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ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του σήματος στο πεδίο χρόνουσυχνότητας και η χρήση καμπυλών διασποράς για την ανίχνευση των ιδιομορφών και
των αντίστοιχων κυματοπακέτων διάδοσης του σήματος στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με
τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αναλύσουμε μερικά τεχνητά παραδείγματα που
έχουν παραχθεί από Γκαουσσιανές πηγές σε διάφορους τύπους κυματοδηγών και να
αντλήσουμε πληροφορίες για τις ιδιότητες των σημάτων αυτών. Η μελέτη αυτή έχει
γίνει με βάση κάποια σημαντικά κριτήρια τα οποία μας βοηθούν να αποφύγουμε
τεχνικά λάθη. Οι εφαρμογές αυτές έχουν μείζονα ρόλο στην ακουστική τομογραφία, η
οποία είναι ένα βασικό μέρος της ακουστικής ωκεανογραφίας και όχι μόνο. Για την
ανάλυση του σήματος στο πεδίο χρόνου συχνότητας χρησιμοποιείται η βραχύχρονη
μορφή του μετασχηματισμού Fourier και ύστερα μελετώνται οι ιδιότητες των ίδιων
σημάτων με παρουσία λευκού Γκαουσσιανού θορύβου σε συγκεκριμένες αναλογίες
σήματος προς θόρυβο.

Λέξεις-κλειδιά: Ακουστικό σήμα, Μετασχηματισμός Fourier, καμπύλες διασποράς,
Προστιθέμενος Λευκός Γκαουσσιανός Θόρυβος.
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ABSTRACT
The aim to this thesis is the Time-Frequency analysis of the acoustic signal and the use
of dispersion curves for the detection of the normal modes and the correspondent
wavelet packets of the signal’s propagation. The study of the signal is made with respect
to some criterion that are important to avoid technical errors. These methods allow us
to analyze some created examples which have been produced by Gaussian sources in
several types of waveguides and we can extract information for their properties. These
applications have major role in acoustic tomography, which is a crucial part of acoustic
oceanography and not only there. For the Time-Frequency analysis we use the shorttime
Fourier Transform and then we study the properties of these signals with Additive
White Gaussian Noise (AWGN) in some cases of different Signal to Noise Ratio.

Key words: Acoustic signal, Fourier Transform, dispersion curves, Additive White
Gaussian
Noise.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζουμε μαθηματικώς την διάδοση ενός ακουστικού
σήματος σε θαλάσσιο κυματοδηγό. Αρχικά, το ακουστικό σήμα που μελετάμε
παράγεται από σημειακή αρμονική πηγή, αποφεύγοντας έτσι να ασχοληθούμε με
παραμέτρους όγκου που θα δυσκολέψει την μελέτη μας, καθώς δεν αλλάζει την ουσία
του προβλήματος. Η μαθηματική προσέγγιση του προβλήματος βασίζεται στην
ακουστική εξίσωση καθώς αναλύουμε τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα
αυτό. Έτσι, έχουμε πλέον εισαχθεί σε ένα πρόβλημα διάδοσης ακουστικού σήματος στο
θαλάσσιο περιβάλλον. Το μείζον πρόβλημα προκαλείται όταν προσπαθούμε να
υπολογίσουμε την ακουστική πίεση, όπου εκεί χρησιμοποιούμε τις κανονικές
ιδιομορφές του προβλήματος για να εκφραστεί η ακουστική πίεση ως γραμμικός
συνδυασμός των κανονικών ιδιομορφών.
Ο μετασχηματισμός Fourier δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εργασία που μελετάται
η ακουστική διάδοση ενός σήματος. Για τον λόγο αυτόν, στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται
ο μετασχηματισμός Fourier καθώς και οι ιδιότητες αυτού. Εμφανώς, γίνεται μία
σύντομη αναφορά στη γρήγορη μορφή του μετασχηματισμού, η οποία είναι και η πιο
χρήσιμη στην μελέτη μας. Ύστερα, ορίζουμε την ταχύτητα ομάδας και τις καμπύλες
διασποράς, οι οποίες έννοιες είναι αρκετά χρήσιμες για την ανίχνευση των κανονικών
ιδιομορφών στην απεικόνιση του φασματογραφήματος καθώς σχολιάζουμε δύο
παραδείγματα.
Επομένως, δεν μπορούμε να αναβάλλουμε άλλο τον ορισμό του φασματογραφήματος.
Στο τρίτο κεφάλαιο εισάγουμε τις έννοιες του φασματογραφήματος με χρήση των
ορθογωνίων Heisenberg, των gabor-ατόμων καθώς και του παραθυρικού
μετασχηματισμού Fourier στο οποίο βασίζεται η απεικόνιση του φασματογραφήματος.
Ένας καλός παρατηρητής, θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι έχουμε ήδη ορίσει με
έμμεσο τρόπο την ανάλυση ενός σήματος στο πεδίο χρόνου-συχνότητας (T-F Analysis)
από την στιγμή που έχουμε ορίσει το φασματογράφημα. Επομένως, ορίζουμε και
επισήμως την ανάλυση χρόνου-συχνότητας για λόγους πληρότητας της πτυχιακής
εργασίας αυτής. Έπειτα, ορίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα αντιστροφής και πως λύνεται
με χρήση των κανονικών ιδιομορφών καθώς σχολιάζουμε ένα παράδειγμα. Εν συνεχεία,
παρουσιάζουμε τον παραθυρικό μετασχηματισμό Fourier (Windowed Fourier
Transform) σχολιάζοντας ένα σχετικό παράδειγμα. Κλείνουμε το κεφάλαιο
αναφέροντας τη σχέση μεταξύ των καμπυλών διασποράς και της ανάλυσης χρόνουσυχνότητας, επισημαίνοντας την αξία των καμπυλών διασποράς στην παρούσα
πτυχιακή εργασία, εφαρμόζοντας τις γνώσεις αυτές σε ένα τεχνητό κατατοπιστικό
παράδειγμα.
Στο επόμενο και προτελευταίο κεφάλαιο ορίζουμε τον λόγο του σήματος προς θόρυβο
(Signal to Noise Ratio) ερμηνεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την μοντελοποίηση του
θορύβου. Για λόγους πληρότητας αναφέρουμε τα βασικά κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται καθώς και την εισαγωγή λευκού Γκαουσσιανού θορύβου, του μόνου τύπου
θορύβου που χρησιμοποιούμε. Με σκοπό να κλείσουμε ομαλά το τέταρτο κεφάλαιο,
παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα εισαγωγής θορύβου, στο οποίο εισάγουμε θόρυβο με
λόγο σήματος προς θόρυβο ίσο με 5dB, 10dB και 20dB.
Στο πέμπτο κεφάλαιο ορίζουμε την σημασία του χρόνου άφιξης του σήματος και τον
τρόπο υπολογισμού του. Πλέον έχουμε ορίσει πλήρως τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας
5

και ανάλυσης του σήματος με τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε και να σχολιάσουμε
τρία παραδείγματα διάδοσης ακουστικού σήματος. Το πρώτο παράδειγμα είναι ένα
απλό περιβάλλον κυματοδηγού Pekeris (το οποίο έχει παρθεί από το βιβλίο [4]) ενώ τα
υπόλοιπα δύο παραδείγματα είναι σε κυματοδηγό με μεταβαλλόμενο συναρτήσει του
βάθους προφίλ ταχύτητας και εισαγωγή ιζήματος στον πυθμένα.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1ο
Διάδοση του ήχου σε θαλάσσιους κυματοδηγούς
Έχετε ποτέ βυθιστεί στο νερό προσπαθώντας να αφουγκραστείτε την ησυχία της
θάλασσας; Αν το έχετε επιχειρήσει στο παρελθόν θα συνειδητοποιήσατε ότι δεν
βρήκατε ησυχία. Πάντα υπήρχε ένα άνθρωπος που θα κολυμπούσε δίπλα σας ή ένα
παιδί που θα έπαιζε με το νερό λίγο πιο πέρα και θα χαλούσε την ηρεμία αυτή. Ακόμη
και η ίδια η θάλασσα ήταν ικανή να ταράξει την ησυχία που προσμένατε, τόσο αρμονικά
όσο ο παφλασμός των κυμάτων στην ακτή ή ακόμα και οι γρήγορες κινήσεις ενός
τρομαγμένου ψαριού. Πως είναι, όμως, δυνατόν να μπορούμε να ακούμε αυτούς τους
ήχους; Δηλαδή, μιλώντας με μαθηματικούς όρους, πως ορίζεται η διάδοση του ήχου στο
νερό; Η διάδοση του ήχου πληροί κάποια προϋπόθεση ή είναι ανεξέλεγκτη; Πως είναι
δυνατόν να μπορούμε να ακούσουμε τον παφλασμό που δημιουργεί με την κίνησή του
ένα τρομαγμένο ψάρι ενόσω είμαστε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά αν
είμαστε έξω από το νερό δεν είμαστε ικανοί να το ακούσουμε; Μήπως η διάδοση του
ήχου ακολουθεί μία κατεύθυνση, σαν να μπορεί να οδηγηθεί; Ποιες εξισώσεις και ποιες
συνθήκες διέπουν του φαινόμενο αυτό; Αυτές είναι μερικές από τις βασικές απορίες
που λύνουμε στο παρόν κεφάλαιο.

1.1

Ακουστική εξίσωση

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, να απαντάμε σε κάθε μια από τις ερωτήσεις που
προαναφέρθηκαν. Ορίζοντας, το φαινόμενο της διάδοσης του ήχου είναι η διαταραχή
της πίεσης του συμπιεστού μέσου (δηλαδή ενός μέσου που επιτρέπει μεταβολές της
πίεσης) και η διαταραχή αυτή διαδίδεται από το ένα στοιχειώδες σωματίδιο του μέσου
στο αμέσως επόμενο με την αρχή του Huygens1 (για ομοιογενή και ισότροπα μέσα).
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα ακουστικά κύματα διαδίδονται παράλληλα με την
διεύθυνση ταλάντωσης των στοιχειωδών σωματιδίων του μέσου, συνεπώς είναι
διαμήκη κύματα.
Οι μαθηματικοί του 18ου αιώνα2 μας είχαν ήδη απαντήσει καταφατικά στην ύπαρξη
μιας (μερικής) διαφορικής εξίσωσης που διέπει το φαινόμενο αυτό. Η εξίσωση αυτή
διέπει τις μεταβολές των βασικών χαρακτηριστικών της διάδοσης του κύματος. Τα
μεγέθη αυτά είναι η πίεση 𝑝 = 𝑝(𝑥⃗, 𝑡), η (διανυσματική) ταχύτητα των στοιχειωδών
σωματιδίων του μέσου 𝑢
⃗⃗ = 𝑢
⃗⃗(𝑥⃗, 𝑡) και η πυκνότητα του μέσου 𝜌 = 𝜌(𝑥⃗, 𝑡) τα οποία
είναι συναρτήσεις της χρονικής και των χωρικών παραμέτρων, όπου οι χωρικές
παράμετροι και ο χρόνος συμβολίζονται με το διάνυσμα 𝑥⃗ = (𝑥, 𝑦, 𝑧) και 𝑡 αντίστοιχα.
Προσεγγίζοντας την επίλυση του προβλήματος διάδοσης από την σκοπιά της θεωρίας
διαταραχών, θέτουμε ως 𝑝(𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗,
⃗⃗ = 𝑢
⃗⃗(𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗,
⃗⃗⃗⃗⃗,
0 𝑡0 ) = 𝑝0 , 𝑢
0 𝑡0 ) 𝜅𝛼𝜄 𝜌(𝑥
0 𝑡0 ) = 𝜌0 τις αρχικές τιμές
των ποσοτήτων της πίεσης, της ταχύτητας των στοιχειωδών σωματιδίων και της
Η αρχή Huygens δηλώνει βασικά ότι κάθε σημείο ενός μπροστινού κύματος μπορεί να θεωρηθεί ως πηγή
δευτερευόντων κυμάτων που απλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα
διάδοσης των κυμάτων.
2 Ο Γάλλος μαθηματικός Jean le Rond d’ Alembert ανακάλυψε την μονοδιάστατη κυματική εξίσωση που
διέπει την ταλάντωση μίας χορδής το 1746 η οποία γενικεύτηκε το 1756 στις τρείς διαστάσεις από τον
Ελβετό μαθηματικό Leonard Euler και με την οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία.
1
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πυκνότητας του μέσου διάδοσης. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των διαταραχών,
θεωρούμε ότι οι ποσότητες που αναφέρθηκαν υποστούν μικρές μεταβολές γύρω από
την αρχική τιμή τους κατά τη διάδοση του ακουστικού κύματος. Συνεπώς,
𝑝(𝑥⃗, 𝑡) = 𝑝0 + 𝜀 𝑝1 (𝑥⃗, 𝑡)
𝑢
⃗⃗(𝑥⃗, 𝑡) = 𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗0 + 𝜀 𝑢
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑥
1 ⃗, 𝑡),
𝜌(𝑥⃗, 𝑡) = 𝜌0 + 𝜀 𝜌1 (𝑥⃗, 𝑡)

(1.1)

με το σύμβολο ε να υποδηλώνει μικρή μεταβολή.
Το μέγεθος 𝑝1 είναι αυτό που ονομάζουμε «ακουστική πίεση». Η μεταβολή της
ακουστικής πίεσης σε ένα συμπιεστό μέσο (που είναι το μόνο που μπορεί να διαδόσει
ακουστικά κύματα) περιγράφεται από την κυματική εξίσωση, η οποία εκφράζεται
μαθηματικώς με τον ακόλουθο τρόπο όταν στο πεδίο ορισμού του προβλήματος δεν
υπάρχει η πηγή.:
1 𝜕2 𝑝1
𝜕𝑡 2

∇2 𝑝1 = 𝑐 2

(1.2)

Ο συντελεστής c αντιπροσωπεύει την ταχύτητα διάδοσης του ήχου.
Για την επίλυση της ακουστικής εξίσωσης (1.2) επιστρατεύουμε τις μεθόδους επίλυσης
μερικών διαφορικών εξισώσεων. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο χωριζομένων
μεταβλητών, η ακουστική πίεση γράφεται
𝑝1 (𝑥⃑, 𝑡) = 𝑝(𝑥⃑)𝑇(𝑡)

(1.3)

H χρονική εξάρτηση της ακουστικής πίεσης 𝛵(𝑡) υπόκειται στη διαφορική εξίσωση
1 𝑑2 𝑇
𝑇 𝑑𝑡 2

= −𝜔2

(1.4)

όπου ω είναι σταθερά χωρισμού.
Επιλέγοντας λύση της μορφής 𝛵(𝑡) = 𝑒 −𝑖𝜔𝑡
καταλήγουμε στην επόμενη ομογενή διαφορική εξίσωση που είναι γνωστή ως ομογενής
εξίσωση Helmholtz:
𝜔

2

∇2 𝑝(𝑥⃗) + (𝑐(𝑥⃗)) 𝑝(𝑥⃗) = 0

(1.5)

