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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αρκετά είδη ψαριών παράγουν ήχους με διάφορους μηχανισμούς. Οι 

μηχανισμοί αυτοί  περιλαμβάνουν  τα  δόντια,  τον  φάρυγγα,  τα  

πτερύγια  και  τη  νηκτική  κύστη. Βασικός σκοπός του υποέργου 

αυτού είναι να ηχογραφηθούν σε ειδικά ενυδρεία οι ήχοι που 

παράγονται από τα είδη θαλασσινών ψαριών Τσιπούρα (Sparus 

aurata) και Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) αλλά και με το είδος του 

γλυκού νερού Zebrafish (Danio rerio). Παράλληλα μελετήθηκαν και 

παρουσιάζονται συνοπτικά, το ειδικό κατασκευασμένο ενυδρείο για 

τις ηχογραφήσεις και τις βιντεοσκοπήσεις με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, θεωρητική μελέτη της ακουστικής των μικρών ενυδρείων, 

ένα φυσικό μοντέλο που περιγράφει την παραγωγή ήχων στα ψάρια 

μέσω της νηκτικής κύστης, τεχνικές για την αξιόπιστη παραγωγή 

σύντομων ηχητικών παλμών υποβρυχίως, καθώς και θεωρητικοί 

υπολογισμοί και αριθμητικά πειράματα ηχητικής σκέδασης από 

απλούς υποβρύχιους στόχους που προσομοιάζουν τα ψάρια ως προς 

τη σύσταση τους αλλά και το σχήμα τους. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν διάφορα πειράματα τα οποία 

αφορούν: 

Α) Ηχογραφήσεις με ταυτόχρονες βιντεοσκοπήσεις για τα δύο πρώτα 

είδη ψαριών στο κύριο ενυδρείο.  

Β) Πειράματα ηχοβόλισης στα δύο πρώτα είδη ψαριών με διάφορους 

ήχους με ταυτόχρονη ηχητική καταγραφή και βιντεοσκόπιση για 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν τα παραπάνω είδη είναι ικανά να 

παράξουν ήχους ή να ανταποκριθούν σε διάφορους ήχους 

κατασκευάστηκαν εξειδικευμένα ενυδρεία για ηχογραφήσεις και 

βιντεοσκοπήσεις. Για την μελέτη κυρίως της τσιπούρας και του 

λαβρακιού, κατασκευάστηκε μία  δεξαμενή μεσαίου μεγέθους (Σχ. 1), 

με διαστάσεις: Μήκος 1,2 m Πλάτος 1,1 m Ύψος 1,48 m, όγκου 1,95 

m3. Με αυτή τη γεωμετρία, αποφεύγεται το φαινόμενο του 

κυματοδηγού που μπορεί να παρατηρηθεί σε άλλα επιμήκους 

σχήματος ενυδρεία, όπως αυτό του σχήματος 2, χωρητικότητας 104 l 

με διαστάσεις:  1.14  x  0.45  x  0.30  m  (βάθος νερού 0.26 m), που 

χρησιμοποιήθηκε για το zebrafish. Ο εξοπλισμός που συνοδεύει τα 

ενυδρεία για τις ηχογραφήσεις και τις βιντεοσκοπήσεις περιγράφεται 

στην αναφορά, [1]. 

Σχήμα 1: Το βασικό ενυδρείο ηχογραφήσεων 

Σχήμα 2: Ο δεύτερος τύπος ενυδρείου που χρησιμοποιήθηκε 

για ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις. 

Σχήμα 3: Χαρακτηριστικές μορφές κυματομορφών από τσιπούρα. 

Α) Σχετικά με τις ηχογραφήσεις, έγιναν 6 κύκλοι πειραμάτων (κάθε 

κύκλος με διάρκεια μίας βδομάδας) με τσιπούρες και λαβράκια. Σε 

διαφορετικές περιόδους της ημέρας πρωί, μεσημέρι και βράδυ ανά 

μία ώρα εκτελούνταν δεκάλεπτες ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις. 

Έγινε επεξεργασία στα δεδομένα και με ακρόαση απομονώθηκαν οι 

ασθενείς υποψήφιοι ήχοι ψαριών και τα αντίστοιχα αποσπάσματα των 

βίντεο για περαιτέρω εξέταση. Χαρακτηριστικές μορφές των 

κυματομορφών που απομονώθηκαν φαίνονται στο Σχ.3 παρακάτω.  

_____________________________________ 

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των ψαριών κατά την παραγωγή των 

ήχων καταγράφηκαν ευρήματα που δεν ήσαν γνωστά σε αυτά τα είδη 

μέχρι σήμερα.  
Β) Στα πειράματα ηχοβόλισης στις τσιπούρες και τα λαβράκια 

παρατηρήθηκε γενικά ότι τα ψάρια προσεγγίζουν την πηγή του ήχου. 

Για το είδος του zebrafish τα πειράματα είναι σε εξέλιξη.  

Γ) Αναπτύχθηκε μέθοδος, η οποία επιβεβαιώθηκε με πειράματα, 

σχετική με την παραγωγή υψίσυχνων ακουστικών υποβρύχιων 

παλμών, αλλά και τεχνικές που αφορούν στην προεπεξεργασία των 

παλμών πριν την εκπομπή τους ώστε να αποκτούν την επιθυμητή 

μορφή όταν φτάνουν στο δέκτη. Επίσης δοκιμάστηκε επιτυχώς 

μέθοδος όπου μέσω του ανακλώμενου ηχητικού παλμού από ένα 

συγκεκριμένο ψάρι, ανιχνεύεται αν αυτό φέρει ή δεν φέρει νηκτική 

κύστη. Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στις δημοσιεύσεις [2,3]. 

