (m)  

 

Μία αίσθηση της μεταβολής της θερμοκρασίας και της αλατότητας με το βάθος και 

κατά μήκος μιας τομής στη θάλασσα πήραμε ήδη με τα σχήματα 1.3 και 1.6, ενώ στο 

σχήμα 1.8 βλέπομε μία τυπική μεταβολή της ταχύτητας του ήχου με το βάθος και την 

απόσταση σε μία άλλη τομή. Και οι τρεις εικόνες υποδηλώνουν το χαρακτηριστικό 

της οριζόντιας στρωματοποίησης της θάλασσας.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.7  Σχηματική απεικόνιση του πειράματος των Colladon και Sturm για την μέτρηση της 

ταχύτητας  διάδοσης του ήχου στη λίμνη της Γενεύης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.8 Ισοταχείς κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού στον μεσημβρινό Δυτικά 30.50

ο 
 

Μετρήσεις του 1974. Φαίνεται το ηχητικό κανάλι που αντιστοιχεί σε τοπικά ελάχιστα της ταχύτητας 

διάδοσης του ήχου (από Nortrop and Colborn 1974 ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.9  Τυπικό προφίλ ταχύτητας του ήχου σε βαθιά θάλασσα. (Από Kinsler & Frey) 

 

Στο σχήμα 1.9 βλέπομε ένα τυπικό προφίλ ταχύτητας για βαθιά θάλασσα, όπου έχουν 

χαρακτηρισθεί περιοχές  ανάλογα με τις μεταβολές της ταχύτητας του ήχου με το 

βάθος. Όπως θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια, οι μεταβολές αυτές είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την διάδοση του ήχου στο νερό. 

 



Το επιφανειακό στρώμα (surface layer) όπως ήδη εξηγήσαμε σχετίζεται με το στρώμα 

ανάμειξης, χαρακτηρίζεται από σχετικά σταθερή θερμοκρασία και δίνει πολύ μικρές 

μεταβολές στην ταχύτητα του ήχου. Κάτω από το ισόθερμο στρώμα παρατηρείται 

γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας με το βάθος που ισοδυναμεί με μείωση της 

ταχύτητας διάδοσης του ήχου. Να σημειώσουμε ότι κοντά στο επιφανειακό στρώμα 

παρατηρούμε εποχιακές μεταβολές της θερμοκρασίας και αυτό αποτυπώνεται στο 

διάγραμμα με τον όρο εποχιακή θερμοκλινής  (seasonal thermocline) 

χρησιμοποιώντας την ορολογία που είδαμε στη μεταβολή της θερμοκρασίας του 

θαλασσινού νερού συναρτήσει του βάθους.  Ακολουθεί ένα στρώμα μέχρι το ηχητικό 

άξονα (ελάχιστη τιμή της ταχύτητας διάδοσης του ήχου) που χαρακτηρίζεται ως 

κύρια θερμοκλινής. Ακολουθεί η περιοχή που χαρακτηρίζεται από αύξηση της 

ταχύτητας διάδοσης του ήχου κυρίως λόγω της επίδρασης της υδροστατικής πίεσης. 

Το βάθος στο οποίο παρατηρείται το ελάχιστο της ταχύτητας διάδοσης του ήχου 

χαρακτηρίζει τον άξονα του ηχητικού καναλιού, το οποίο με τη σειρά του ορίζεται 

από βάθη στα οποία παρατηρείται ίση (αλλά τοπικά μέγιστη) ταχύτητα διάδοσης του 

ήχου πάνω και κάτω από τον ηχητικό άξονα. Ένα ηχητικό κανάλι παρουσιάζει 

εξαιρετικά χαρακτηριστικά ακουστικής διάδοσης, όπως θα δούμε  στη συνέχεια. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην πραγματικότητα η θάλασσα δεν είναι ακίνητη. 