όπου ∇2 είναι ο συντελεστής Laplace ∇2 𝑝(𝑥⃗) = ∆𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝜕2 𝑝(𝑥,𝑦,𝑧) 𝜕2 𝑝(𝑥,𝑦,𝑧) 𝜕2 𝑝(𝑥,𝑦,𝑧)
𝜔
( 𝜕𝑥 2 , 𝜕𝑦2 , 𝜕𝑧2 ), ο συντελεστής 𝑐(𝑥⃗) = 𝑘⃗⃗ (𝑥⃗) είναι ο αριθμός κύματος3 ο
οποίος υπολογίζεται ως το πηλίκο της γωνιακής ταχύτητας (𝜔 = 2𝜋𝑓, όπου f είναι η
συχνότητα που εκπέμπει η αρμονική πηγή υπολογισμένη σε 𝐻𝑧) δια την ταχύτητα
διάδοσης του ήχου στο μέσο αυτό σε συνάρτηση με τις χωρικές παραμέτρους ( 𝑐(𝑥⃗)).
3

Η διάδοση του ήχου, ειδικά και στην περίπτωση που η διάδοση γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις,
μεταφέρεται από τα στοιχειώδη σωματίδια σε «ομάδες», θα μπορούσε κανείς να πει, όπου κάθε ομάδα
στοιχειωδών σωματιδίων μεταφέρουν την διαταραχή αυτή σε επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά λέγονται μέτωπα
κύματος. Ο αριθμός κύματος είναι κάθετος στα επίπεδα κύματος, με φορά ομόρροπη της διάδοσης. Αν η
τροχιά της διάδοσης θεωρηθεί πως είναι καμπύλη, τότε σε κάθε σημείο ο αριθμός κύματος θα είναι κάθετος
της τροχιάς.
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Εισάγοντας στο πρόβλημα μία πηγή, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η
βασική προϋπόθεση είναι η πηγή να είναι συμβατικά αρμονική και σημειακή,
αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την κατάληψη του χώρου από τον όγκο της πηγής
και τις μεταβολές που έπονται στο ηχητικό πεδίο. Έτσι, θα καταλήξουμε, εφαρμόζοντας
την ίδια διαδικασία, σε μία μη ομογενή μερική διαφορική εξίσωση, όπου καλείται μη
ομογενής εξίσωση Helmholtz:
𝜔

2

∇2 𝑝(𝑥⃗) + (𝑐(𝑥⃗)) 𝑝(𝑥⃗) = −𝛿( ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥 − ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑥0 )

(1.6)

Όπου η συνάρτηση δ είναι η κρουστική συνάρτηση δ (συνάρτηση δ Dirac) έχει
υπολογιστεί ως προς την απόσταση της τρέχουσας θέσης (⃗⃗⃗⃗⃗)
𝑥 από την θέση της πηγής
(𝑥
⃗⃗⃗⃗⃗)
η
οποία
εκφράζει
την
διέγερση
που
προκαλεί
η
σημειακή
αρμονική πηγή.
0

1.2

Οριακές Συνθήκες Προβλήματος Ακουστικής Διάδοσης

Το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε είναι πρόβλημα διαφορικών εξισώσεων
και για να έχει μοναδική λύση θα πρέπει να επιβάλουμε συνθήκες που καθορίζουν τη
συμπεριφορά της λύσης στα σύνορα του χωρίου στο οποίο ορίζεται το πρόβλημα και
ενδεχομένως, ανάλογα με τη μορφή του προβλήματος να λάβουμε υπ’ όψιν αρχικές
συνθήκες. Αυτό, όπως και κάθε άλλο πρόβλημα, ακολουθεί μερικές συνθήκες που τόσο
περιορίζουν όσο και προσδιορίζουν τις ιδιότητες της διάδοσης του ήχου. Αυτές οι
συνθήκες καλούνται οριακές συνθήκες μιας και καθορίζουν την συμπεριφορά της
διάδοσης της διαταραχής στα όρια του μέσου διάδοσης. Ποιες είναι όμως οι συνθήκες
αυτές; Ποια είναι η φυσική τους ερμηνεία; Πως θα μπορέσουμε να μοντελοποιήσουμε
στα μαθηματικά την περιοριστική δομή του προβλήματος διάδοσης;
Αρχικά, θεωρούμε ότι το επίπεδο της θάλασσας είναι λείο και επίπεδο (δηλαδή
αγνοούμε την ύπαρξη των κυμάτων επιφανειακής τάσης), όπως θα ήταν η επιφάνεια
μίας ήρεμης λίμνης. Στη συνέχεια υποθέτουμε στρωματοποίηση του πυθμένα, δηλαδή
έναν πυθμένα που απαρτίζεται από στρώματα-ιζήματα (τα οποία είναι περισσότερα
από ένα). Για απλούστευση της γεωμετρίας και της επίλυσης του προβλήματος θα
θεωρήσουμε εδώ ότι τα ιζήματα πως χωρίζονται μεταξύ τους και με το νερό από
επάλληλες παράλληλες επιφάνειες που είναι παράλληλες της επιφάνειας της θάλασσας.
Μάλιστα στις εφαρμογές μας θα θεωρήσουμε το πρόβλημα της διάδοσης πάνω από ένα
πυθμένα που αποτελείται από δύο στρώματα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα ίζημα, το
οποίο έχει πάχος h. Επίσης, ας θέσουμε το βάθος της θάλασσας να είναι σταθερό και ίσο
με 𝐷. Η ακουστική εξίσωση4 μπορεί να διατυπωθεί στο κυλινδρικό σύστημα αξόνων. Για
περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας αντιμετώπισης του προβλήματος, θα
θεωρήσουμε αξονική συμμετρία, με την πηγή να βρίσκεται σε κάποιο βάθους στον
άξονα των z. Δεδομένης της αξονικής συμμετρίας του προβλήματος αυτού, ακουστική
εξίσωση μπορεί να εκφραστεί σε δύο διαστάσεις (αφού λόγω αξονικής συμμετρίας είναι
ανεξάρτητο της γωνίας φ των κυλινδρικών συντεταγμένων). Επομένως, υποθέτοντας
ότι η σημειακή πηγή βρίσκεται στις συντεταγμένες (0, 𝑧0 ) και εκφράζοντας τον
τελεστή στο κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων ακουστική εξίσωση (1) παίρνει την
ακόλουθη μορφή:
4

Η γραμμικοποιημένη ακουστική εξίσωση έχει παραχθεί από την εφαρμογή και επεξεργασία των
εξισώσεων που διέπουν τις μεταβολές των χαρακτηριστικών μεγεθών του μέσου στο οποίο γίνεται η
διάδοση του ήχου. Οι εξισώσεις αυτές είναι η εξίσωση συνέχειας, καταστατική εξίσωση και η εξίσωση
Euler.
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1 𝜕
𝜕𝑝(𝑟, 𝑧)
𝜕 2 𝑝(𝑟, 𝑧)
1 𝜕𝜌(𝑧) 𝜕𝑝(𝑟, 𝑧)
1
−
+ 𝑘 2 (𝑧)𝑝(𝑟, 𝑧) = −
𝛿(𝑟)𝛿(𝑧 − 𝑧0 )
(𝑟
)+
2
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑧
𝜌(𝑧) 𝜕𝑧
𝜕𝑧
2𝜋𝑟
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1 παρακάτω, η αρμονική σημειακή πηγή (στην θέση
(𝑧0 , 0)) εκπέμπει το σήμα, το οποίο διαδίδεται προς πάσα κατεύθυνση στο υγρό
στοιχείο. Όπως προαναφέραμε, η θάλασσα έχει βάθος D, το υπόστρωμα έχει πάχος h.
Θα πρέπει, όμως, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με τον ορισμό της πυκνότητας, μιας
και αυτή αλλάζει από το ένα μέσο διάδοσης στο άλλο. Έτσι, θέτουμε την πυκνότητα του
νερού να είναι 𝜌1 (𝑧), την πυκνότητα του ιζήματος 𝜌2 (𝑧) και την πυκνότητα του
πυθμένα 𝜌3 (𝑧). Επομένως, μπορούμε να ορίσουμε την συνάρτηση της πυκνότητας5 ως
ακολούθως:
𝜌1 ,
𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝜌(𝑧) = { 𝜌2 , 𝑧 ∈ [𝐷, 𝐷 + ℎ)
𝜌3 , 𝑧 ∈ [𝐷 + ℎ, ∞)

(1.7)

το οποίο γράφεται ισοδύναμα 𝜌(𝑧) = 𝜌1 ⋅ 𝟙{𝑧∈[0,𝐷)} + 𝜌2 ⋅ 𝟙{𝑧∈[𝐷,𝐷+ℎ)} + 𝜌3 ⋅ 𝟙{𝑧∈[𝐷+ℎ,∞)}
6όπου

με την z μεταβλητή συμβολίζουμε ο βάθος. Επομένως, το πρόβλημα που έχουμε
ορίσει φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Εικόνα 1 Δείχνει την διάδοση του ήχου από μία αρμονική σημειακή πηγή στον κυματοδηγό που ορίσαμε

Με την αλλαγή της πυκνότητας υπεισέρχεται και η αλλαγή της συνάρτησης της
ακουστικής πίεσης. Συνεπώς, θα πρέπει να αναλύσουμε όμοια την συνάρτηση της
πίεσης. Ανάλογα με την πυκνότητα ορίζουμε τη συνάρτηση της ακουστικής πίεσης.
Θέτουμε, λοιπόν, ως 𝑝1 (𝑟, 𝑧) την μορφή της συνάρτησης της πίεσης στο νερό, 𝑝2 (𝑟, 𝑧)
5

Η συνάρτηση της πυκνότητας εξαρτάται μόνο από το βάθος, καθώς θεωρούμε τα μέσα διάδοσης
ομοιογενή και ισότροπα. Επομένως, δεν υπάρχει τοπική αλλαγή της πυκνότητας στο εκάστοτε μέσω, αλλά
η πυκνότητα αλλάζει αποκλειστικά και μόνο από την αλλαγή του μέσου διάδοσης.
+
6 Χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό 𝟙
{𝑧∈𝐼} , 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜋𝜊𝜄𝜊 𝐼 ⊆ ℝ για την δείκτρια συνάρτηση:
1,
𝛼𝜈 𝑧 ∈ 𝐼
𝟙{𝑧∈𝐼} = {
0,
𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍
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την μορφή της συνάρτησης της πίεσης στο ίζημα και στον πυθμένα να έχουμε 𝑝3 (𝑟, 𝑧).
Γράφοντας με τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν, τη συνάρτηση της ακουστικής πίεσης,
έχουμε:
𝑝1 (𝑟, 𝑧), 𝛾𝜄𝛼 𝑧 ∈ [0 , 𝐷 )
𝑝(𝑟, 𝑧) = { 𝑝2 (𝑟, 𝑧), 𝛾𝜄𝛼 𝑧 ∈ [𝐷, 𝐷 + ℎ) ⇔
𝑝3 (𝑟, 𝑧), 𝛾𝜄𝛼 𝑧 ∈ [𝐷 + ℎ, ∞)

(1.8)

⇔ 𝑝(𝑟, 𝑧) = 𝑝1 (𝑟, 𝑧) ⋅ 𝟙{𝑧∈[0 ,𝐷 )} + 𝑝2 (𝑟, 𝑧) ⋅ 𝟙{𝑧∈[𝐷,𝐷+ℎ)} + 𝑝3 (𝑟, 𝑧) ⋅ 𝟙{𝑧∈[𝐷+ℎ,∞)}
Τώρα, για να θέσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που δομούν το πρόβλημα και την λύση
αυτού, πρέπει να μοντελοποιήσουμε στα μαθηματικά τις φυσικές ιδιότητες που διέπουν
τη διάδοση του ήχου στο νερό. Επικαλούμενος πάλι την μνήμη σας, έχετε προσπαθήσει
να φωνάξετε μέσα από το νερό για να σας ακούσει ένας παρατηρητής που βρίσκεται
έξω από το νερό; Αν όντως το έχετε κάνει, θα παρατηρήσατε πως ο παρατηρητής σας
δεν μπόρεσε να σας ακούσει ακόμη κι αν βρισκόταν δίπλα σας. Αυτό, για παράδειγμα,
είναι ένας φυσικός νόμος που πρέπει να τον μεταφράσουμε με μαθηματικούς όρους.
Αρχικά, μπορούμε να σκεφτούμε την επιφάνεια της θάλασσας ως μία διεπιφάνεια η
οποία χωρίζει το νερό με τον αέρα7. Σύμφωνα με το παραπάνω πείραμα, μπορούμε να
θεωρήσουμε συμβατικά πως ο ήχος δεν μεταδίδεται από το νερό στον αέρα και,
συνεπώς, η διάδοση του ήχου ανακλάται ολικά στην επιφάνεια του νερού. Δηλαδή, η
διαταραχή της πίεσης δεν μεταφέρεται από το νερό στον αέρα. Έτσι, θεωρούμε την
επιφάνεια του νερού ελεύθερη πιέσεων και συνεπώς
𝑝(𝑟, 0) = 0

(1.9)

Μία επίσης σημαντική φυσική ιδιότητα του προβλήματος διάδοσης του ήχου στο νερό
είναι ότι δεν ανακλάται ο ήχος στο άπειρο8. Η ιδιότητα αυτή έχει μαθηματικοποιηθεί
από τον Sommerfeld9 (1946) με την ομώνυμη συνθήκη ακτινοβολίας στο άπειρο σε 2 ή
3 διαστάσεις (ανάλογα αν μελετάμε το πρόβλημα αναλύοντάς το σε καρτεσιανές ή
κυλινδρικές συντεταγμένες). Η γενική μορφή της συνθήκης ακτινοβολίας Sommerfeld10
είναι η ακόλουθη:
𝑛−1
2

𝑙𝑖𝑚 |𝑥⃗|

|𝑥⃗|→ +∞

𝜕

(𝜕|𝑥⃗| − 𝑖 ⋅ 𝑘(𝑥⃗)) 𝑝(𝑥⃗) = 0
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(1.10.1)

Αφήνουμε τον αναγνώστη να φανταστεί πως η διεπιφάνεια απαρτίζεται από δύο επιφάνειες. Η μία
επιφάνεια είναι το άνω σύνορο (η «λεία» επιφάνεια) του νερού ενώ η άλλη επιφάνεια είναι το κάτω σύνορο
του χώρου που καταλαμβάνει ο αέρας στο πρόβλημά μας. Αυτή την «διπλή επιφάνεια» την ορίζουμε ως
διεπιφάνεια. Γενικότερα, κάθε επιφάνεια που χωρίζει δύο μέσα την θεωρούμε «διπλή επιφάνεια» (άρα
διεπιφάνεια), αφού αποτελεί άνω σύνορο του κάτω μέσου και κάτω σύνορο του άνω μέσου.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η επιφάνεια της θάλασσας (μεταξύ αέρα και νερού), η
επιφάνεια του ιζήματος (μεταξύ νερού και ιζήματος) και η επιφάνεια του υποστρώματος του πυθμένα
(μεταξύ ιζήματος και υποστρώματος).
8 Αυτό δηλώνει ότι ενόσω ο ήχος διαδίδεται προς το άπειρο, δεν μπορεί να ανακλαστεί και να γυρίσει πίσω.
Αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτό, τότε ο ήχος έχει υποστεί ανάκλαση προσπίπτοντας σε κάποια
επιφάνεια. Συνεπώς, ο χώρος στον οποίο διαδίδεται είναι πεπερασμένος και όχι άπειρος. Επομένως δεν
διαδίδεται προς το άπειρο το οποίο απορρίπτεται δια της ατόπου απαγωγής.
9 Για την μαθηματική έκφραση της ιδιότητας αυτής βασιζόμαστε στον Γερμανό θεωρητικό φυσικό και
νομπελίστα Arnold Sommerfeld, ο οποίος εικάζεται ότι εφηύρε την ομώνυμη συνθήκη ακτινοβολίας το
1912 ενώ η γενίκευσή της δημοσιεύτηκε από τον ίδιο το 1946. Μάλιστα, κατά την παρουσίαση της
συνθήκης αυτής ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: « ..οι πηγές πρέπει να είναι πηγές, όχι ναυάγια
ενέργειας. Η ενέργεια που εκπέμπεται από τις πηγές πρέπει να διασκορπίζεται στο άπειρο, καμία ενέργεια
δεν πρέπει να ακτινοβολείται από το άπειρο στο ..πεδίο.»
10 Η συνάρτηση που πληροί την συνθήκη ακτινοβολίας του Sommerfeld προς όλες τις κατευθύνσεις λέγεται
εκπέμπουσα συνάρτηση.
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όπου 𝑛 = 2 αν μελετάμε το πρόβλημά μας στις κυλινδρικές συντεταγμένες και 𝑛 = 3, αν
το αναλύουμε σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Επίσης, χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια
νόρμα (| ⋅ | = ‖ ⋅ ‖2 ). Έτσι, μεταφέροντας το πρόβλημα στις κυλινδρικές συντεταγμένες
( με σκοπό την αναγωγή του σε δισδιάστατο πρόβλημα) η συνθήκη ακτινοβολίας του
Sommerfeld γίνεται
𝜕

