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Στόχοι του υποέργου: 

• Συνέχιση προηγούμενης έρευνας σχετικά με την παραγωγή ήχων από τα είδη 
θαλασσινών ψαριών Τσιπούρα (Sparus aurata) και Λαβράκι (Dicentrarchus Labrax) 
και την επέκτασή της στο είδος του γλυκού νερού Zebrafish (Danio rerio).  

• Να γίνουν ηχογραφήσεις από τα παραπάνω είδη σε ειδικά ενυδρεία κάτω από 
κατάλληλες συνθήκες ηχοαπομόνωσης, θερμοκρασίας και φωτισμού. 

• Να δοκιμαστούν διάφορα φυσικά μοντέλα περιγραφής του μηχανισμού παραγωγής 
ήχου από τα ψάρια αυτά. 

• Να πραγματοποιηθούν πειράματα ηχοβόλισης υπό διαφορετικές γωνίες, με υψηλές 
συχνότητες (τουλάχιστον 500 kHz), σε αντικείμενα στόχους που προσομοιάζουν τα 
ψάρια προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του ανακλώμενου ήχου. 

• Να δοκιμαστούν τα φυσικά μοντέλα με βάση τις καταγεγραμμένες ηχητικές 
υπογραφές. 

• Να διερευνηθεί, με τη χρήση επιλεγμένων ήχων, το πώς αποκρίνονται τα ψάρια 
και αν υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης των ψαριών μέσω των ήχων. 



Κατηγορίες ήχων που παράγουν τα ψάρια: 

  Συριστικοί ήχοι. 

  Ήχοι σπηλαίωσης. 

  Κρουστικοί ήχοι. 

  Δόντια, οστά κρανίου, γνάθος, βράγχια, ακτινοπτερύγια, σπόνδυλοι. 

  Μη τονικοί ήχοι.  

Ηχητικοί μύες, νηκτική κύστη. 

Mε κάποια τονικότητα. 

Σίτιση.  

Παράγεται ηχητικός παλμός.  

  Υδροδυναμικοί ήχοι. 

Κίνηση. 



Για την μελέτη κυρίως της τσιπούρας και του λαβρακιού, 

κατασκευάστηκε μία  δεξαμενή μεσαίου μεγέθους με 

διαστάσεις: Μήκος 1,2 m Πλάτος 1,1 m Ύψος 1,48 m, 

όγκου 1,95 m3.  

Προκειμένου να διερευνηθεί αν τα παραπάνω είδη είναι ικανά να παράξουν ήχους ή να 

ανταποκριθούν σε διάφορους ήχους κατασκευάστηκαν εξειδικευμένα ενυδρεία για τις 

ηχογραφήσεις και τις βιντεοσκοπήσεις.  

Για το zebrafish χρησιμοποιήθηκε ενυδρείο με διαστάσεις:  

1.14  x  0.45  x  0.30  m  (βάθος νερού 0.26 m), 

χωρητικότητας 104 l.  



Ο εξοπλισμός ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εργαστηριακού αυτού ενυδρείου αποτελείται από 

τα παρακάτω εξαρτήματα/συσκευές: 

  

1. Φίλτρο καθαρισμού του νερού “EHEIM” μοντέλο 2217 απόδοσης 1000 lt/ώρα 

2. Συσκευή αερισμού με χρήση αντλίας αέρα RESUN (air-pump AC-9602 απόδοσης 1,5 lt/ώρα). 

3. Το ενυδρείο αυτό θα δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται υδρόφωνα σε ειδικά στηρίγματα και σε  

    διαφορετικές θέσεις στο πάνω μέρος του. 

4. Είχαμε στη διάθεση μας τα παρακάτω υδρόφωνα. Ανάλογα την περίπτωση χρησιμοποιούνται 1 ή 2  

    υδρόφωνα ταυτόχρονα. Τα διαθέσιμα υδρόφωνα είναι: 

    α) HS/150   (company SRD) 1Hz-150kHz  Receiving sensitivity -204dB (100 kHz) 

    β) Teledyne Reson, TC 4033, σφαιρικό υδρόφωνο αναφοράς. 