Κινήσεις των μαζών της παρατηρούνται συνεχώς και σχετίζονται με πολυποίκιλες 

ωκεανογραφικές διεργασίες. Στις διεργασίες αυτές θα πρέπει να περιλάβουμε την 

κίνηση της επιφάνειας που δημιουργεί μεταβολές ακόμη και σε κλίμακα 

δευτερολέπτων, εσωτερικά κύματα με περιόδους από λεπτά σε ώρες, ημέρες, ή ακόμη 

και εποχιακές. Φαινόμενα κινήσεων όπως αυτά που αναφέραμε είναι περισσότερο 

συχνά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, όπου παρατηρούνται και οι πιο έντονες 

θερμοκρασιακές μεταβολές, αλλά παρατηρούνται επίσης τύρβη και θερμοκρασιακές 

μικρομεταβολές ακόμη και σε μεγάλα βάθη που οδηγούν σε κινήσεις των υδάτινων 

μαζών και μεταβολές στην ταχύτητα διάδοσης του ήχου. Σε ό,τι αφορά στα 

εσωτερικά κύματα, αυτά οφείλονται σε βαρυτικές διαφορές ανάμεσα σε μάζες νερού 

διαφορετικής πυκνότητας και η επίδραση τους είναι εμφανής ακόμη και σε μεγάλες 

αποστάσεις από το σημείο στο οποίο γεννάται το φαινόμενο. 

 

Γενικά οι μεταβολές της ταχύτητας του ήχου στο νερό είναι έντονες τόσο χωρικά όσο 

και χρονικά και πολλές φορές δεν είναι εφικτή η αντιμετώπιση προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη διάδοση του ήχου στο νερό στα πλαίσια κάποιας ντετερμινιστικής 

θεώρησης. Στις περιπτώσεις αυτές η στοχαστική θεώρηση είναι περισσότερο κοντά 

στην πραγματική μοντελοποίηση του προβλήματος. Ωστόσο δεν πρόκειται να 

ασχοληθούμε με θεώρηση αυτής της μορφής και θα περιοριστούμε σε αυστηρά 

ντετερμινιστικά φαινόμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Σχήμα 1.10  Κύματα βαρύτητας στην επιφάνεια της θάλασσας 

 

1.2 Η επιφάνεια της θάλασσας. 

 

Η επιφάνεια της θάλασσας αποτελεί το άνω σύνορο του πεδίου μελέτης των 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ακουστική ωκεανογραφία. Αν και για την 

υποβρύχια ακουστική (και κατ’ επέκταση την ακουστική ωκεανογραφία) η επιφάνεια 

της θάλασσας αντιμετωπίζεται με απλουστευτικές παραδοχές όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. στην μελέτη του θορύβου του περιβάλλοντος) 

θα πρέπει να ληφθούν υπ΄οψιν πολλά από τα γεωμετρικά και κινητικά 

χαρακτηριστικά της που σχετίζονται με τα κύματα επιφανείας που είναι αυτά που 

παρατηρούμε με το μάτι.   

 

Τα κύματα αυτά ποικίλουν σε μέγεθος (ύψος κύματος) και συχνότητα (περίοδο) αλλά 

και περιγράφονται διαφορετικά με βάση την ενέργεια που μεταφέρουν. Τα πιο μικρά 

σε μέγεθος κύματα με μήκος κύματος που συνήθως δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοστά 

εξαρτώνται από την επιφανειακή τάση στο  σύνορο νερού-αέρα.  Ονομάζονται  

κύματα επιφανειακής τάσης (capillary waves) και δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα στα 

πλαίσια της ακουστικής ωκεανογραφίας (Σχήμα 1.11). 

 

Τα κύματα βαρύτητας (gravity waves) που είναι εκείνα που παρατηρεί κανείς 

περισσότερο, σχετίζονται με την βαρύτητα που είναι η αιτία που τα διατηρεί μετά την 

δημιουργία τους, η οποία βέβαια οφείλεται στην επενέργεια του ανέμου. Οι έννοιες 

«πλάτος» και «περίοδος» των κυμάτων αυτών ενδιαφέρουν την θαλάσσια 

υδροδυναμική καθώς καθορίζουν και την συμπεριφορά των πλωτών μέσων. Επειδή 

τα κύματα αυτά είναι σύνθετα από την άποψη της ανάλυσής τους σε «μήκος» και 

«συχνότητα», η μελέτη τους ξεκινά από την θεώρηση των χαρακτηριστικών τους σε 

μία συχνότητα και στη συνέχεια γίνεται η σύνθεσή των συνιστωσών τους.1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Στην επιφάνεια της θάλασσας μπορούν να παρατηρηθούν και «κύματα» που εξαρτώνται από μια 