𝑙𝑖𝑚 √𝑟 (𝜕𝑟 − 𝑖 ⋅ 𝑘(𝑧)) 𝑝(𝑟, 𝑧) = 0

(1.10.2)

𝑟→ +∞

Τέλος, σε κάθε διεπιφάνεια πρέπει η συνάρτηση της ακουστικής πίεσης να είναι
συνεχής σε οποιαδήποτε απόσταση 𝑟 ∈ ℝ+, όπως και η κάθετη συνιστώσα της
ταχύτητας των στοιχειωδών σωματιδίων. Επομένως, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις
ακόλουθες συνθήκες:
{

𝑙𝑖𝑚 𝑝(𝑟, 𝑧) = 𝑙𝑖𝑚+𝑝(𝑟, 𝑧)

𝑧→ 𝐷 −

𝑙𝑖𝑚

𝑧→(𝐷+ℎ)

𝑝(𝑟, 𝑧) =
−

𝑧→ 𝐷

𝑙𝑖𝑚

𝑧→ (𝐷+ℎ)+

1 𝜕𝑝(𝑟,𝑧)
𝜌(𝑧)
𝜕𝑧
𝑧→𝐷
{
1 𝜕𝑝(𝑟,𝑧)
𝑙𝑖𝑚
𝑧→(𝐷+ℎ)− 𝜌(𝑧) 𝜕𝑧

𝑙𝑖𝑚−

⇔

1 𝜕𝑝1 (𝑟,𝑧)
𝑙𝑖𝑚
𝜕𝑧
𝑧→𝐷 − 𝜌1
{
1 𝜕𝑝2 (𝑟,𝑧)
𝑙𝑖𝑚
𝜕𝑧
𝑧→(𝐷+ℎ)− 𝜌2

1 𝜕𝑝(𝑟,𝑧)
𝜕𝑧
𝑧→ 𝐷
1 𝜕𝑝(𝑟,𝑧)
= 𝑙𝑖𝑚 +
𝑧→ (𝐷+ℎ) 𝜌(𝑧) 𝜕𝑧

= 𝑙𝑖𝑚+ 𝜌(𝑧)

1 𝜕𝑝2 (𝑟,𝑧)
𝜕𝑧
2
1 𝜕𝑝3 (𝑟,𝑧)
𝑙𝑖𝑚
𝜕𝑧
𝑧→ (𝐷+ℎ)+ 𝜌3

= 𝑙𝑖𝑚+ 𝜌
𝑧→ 𝐷

=

(1.11)

𝑝(𝑟, 𝑧)

⇔

(1.12)

Τέλος, με σκοπό να έχουμε μοναδική λύση του προβλήματος, θεωρούμε ότι η ακουστική
πίεση μηδενίζεται όσο το βάθος απειρίζεται, δηλαδή
𝑙𝑖𝑚 𝑝(𝑟, 𝑧) = 0

𝑧→∞

(1.13)

1.3 Αναπαράσταση Λύσης
Γνωρίζουμε ότι οι τελεστές απεικονίζουν μία συνάρτηση σε μία άλλη συνάρτηση
ακολουθώντας έναν συγκεκριμένο κανόνα. Όμως, πολλοί από τους τελεστές
συμπεριφέρονται με έναν «σεβασμό», θα έλεγε κανείς, σε συγκεκριμένες συναρτήσεις,
αφού αντί για να αλλάξει τελείως τον τύπο της συνάρτησης, την απεικονίζει σε κάποιο
πολλαπλάσιό της (ℒ𝑢(𝑧) = 𝜆𝑢(𝑧), 𝜆 ∈ ℝ). Αυτή η συνάρτηση (𝜂 𝜎𝜐𝜈ά𝜌𝜏𝜂𝜎𝜂 𝑢(𝑧)), η
οποία απεικονίζεται μέσω του τελεστή σε κάποιο πολλαπλάσιό της ας την ορίσουμε
«ιδιοσυνάρτηση»11, και τον συντελεστή της συνάρτησης αυτής (𝜏𝜊𝜈 𝜎𝜐𝜈𝜏𝜀𝜆𝜀𝜎𝜏ή 𝜆 ∈ ℝ)
ας τον αποκαλέσουμε «ιδιοτιμή». Γιατί, όμως, να είναι τόσο σημαντικές αυτές οι
ιδιοσυναρτήσεις; Πως μας διευκολύνουν στο έργο μας;

11

Ας την ονομάσουμε έτσι, μιας και μέσω του τελεστή απεικονίζεται πάνω στην ίδια ευθεία που ορίζεται
1
𝑑𝑧 ) (με

από την μηδενική συνάρτηση και την αρχική συνάρτηση (𝑢(𝑧)) στο Hilbert χώρο 𝕃 ([0, +∞),

𝜌(𝑧)

βαθμωτό εσωτερικό γινόμενο όπως ορίσαμε και προηγουμένως. Προφανώς, οι ορισμοί αυτοί προέρχονται
από την Γραμμική Άλγεβρα, καθώς οι ιδιοσυναρτήσεις είναι τα αντίστοιχα «ιδιοδιανύσματα του χώρου
συναρτήσεων που αναφέραμε άνωθεν.
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1.3.1 Πρόβλημα Βάθους
Θεωρούμε το πρόβλημα όπως ορίστηκε παραπάνω με τις οριακές του συνθήκες.
Για να δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό με ανάπτυγμα σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων,
θεωρούμε το εξής πρόβλημα :
Ορίζουμε μία συνάρτηση 𝔲(𝑧) που ορίζεται στο διάστημα [0, ∞) και υπακούει στην
εξίσωση:
𝜕

1

𝜕

(
) 𝔲(𝑧) +
𝜕𝑧 𝜌(𝑧) 𝜕𝑧

𝑘2 (𝑧)
𝜌(𝑧)

𝔲(𝑧) =

𝜆
𝜌(𝑧)

𝔲(𝑧)

(1.14)

Επίσης θεωρούμε ότι στο διάστημα [0, ∞) ορίζονται διεπιφάνειες στις θέσεις 𝑧 =
𝐷 𝜅𝛼𝜄 𝑧 = 𝐷 + ℎ.
Η συνάρτηση 𝔲(𝑧) ορίζεται ως
𝔲1 (𝑧)
𝔲(𝑧) = {𝔲2 (𝑧),
𝔲3 (𝑧),

𝛼𝜈 𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷, 𝐷 + ℎ)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷 + ℎ, +∞)

(1.15)

ενώ αντίστοιχα ο όρος 𝑘(𝑧) που αντιστοιχεί στον αριθμό κύματος που είδαμε
παραπάνω είναι :

𝑘1 (𝑧),
𝑘(𝑧) = { 𝑘2 (𝑧),
𝑘3 (𝑧),

𝜔
,
𝑐1 (𝑧)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝜔
,
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷, 𝐷 + ℎ) ⇔
𝑐2 (𝑧)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷 + ℎ, +∞)
𝜔
,
{𝑐3 (𝑧)

𝛼𝜈 𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷, 𝐷 + ℎ)
𝛼𝜈 𝑧 ∈ [𝐷 + ℎ, +∞)

Οι οριακές συνθήκες του προβλήματος είναι
𝔲1 (𝐷) = 𝔲2 (𝐷)
𝔲2 (𝐷 + ℎ) = 𝔲3 (𝐷 + ℎ)
1 𝑑𝔲1 (ℎ)
𝜌1 𝑑𝑧
1 𝑑𝔲2 (𝐷+ℎ)
𝜌2
𝑑𝑧

{

1 𝑑𝔲2 (ℎ)
𝑑𝑧
2
1 𝑑𝔲3 (𝐷+ℎ)

=𝜌
=𝜌

3

(1.16)

𝑑𝑧

𝔲1 (0) = 0
𝑙𝑖𝑚 𝔲3 (𝑧) = 0

𝑧→+∞

Το πρόβλημα που ορίζεται ως ανωτέρω είναι ένα ιδιόμορφο πρόβλημα Sturm-Liouville.
Το ανωτέρω πρόβλημα είναι γνωστό από τη θεωρία ότι ορίζει μία πεπερασμένη και μία
ημιάπειρη ομάδα ιδιοτιμών-ιδιοσυναρτήσεων.
Με βάση τη θεωρία που διέπει τις ιδιοσυναρτήσεις των προβλημάτων S-L, μία
συνάρτηση, όπως στην περίπτωσή μας η ακουστική πίεση, που ορίζεται στο ίδιο
διάστημα του προβλήματος S-L και υπακούει στις ίδιες οριακές συνθήκες, μπορεί να
αναπτυχθεί σε άπειρη σειρά (για ένα κανονικό πρόβλημα S-L) η σε μία πεπερασμένη
σειρά πάνω στις ιδιοσυναρτήσεις του διακριτού φάσματος που συμπληρώνεται από
ένα ολοκλήρωμα, πάνω στις ιδιοσυναρτήσεις του συνεχούς φάσματος που ορίζονται
13

από το πρόβλημα S-L. Το πρόβλημα βάθους ορίζει ένα ιδιόμορφο πρόβλημα S-L και
επομένως η ακουστική πίεση που υπόκειται στις ίδιες συνθήκες μπορεί να αναπτυχθεί
μέσω των ιδιοσυναρτήσεων του προβλήματος βάθους ως εξής
𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝛿 )

𝑝(𝑟, 𝑧) = ∑𝑖=1

max{𝛷 }

𝐴𝑖 (𝑟)𝔲𝑖 (𝑧) + ∫min{𝛷 𝜎} 𝑏(𝜆, 𝑟) 𝔲(𝑧; 𝜆) 𝑑𝜆,
𝜎

𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝜎 )

ό𝜋𝜊𝜐 {𝐴𝑖 (𝑟)|𝐴𝑖 : ℝ+ ↦ ℝ, ∀𝑖 ∈ {𝑗}𝑗=1

(1.17)

} ⊂ ℝ 𝜅𝛼𝜄 𝑏(𝜆): Φ𝜎 ↦ ℝ

Οι συντελεστές των ιδιοσυναρτήσεων 𝑢𝑖 θα υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τη
συνθήκη που επιβάλει η πηγή καθώς και η συμπεριφορά της λύσης στο άπειρο,
επιλύοντας ένα πρόβλημα συναρτήσεων Green. Δεν θα μπούμε όμως στη διαδικασία
επίλυσης του προβλήματος Green και όπου χρειαστεί θα δώσουμε έτοιμη την έκφραση
των συντελεστών αυτών.
Στην αναπαράσταση της λύσης υπάρχουν δύο όροι. Ο όρος που απαρτίζεται από το
διακριτό άθροισμα, αντιστοιχεί στις λεγόμενες «κανονικές ιδιοσυναρτήσεις» οι οποίες
για ένα πρόβλημα ακουστικής διάδοσης σε ένα κυματοδηγό αντιστοιχούν σε
ιδιοσυναρτήσεις που συνεισφέρουν στο ακουστικό πεδίο στο νερό σε μεγάλες
αποστάσεις από την πηγή, ενώ ο όρος του ολοκληρώματος χάνεται στον πυθμένα σε
μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα η συνεισφορά του σε μεγάλες αποστάσεις είναι
αμελητέα, συνεπώς σε πρώτη προσέγγιση μπορούμε να την αγνοήσουμε. Δηλαδή, σε
μεγάλες αποστάσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο τύπος της ακουστικής πίεσης (που
ικανοποιεί το πρόβλημα βάθους και το πρόβλημα S-L που προαναφέρθηκε)
απαρτίζεται κατά προσέγγιση από τον όρο του αθροίσματος. Επομένως,
𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝛿 )

𝑝(𝑟, 𝑧) ≈ ∑𝑖=1
+

ό𝜋𝜊𝜐 {𝐴𝑖 (𝑟)|𝐴𝑖 : ℝ ↦ ℝ, ∀𝑖 ∈

𝐴𝑖 (𝑟)𝔲𝑖 (𝑧),

𝜎)
{𝑗}𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ
}
𝑗=1

⊂ ℝ 𝜅𝛼𝜄 𝑟 ≫

(1.18)
1
𝑘(𝑧)

Κάθε όρος του αθροίσματος αντιστοιχεί σε μία «ιδιομορφή» διάδοσης της ακουστικής
ενέργειας στο νερό για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
Τελειώνοντας θα πρέπει να πούμε ότι οι ιδιοτιμές και οι ιδιοσυναρτήσεις θα πρέπει να
υπολογιστούν με εφαρμογή των οριακών συνθηκών και της μορφής της λύσης που έχει
η συνάρτηση 𝑢(𝑧). Όταν η ταχύτητα διάδοσης του ήχου σε κάθε στρώμα είναι σταθερή,
τότε υπάρχει δυνατότητα αναλυτικής έκφρασης της εν λόγω συνάρτησης και οι
ιδιοτιμές προκύπτουν από λύση μια (μη γραμμικής) χαρακτηριστικής εξίσωσης. Σε κάθε
άλλη περίπτωση πρέπει να καταφύγουμε σε αριθμητική λύση. Στο Παράρτημα Ι, δίδεται
η διαδικασία υπολογισμού ιδιοσυναρτήσεων και ιδιοτιμών στο περιβάλλον Pekeris.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2Ο
Διάδοση Ευρυζώνιου Σήματος
Ας φανταστούμε πάλι το αρχικό μας πείραμα. Αν μπούμε κάτω από το νερό και
φωνάξουμε, τότε ο ήχος της φωνής μας δεν θα μπορεί να διαδοθεί προς όλες τις
κατευθύνσεις. Τα μάγουλα, τα οστά του κρανίου μας, ο αυχένας δεν μπορούν να
εκπέμψουν τον ήχο με την ίδια ένταση όπως το στόμα μας. Αν, για να αποφύγουμε
τέτοιου είδους προβλήματα, χρησιμοποιούσαμε μία πηγή ήχου που μπορούσε να
διαδώσει προς πάσα κατεύθυνση το σήμα, μπορούμε, ίσως, να φανταστούμε τη χρήση
μίας κροτίδας απότομης απελευθέρωσης αλκαλίου12 (καθαρού νατρίου ή καλίου), τότε
το σήμα διαδίδεται σφαιρικά. Ο ήχος που θα ληφθεί (ενδεχομένως σε μεγάλη
απόσταση) θα είναι ένα μείγμα από διαμορφωμένους τόνους. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε
να ακούσουμε έναν καθαρό τόνο, αλλά μία συμβολή κοντινών συχνοτήτων. Οι συμβολή
αυτή προσδίδει την ιδιότητα στο σήμα να είναι «ευρυζώνιο» (και όχι αρμονικό) και η
πηγή (η κροτίδα) του σήματος αυτού λέγεται, αντίστοιχα, ευρυζώνια. Έτσι, για να
μπορέσουμε να αναλύσουμε τις ιδιότητες του σήματος, χρησιμοποιούμε κάποιους
μαθηματικούς μετασχηματισμούς, ώστε να αποσυνθέσουμε το σήμα σε στοιχειώδεις
συναρτήσεις οι οποίες περιορίζονται σε μία στενή τοπική προσαρμογή στο χρόνο και
στην συχνότητα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τον παραθυρικό
μετασχηματισμό Fourier (Windowed Fourier Transform). Υπάρχει κάποιος καλύτερος
τρόπος για την εξαγωγή πληροφοριών για τις ιδιότητες του σήματος; Μπορούν να
υπάρξουν ιδιομορφές σε οσοδήποτε χαμηλή συχνότητα κι αν διαδίδεται το σήμα;