5. Δύο προενισχυτές-φίλτρα για τα υδρόφωνα μάρκας Reson EC6081  

    και Reson EC6067. 

6. Κάρτα (για υπολογιστή) λήψης δεδομένων  

    National Instruments NI 9215. 

7. Σταθερός υπολογιστής (desktop computer), Μάρκας:  

    Dell Precision T1650. 

8. Βίντεο-κάμερα με βάση στήριξης. 



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.  

Στα πλαίσια του προγράμματος έγιναν διάφορα πειράματα τα οποία αφορούν: 

Β) Πειράματα ηχοβόλισης στα δύο πρώτα είδη ψαριών με διάφορους ήχους με 

ταυτόχρονη ηχητική καταγραφή και βιντεοσκόπηση για παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς τους.  

Α) Ηχογραφήσεις με ταυτόχρονες βιντεοσκοπήσεις για τα δύο πρώτα είδη ψαριών στο 

κύριο ενυδρείο.  

Γ) Πειράματα που αφορούν σε 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. 



Α) Ηχογραφήσεις με ταυτόχρονες βιντεοσκοπήσεις για τις τσιπούρες και λαβράκια στο κύριο 

ενυδρείο.  

Έγιναν 6 κύκλοι πειραμάτων (κάθε κύκλος με διάρκεια μίας βδομάδας). 

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 παρακάτω.  



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.  



The two test signals used and their spectra.   
(a) Gaussian shape pulse signal, (b) Butterworth filter 
response signal  

The two respective signals received and their spectra.   
(a) Gaussian shape pulse signal, (b) Butterworth filter 
response signal 



Η διαδικασία για την 
παραγωγή  
του σήματος εισόδου 



Επίσης, δοκιμάστηκε επιτυχώς μέθοδος όπου μέσω του ανακλώμενου ηχητικού παλμού 

από ένα συγκεκριμένο ψάρι, μπορεί να ανιχνευθεί αν αυτό φέρει ή όχι νηκτική κύστη. 

Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στις δημοσιεύσεις. 

Εύρος παλμού 25 ns 
Χρόνος ανόδου ~ 7 ns 

Καταγραφή ανακλώμενου παλμού 

«Σκληρός» και «μαλακός» στόχος  



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. 

Φάσμα επιταχυνσιόμετρου όταν  
οι συχνότητες των δύο υδροφώνων  
διαφέρουν κατά 1 και 2.5 kHz,  
αντίστοιχα.  



ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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. 

Στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκαν:  



Νηκτική κύστη Μύες 

Ε) Αναπτύχθηκαν 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.   

 

 

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.  

Σχηματική  τομή  ενός ψαριού και φυσικό μοντέλο  του μηχανισμού παραγωγής του ήχου. 



Πιο σύνθετο φυσικό μοντέλο του μηχανισμού παραγωγής του ήχου. 

Σύγκριση της πειραματικής κυματομορφής με αυτήν που προκύπτει από το μοντέλο. 



Σύγκριση πειραματικών κυματομορφών τσιπούρας με αυτές του μοντέλου. 

 Πειραματικές κυματομορφές από:  Cynolebias parnaibensis  και  catfish  Pimelodus  pictus 



Η) Διεξοδική μελέτη της ακουστικής των μικρών ενυδρείων μαζί με οδηγίες που αφορούν 

σε ηχογραφήσεις και ηχοβολίσεις σε αυτά, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. 

 
Όταν επιχειρούνται ηχογραφήσεις σε μικρά ενυδρεία όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω τότε 

ανακύπτουν προβλήματα, όπως προκύπτει από την μελέτη της ακουστικής των μικρών ενυδρείων, τα 

οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να αντιμετωπίζουμε κατάλληλα.  