σεισμική διέγερση (tsunami). Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά στα πλαίσια του μαθήματος. Επίσης δεν θα 

αναφερθούμε σε παλίρροιες που προέρχονται από βαρυτικές δυνάμεις της σελήνης και του ήλιου. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.11   Φωτογραφία από κύματα επιφανειακής τάσης (Roger McLassus, CC BY-SA 3.0  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513043) 

 

 

Η γέννηση των κυμάτων βαρύτητας στην επιφάνεια της θάλασσας οφείλεται κυρίως 

στον άνεμο που μεταφέρει ενέργεια από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της 

θάλασσας.  Τα κύματα που οφείλονται στον άνεμο είναι τα συνήθη κύματα της 

θάλασσας.  Η μορφή και ο τύπος των κυμάτων αυτών εξαρτώνται από  

 

 Την ταχύτητα του ανέμου.  

 Τη χρονική διάρκεια του ανέμου, και  

 Την αρχική κατάσταση της επιφάνειας της θάλασσας. 

 

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στους μηχανισμούς δημιουργίας των κυμάτων 

επιφανείας και τον υπολογισμό τους αφού το αντικείμενο δεν αφορά το μάθημα στο 

οποίο αναφέρονται οι σημειώσεις. Επειδή όμως και τα κύματα βαρύτητας 

περιγράφονται μαθηματικά με κυματικές εξισώσεις που διέπονται από παραμέτρους 

που θα συναντήσουμε και στην ακουστική ωκεανογραφία, θα δώσουμε μερικές 

εισαγωγικές έννοιες που θα βοηθήσουν στη συσχέτιση των μεγεθών στις οποίες αυτές 

αναφέρονται με αντίστοιχες της ακουστικής διάδοσης που μας ενδιαφέρουν στα 

πλαίσια του μαθήματος.  

 

Μια απλουστευμένη απεικόνιση ενός κύματος επιφανείας που διαδίδεται στη 

θάλασσα με συγκεκριμένη συχνότητα, παρουσιάζεται στο σχήμα 1.12.  Το κύμα 

διαδίδεται κατά τη διεύθυνση x και δεν διαφοροποιείται ως προς την διεύθυνση y 

(διάδοση σε δύο διαστάσεις). 

 

Τα βασικά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν είναι : 

 

Το ύψος του κύματος h : 

 

Το μήκος του κύματος λ που ορίζεται κατά τα γνωστά ως η απόσταση μεταξύ δύο 

κορυφών. 

 

Η περίοδος T ενός κύματος βαρύτητας είναι ο χρόνος που απαιτείται για να περάσουν 

δύο διαδοχικές «κορυφές» ή «κοιλάδες» του κύματος από το ίδιο χωρικό σημείο.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513043


 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 1.12  Απεικόνιση ενός επιφανειακού κύματος βαρύτητας 

 

 

Συχνότητα f είναι το αντίστροφο της περιόδου 1/f T . Όταν η  περίοδος εκφράζεται 

σε sec η συχνότητα εκφράζεται σε Hz. 

 

Ως αριθμός κύματος k  ορίζεται το πηλίκο :   

 

2
k




        .                                                               (1.2.1) 

Φασική ταχύτητα c είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος βαρύτητας συχνότητας f .  

