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 Ο ήχος μεταφέρει αρκετή πληροφορία για να μας 
βοηθήσει στην παρακολούθηση των μεταβολών των 

θαλασσίων μαζών 
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Η ακουστική ως εργαλείο παρακολούθησης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 

•  Μεταβολή κλίματος 

•  Δυναμική της θαλάσσιας μάζας 

•  Έλεγχος ρύπανσης 

•  Παρακολούθηση υποβρύχιας σεισμικότητας 

•  Συμπεριφορά θαλάσσιων θηλαστικών 
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Θάλασσα 
 
        Μερικά δεδομένα……… 
 

    Η μελέτη της δυναμικής των θαλάσσιων 
μαζών ανάμεσα στις εποχές και από δεκαετία σε 
δεκαετία είναι αναγκαία για την κατανόηση του 
θαλάσσιου συστήματος. 

    Οι βασικές παράμετροι που μελετώνται σε 
ένα θαλάσσιο περιβάλλον είναι η θερμοκρασία 
και η ταχύτητα των ρευμάτων. 
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Θάλασσα και κλίμα 
 
        Δεδομένα…… 

 
    Ακόμη και μικρές μεταβολές στην 
θερμοκρασία των ρευμάτων σε μία περιοχή 
μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και στα 
μετεωρολογικά  φαινόμενα σε όλη την υφήλιο 
    Δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκτιμήσεις 
μεγάλης κλίμακας του  κλίματος της γης χωρίς να 
ληφθεί  υπ’ όψιν η θαλάσσια κυκλοφορία 
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•  Η Θαλάσσια ακουστική τομογραφία εισήχθη το 
1979 μετά από την παρατήρηση των ‘70s ότι 99% 
από την κινητική ενέργεια της θαλάσσια 
κυκλοφορίας σχετίζεται με φαινόμενα μεσαίας 
κλίμακας διαμέτρου περίπου 100 km. 

 

• Η παρακολούθηση των μεταβολών μεσαίας και 
μεγάλης κλίμακας είναι επομένως χρήσιμη στην 
κατανόηση των πλανητικών μεταβολών. 

 

• Χρήση ακουστικής !!  
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Πομποδέκτες 

           H Ιδέα της θαλάσσιας ακουστικής τομογραφίας 

Κάθετες τομές 
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Διάδοση ηχητικών ακτίνων 



12 

  

  

Με δεδομένες μετρήσεις του ηχητικού 
πεδίου σε συγκεκριμένες θέσεις στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, υπολογίστε το προφίλ 
ταχύτητας που χαρακτηρίζει την διαδρομή 

από την πηγή στον δέκτη  c(x,y,z) 

Το αντίστροφο πρόβλημα της θαλάσσιας 
ακουστικής τομογραφίας  
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Πρόσθετοι άγνωστοι :  Η ακριβής θέση πηγής και 
δεκτών. Η δομή του πυθμένα (?) 

  

Τύποι πηγών :  Ειδικές πηγές που εκπέμπουν 
διαμορφωμένα σήματα. Μερικές φορές εκπέμπουν 
αρμονικά σήματα.  

  

Τύποι μετρήσεων : Συνήθως χρονοσειρές του 
εκπεμπόμενου σήματος σε ένα υδρόφωνο ή σε μία 
συστοιχία. Με επεξεργασία Fourier είναι δυνατή η 
μεταφορά του σήματος στο πεδίο συχνοτήτων.  
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Πόντιση πηγών του THETIS I 
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                 Τυπική λήψη τομογραφικού σήματος 
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                 Τυπική λήψη τομογραφικού σήματος 
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Χρονοσειρές που ελήφθησαν στα πλαίσια του THETIS ΙI 
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Τομογραφία στα πλαίσια του THETIS ΙI 
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a b 

                 Ακουστική εκτίμηση ψυχρής δίνης 
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 Τα χαρακτηριστικά του ήχου μας πληροφορούν 
για το είδος της πηγής που τον εκπέμπει 
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Μέθοδοι αναγνώρισης : 

 

•   Τα χαρακτηριστικά του ηχητικού πεδίου που 
μετρώνται συγκρίνονται με εκείνα που αφορούν γνωστές 
πηγές ήχου. 

•    Η σύγκριση γίνεται συστηματικά με χρήση 
κατάλληλης συνάρτησης κόστους και αφού 
ποσοτικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν. 

•    Η διαδικασία σύγκρισης μπορεί να γίνει με σύγχρονες 
μεθόδους μη γραμμικής αντιστροφής (π.χ. Νευρωνικά 
δίκτυα)  
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 Το ηχητικό πεδίο μας δίνει πληροφορίες για τη 
θέση της πηγής. 
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1

Εκτίμηση θέσης πηγής  από συστοιχία 
υδροφώνων με μέθοδο ταύτισης ιδιομορφών 

Διπλωματική εργασία Ειρήνης Μαυριτσάκη 1998 
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 Ο ήχος ανακλάται στα ψάρια ! Τα χαρακτηριστικά 
της ανάκλασης μας δίδουν πληροφορίες για τα 

ιχθυοαποθέματα 
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Κύστες πλευστότητας (Swimbladders) 
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 Τα κητώδη δεν χρειάζονται την επιστήμη για να 
χρησιμοποιήσουν τον ήχο στη θάλασσα. 

Χρησιμοποιούν τον ήχο για να ζήσουν σε αρμονία 
με το θαλάσσιο περιβάλλον 
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Ήχοι από κοπάδι ζωοδέλφινων και κοινών δελφινιών 
στον Κορινθιακό (από την ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου «ΠΕΛΑΓΟΣ»)   
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Μαθηματικά Φυσική 

Γεωλογία Ωκεανογραφία 

Μετεωρολογία 
Επιστήμες 

Μηχανικού 

Πληροφορική Βιολογία 

Υποβρύχια 

ακουστική και 

θαλάσσιο  

περιβάλλον 
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To μέλλον της 
Ακουστικής 
Ωκεανογραφίας 
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To μέλλον της 
Ακουστικής 
Ωκεανογραφίας 
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1.   Περιγραφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος      

 1.1.          Στρωματοποίηση του θαλασσινού νερού.     

 1.2.         Περιγραφή του πυθμένα της επιφάνειας της θάλασσας και στοιχεία από τη ζωή στη  
                 θάλασσα.      

 2.   Ακουστικές διαταραχές στο θαλάσσιο περιβάλλον 

2.1            Η φύση των διαταραχών                                                    

2.2            Ακουστικά κύματα                                                             

3.     Ακουστικά κύματα στο θαλάσσιο περιβάλλον 

3.1             Ακουστική εξίσωση                                                          

3.2             Στοιχειώδεις λύσεις της ακουστικής εξίσωσης                

3.3             Διατμητικά κύματα                                                            

3.4             Ανάκλαση/διάδοση επίπεδων κυμάτων ανάμεσα σε διεπιφάνειες        

3.5             Διάδοση σε μεγάλες αποστάσεις - γεωμετρική ακουστική  -ηχητικές ακτίνες                 

3.6             Φυσική εξασθένηση του ήχου                                                               

3.7             Εξίσωση sonar                                                                                       

4.     Ακουστικά σήματα και εισαγωγή στην επεξεργασία τους 

4.1             Τύποι ακουστικών σημάτων στη θάλασσα  

4.2             Ανάλυση Fourier                                                                                    

4.3             Φίλτρα και θόρυβος                                                                               

4.4             Θόρυβος του Θαλάσσιου περιβάλλοντος 

4.4             Συσχέτιση ακουστικών σημάτων                                                          

  

Περιεχόμενα Μαθήματος 