Ορίζουμε σαν απόσταση 
εξασθένησης την απόσταση για την 
οποία έχουμε 20 dB μείωση στον 
ήχο. 
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Aπόσταση εξασθένησης m

Η απόσταση εξασθένησης σε σχέση με τη συχνότητα στην περίπτωση όπου το 
βάθος του νερού είναι 0.26 m και ο πυθμένας θεωρείται σκληρός (σταθερός).  



Θ) Θεωρητικοί υπολογισμοί και αριθμητικά πειράματα σκέδασης του ήχου από απλούς 

υποβρύχιους στόχους που προσομοιάζουν τα ψάρια ως προς τη σύσταση τους και το σχήμα 

τους. 

 
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.   

Η σφαίρα συνίσταται από ένα αέριο το οποίο περιβάλλεται 
από ένα σχετικά λεπτό στρώμα ρευστού διαφορετικής 
φύσης από το περιβάλλον μέσον. 

  

Νερό Αέρας Ιστός 

Συχνότητα = 10 kHz 



Σκέδαση του ήχου υποβρυχίως (Συχνότητα = 130 kHz). 



666 Hz 

1444 Hz 1420 Hz 

971 Hz 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ -- ΣΧΟΛΙΑ 

• Τα είδη θαλασσινών ψαριών Τσιπούρα (Sparus aurata) και Λαβράκι (Dicentrarchus 
Labrax) παράγουν ήχους (γεγονός μη γνωστό μέχρι σήμερα). 

• Με βάση την μορφολογία της περιοχής της νηκτικής κύστης το φυσικό μοντέλο που 
αναπτύχθηκε περιγράφει τον μηχανισμό παραγωγής ήχου από τα ψάρια αυτά, 
αφού προσομοιώνει τις καταγεγραμμένες ηχητικές υπογραφές από τα παραπάνω 
δύο είδη αλλά και από διάφορα άλλα είδη. 

• Παρατηρήθηκαν συμπεριφορές των δύο παραπάνω ειδών, κατά την παραγωγή 
των ήχων, που δεν είχαν παρατηρηθεί σε ψάρια θαλασσινού νερού. 

• Παρατηρήθηκε ότι όταν εκπέμπεται ήχος τα ψάρια πλησιάζουν την πηγή του ήχου. 

• Κατανοήθηκε καλύτερα η ακουστική των μικρών ενυδρείων και συντάχθηκαν 
οδηγίες για το σωστό πρωτόκολλο σε πειράματα ηχογράφησης. 

• Για την εκπομπή σύντομων ημιτονοειδών παλμών υποβρυχίως αναπτύχθηκαν 
τεχνικές ώστε οι παλμοί να έχουν το επιθυμητό σχήμα όταν φτάνουν στο δέκτη.  

Για το είδος του zebrafish τα πειράματα ηχοβόλισης είναι σε εξέλιξη. 



Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν κάποιες εφαρμογές; 

Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης των ψαριών μέσω των ήχων. Απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. 

Προοπτική για ανάπτυξη μοντέλου ιχθυοκαλλιεργιών, τύπου «ελευθέρας βοσκής».  

Φιλικότερο για το περιβάλλον, λόγω μη συγκέντρωσης των ρύπων σε μία μικρή περιοχή. 

Καλύτερη ποιότητα του τελικού προϊόντος (των ψαριών). 

Αποτέλεσμα: 

Τα ψάρια κινούνται ελεύθερα σε μία μεγάλη περιοχή. Υπάρχουν πλωτοί σταθμοί 
όπου μέσω κατάλληλων ήχων καλούνται για την πρόσληψη τροφής.  
Πριν από αυτό τα ψάρια σε μικρή ηλικία έχουν εκπαιδευτεί μέσω των ήχων στη 
πρόσληψη τροφής. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα  πάνω στο θέμα αυτό. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