 

Ο συνδυασμός των ανωτέρω ορισμών μας δίνει εναλλακτικές εκφράσεις για τη 

φασική ταχύτητα διάδοσης του κύματος : 

 

 
2 2 f

c
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                                                               (1.2.2) 

 

Ορίζοντας την κυκλική συχνότητα ω από τη σχέση ω = 2πf, παίρνομε μία ακόμη 

έκφραση για τον αριθμό κύματος μέσω της 1.2.2 ως : 

 

k
c


                                                          (1.2.1β) 

 

Στην περίπτωση των κυμάτων βαρύτητας στη θάλασσα, η κυκλική συχνότητα 

εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας g ( 29.8 / secm ) και το βάθος της 

θάλασσας D.  Η σχέση που συνδέει τα μεγέθη αυτά προέρχεται από την εφαρμογή 



των κατάλληλων οριακών συνθηκών στο πρόβλημα του υπολογισμού της διάδοσης 

των κυμάτων στο εν λόγω χωρίο (δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες επίλυσης του ως 

άνω προβλήματος, κάτι που ξεφεύγει από τους στόχους του μαθήματος) και είναι : 

 

tanh( )gk kD                                                (1.2.3) 

όπου με tanh συμβολίζομε την υπερβολική εφαπτομένη.   

 

Η υπερβολική εφαπτομένη για μεγάλα ορίσματα τείνει στην μονάδα, ενώ για μικρά 

ορίσματα τείνει στην τιμή του ορίσματος. 

 

Έτσι, για kD   tanh( ) 1kD   και για 0kD   tanh( )kD kD  . 

 

Τα ανωτέρω όρια οδηγούν σε εκφράσεις για τη φασική ταχύτητα των κυμάτων 

βαρύτητας ανάλογα με το αν βρισκόμαστε σε βαθειά η ρηχή θάλασσα. Βαθειά 

θάλασσα θεωρείται για τους ωκεανογράφους η θάλασσα για την οποία 0,5
D


  που 

μέσω της σχέσης  1.2.1 μας δίδει kD  . Ρηχή θάλασσα θεωρείται η θάλασσα για 

την οποία 1kD  .  

                        

  

1.2.1  Βαθειά θάλασσα 

 

Στη βαθειά θάλασσα η κυκλική συχνότητα των κυμάτων βαρύτητας από τη σχέση 

1.2.3 εκφράζεται ως : 

 

gk                                                           (1.2.4) 

 

και με χρήση της 1.2.1β παίρνομε την απλή σχέση που εκφράζει τη φασική ταχύτητα 

διάδοσης ενός κύματος βαρύτητας : 

 

g
c

k
                                                              (1.2.5)                                            

Είναι φανερό ότι η φασική ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων βαρύτητας εξαρτάται 

από τη συχνότητα.  

 

Για λόγους πληρότητας αναφέρομε και την περίπτωση που η επιφανειακή τάση είναι 

σημαντική και συνεισφέρει στο σχηματισμό του κύματος, οπότε έχομε συνδυασμό 

κύματος βαρύτητας και επιφανειακής τάσης. Στην περίπτωση αυτή και έχοντας 

θεωρήσει ότι η πυκνότητα του αέρα είναι αμελητέα,  η φασική ταχύτητα δίδεται από 

την σχέση : 

g k
c

k




                                                     (1.2.6) 

όπου                                   
 

σ είναι η επιφανειακή τάση (τυπική τιμή 7.4 x 10
-2 

Ν/m) και 

ρ είναι η πυκνότητα του νερού (kg/m
3
).  



 

 
 

Σχήμα 1.13   Φασική ταχύτητα κυμάτων επιφανειακής τάσης και βαρύτητας ως συνάρτηση του 

μήκους κύματος με χρήση της 1.26. 

 

 

Από την σχέση (1.2.6) βλέπομε ότι όταν η συχνότητα είναι μεγάλη (k μεγάλο), ο 

δεύτερος όρος στην ρίζα της ανωτέρω σχέσης κυριαρχεί στην έκφραση της ταχύτητας 

και συνεπώς η φασική ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων επιφανείας καθορίζεται από 

την επιφανειακή τάση. 

 

Είναι προφανές ότι η φασική ταχύτητα των κυμάτων βαρύτητας σε βαθειά θάλασσα 

αυξάνει με το μήκος κύματος ενώ αντίθετα στα κύματα επιφανειακής τάσης 

μειώνεται με το μήκος κύματος. Το ελάχιστο παρατηρείται σε μήκος κύματος 1,73 

cm και είναι της τάξης των 0,23 m/sec (Σχήμα 1.13). 