2.1 Από το Πεδίο Συχνότητας στο Πεδίο του Χρόνου – Μετασχηματισμός
Fourier
Ας θεωρήσουμε το σήμα ως μία συνεχής συνάρτηση 𝑓(𝑡) στο πεδίο του χρόνου. Αν
θεωρήσουμε, επίσης, ότι η πηγή είναι μονοχρωματική13 τότε το σήμα σε σφαιρικό
σύστημα συντεταγμένων και με σφαιρική συμμετρία είναι της μορφής
𝑓(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑟 − 𝜔𝑡)

(2.1)

Εάν η πηγή εκπέμπει σε πολλές συχνότητες τότε το παραγόμενο σήμα αποτελείται από
υπέρθεση σημάτων της μορφής (2.1). Ο μετασχηματισμός Fourier14 μας δίνει την
δυνατότητα να μεταφέρουμε την ανάλυση του προβλήματος από το πεδίο του χρόνου
στο πεδίο συχνοτήτων15 και να αποδομήσουμε το σήμα σε ένα άπειρο άθροισμα
Η απότομη έκθεση του αλκαλίου στο νερό θα δημιουργήσει θερμότητα που πυροδοτεί την
ανάφλεξη του υδρογόνου μόλις σε χιλιοστά του δευτερολέπτου από το χρόνο επαφής του. Η
έκρηξη αυτή θα δημιουργήσει ένα σφαιρικό κύμα το οποίο θα διαδοθεί σε πάσα κατεύθυνση.
13 Δηλαδή, το παραγόμενο σήμα εκπέμπεται σε μία συχνότητα.
14 Ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένα εργαλείο της ανάλυσης Fourier και της αρμονικής
ανάλυσης που εφαρμόζονται σε προβλήματα μεταφοράς θερμότητας και δονήσεων. Έχει
προκύψει από τις σειρές Fourier τις οποίες έχει ανακαλύψει ο Γάλλος μαθηματικός και φυσικός
Jean-Batiste Joseph Fourier (1768-1830).
15 Και ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier μετατρέπει την αναπαράσταση του σήματος από
το πεδίο των συχνοτήτων στο πεδίο του χρόνου.
12

15

στατικών ημιτονοειδών σημάτων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να αντλήσουμε
16. Ένα αναλογικό σήμα,
πληροφορίες για την φάση και το πλάτος του σήματος
εκφράζεται από την συνεχή συνάρτηση του χρόνου και μία συνεχή συνάρτηση
κατανομής των συχνοτήτων 𝐹(𝜔), η οποία είναι ο μετασχηματισμός Fourier της
συνεχούς συνάρτησης του χρόνου του σήματος. Ο τύπος του ζεύγους μετασχηματισμού
Fourier είναι ο ακόλουθος:
+∞

𝔉{𝑓(𝑡)} = 𝐹(𝜔) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡
1

+∞

𝔉−1 {𝐹(𝜔)} = 𝑓(𝑡) = 2𝜋 ∫−∞ 𝐹(𝜔)𝑒 𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔

(2.2)

Η συνάρτηση 𝐹(𝜔) εκφράζει, λοιπόν, την συνεισφορά της κάθε συχνότητας στο σήμα,
όπου ω είναι η κυκλική συχνότητα. Τα ζεύγη 𝔉{𝑓} 𝜅𝛼𝜄 𝑓 καλούνται ζεύγη του
μετασχηματισμού Fourier (𝑓 ↔ 𝔉{𝑓}). Οι συναρτήσεις αυτές είναι εν γένει μιγαδικές
𝑓(𝑡) = 𝑓𝑟 (𝑡) + 𝑖 𝑓𝑖 (𝑡)
𝜎𝜐𝜈𝜀𝜋ώ𝜍
𝐹(𝜔) = 𝐹𝑟 (𝜔) + 𝑖 𝐹𝑖 (𝜔)

(2.3)

+∞

𝐹𝑟 (𝜔) = ∫

(𝑓𝑟 (𝑡) cos(𝜔𝑡) + 𝑓𝑖 (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)) 𝑑𝑡

−∞
+∞

𝐹𝑖 (𝜔) = ∫

(𝑓𝑖 (𝑡) cos(𝜔𝑡) − 𝑓𝑟 (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)) 𝑑𝑡

−∞
+∞

(2.4)
1
(𝜔)
(𝜔)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡))
∫ (𝐹
cos(𝜔𝑡) − 𝐹𝑖
𝑑𝜔
2𝜋 −∞ 𝑟
1 +∞
𝑓𝑖 (𝜔) =
∫ (𝐹 (𝑡) cos(𝜔𝑡) + 𝐹𝑟 (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)) 𝑑𝜔
2𝜋 −∞ 𝑖
Αν η συνάρτηση του σήματος ως προς τον χρόνο είναι πραγματική συνάρτηση, τότε θα
ισχύουν και τα κάτωθι:
𝑓𝑖 (𝑡) = 0
𝑓𝑟 (𝜔) =

+∞

𝐹𝑟 (𝜔) = ∫

(𝑓𝑟 (𝑡) cos(𝜔𝑡)) 𝑑𝑡

−∞
+∞

𝐹𝑖 (𝜔) = − ∫

(2.5)

(𝑓𝑟 (𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)) 𝑑𝑡

−∞

Άρα, και
𝐹𝑟 (−𝜔) = 𝐹𝑟 (𝜔)
𝐹(𝜔) = 𝐹(−𝜔)
} ⇒ ̅̅̅̅̅̅̅
𝐹𝑖 (−𝜔) = −𝐹𝑖 (𝜔)

(2.6)

Ένα σήμα που υπολογίζεται στο πεδίο του χρόνου με δεδομένα που έχουν ληφθεί από
το βιβλίο των Jensen et al, “Computational Ocean Acoustics” παρατίθεται στο Σχήμα 2.1
.

Οι αρνητικές και οι θετικές συχνότητες ταυτίζονται κατ’ απόλυτη τιμή ανν το πεδίο του
χρόνου είναι πραγματικό.
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Σχήμα 2.1 Σήμα στο πεδίο του χρόνου

2.2 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier
Προς διευκόλυνσή μας, μπορούμε να προσεγγίσουμε αριθμητικά τα ζεύγη του
μετασχηματισμού Fourier. Χρησιμοποιώντας το πεπερασμένα διακριτό ανάλογο των
σειρών Fourier, μετατρέπουμε τις ακολουθίες των αριθμών (πραγματικών και
φανταστικών) σε μιγαδικές ακολουθίες διατηρώντας την πληροφορία του αρχικού
σήματος. Αυτή η μετατροπή γίνεται από τον Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier
(Discrete Fourier Transform, DFT) και η συμβολή αυτού στην επεξεργασία των
σημάτων είναι καταλυτική. Ο μετασχηματισμός Fourier μιας περιοδικής συνάρτησης
περιόδου 𝑇, αποτελείται από μια διακριτή αλληλουχία παλμών και έτσι η συνάρτηση
𝑓(𝑡) εκφράζεται με σειρά Fourier και όχι με ολοκλήρωμα όπως στην περίπτωση που η 𝑓
είναι συνεχής συνάρτηση. Έτσι, αν έχουμε μία πεπερασμένη ακολουθία μιγαδικών
αριθμών {𝑓(𝑛)}𝑁−1
𝑛=0 τότε ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier δίνεται από τον τύπο
−
𝐹(𝑚) = ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑓(𝑛)𝑒

2𝜋𝑖𝑛𝑚
𝑁

, ό𝜋𝜊𝜐 𝑚 ∈ {𝑗}𝑁−1
𝑗=0

(2.7)

Και ο αντίστοιχος αντίστροφος μετασχηματισμό Fourier δίνεται από τον τύπο
1

𝑓(𝑛) = 𝑁 ∑𝑁−1
𝑚=0 𝐹(𝑘)𝑒

2𝜋𝑖𝑛𝑚
𝑁

, ό𝜋𝜊𝜐 𝑛 ∈ {𝑗}𝑁−1
𝑛=0

(2.8)

Έτσι, όπως και στο μετασχηματισμό Fourier γράφουμε συμβολικά 𝑓(𝑛) ↔ 𝐹(𝑚) και
εκφράζουμε καθ’ αυτόν τον τρόπο ότι το ζεύγος (𝑓(𝑛), 𝐹(𝑚)) είναι ένα ζεύγος του
διακριτού μετασχηματισμού Fourier.

Ο διακριτός μετασχηματισμό Fourier απαιτεί αρκετές θέσεις μνήμης και αρκετό
χρόνο, οπότε δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος από μόνος του πέραν από μερικές
απλές εφαρμογές του. Για τον λόγο αυτόν, δημιουργήθηκε μία συλλογή αλγορίθμων
για τον γρήγορο υπολογισμό του. Το σύνολο των αυτό λέγεται Γρήγορος
Μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform- FFT), ενώ για τον υπολογισμό του
σήματος από το πεδίο των συχνοτήτων στο πεδίο του χρόνου χρησιμοποιείται
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αντίστοιχα ο Αντίστροφος Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (Inverse Fast Fourier
Transform – IFFT).
Η μέθοδος του διαχωρισμού είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο πεδίο των συχνοτήτων
αποτελεί την θεμελίωση του συνόλου αυτού. Ο αλγόριθμος για τον γρήγορο
μετασχηματισμό Fourier βασίζεται στη συμμετρία των μιγαδικών ριζών της μονάδας
και στην συνεχή διχοτόμηση της αλληλουχίας εισόδου. Κάθε μια από τις μικρότερες
αλληλουχίες επεξεργάζεται ξεχωριστά και γρήγορα. Επομένως, για την αξιοποίηση της
αποτελεσματικότητας της τεχνικής αυτής θα πρέπει η πρωτότυπη αλληλουχία να έχει
μήκος 𝑁 = 2𝑚 , 𝑚 ∈ ℕ. Και πάλι, όμως, υπήρξαν μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο
μειονέκτημα είναι πως δε γνωρίζουμε το χρόνο άφιξης των συχνοτήτων αυτών μέσα
στο σήμα. Επομένως, αποτελεί πλέον ανάγκη η διαμέριση του σήματος σε μικρότερα
τμήματα και η εφαρμογή του μετασχηματισμού σε καθένα από αυτά ξεχωριστά. Για την
αποφυγή αυτού του εμποδίου, θα μπορούσαμε τυπικά να δημιουργήσουμε παράθυρα,
τα οποία θα απέχουν μεταξύ τους μία περίοδο, και θα εφαρμόζουμε στο τμήμα του
σήματος που περιέχεται στο παράθυρο αυτό τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier,
μετατοπίζοντας το παράθυρο κατά μήκος του χρονικού άξονα και επαναλαμβάνοντας
την διαδικασία αυτή, θα έχουμε επεξεργαστεί όλο το σήμα. Αυτή η επεξεργασία γίνεται
από τον παραθυρικό μετασχηματισμό Fourier17.

2.3 Ταχύτητα Ομάδας
Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η διάδοση ενός ηχητικού κύματος, αν σκεφτεί κανείς πως η
διάδοση της διαταραχής γίνεται μέσω κυματοπακέτων18. Όταν το ακουστικό σήμα που
μελετάται είναι ευρυζώνιο, και όχι αρμονικό, ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρει κάθε
ιδιομορφή ακουστική ενέργεια στον κυματοδηγό μπορεί να διαφέρει. Με άλλα λόγια,
κάθε ιδιομορφή έχει την δική της ταχύτητα μεταφοράς της κυματικής ενέργειας, η
οποία καλείται ταχύτητα ομάδας (group velocity)19. Η ταχύτητα ομάδας εξαρτάται από
τη συχνότητα και την οριζόντιο συνιστώσα του αριθμού κύματος 𝜅𝑖 όπου 𝜅𝑖 = √𝜆𝑖 , και
δίνεται από τον τύπο:
𝜕𝜔

𝑢𝑖 = 𝜕𝑘

𝑖

(2.9)

για κάθε τάξη ιδιομορφής 𝑖.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι ο υπολογισμός της ταχύτητας ομάδας για μία συχνότητα ω
που είναι η κεντρική συχνότητα ενός ευρυζώνιου σήματος σε ένα κυματοδηγό, δίνεται
κατά προσέγγιση από τη σχέση:
Η αναπαράσταση αυτή προτάθηκε το 1946 από τον Άγγλο-Ούγγρο νομπελίστα φυσικό
𝐷𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 𝐺𝑎𝑏𝑜𝑟 (1900-1979), ο οποίος έγινε γνωστός από την ανακάλυψη της ολογραφίας και
έλαβε το Nobel το 1979.
18 Τα κυματοπακέτα είναι μία συλλογή από κυματιδιακές μορφές του σήματος που
μεταφέρονται όλες μαζί ως σύνολο. Μάλιστα, σε κάθε τέτοιο σύνολο, όλες οι κυματιδιακές
μορφές ανταλλάσσουν μεταξύ τους ποσό ενέργειας που μεταφέρουν, εκτός από μία , η
ιδιομορφή. Η ιδιομορφή δεν φέρει αυτήν την ιδιότητα. Κάθε ιδιομορφή από την αρχή της
εκπομπής της ως το τέλος δεν ανταλλάσσει το ποσό ενέργειας με καμία άλλη κυματιδιακή
μορφή.
19 Επίσης, αποκαλείται και ταχύτητα ιδιομορφής (modal velocity) ή ακόμη και ταχύτητα
ιδιομορφής ομάδας (modal group velocity) που είναι και πιο κατατοπιστικό.
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𝑢𝑖 (𝜔) =

𝜕𝜔
𝜕𝑘𝑖

2
𝐷 𝑢𝑖,0 (𝑧)
𝑑𝑧
𝜌(𝑧)𝑐 2 (𝑧)

≅ ∫0

(2.10)

όπου D το κάτω σύνορο του κυματοδηγού, 𝑢𝑖,0 (𝑧) η ιδιοσυνάρτηση τάξεως 𝑖 του
αντίστοιχου προβλήματος βάθους, υπολογισμένη στην κεντρική συχνότητα 𝜔0 . Ο
παραπάνω υπολογισμός σε σήμα σχετικά στενού εύρους συχνοτήτων (narrow band
signal).
Έτσι, σε ένα σήμα που αφορά διάδοση σε ένα εύρος συχνοτήτων, σχετικά στενό,
μπορούμε να διακρίνουμε τη διάδοση των κυματοπακέτων από τη συγκέντρωση
ενέργειας σε συγκεκριμένους χρόνους που αντιστοιχούν σε χρόνους άφιξης των
κυματοπακέτων στη θέση του δέκτη που υπολογίζονται από τη σχέση
𝑅
𝑢𝑖

𝑡𝑖 =

(2.11)

όπου R είναι η οριζόντια απόσταση του δέκτη από την πηγή.
Στο Σχήμα 2.2 βλέπομε στο σήμα του σχήματος 2.1 να έχουν υποδειχθεί οι δύο πρώτες
ιδιομορφές διάδοσης όπως καταγράφονται σε ένα δέκτη σε απόσταση 30 Km από την
πηγή.