Δ) Διερευνήθηκε πειραματικά, η δυνατότητα επαγωγής δονήσεων 

χαμηλής συχνότητας (500-2000 Hz) σε ένα βυθισμένο σώμα με χρήση 

υπερήχων στην περιοχή των 500 kHz. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι. 

Ο 1ος με χρήση δύο διακριτών υδροφώνων και ο 2ος με ένα υδρόφωνο 

εστίασης. Η μεθοδολογία απεδείχθη εφικτή και περιγράφεται στην 

[4]. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκαν μοντέλα και έγιναν 

θεωρητικοί υπολογισμοί οι οποίοι σχετίζονται με τα προαναφερθέντα 

πειράματα και αφορούν: 

Ε) Δύο φυσικά μοντέλα του μηχανισμού παραγωγής του ήχου μέσω 

της νηκτικής κύστης, στα ψάρια. Ρύθμιση των παραμέτρων στα 

μοντέλα μέσω σύγκρισης με τις ευρεθείσες κυματομορφές.   

Η) Διεξοδική μελέτη της ακουστικής των μικρών ενυδρείων μαζί με 

οδηγίες που αφορούν σε ηχογραφήσεις και ηχοβολίσεις σε αυτά, λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. 

Θ) Θεωρητικοί υπολογισμοί και αριθμητικά πειράματα (μέσω της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων), σκέδασης του ήχου από 

απλούς υποβρύχιους στόχους που προσομοιάζουν τα ψάρια ως προς 

τη σύσταση τους και το σχήμα τους. __________________________________ 

Ε) Με βάση τη φύση των ήχων που καταγράφηκαν από τα υπό μελέτη 

είδη, οι ήχοι παράγονται μέσω της νηκτικής κύστης και των μυών που 

την περιβάλουν. Το όλο σύστημα ταλαντώνεται με τις δονήσεις να 

εξασθενούν γρήγορα, λόγω του περιβάλλοντος μέσου γι’ αυτό και οι 

ήχοι έχουν μικρή διάρκεια και κρουστικό χαρακτήρα.  

Μία τομή του ψαριού όπου διακρίνονται οι μύες και η νηκτική κύστη, 

καθώς και τα δύο φυσικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται 

στα Σχήματα 4,5.  

Νηκτική κύστη Μύες 

Σχήμα 4: Σχηματική  τομή  ενός ψαριού και φυσικό μοντέλο  του  

μηχανισμού παραγωγής του ήχου. 

Σχήμα 5: Πιο σύνθετο φυσικό μοντέλο του μηχανισμού παραγωγής του ήχου. 

Σχήμα 6: Σύγκριση πραγματικών κυματομορφών ήχου τσιπούρας (με κόκκινο) με  

αυτές που προέκυψαν από την επίλυση του θεωρητικού μοντέλου του Σχήματος 5.  

Η) Όταν επιχειρούνται ηχογραφήσεις σε μικρά ενυδρεία όπως αυτό 

του Σχ.2 τότε ανακύπτουν προβλήματα, όπως προκύπτει από την 

μελέτη της ακουστικής των μικρών ενυδρείων, τα οποία πρέπει να 

έχουμε υπόψη μας και να αντιμετωπίζουμε κατάλληλα. Αυτά θα 

αναφερθούν στην παρουσίαση, ενώ περιγράφονται  και στην [6].  

Θ) Εξετάστηκαν θεωρητικά οι περιπτώσεις όπου ένα επίπεδο ηχητικό 

κύμα διαδίδεται υποβρυχίως και προσπίπτει σε ένα στόχο απλής 

γεωμετρίας, ο οποίος προσομοιώνει ένα ψάρι. Βρέθηκαν αναλυτικές 

λύσεις για τη σκεδαζόμενη πίεση γύρω από το στόχο αλλά και εντός 

αυτού. Μελετήθηκαν διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και 

σφαιρικοί στόχοι από υλικό διαφορετικής σύστασης από αυτή του 

περιβάλλοντος μέσου, όπου στο κέντρο των στόχων υπάρχει αέρας.   

Γ) Πειράματα με τεχνικές παραγωγής ακουστικών υψίσυχνων 

υποβρύχιων παλμών αλλά και της βελτίωσης - βαθμονόμησης των 

υποβρύχιων αυτών παλμών ώστε να έχουν την επιθυμητή μορφή όταν 

φτάνουν στο δέκτη. 

Δ) Πειράματα που αφορούν στη δυνατότητα επαγωγής δονήσεων 

χαμηλής συχνότητας σε ένα βυθισμένο σώμα με χρήση υπερήχων 

υποβρυχίως. 

Ε) Με βάση τη φύση των ήχων που καταγράφηκαν από τα υπό μελέτη 

είδη, οι ήχοι παράγονται μέσω της νηκτικής κύστης και των μυών που 

την περιβάλλουν. Το όλο σύστημα ταλαντώνεται με τις δονήσεις να 

εξασθενούν γρήγορα, λόγω του περιβάλλοντος μέσου γι’ αυτό και οι 

ήχοι έχουν μικρή διάρκεια και κρουστικό χαρακτήρα.  
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