 

Στην πραγματικότητα βέβαια, τα κύματα επιφανείας της θάλασσας δεν 

χαρακτηρίζονται από ένα μόνο μήκος κύματος ούτε από μία μόνο διεύθυνση 

διάδοσης. Περισσότεροι κυματικοί σχηματισμοί διαφορετικού πλάτους μπορεί να 

συμμετέχουν στη σύνθετη διαδικασία από την οποία προκύπτει το σχήμα και η 

χρονική μεταβολή της επιφάνειας της θάλασσας. Οι πολλές συχνότητες που 

συμμετέχουν στο φαινόμενο συνθέτουν ένα σύνθετο φάσμα και ένα πολύπλοκο 

κυματισμό στον οποίο πρέπει να ορισθεί ένα νέο πλάτος και μία νέα περίοδος.  

 

Η ταχύτητα διάδοσης ενός σύνθετου κυματισμού, καθορίζεται από την ταχύτητα 

ομάδας (group velocity) που δίδεται από την σχέση : 
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                                                 (1.2.7) 

 

όπου έχομε υποθέσει ότι ο σύνθετος κυματισμός αποτελείται από μία συνεχή 

κατανομή στοιχειωδών κυμάτων διαφορετικής συχνότητας με μέσο αριθμό κύματος

0k   .  

 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση αριθμού κύματος και κυκλικής συχνότητας kc   και τη 

σχέση 1.2.5 παίρνομε : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.14   Σχηματική παράσταση διάδοσης κύματος διασποράς. Ο κυματισμός που αποδίδεται με 

συνεχή (μπλε) γραμμή διαδίδεται με τη φασική ταχύτητα, ενώ το περίβλημα που αποδίδεται με τη 

διακεκομμένη (κόκκινη γραμμή) με την ταχύτητα ομάδας (Σχήμα από Wikepedia). 

 

g
kc k gk

k
                                                    (1.2.8) 

 

Επομένως για την ταχύτητα ομάδας παίρνομε : 
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                                                      (1.2.9) 

 

όπου ο υπολογισμός γίνεται για την μέση συχνότητα του κυματισμού. 

 

 Κύματα στα οποία η ταχύτητα ομάδας διαφέρει από τη φασική ταχύτητα 

ονομάζονται κύματα διασποράς (dispersive waves).  

 

 

1.2.2  Ρηχή θάλασσα  
 

Όταν η θάλασσα θεωρείται ρηχή, η κυκλική συχνότητα εκφράζεται ως  

 
2gkkD gk D   ,                                         (1.2.10) 

 

οπότε ο αριθμός κύματος εκφράζεται ως 

 

k
gD


                                                       (1.2.11) 

 

και η φασική ταχύτητα των κυμάτων βαρύτητας προκύπτει από τη σχέση 1.2.1β ως : 

 

c gD                                                        (1.2.12) 

και βλέπομε ότι δεν εξαρτάται από τη συχνότητα. Παρατηρούμε ότι σε ρηχή θάλασσα 

η ταχύτητα ομάδας είναι ίση με τη φασική ταχύτητα και τα βαρυτικά κύματα δεν 

είναι κύματα διασποράς.  



 

1.2.3  Σχολιασμός 

 

Με βάση τα παραπάνω και την αυτονόητη περιπλοκή που θέτει η συμπεριφορά του 

ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας, είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατός ο 

ντετερμινιστικός υπολογισμός του σχήματος της επιφάνειας της θάλασσας αφού αυτό 

δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως χρονικά σταθερό.  