Σχήμα 2.2 Στο σήμα του σχήματος 2.1 υποδεικνύονται οι δύο πρώτες ιδιομορφές διάδοσης.

Αξίζει να αναφέρουμε πως δεν πρέπει να συγχέουμε τις έννοιες της φασικής ταχύτητας

με την έννοια της ταχύτητας ομάδας. Η φασική ταχύτητα είναι η οριζόντια συνιστώσα
της διάδοσης της φάσης ενός σήματος με μονοχρωματική πηγή (πηγή που εκπέμπει μία
μόνο συχνότητα) και είναι ίση με τον λόγο της κυκλικής συχνότητας με την οριζόντια
𝜔
συνιστώσα του αριθμού κύματος 𝑣𝑖 = 𝜅 , ενώ αν θέλουμε να υπολογίσουμε την οριζόντια
𝜄

συνιστώσα ενός ευρυζώνιου σήματος θα πρέπει να μελετήσουμε τις ταχύτητες ομάδας.
Η φασική ταχύτητα είναι πάντα μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης του ήχου,
δεδομένου ότι για να έχομε κυματικό φαινόμενο θα πρέπει να ισχύει πάντα 𝜅𝑖 < 𝑘.
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2.4 Καμπύλες Διασποράς
Η απεικόνιση της ταχύτητας ομάδας για κάθε ιδιομορφή ακουστικής διάδοσης
συναρτήσει της συχνότητας ονομάζεται καμπύλη διασποράς. Η έννοια της διασποράς
έχει να κάνει με το γεγονός του διαχωρισμού των κυματοπακέτων διάδοσης ενός
ευρυζώνιου σήματος αφού καθένα από αυτά οδηγείται με διαφορετική ταχύτητα
διάδοσης.
Σε ένα ευρυζώνιο σήμα, ο υπολογισμός της ταχύτητας ομάδας σε κάθε συχνότητα
υποδηλώνει στην πραγματικότητα ότι θεωρείται μία κατανομή ενέργειας γύρω από
αυτή τη συχνότητα η οποία οδηγείται στον κυματοδηγό με την εν λόγω συχνότητα κι
αποτυπώνεται η αντίστοιχη ταχύτητα διάδοσης. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν τη σχέση
2.10, μπορούμε να υπολογίσουμε τα δεδομένα της λύσης μας (ιδιοσυναρτήσεις και
ιδιοτιμές) σε κάθε συχνότητα και να παράξουμε τις καμπύλες διασποράς.
Οι καμπύλες διασποράς όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο μας βοηθούν να
αναγνωρίσουμε τη διάδοση των κυματοπακέτων όταν εφαρμοστεί ανάλυση χρόνου
συχνότητας.
Στο βιβλίο των Jensen et al. “Computational Ocean Acoustics” παρατίθεται ένα
παράδειγμα καμπυλών διασποράς, τόσο για τη φασική ταχύτητα όσο και για την
ταχύτητα ομάδας. Στο παράδειγμα αυτό, η πηγή βρίσκεται στα 14𝑚 ενώ ο δέκτης
βρίσκεται στα 86𝑚 βάθος σε θάλασσα βάθους 100𝑚, καθώς η πηγή εκπέμπει στις
συχνότητες μεγαλύτερες από 7.5 𝐻𝑧 και μικρότερες από 22.5 𝐻𝑧. Παρουσιάζονται οι
καμπύλες των τριών πρώτων ιδιομορφών και το περιβάλλον στο οποίο αναφέρονται
είναι ένας απλός κυματοδηγός με ταχύτητα διάδοσης του ήχου ίση με 1500 𝑚/𝑠𝑒𝑐.:

Σχήμα 2.3 Μεταβολή της ταχύτητας ομάδας και της φασικής ταχύτητας συναρτήσει της συχνότητας σε
ένα απλό-ιδανικό κυματοδηγό με ταχύτητα διάδοσης του ήχου ίση με 1500 m/sec
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3ο:
Ανάλυση Χρόνου Συχνότητας και Φασματογράμματα
3.1 Φασματογράφημα
Ως γνωστόν, το σήμα μεταφέρει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών το οποίο μπορούμε
ευκολότερα να λάβουμε μέσω της διαδικασίας της επεξεργασίας σημάτων. Η
επεξεργασία του σήματος για αραιές αναπαραστάσεις σήματος είναι γρηγορότερη και
απλούστερη καθώς τέτοιες αναπαραστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν γράφοντας
το σήμα με συντελεστές από στοιχειώδεις κυματομορφές που ανήκουν σε ένα σύνολοοικογένεια συναρτήσεων (η οποία καλείται «dictionary»). Όπως προαναφέρθηκε,
προτιμάται η αναπαράσταση των σημάτων βάσει των στοιχειωδών κυματομορφών του
λεξικού, τα οποία έχουν ελάχιστη διασπορά στο επίπεδο χρόνου συχνότητας, τα οποία
και αποκάλεσε «άτομα χρόνου-συχνότητας» (gabor-atoms). Έτσι, αν θέσουμε ένα
λεξικό χρόνου-συχνότητας ℋ = {𝑔𝑖 }𝑖∈𝑆 (όπου S ένα σύνολο) όπου ∀𝑔𝑖 ∈ ℋ: ‖𝑔𝑖 ‖ =
1 (∀𝑖 ∈ 𝑆) και κάθε άτομο gabor έχει αρκετά περιοριστεί στο 𝑐𝑡,𝑖 = ∫ 𝑡|𝑔𝑖 (𝑡)|2 𝑑𝑡 με
2
διασπορά 𝜎𝑡,𝑖
= ∫|(𝑡 − 𝑐𝑡 ) 𝑔𝑖 (𝑡)|2 𝑑𝑡. Έτσι, αν θέσουμε ότι ο μετασχηματισμός 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟
+∞

του ατόμου 𝑔𝑖 (𝑡) είναι 𝑔̂𝑖 (𝜔) = ∫−∞ 𝑔𝑖 (𝑡)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 𝑑𝑡, τότε υπάρχει επίσης περιορισμός
1

των ατόμων gabor στη συχνότητα 𝑐𝜔,𝑖 = 2𝜋 ∫ 𝜔|𝑔̂𝑖 (𝜔)|2 𝑑𝜔 με διασπορά στη
2
συχνότητα 𝜎𝜔,𝑖
=

1
∫ |(𝜔
2𝜋

− 𝑐𝜔 ) 𝑔̂𝑖 (𝜔) 𝑑𝜔. Επομένως, παρατηρούμε ότι το εσωτερικό

γινόμενο της συνάρτησης 𝑓 του σήματος και ενός ατόμου gabor (με τη βοήθεια του
𝑃𝑎𝑟𝑠𝑒𝑣𝑎𝑙 τύπου (20)) εξαρτάται κυρίως από τις τιμές τη συνάρτησης του σήματος στο
πεδίο του χρόνου (𝑓(𝑡)) και του μετασχηματισμού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 της συνάρτησης αυτής
(𝑓̂(𝜔)) όπου το άτομο gabor στο χρονικό πεδίο και ο μετασχηματισμός 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 του
ατόμου αυτού (𝑔𝑖 (𝑡) 𝜅𝛼𝜄 𝑔̂𝑖 (𝜔)) είναι μη αμελητέα, δηλαδή για (𝑡, 𝜔) σε ένα ορθογώνιο
2
2
του οποίου το κέντρο είναι στο (𝑐𝑡,𝑖 , 𝑐𝜔,𝑖 ) μεγέθους 𝜎𝑡,𝑖
× 𝜎𝜔,𝑖
:

𝑐𝜔,𝑖

𝑐𝑡,𝑖

+∞
+∞
̂𝑖∗ (𝜔) 𝑑𝜔
Εδώ χρησιμοποιείται το εσωτερικό γινόμενο 〈𝑓, 𝑔𝑖 〉 = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑔𝑖∗ (𝑡) 𝑑𝑡 = ∫−∞ 𝑓̂(𝜔)𝑔
∗
όπου 𝑔𝑖 είναι η μιγαδική συζυγής συνάρτηση του ατόμου gabor 𝑔𝑖 .
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Οι καμπύλες που φαίνονται στους άξονες χρόνου και συχνότητας φέροντας την μορφή
κατανομής 𝑊𝑖𝑔𝑛𝑒𝑟 − 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒 δηλώνουν την κατ’ απόλυτο τιμή του i-οστού ατόμου gabor
και του μετασχηματισμού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 αυτού (𝑔𝑖 (𝑡) 𝜅𝛼𝜄 𝑔̂𝑖 (𝜔) αντίστοιχα)
Σύμφωνα με την αρχή απροσδιοριστίας του 𝐻𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑔, το ορθογώνιο (21) κέντρου
1
(𝑐𝑡,𝑖 , 𝑐𝜔,𝑖 ) έχει εμβαδόν 𝜎𝑡,𝑖 ⋅ 𝜎𝜔,𝑖 ≥ 2 (22).
Με σκοπό, όμως, να υπολογίσουμε την διασπορά συχνοτήτων του ήχου,
χρησιμοποιούμε τα άτομα παραθυρικού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 (𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑒𝑑 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑠)
βασιζόμενη στην ιδέα που προτάθηκε από τον 𝐺𝑎𝑏𝑜𝑟. Στο μετασχηματισμό 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟
αυτόν , δημιουργούμε ένα λεξικό παραθυρικού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 μετασχηματισμού ατόμων τα
οποία δημιουργούνται ως εξής: ένα άτομο παραθυρικού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 μετασχηματισμού με
παραμέτρους 𝑐𝑡,𝑖 𝜅𝛼𝜄 𝑐𝜔,𝑖 , το οποίο θα συμβολίζω ως 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 , όπου για λόγους απλότητας
έχουμε θέσει (𝑐𝑡,𝑖 , 𝑐𝜔,𝑖 ) = (𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) τις ποσότητες αυτές αντίστοιχα, το θεωρούμε ως ένα
συμμετρικό και πραγματικό παράθυρο 𝑔(𝑡) το οποίο έχει μετατοπιστεί κατά 𝑐𝑡 και έχει
διαμορφωθεί κατά 𝑐𝜔 το οποίο έχει μοναδιαία νόρμα για κάθε ζεύγος παραμέτρων.
Επομένως, ένα λεξικό παραθυρικού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 μετασχηματισμού ατόμων είναι το
(23)

𝐷𝑆 = {𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 (𝑡) = 𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔 ⋅𝑡 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )| ‖𝑔𝑐𝑡,𝑐𝜔 (𝑡)‖ = 1}(𝑐

(3.1)

2
𝑡 ,𝑐𝜔 )∈ℝ

Έτσι, ο παραθυρικός (ή βραχύχρονος) μετασχηματισμός 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 υπολογίζεται ως το
εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης του σήματος 𝑓(𝑡) με το παραθυρικού
μετασχηματισμού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 άτομο 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 (𝑡):
+∞

𝑆𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) = 〈𝑓, 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 〉 = ∫−∞ 𝑓(𝑡) ⋅ 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔 ⋅𝑡 𝑑𝑡

(3.2)

Για να υπολογίσουμε, όμως, την ενέργεια της 𝑓 σε μία γειτονιά του (𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) που
περικλείεται σε ένα ορθογώνιο 𝐻𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑔 του ατόμου 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 , πρέπει να υπολογίσουμε
το τετράγωνο του βραχύχρονου μετασχηματισμού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟:
2

+∞

𝑃𝑆 𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) = |𝑆𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 )|2 = |〈𝑓, 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 〉| = |∫−∞ 𝑓(𝑡) ⋅ 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔 ⋅𝑡 𝑑𝑡|

2

(3.3)

Η παραπάνω μέτρηση της πυκνότητας της ενέργειας λέγεται Spectrogram (στα
ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως φασματόγραμμα). Προφανώς το ορθογώνιο
2
2
𝐻𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑔 έχει κέντρο το (𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) και πλευρές 𝜎𝑡,(𝑐
, 𝜎𝜔,(𝑐
όπου ορίζονται από
𝑡 ,𝑐𝜔 )
𝑡 ,𝑐𝜔 )
τις παρακάτω σχέσεις:
2

2

2
𝜎𝑡,(𝑐
= ∫|(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑔𝑐𝑡,𝑐𝜔 (𝑡)| 𝑑𝑡 = ∫|(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔 ⋅𝑡 | 𝑑𝑡 = ∫|𝜏 ⋅ 𝑔(𝜏)|2 𝑑𝜏,
𝑡 ,𝑐𝜔 )

ό𝜋𝜊𝜐 𝜏 = 𝑡 − 𝑐𝑡
Τα ορθογώνια αυτά λέγονται 𝐻𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑔 ορθογώνια.
όπου, αν θέσουμε την συνάρτηση σήματος να είναι 𝑓(𝑡), η ισότητα επιτυγχάνεται αν και μόνο
αν
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2

∃ ((𝑐𝑡,𝑗 , 𝑐𝜔,𝑗 ), (𝑧, 𝑤)) ∈ ℝ2 × ℂ2 : 𝑓(𝑡) = 𝑧 ⋅ 𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔,𝑗 ⋅𝑡−𝑤(𝑡−𝑐𝑡,𝑗 ) , 𝛾𝜄𝛼 𝜅ά𝜋𝜊𝜄𝜊 𝑗 ∈ ℕ. Βασική
προϋπόθεση είναι για την αρχή της απροσδιοριστίας είναι 𝑓 ∈ 𝑳𝟐 (ℝ), όπου δηλαδή είναι
συναρτήσεις πεπερασμένης ενέργειας. ( 𝑳𝟐 (ℝ) = {𝑓 ∈ 𝐶(ℝ): ∫ |𝑓(𝑡)|2 𝑑𝑡 < +∞})
23 Ο παραθυρικός μετασχηματισμό Fourier καλείται και βραχύχρονος μετασχηματισμός 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟
(short-time Fourier transform) αφού το γινόμενο 𝑓(𝑡) ⋅ 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 ) περιορίζει το ολοκλήρωμα
Fourier στην περιοχή 𝑡 = 𝑐𝑡 . Εξ ου και ο συμβολικός δείκτης S στο συμβολισμό του λεξικού
αυτού.
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2
=
(24)𝜎𝜔,(𝑐
𝑡 ,𝑐𝜔 )

1
2
∫|(𝜔 − 𝑐𝜔 )𝑔̂
𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 (𝜔)| 𝑑𝜔 , ό𝜋𝜊𝜐 𝑔̂
𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 (𝜔)
2𝜋
= 𝑔̂(𝜔 − 𝑐𝜔 )e−𝑖𝑢(𝜔−𝑐𝜔 ) (25)
2

1

1

2
Ά𝜌𝛼, 𝜎𝜔,(𝑐
= 2𝜋 ∫|(𝜔 − 𝑐𝜔 )𝑔̂(𝜔 − 𝑐𝜔 )e−𝑖𝑢(𝜔−𝑐𝜔 ) | 𝑑𝜔 = 2𝜋 ∫|𝑤 ⋅ 𝑔̂(𝑤)|2 𝑑𝜔,
𝑡 ,𝑐𝜔 )

ό𝜋𝜊𝜐 𝑤 = (𝜔 − 𝑐𝜔 ) . Τέλος, για λόγους ευκρίνειας φασματογράμματος, απεικονίζουμε
το φυσικό λογάριθμο του φασματογράμματος, όπως αυτό υπολογίστηκε παραπάνω,
2

𝑙𝑛(𝑃𝑆 𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 )) = 𝑙𝑛(|𝑆𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 )|2 ) = 𝑙𝑛 (|〈𝑓, 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝜔 〉| ) =
2

+∞

= 𝑙𝑛 (|∫−∞ 𝑓(𝑡) ⋅ 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 𝑖⋅𝑐𝜔 ⋅𝑡 𝑑𝑡| )

(3.4)

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να απεικονίσουμε την ανάλυση του σήματος στο πεδίο
χρόνου συχνότητας μέσω αυτού του ειδικού γραφήματος που καλούμε
φασματογράφημα. το γράφημα αυτό μας διαφωτίζει για τις πιθανές περιοχές του
ακουστικού πεδίου που συσσωρεύεται η πληροφορία του σήματος, διαχωρίζοντας τα
ορθογώνια (𝐻𝑒𝑖𝑠𝑒𝑛𝑏𝑒𝑟𝑔) που φέρουν διαφορετική πιθανότητα συσσώρευσης
πληροφορίας με διαφορετικό χρώμα της χρωματικής παλέτας, όπου η χρήση αυτής
γίνεται κατά αύξουσα σειρά των χρωμάτων26. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε πως
μετασχηματίζεται το γράφημα του σήματος στο πεδίο του χρόνου στο
φασματογράφημα. Επιπροσθέτως, το ευρυζώνιο σήμα δεν μπορεί να διαδοθεί σε όλο το
φάσμα των συχνοτήτων (βλ. συχνότητα αποκοπής) το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί σε
ένα φασματογράφημα.

3.2 Ανάλυση χρόνου-συχνότητας
Μέχρις στιγμής έχουμε δει ότι στην επεξεργασία σήματος, η ανάλυση χρόνου
συχνότητας απαρτίζεται από τις τεχνικές που μελετούν το σήμα στο πεδίο του χρόνου
και της συχνότητας ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ποικίλες αναπαραστάσεις χρόνουσυχνότητας. Αντί για να δούμε ένα μονοδιάστατο σήμα (μία συνάρτηση, είτε
πραγματική είτε με μιγαδικές τιμές, της οποίας το πεδίο ορισμού είναι η πραγματική
ευθεία) και κάποιον μετασχηματισμό (μία άλλη συνάρτηση όπου το πεδίο ορισμού είναι
η πραγματική ευθεία, που προέκυψε από την αρχική μέσω ενός μετασχηματισμού), η
ανάλυση χρόνου συχνότητας μελετάει ένα δισδιάστατο σήμα- μία συνάρτηση της
οποίας το πεδίο ορισμού είναι ένα δισδιάστατο πραγματικό επίπεδο, αποκτημένο από
το σήμα μέσω του μετασχηματισμού χρόνου- συχνότητας. Το μαθηματικό προνόμιο
αυτής της μελέτης είναι ότι οι συναρτήσεις και ο μετασχηματισμός αυτών είναι πολύ
στενά συνδεδεμένοι, και μπορούμε να τις καταλάβουμε καλύτερα όταν τις μελετάμε
από κοινού, παρά ξεχωριστά. Γιατί μας βολεύει περισσότερο η ανάλυση χρόνουσυχνότητας; Η κλασική θεωρία της Fourier ανάλυσης υποθέτει ότι τα σήματα είναι
Η διασπορά γύρω από το (𝑐𝑡 , 𝑐𝜔 ) είναι ανεξάρτητη από την επιλογή του σημείου αυτού.
Τα παραθυρικού μετασχηματισμού 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 άτομα είναι άρτιες συναρτήσεις. άρα είναι
συμμετρικές ως προς τα κέντρα τους, το ίδιο και οι μετασχηματισμοί 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 των ατόμων
αυτών.
26 Η σειρά των χρωμάτων ορίζεται από την χρωματική κλίμακα αναφοράς. Τα χρώματα της
κλίμακας που έχουμε επιλέξει χρησιμοποιούνται κατά αύξουσα σειρά σύμφωνα με τα Hz
εκπομπής του εκάστοτε χρώματος.
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άπειρα ως προς το χρόνο ή περιοδικά, ενόσω πολλά σήματα στην πραγματικότητα είναι
βραχύχρονα, και αλλάζουν αρκετά κατά την διάρκειά τους. Για παράδειγμα, τα
παραδοσιακά μουσικά όργανα δεν παράγουν άπειρη διάρκειας ημιτονοειδή, αλλά
αντιθέτως, ξεκινούν ισχυρά και μειώνονται σταδιακά. Αυτό δεν μπορεί να
αναπαρασταθεί επαρκώς με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες παροτρύνουν την
ανάλυση χρόνου συχνότητας. Μία από τις πιο βασικές μορφές της ανάλυσης χρόνουσυχνότητας είναι ο βραχύχρονος μετασχηματισμός Fourier, αλλά πιο εκλεπτυσμένες
τεχνικές έχουν αναπτυχθεί. Που στοχεύει, όμως, η μελέτη αυτή; Που μας βοηθάει να
μελετήσουμε μέσω της ανάλυσης του σήματος στο πεδίο χρόνου συχνότητας;

3.3 Λύση Προβλήματος Αντιστροφής και Κανονικές Ιδιομορφές
Στα μαθηματικά, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κλάδος εν
ονόματι «προβλήματα αντιστροφής». Το πρόβλημα αντιστροφής σε κάθε επιστήμη
είναι η διαδικασία υπολογισμού βάσει ενός συνόλου από παρατηρήσεις τους
αιτιολογικούς παράγοντες που παρήγαγαν τις παρατηρήσεις αυτές. Γνωρίζοντας τις
ιδιομορφές, είδαμε ότι οι κανονικές ιδιομορφές είναι αυτές που φέρουν τα βασικά
χαρακτηριστικά του σήματος. Επομένως, αν παρακολουθήσουμε την τροχιά των
κανονικών ιδιομορφών θα μπορέσουμε να εξάγουμε μερικές από τις βασικές ιδιότητες,
όχι μόνο του σήματος, αλλά και του ηχητικού πεδίου. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η
εκάστοτε κανονική ιδιομορφή φέρει μία συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας, η οποία δεν
ανταλλάσσεται μεταξύ των κανονικών ιδιομορφών. Η σειρά με την οποία μεταφέρεται
η ενέργεια, οι χρόνοι άφιξης των ιδιομορφών, οι ταχύτητες ομάδας και οι φασικές
ταχύτητες καθώς και οι συχνότητες που εκπέμπεται το σήμα μας είναι οι βασικοί
πληροφοριοδότες μας για την αναδόμηση του ηχητικού σήματος παραλείποντας την
εισαγωγή του θορύβου. Οι αλλοιώσεις που έχει υποστεί το σήμα, οι καθυστερήσεις των
κανονικών ιδιομορφών (άρα και η μείωση της ταχύτητας ομάδας των ιδιομορφών
αυτών) και η οποιαδήποτε ανωμαλία της φασικής ταχύτητας αποτελούν την βασική
χαρτογράφηση του ηχητικού πεδίου. Επομένως, με την ανάλυση του σήματος στο πεδίο
χρόνου - συχνότητας μπορούμε να ερμηνεύσουμε το ακουστικό πεδίο και να λύσουμε
αντίστροφα προβλήματα ακουστικής διάδοσης.
Μία οπτική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης χρόνου συχνότητας,
είναι το φασματογράφημα (spectrogram). Το γράφημα αυτό προκύπτει από το
βραχύχρονο μετασχηματισμό Fourier (Short-Time Fourier Transform) και αποτυπώνει
την ένταση του ακουστικού σήματος εν συναρτήσει του χρόνου σε διάφορες
συχνότητες που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη κυματομορφή. Ειδικώτερα, εκφράζει
τον τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα ενέργειας ποικίλουν σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Η μαθηματική περιγραφή του spectrogram δίνεται, όπως ήδη έχουμε δει από τη
σχέση:
+∞

PS 𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝑤 ) = |𝑆𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝑤 )|2 = |∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 −𝑖𝑐𝑤 𝑡 𝑑𝑡|

2

(3.5)
και δηλώνει την πυκνότητα ενέργειας της 𝑓 σε μια γειτονιά χρόνου-συχνότητας (𝑐𝑡 , 𝑐𝑤 ).
Δεδομένου ότι 𝑔 συμμετρικό πραγματικό παράθυρο 𝑔(𝑡) = 𝑔(−𝑡), τέτοιο ώστε:
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𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝑤 (𝑡) = 𝑒 𝑖𝑐_𝑤𝑡 𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )
𝜅𝛼𝜄
‖𝑔𝑐𝑡,𝑐𝑤 ‖ = 1, ∀(𝑐𝑡 , 𝑐𝑤 ) ∈ ℝ2

(3.6)

και ο Windowed Fourier Transform μια συνάρτησης 𝑓 ∈ 𝐿2 (ℝ) είναι27:
+∞

𝑆𝑓(𝑐𝑡 , 𝑐𝑤 ) = 〈𝑓, 𝑔𝑐𝑡 ,𝑐𝑤 ⟩ = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝑐𝑡 )𝑒 −𝑖𝑐𝑤 𝑡 𝑑𝑡

(3.7)

Ένα κατατοπιστικό παράδειγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε τα άνωθεν είναι το
ακόλουθο:

Σχήμα 2.1 Γράφημα σήματος στο πεδίο του χρόνου

Σχήμα 2.2 Βλέπουμε το φασματογράφημα του σήματος.

Στο παράδειγμα αυτό βλέπουμε με την αλλαγή της χρωματικής κλίμακας πόσο έντονη
είναι η ακουστική ενέργεια που φέρουν οι ιδιομορφές (κυρίως οι πρώτες τέσσερις από
τα αριστερά) και φαίνεται η συγκέντρωση ενέργειας σε κυματοπακέτα. Όμως, δεν
μπορούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα της έντασης της ακουστικής ενέργειας που φέρει
η κάθε ιδιομορφή.

Οι συναρτήσεις που περιγράφουν τα σήματα είναι διακριτές, χάριν απλότητος όμως τις
μελετάμε ως συνεχείς συναρτήσεις, αφού οι ιδιότητες είναι παρόμοιες.
27

25

3.4 Ανάλυση Χρόνου-Συχνότητας και Καμπύλες Διασποράς
Η ανάλυση του σήματος από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων γίνεται
αρκετά περίπλοκη με τις προϋποθέσεις για την σωστή εφαρμογή της ανάλυσης αυτής.
Όπως και σε κάθε άλλο μαθηματικό εργαλείο, έχει εφευρεθεί ένας τρόπος επαλήθευσης
των αποτελεσμάτων, ο οποίος επεκτείνει τις δυνατότητες της ανάλυσης και της
επεξεργασίας του σήματος. Ένας τρόπος επαλήθευσης της ανάλυσης του σήματος είναι
οι καμπύλες διασποράς της ταχύτητας ομάδας ως προς τις συχνότητες. Συχνά γίνεται
προσπάθεια αναγνώρισης καμπυλών διασποράς σε πραγματικά σήματα και τα
συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες καμπύλες διασποράς συνθετικών σημάτων με απώτερο
σκοπό την ανάκτηση των χαρακτηριστικών που περιβάλλοντος και της πηγής. Η
εφαρμογή αυτή των καμπυλών διασποράς δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην παρούσα
εργασία μιας και ξεφεύγει του θέματος αυτής.
Εφαρμόζοντας τις καμπύλες διασποράς στο φασματογράφημα που έχει ήδη δειχθεί
(Εικόνα 2.1) όπου έχουν αποτυπωθεί οι καμπύλες διασποράς επί του
φασματογραφήματος. Παρατηρούμε πως με την χρήση των καμπυλών διασποράς, οι
οποίες επαληθεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας ως προς την
διάδοση της ηχητικής ενέργειας, μπορούμε να μετρήσουμε τις ιδιομορφές, μία
δυνατότητα που δεν έχει η απεικόνιση του φασματογραφήματος.

2.2 Εικόνα Φασματογραφήματος: Οι καμπύλες διασποράς επαληθεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης
χρόνου-συχνότητας. Παρατηρούμε πως η έβδομη καμπύλη διασποράς δεν αντιστοιχεί σε μεγάλη
συγκέντρωση ακουστικής ενέργειας, στο οποίο θα αναφερθούμε στο τελευταίο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4Ο
Modeling Θορύβου:
Ερμηνεία Μοντελοποίησης Θορύβου και ο Λόγος Σήματος δια του
Θορύβου
Ας γυρίσουμε και πάλι στο αρχικό μας πείραμα. Αν μπορέσουμε και εκτελέσουμε το
πείραμα με χρήση ενός υδροφώνου για την λήψη του ήχου, θα παρατηρούσαμε πως έχει
ληφθεί, μαζί με τον ήχο που θέλουμε να λάβουμε, μία αλλοίωση του επιθυμητού
σήματος. Αυτό το σήμα είναι μία υπέρθεση τυχαίων σημάτων που έχουν παραχθεί στον
βυθό της θάλασσας και συνηθίζουμε να το αποκαλούμε ως θόρυβο. Τα τυχαία αυτά
σήματα που συμβάλλουν στην δημιουργία του θορύβου, χωρίζονται σε πολλές
κατηγορίες. Κάποιες από αυτές είναι τα σήματα που παράγονται και εκπέμπονται στις
πιο χαμηλές συχνότητες, είναι τα σεισμικά κύματα τα οποία παράγονται υποθαλάσσια.
Ύστερα, τα σήματα με εύρος συχνοτήτων από 10 Hz έως 500 Hz προκαλούνται από τα
πλοία (με βασική πηγή την έλικα) και καλείται θόρυβος ναυσιπλοΐας. Έπειτα, ο
θόρυβος των επιφανειακών κυμάτων, όπου επηρεάζεται από το ύψος, την ταχύτητα
του επιφανειακού κύματος, ακόμα και από την κατάσταση της θάλασσας ο οποίος
μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20kHz. Επίσης, ένας ακόμη παράγοντας παραγωγής
θορύβου είναι οι βιολογικοί οργανισμοί, όπως είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά και οι
παροδικές ανθρώπινες δραστηριότητες, λόγου χάρη σεισμικές δονήσεις εφαρμογές
πολεμικών ναυτικών, διασκόπηση βυθού και πολλά ακόμη. Όμως, δεν μας φαίνονται
χρήσιμη η υπέρθεση όλων αυτών των σημάτων. Οπότε, χρησιμοποιούμε μερικές
τεχνικές που απορρίπτουν τα σήματα που εκπέμπονται σε συχνότητες που επιλέγουμε.
Με αυτό τον τρόπο αποθορυβοποιούμε το σήμα, δηλαδή να απομονώσουμε τον θόρυβο.
Αυτοί οι κανόνες λέγονται φίλτρα28. Έτσι, οι μαθηματικοί και οι γεωφυσικοί των
προηγούμενων αιώνων εξήγησαν μαθηματικώς την ένταση του θορύβου βάση της
ενέργειας που εμπεριέχει. Το πρώτο βήμα είναι να μετρήσουμε τα μέσα τετραγωνικά
μεγέθη του σήματος σε μία πεπερασμένη διάρκεια T. Η διάρκεια αυτή περιορίζεται να
είναι μεγαλύτερη από την περίοδο της χαμηλότερης σημαντικής συχνότητας που
υπολογίζουμε να έχουμε στο φάσμα του ήχου. Έτσι, η μέση τετραγωνική τιμή της
1 𝑇
μέτρησης του δείγματος είναι ⟨|𝑛(𝑡)|2 ⟩ = ∫0 |𝑛(𝑡)|2 𝑑𝑡 με μετασχηματισμό Fourier που
𝑇