 

Παρ’ όλα αυτά, απλοποιημένα γεωμετρικά σχήματα (π.χ. ημιτονοειδείς ανυψώσεις) 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την μελέτη ακουστικών φαινομένων που σχετίζονται με 

την επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας υπ’ όψιν ότι το πραγματικό φαινόμενο μπορεί 

να μελετηθεί με επαλληλία λύσεων που κάθε μία από αυτές αφορά συγκεκριμένο 

ημιτονοειδές σχήμα επιφανείας, (σύνθεση Fourier). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, και 

ιδιαίτερα όταν το ακουστικό κύμα έχει μεγάλο μήκος σε σχέση με την μέγιστη 

ανύψωση της επιφανείας, χρησιμοποιείται η έννοια της τραχύτητας που αναφέρεται 

στην επιφάνεια η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μέσο ύψος ανύψωσης, και τα 

σχετικά ακουστικά προβλήματα επιλύονται με βάση την θεωρία διαταραχών, όπου ως 

κατάσταση αναφοράς θεωρείται αυτή της επίπεδης επιφάνειας, ενώ η παραγόμενη 

λύση στην κατάσταση αναφοράς διαταράσσεται με βάση την θεωρούμενη (μέση) 

τραχύτητα της επιφανείας, παράγοντας ένα ντετερμινιστικό αποτέλεσμα. 

 

 

1.3 Ο πυθμένας της θάλασσας. 

 

Ο πυθμένας της θάλασσας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ακουστική 

ωκεανογραφία. Δεν είναι τόσο η γεωλογική του συμπεριφορά που θα μας 

απασχολήσει εδώ, όσο εκείνη ενός ακουστικού μέσου και για το λόγο αυτό θα 

δώσουμε αργότερα μία γεωμετρική περιγραφή και ένα κατάλογο των ιδιοτήτων του 

που αφορούν τη διάδοση των ακουστικών και διατμητικών κυμάτων σ΄ αυτόν. 

 

Περιληπτικά, μπορούμε να πούμε ότι γεωλογικά η προέλευση του θαλασσινού βυθού 

είναι το εσωτερικό της γης και το μάγμα το οποίο ανέρχεται από το κέντρο της γης 

και δημιουργεί μικρές ανυψώσεις υλικών, οι οποίες μίκραιναν σιγά-σιγά, καθώς τα 

υλικά μετακινούνται και εξαπλώνονται σε διπλανούς χώρους. Παράλληλα υπάρχουν 

καταβυθίσεις υλικών σε κοιλάδες και η όλη διαδικασία είναι αργή μεν σε απόλυτο 

χρόνο, γρήγορη δε στον γεωλογικό χρόνο καθώς η εξάπλωση των υλικών μπορεί να 

είναι μέχρι και 10 cm/χρόνο. Τα στρώματα της θάλασσας που έλκουν την προέλευσή 

τους από τις ως άνω διαδικασίες θεωρούνται ηφαιστειογενή.  

 

Παράλληλα καθιζάνουν στον πυθμένα της θάλασσας υλικά βιολογικής προέλευσης 

(ζωικής η φυτικής), ενώ υπάρχει και παράσυρση και καθίζηση υλικών από την ξηρά, 

ιδιαίτερα κοντά στις εκβολές ποταμών. Κοντά στις ακτές η διαδικασία 

ιζηματογένεσης είναι ασταθής ενώ τα θαλασσινά ιζήματα δεν έχουν αρκετή ακαμψία 

και συμπεριφέρονται πρακτικά ως ρευστά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην 

μοντελοποίησης της αλληλεπίδρασης των κυματικών φαινομένων που σχετίζονται με 

την διάδοση του ήχου από το νερό στα θαλασσινά ιζήματα και αντίστροφα. Ιδιαίτερα, 

επειδή όπως θα δούμε στη συνέχεια η ανάκλαση και η διάδοση της ακουστικής 

ενέργειας στον πυθμένα εξαρτάται από τις παραμέτρους του, η ακουστική 

διακρίβωση της σύστασης του βυθού είναι συνήθης πρακτική στην θαλάσσια 

γεωφυσική. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.15 Σχηματικό διάγραμμα τομής του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτια περιοχή. 

 

 

Να σημειώσουμε τέλος ότι η τραχύτητα της διαχωριστικής επιφάνειας νερού-πυθμένα 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που άλλοτε επιδρά θετικά και άλλοτε 

αρνητικά στις εφαρμογές της ακουστικής ωκεανογραφίας.  