συμβολίζεται με 𝑆(𝑓) του οποίου το τετράγωνο της νόρμας (|𝑆(𝑓)|2 ) είναι η φασματική
πυκνότητα του θορύβου και συμβολίζεται ως 𝑆𝑛𝑛 (𝑓). Συνηθίζεται να αναφέρουμε
συνήθως το φασματικό επίπεδο στις μετρήσεις του θορύβου. Το φασματικό επίπεδο
ορίζεται από το δεκαπλάσιο του λογαρίθμου του κλάσματος του διπλάσιου του
φασματικού πεδίου διά του τετραγώνου μέτρου της ακουστικής πίεσης αναφοράς,
2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)

δηλαδή 10𝑙𝑜𝑔 ([

2

|𝑝𝑟𝑒𝑓 |

]) 29. Η σχέση αυτή, αν ολοκληρωθεί στην ενεργό περιοχή των

συχνοτήτων, μας οδηγεί στον τύπο του επιπέδου του θορύβου, ο οποίος
χρησιμοποιείται και στην εξίσωση SONAR.
Έτσι, αν είχαμε σταθερό επίπεδο θορύβου, τότε έχουμε:

Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα χαμηλοπερατά (low-band filters), υψιπερατά (high-pass
filters), ζωνοπερατά (band-pass filters) και ζωνοφρακτά (band-stop filters) φίλτρα, τα οποία
επιτρέπουν να περάσουν μόνο τις χαμηλές συχνότητες, τις υψηλές συχνότητες, τις μέσες
συχνότητες ή της ακραίες συχνότητες αντίστοιχα, καθώς τις υπόλοιπες τις απορρίπτουν.
29 Η ποσότητα αυτή είναι η μοντελοποίηση του θορύβου της θάλασσας.
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𝛮 = 10𝑙𝑜𝑔 ([

𝑁
𝑁
2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)
2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)
2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)
10 ⇔ ∫
10 𝑑𝐵 ⇔
⇔
=
10
𝑑𝐵
=
∫
10
])
2
2
2
|𝑝𝑟𝑒𝑓 |
|𝑝𝑟𝑒𝑓 |
|𝑝𝑟𝑒𝑓 |
𝐵
𝐵

⇔𝐵

2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)
2

𝑁

= 1010 𝐵, ∀𝑓 ∈ 𝐵

|𝑝𝑟𝑒𝑓 |
Συνεπώς, 𝑁𝐿 = 10𝑙𝑜𝑔 (𝐵

2𝑆𝑛𝑛 (𝑓)
2

|𝑝𝑟𝑒𝑓 |

𝑁

) = 10 log (1010 𝐵) = 𝑁 + 𝑙𝑜𝑔(𝐵), όπου Β είναι η

ενεργός περιοχή των συχνοτήτων.
Συνεπώς, δοθέντος σήματος, του οποίου η φασματική ανάλυση μας έχει δώσει την
μέτρηση στο πεδίο των συχνοτήτων 𝐹(𝑓), τότε ορίζουμε το πηλίκο 𝑆/𝑁 =

|𝐹(𝑓)|2
𝑆𝑛𝑛(𝑓)

να

είναι λόγος του σήματος ως προς το θόρυβο. Αν θέλουμε να το εκφράσουμε σε μονάδες
|𝐹(𝑓)|2

dB, τότε υπολογίζουμε την έκφραση 𝑆⁄𝑁 = 10 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑆

𝑛𝑛(𝑓)

).

4.1 Παράμετροι Δειγματοληψίας
Για να μπορέσουμε να απεικονίσουμε και να μελετήσουμε ορθώς το σήμα και τις
ιδιότητές του, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία στρατηγική όπου θα εξασφαλίσουμε
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Οπότε, θα ακολουθήσουμε σίγουρα τις εξής
αρχές:
➢ Κριτήριο Nyquist
Αν θέσουμε ως πλήθος δειγμάτων συχνότητας ανά μονάδα χρόνου ως την
μεταβλητή 𝑓𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑓𝑠 , τότε αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το
διπλάσιο του αθροίσματος της κεντρικής συχνότητας (𝑓_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙) με το πλάτος
της πηγής. Δηλαδή, αν 𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑓𝑐 η κεντρική συχνότητα, 𝑓𝑠 η συχνότητα
δειγματοληψίας και 𝑓𝑑𝑑 είναι το πλάτους του Gaussian φίλτρου τότε οφείλω να
𝑓

ικανοποιήσω τη συνθήκη 𝑓𝑑𝑑 + 𝑓𝑐 ≤ 2𝑠 . Αρκεί, λοιπόν, να βρω έναν τρόπο να
υπολογίζω το πλήθος δειγμάτων συχνότητας ανά μονάδα χρόνου (𝑓𝑠 ). Αφού
είναι το πλήθος δειγμάτων που λαμβάνω στη μονάδα του χρόνου, τότε είναι το
𝑁
πηλίκο T όπου 𝛵 η περίοδος του σήματος. Η περίοδος όμως μπορεί να
1

υπολογιστεί ως το αντίστροφο του βήματος συχνότητας 𝑑𝑓, δηλαδή 𝑇 = 𝑑𝑓.
➢ Επίσης, πρέπει να προσέξω ότι η αρχική συχνότητα 𝑓0 πρέπει να μην ανήκει
στην περιοχή 𝛮(𝑓𝑐 , 𝑓𝑑𝑑) = [𝑓𝑐 − 𝑓𝑑𝑑, 𝑓𝑐 + 𝑓𝑑𝑑], αλλά η 𝑓𝑁𝑓 να ανήκει στην
προγεγραμμένη περιοχή, διαφορετικά μελετάμε ένα πρόβλημα χωρίς πηγή!
➢ Για απλούστευση, οι όροι που αντιπροσωπεύουν τον εκάστοτε συντελεστή
εξασθένισης, την εκάστοτε τραχύτητα, τον τρόπο άθροισης της ακουστικής
πίεσης, ταχύτητα διατμητικών κυμάτων και κάποιους δείκτες (όπως δείκτες
εκτύπωσης σχολίων για την τραχύτητα κλπ) θα παραμένουν σε κάθε πείραμα
αμετάβλητοι και θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν στο πρότυπο
παράδειγμα.
➢ Τέλος, το πλήθος σημείων της διακριτοποίησης του χρονικού παραθύρου
επιλέγω να είναι δύναμη του 2 ώστε να μπορέσω να εφαρμόσω το γρήγορο
μετασχηματισμό Fourier.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, γνωρίζουμε ότι ο αναμενόμενος χρόνος άφιξης σε κάθε
γράφημα που δεν μεταβάλλεται η οριζόντια απόσταση των δεκτών από την πηγή
(𝑟𝑚𝑖𝑛 , 𝑟𝑚𝑎𝑥 ), η διαφορά του βάθους της πηγής με το βάθος του δέκτη (𝑧0 − 𝑧min ) ή η
ταχύτητα του ήχου σε κάποια από τα σημεία του profile ταχύτητας (𝑐𝑗 (𝑖), ∀(𝑗, 𝑖) ∈

{𝑤, 𝑏} × {0, … , max(𝑛𝑑1 , 𝑛𝑑2 )}) θα είναι 𝑡𝑎𝑟𝑟 =

𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑐

.

Επίσης, σε όσα γραφήματα δεν μεταβάλλεται το βήμα συχνοτήτων (𝑑𝑓) θα
1
παρατηρούμε συνέχεια ότι η περίοδος θα ισούται με 𝑇 = 𝑑𝑓
Πως γίνεται όμως η εισαγωγή του θορύβου;
Ο γενικός αλγόριθμος που ακολουθήσαμε είναι ο εξής:
• Ας υποθέσουμε ότι s είναι το διάνυσμα το οποίο αναπαριστά το διαδιδόμενο
σήμα. Θέλουμε να παράγουμε ένα διάνυσμα r που θα αντιπροσωπεύει το σήμα
μετά την εισαγωγή του προστιθέμενου λευκού Γκαουσσιανού θορύβου
(Additive White Gaussian Noise- AWGN). Η ποσότητα του ήχου που
προστίθεται ελέγχεται από το λόγο σήματος προς θόρυβο (Signal to Noise
Ratio- SNR).
• Ας θέσουμε το δοσμένο λόγο της διαδικασίας της δειγματοληψίας (στην
συχνότητα δειγματοληψίας που είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το ρυθμό
Nyquist) ως L, για το μοντέλο αναπαράστασης της κυματομορφής. Από την
άλλη, αν χρησιμοποιούμε μοντέλα που βασίζονται στην μιγαδική απεικόνιση,
τότε θέτουμε το L=1 (όπως έχουμε εφαρμόσει στα δικά μας τεχνητά σήματα).
• Έστω το N να συμβολίζει το μήκος του διανύσματος s. Τότε η δύναμη του
1
σήματος30 για το διάνυσμα s μπορεί να μετρηθεί ως 𝑃 = 𝐿 ⋅ ∑𝑁−1
𝑖=0 𝑠𝑖
𝑁

• Η απαιτούμενη δύναμη της φασματικής πυκνότητας του διανύσματος του
𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝜂 𝜏𝜊𝜐 𝜎ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍
θορύβου n υπολογίζεται ως εξής: 𝑁0 = 𝜀𝜋𝜄𝜃𝜐𝜇𝜂𝜏ό𝜍 𝜆ό𝛾𝜊𝜍 𝜎ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜃ό𝜌𝜐𝛽𝜊
•

Θεωρούμε το μιγαδικό IQ31 επίπεδο για κάθε ψηφιακή τροποποίηση. Η
απαιτούμενη διασπορά του ήχου (δηλαδή η δύναμη του ήχου) για να παραχθεί
𝑁
Γκαουσσιανός τυχαίος θόρυβος, υπολογίζεται ως 𝜎 2 = 20 .

• Εφόσον δεν μελετάμε μιγαδικά σήματα, τότε το παραγόμενο διάνυσμα του
θορύβου n θεωρούμε ότι είναι μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθάει την
κανονική κατανομή με μηδενική μέση τιμή και με την διασπορά που
υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα. Η δειγματοληψία αυτή γίνεται με τη
μέθοδο importance sampling.
𝑛~𝒩(0, 𝜎 2 )
• Τέλος, προσθέτουμε το παραγόμενο διάνυσμα του θορύβου (n) στο σήμα (s).
𝑟 =𝑠+𝑛
Συνεπώς, ο θόρυβος είναι μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανομή με
μηδενική μέση τιμή και διασπορά που ελέγχει το λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR).

4.2 Παράδειγμα Εισαγωγής Θορύβου
Ένα παράδειγμα που έχει εισαχθεί ο θόρυβος είναι το κάτωθεν. Το παράδειγμα αυτό
είναι από το βιβλίο «Modern Acoustics and Signal Processing - Computational Ocean

Με την ποσότητα αυτή μετράμε το ενεργειακό περιεχόμενο του σήματος (η ισχύς του
σήματος)
31 Ένα ημιτονοειδές σήμα με μεταβαλλόμενη γωνία, στον ηλεκτρομαγνητισμό, μπορεί να
αποδομηθεί σε δύο ημιτονοειδή σήματα με μεταβαλλόμενο πλάτος που έχουν μετατοπίσει την
𝜋
φάση τους κατά ένα τεταρτημόριο ( 𝑟𝑎𝑑). Και οι τρείς συναρτήσεις έχουν την ίδια κεντρική
2
συχνότητα. Tέτοιες ημιτονοειδής συναρτήσεις είναι γνωστές ως In-phase και Quadrature όρους.
30

29

Acoustics» των συγγραφέων Finn B. Jensen, William A. Kuperman, Michael B. Porter,
Henrik Schmidt. Με κεντρική συχνότητα του φίλτρου Gauss να είναι 50 Hz και με
πλάτος φίλτρου να είναι 25 Hz (δηλαδή, να φιλτράρεται το εύρος συχνοτήτων 𝐵 =
[25,75]) καθώς το σήμα παράγεται με αρχική συχνότητα 10 Hz μέχρι και 100 Hz με
βήμα διαμερισμού συχνοτήτων να είναι τα 0.125 Hz. Βλέπουμε ότι στην πρώτη εικόνα
έχουμε το σήμα στο πεδίο του χρόνου χωρίς θόρυβο, του οποίου η απεικόνιση είναι
αρκετά καθαρή, δηλαδή υπάρχει συγκεντρωμένη σε μία συγκεκριμένη περιοχή η
εκδήλωση της διαταραχής. Από την άλλη, έχουμε το ίδιο σήμα με εισαγόμενο θόρυβο
στα 5 dB. Εδώ δεν είναι καθαρό το σήμα, αφού υπάρχει μία διαταραχή, η οποία δεν
σχετίζεται με την διαταραχή του ήχου που εκπέμπεται, και εκδηλώνεται με πρόσθετο
πλάτος στην ταλάντωση στην αποτύπωση του σήματος στο πεδίο του χρόνου.

4.1 Εικόνα καθαρού σήματος: Παράδειγμα από το βιβλίο «Modern Acoustics and Signal Processing Computational Ocean Acoustics» των συγγραφέων Finn B. Jensen, William A. Kuperman, Michael B. Porter,
Henrik Schmidt

4.2 Εικόνα του σήματος στο παράδειγμα της εικόνας 4.1 με θόρυβο 5dB.

Αν θέλουμε να δούμε τις ιδιομορφές, θα χρειαστεί να επικαλεστούμε την ανάλυση
χρόνου συχνότητας και τις καμπύλες διασποράς. Έτσι, οι εικόνες 4.3 και 4.4 μας
αποδεικνύουν την ανεκτικότητα του θορύβου, να μην αλλοιώνονται οι ιδιομορφές.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες των φασματογραφημάτων, οι ιδιομορφές έχουν τις
ίδιες ιδιότητες: έχουν την ίδια ομάδα ταχύτητας στο καθαρό και στο θορυβώδες σήμα
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και έχουν τους ίδιους χρόνους άφιξης32. Το παράδειγμα αυτό θα μελετηθεί εκτενώς στο
επόμενο κεφάλαιο.