 

Στο σχήμα 1.15 βλέπομε ένα σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει την δομή του 

πυθμένα κοντά σε μία ακτή. Τα ανοικτά χρώματα αντιστοιχούν σε μαλακά υλικά 

(μικρής πυκνότητας και μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό - για τα θαλασσινά 

ιζήματα) ενώ τα πιο σκούρα χρώματα αντιστοιχούν σε σκληρά υλικά.  Παρατηρείστε 

την στρωματοποίηση των ιζημάτων που λόγω βαρύτητας είναι σχεδόν οριζόντια 

κάτω από την υδάτινη στήλη σε μακρινή απόσταση από την ακτή. 

 

Στα θαλασσινά ιζήματα θα αναφερθούμε και στο κεφάλαιο του μαθήματος που 

αφορά ανάκλαση και διάδοση του ήχου από το σύνορο νερου-πυθμένα, ενώ πρόσθετα 

στοιχεία για τις ιδιότητες των ιζημάτων μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος στο 

Παράρτημα Γ των σημειώσεων. 

 
 

1.4 Στοιχεία από την ζωή στη θάλασσα 

  

Η ζωή στη θάλασσα  αποτελείται από μονάδες που ως προς τις διαστάσεις ποικίλουν 

από τις εξαιρετικά μικρές διαστάσεις των στοιχείων που αποτελούν το πλανκτόν, έως 

τις διαστάσεις των μεγάλων κυτών. Οι μικρών διαστάσεων βιολογικές μάζες 

εμφανίζονται στη θάλασσα ως συγκεντρώσεις ρευστού διαφορετικής πυκνότητας σε 

σχέση με το νερό και αποτελούν την βασική πηγή ανομοιογενειών σ΄αυτό. Εάν ο 

ερευνητής ακουστικός δεν ενδιαφέρεται για την διακρίβωση της σύνθεσης των 

υλικών αυτών, οι βιολογικές αυτές συγκεντρώσεις αποτελούν ανεπιθύμητους 

σχηματισμούς που περιορίζουν την εμβέλεια των ακουστικών συσκευών, καθώς 

επηρεάζουν αρνητικά τη διάδοση του ήχου στη θάλασσα. 

 

Πηγαίνοντας σε μεγαλύτερα μεγέθη θαλάσσιας ζωής, συζητάμε για την πιθανότητα 

σκέδασης της ακουστικής ενέργειας από τα στοιχεία, των οποίων το μέγεθος σε 

σχέση με το μήκος κύματος καθορίζουν την έντασή τους ως στόχων στη θάλασσα. Η 

έντασή τους εξαρτάται επίσης από το πόσο διαφέρει η πυκνότητά τους αλλά και οι 

υπόλοιπες ακουστικές παράμετροι σε σχέση με το περιβάλλον νερό. Ένας 

απλοποιημένος κανόνας ορίζει ότι ένας θαλάσσιος οργανισμός είναι ενεργός ως 

σκεδαστής εάν η ισοδύναμη διάστασή του είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος. 



Είναι αυτονόητο ότι μία συγκέντρωση οργανισμών είναι πολύ περισσότερο ενεργή ως 

σκεδαστής, ανεξάρτητα από το μέγεθος των μεμονωμένων οργανισμών. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θαλάσσιοι οργανισμοί πολλές φορές διαθέτουν ένα 

εσωτερικό κοίλωμα (νηκτική κύστη), το οποίο χρησιμοποιείται από αυτούς ως 

στοιχείο πλευστότητας και το οποίο παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην 

ακουστική διάδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναγνώριση πολλών ειδών 

θαλάσσιας ζωής γίνεται μέσω της νυκτικής κύστης τους και είναι τόσο περισσότερο 

αποδοτική όσο πιο κοντά είναι η συχνότητα του ακουστικού κύματος στην 

ιδιοσυχνότητα της κύστης (Σχήμα 1.12). Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ακουστικές 

ιδιότητες των θαλάσσιων οργανισμών και ιδιαίτερα των κητωδών (φάλαινες, δελφίνια 

κ.λ.π.) συνιστούν τον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο της θαλάσσιας βιοακουστικής.  

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 1.16 Η νηκτική κύστη ομάδας ψαριών όπως αυτή διακρίνεται σε σχετική ακτινογραφία 

 

 

 

 

 

 