4.3 Φασματογράφημα παραδείγματος εικόνας 4.1 και εισαγωγή καμπυλών διασποράς

4.3 Φασματογράφημα παραδείγματος εικόνας 4.2 (με θόρυβο 5dB) και εισαγωγή καμπυλών διασποράς

32

Χρόνο άφιξης μίας ιδιομορφής καλούμε την χρονική στιγμή που λαμβάνουμε την συγκεκριμένη ιδιομορφή από το
σημείο λήψης (το σημείο του υδροφώνου)
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5ο
Σχολιασμός και Παράθεση Αποτελεσμάτων
Έχοντας ως στόχο να μελετήσουμε την απεικόνιση χρόνου-συχνότητας σε διαφορετικά
περιβάλλοντα με ή χωρίς θόρυβο, προχωρήσαμε στη συγγραφή ενός κώδικα (σε
γλώσσα προγραμματισμού Python) η ανάλυση του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα
ΙΙΙ.
Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ορισμένα σχόλια που έχουν να κάνουν με την επιλογή
των παραμέτρων που πρέπει να εισαχθούν στον κώδικα προκειμένου να
αντιμετωπισθεί σωστά η ψηφιακή επεξεργασία του σήματος και να αποδοθούν σωστά
τα μεγέθη που υπεισέρχονται στο πρόβλημα όπως π.χ. ο χρόνος άφιξης του σήματος.

5.1 Χρόνος Άφιξης του Σήματος.
Ο Ταχύς μετασχηματισμός Fourier δίδει τη μορφή του σήματος στο πεδίο του χρόνου,
αλλά για το παράθυρο της περιόδου στην οποία βασίζεται ο μετασχηματισμός (βλ
σχόλια ανωτέρω για την επιλογή της περιόδου και του χρονικού βήματος). Ο
αναμενόμενος χρόνος άφιξης του σήματος είναι περίπου ίσος με το πηλίκο την
απόσταση από την πηγή διά της μέσης ταχύτητας του ήχου όπως αυτή περιγράφεται
𝑚
από το προφίλ ταχύτητας . Για παράδειγμα, εάν η μέση ταχύτητα είναι 1500 𝑠 και η
απόσταση από την πηγή είναι η 30000 𝑚 ο αναμενόμενος χρόνος άφιξης θα είναι της
τάξης των 20 𝑠𝑒𝑐. Εάν η περίοδος επανάληψης του σήματος όπως υπολογίζεται από τις
παραμέτρους του μετασχηματισμού (παράθυρο χρόνου) είναι 8 sec o πραγματικός
χρόνος θα υπολογιστεί με προσθήκη δύο κενών παραθύρων των 8 sec, πριν από την
εισαγωγή του σήματος στο πεδίο του χρόνου όπως έχει υπολογιστεί από το
μετασχηματισμό. (βλ. παράδειγμα 1).
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5.2

Παραδείγματα εφαρμογής

Ας δούμε, λοιπόν τα αποτελέσματα που έχουμε συλλέξει
5.2.1 Ένα απλό περιβάλλον Pekeris

1ο παράδειγμα
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος 1ου παραδείγματος

Βάθος θάλασσας
Βάθος πηγής
100𝑚
25𝑚
Οριζόντια
απόσταση Πυκνότητα νερού
𝑘𝑔
δέκτη-πηγής
1000 3
30000 𝑚
𝑚
Ταχύτητα ήχου στο νερό σταθερή και ίση με
1500 𝑚/𝑠𝑒𝑐

Αρχική συχνότητα
𝑓0 = 10 𝐻𝑧

Τελική συχνότητα
𝑓𝑁𝑓 = 100𝐻𝑧

Βάθος δέκτη
20𝑚
Πυκνότητα πυθμένα
𝑘𝑔
1500 3
𝑚
Ταχύτητα ήχου στον
πυθμένα σταθερή και ίση
με
1600𝑚/𝑠𝑒𝑐
Κεντρική συχνότητα
Γκαουσσιανής πηγής
𝑓𝑐 = 50 𝐻𝑧

Ενεργό Εύρος συχνοτήτων του σήματος
[25Hz − 75Hz]
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Ας αρχίσουμε, λοιπόν, με ένα περιβάλλον Pekeris.Το πρώτο παράδειγμα, όπως φαίνεται
και στον πίνακα εισαγωγής δεδομένων που το ορίζει, έχει ως ελάχιστη (αρχική)
συχνότητα τα 10 Hz και εκτείνεται μέχρι την συχνότητα των 100Hz παραγόμενο από
μία Γκαουσιανή ευρυζώνια πηγή με κεντρική συχνότητα τα 50Hz, στην οποία
μελετώνται οι ιδιομορφές, και ο δέκτης βρίσκεται στα 30 km. Το φίλτρο που
εφαρμόζουμε είναι ένα band-pass filter όπου φιλτράρουμε τις συχνότητες 25-75 Hz. H
πηγή, βρίσκεται στα 25 μέτρα βάθος ενώ ο δέκτης βρίσκεται στα 20 μέτρα βάθος (με
γραμμή αναφοράς την επιφάνεια της θαλάσσης). Το profile του ήχου θεωρούμε ότι
είναι σταθερό στην έκταση του νερού με 1500 m/s ενώ στον πυθμένα (ο οποίος είναι
χωρίς ίζημα) διαδίδεται με ταχύτητα σταθερή και ίση με 1600 m/s, καθώς το συνολικό
βάθος της θάλασσας είναι στα 100m. Επίσης, το νερό θεωρούμε πάντα πως έχει
πυκνότητα 1000 𝑘𝑔/𝑚3 καθώς θεωρούμε ότι ο πυθμένας έχει πυκνότητα 1500 𝑘𝑔/𝑚3
με ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στον πυθμένα ίση με 1600𝑚/𝑠𝑒𝑐. Έχοντας
υπολογίσει τις ιδιομορφές στην κεντρική συχνότητα (50Hz), παρατηρούμε ότι η πρώτη
ιδιομορφή έχει ταχύτητα ομάδας 1491.96 𝑚/𝑠 και λαμβάνεται με χρόνο άφιξης 20.1 sec
ενώ η δεύτερη ιδιομορφή έχει 1465.81 𝑚/𝑠 με χρόνο άφιξης 20.47 sec, όπως φαίνεται
στα
γραφήματα
5.1-5.4
.
Ακολουθούν
τα
αποτελέσματα
του
παραδείγματος:

5.1 Εικόνα καθαρού σήματος στο πεδίο του χρόνου με ιχνηθέτηση τους χρόνους άφιξης των
ιδιομορφών.

5.2 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο
σήματος προς θόρυβο 20dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών .
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5.3 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 10dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης.

5.4 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 5dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.

5.5 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου
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5.6 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου
προβλήματος με αποτύπωση των καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών

5.7 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος .

5.8 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.
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5.9 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος .

5.10 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών

5.11 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του θορυβώδους σήματος με εισαγωγή
θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος.
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5.12 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

Παρατηρούμε στις εικόνες 5.1-5.4 το αναμενόμενο : Οι ιδιομορφές έχουν τον ίδιο χρόνο
άφιξης ανεξάρτητα από την εισαγωγή θορύβου και ανεξάρτητα της έντασης του
θορύβου. Πως αποτυπώνεται ο θόρυβος; Ο θόρυβος
στις εικόνες 5.5-5.12
αποτυπώνεται με την ταλάντευση των χρωμάτων μπλε με γαλάζιο ή και με κυανό,
αντιστρόφως ανάλογα με την ένταση του θορύβου. Για την ακρίβεια, είναι
αξιοσημείωτη η συμπεριφορά της απεικόνισης του φασματογραφήματος όταν
εισάγεται ο θόρυβος. Η συχνότητα εμφάνισης του γαλάζιου ή και του κυανού είναι
μεγαλύτερη σε μικρή ένταση του θορύβου απ’ ότι σε μεγάλη ένταση καθώς η διάδοση
των τριών ιδιομορφών φαίνεται τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και στο πεδίο χρόνουσυχνότητας, στο οποίο είναι και πιο εμφανής .
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στο σήμα που απεικονίζεται στο πεδίο του χρόνου,
φαίνεται να υπάρχει ένα τρίτο κυματοπακέτο που διαδίδεται διακριτά από τα
υπόλοιπα, αν και στο γράφημα του σήματος στο πεδίο του χρόνου φαίνονται μόνο δύο
κυματοπακέτα που αντιπροσωπεύονται από τις δύο πρώτες ιδιομορφές. Αυτό
συμβαίνει επειδή στην κεντρική συχνότητα δεν φαίνεται να αποδίδεται σωστά η τρίτη
ιδιομορφή33 και η ενέργεια του τρίτου κυματοπακέτου φαίνεται να μην εκπέμπεται στη
συχνότητα των 50 Hz. Χάρη στην ανάλυση χρόνου-συχνότητας και στην απεικόνιση του
φασματογραφήματος μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη της τρίτης ιδιομορφής.
Επίσης, η δεύτερη ιδιομορφή φαίνεται να φέρει πιο συσσωρευμένη πληροφορία απ’ ότι
οι άλλες δύο.
Συνεπώς, στην κεντρική συχνότητα φαίνονται δύο ιδιομορφές ενώ στην ανάλυση
χρόνου συχνότητα φαίνονται εμφανώς τρία κυματοπακέτα όπου επιβεβαιώνονται με
την βοήθεια των καμπυλών διασποράς
Αυτό μπορεί εύκολα να δειχθεί με έναν απλό τρόπο. Αν σχηματίσουμε μία οριζόντια ευθεία στο
γράφημα στο ύψος 𝑓 = 50𝐻𝑧, θα παρατηρήσουμε ότι η ευθεία αυτή δεν έχει κανένα κοινό
σημείο με την καμπύλη της τρίτης ιδιομορφής. Επομένως, η ιδιομορφή αυτή δεν αποδίδεται
σωστά στην συχνότητα των 50Hz.
33
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5.2.2 Περιβάλλον με μεταβαλλόμενο συναρτήσει του βάθους προφίλ ταχύτητας και
εισαγωγή ιζήματος στον πυθμένα

2ο παράδειγμα
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος 2ου παραδείγματος
Βάθος θάλασσας
Πάχος ιζήματος
Βάθος πηγής
Βάθος δέκτη
83.6 𝑚
14 𝑚
18.3 𝑚
70 𝑚
Οριζόντια
Πυκνότητα νερού
Πυκνότητα
Πυκνότητα
3
απόσταση δέκτηιζήματος
πυθμένα
1000 𝑘𝑔/𝑚
πηγής
1405 𝑘𝑔/𝑚3
1566 𝑘𝑔/𝑚3
15471𝑚
Ταχύτητα ήχου Ταχύτητα ήχου Ταχύτητα ήχου Ταχύτητα ήχου Ταχύτητα ήχου
στο νερό σε στο νερό σε στο νερό σε στο
ίζημα στον πυθμένα
βάθος 0m
βάθος 74.6m
βάθος 83.6m
σταθερή και σταθερή και
1462 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1468 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1462 𝑚/𝑠𝑒𝑐
ίση με
ίση με
1765 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1765 𝑚/𝑠𝑒𝑐
Αρχική συχνότητα
Τελική συχνότητα
Κεντρική
συχνότητα
𝑓0 = 20 𝐻𝑧
𝑓𝑁𝑓 = 150𝐻𝑧
Γκαουσσιανής πηγής
𝑓𝑐 = 85 𝐻𝑧
Ενεργό Εύρος συχνοτήτων του σήματος
[25Hz − 145Hz]
Σε αυτό παράδειγμα ορίζεται ως ελάχιστη (αρχική) συχνότητα τα 20 Hz και εκτείνεται
μέχρι την συχνότητα των 150Hz παραγόμενο από μία Γκαουσιανή ευρυζώνια πηγή με
κεντρική συχνότητα τα 85Hz, στην οποία μελετώνται οι ιδιομορφές, και ο δέκτης
βρίσκεται στα 15471 m. Το φίλτρο που εφαρμόζουμε είναι ένα band-pass filter όπου
φιλτράρουμε τις συχνότητες 25-145 Hz. H πηγή, βρίσκεται στα 18.3 μέτρα βάθος ενώ ο
δέκτης βρίσκεται στα 70 μέτρα βάθος (με γραμμή αναφοράς την επιφάνεια της
θαλάσσης). Το profile του ήχου θεωρούμε ότι αρχίζει γραμμικά αυξανόμενο στην
έκταση του νερού με αρχική ταχύτητα ήχου 1462 m/s καθώς όταν η τιμή της
ταχύτητας φτάσει στην τιμή 1468 m/s (στα 74.6m) τότε φθίνει γραμμικά μέχρι την
αρχική της τιμή, ενώ στον πυθμένα (ο οποίος είναι χωρίς ίζημα) διαδίδεται με ταχύτητα
σταθερή και ίση με 1765 m/s, καθώς το συνολικό βάθος της θάλασσας είναι στα 83.6m.
Επίσης, το ίζημα έχει πυκνότητα 1405𝑘𝑔/𝑚3 και πάχος 14m ενώ ο (ημιάπειρος)
πυθμένας έχει πυκνότητα 1566𝑘𝑔/𝑚3 με ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στον
πυθμένα 1815𝑚/𝑠. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε υπολογίσει τις ιδιομορφές
στην κεντρική συχνότητα των 85Hz. Παρατηρούμε πως στην συχνότητα αυτή
εμφανίζονται 4 ιδιομορφές, οι οποίες έχουν ταχύτητα ομάδας 1459.52 m/s, 1442.44
m/s, 1412.27 m/s 1368.47 m/s αντίστοιχα, καθώς οι αντίστοιχοι χρόνοι άφιξης είναι
10.60 sec, 10.73 sec, 10.95 sec και 11.31 sec. Ακολουθούν τα αποτελέσματα του
παραδείγματος:
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5.13 Εικόνα καθαρού σήματος στο πεδίο του χρόνου με ιχνηθέτηση τους χρόνους άφιξης των
ιδιομορφών.

5.14 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 20dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.

5.15 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 10dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.
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5.16 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 5dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.

5.17 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου

5.18 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου
προβλήματος με αποτύπωση των καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών

41

5.19 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος .

5.20 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

5.21 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος .
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5.22 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

5.23 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του θορυβώδους σήματος με εισαγωγή
θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος.
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5.24 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

Στα γραφήματα 5.13-5.16 φαίνεται πως οι πρώτες δύο ιδιομορφές είναι ισχυρές, καθώς
και η τρίτη ιδιομορφή φαίνεται να διαδίδεται διακριτά στα 85Hz (κεντρική συχνότητα).
Όμως, σύμφωνα με τα γραφήματα αυτά, η τέταρτη ιδιομορφή είναι αρκετά ασθενής.
Μέσω, όμως, της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας (στα γραφήματα 5.17-5.24)
επαληθεύεται η ύπαρξη του τέταρτου κυματοπακέτου αλλά η ενέργεια αυτού δεν
φαίνεται να μπορεί να ληφθεί στα 85Hz, καθώς τόσο η τρίτη και η τέταρτη ιδιομορφή
δεν είναι τόσο ισχυρές όσο οι δύο πρώτες. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η ανάλυση χρόνου
συχνότητας μας δίνει την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε την τέταρτη ιδιομορφή
καθώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη αλλά και την
ένταση του θορύβου.

3ο παράδειγμα
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος 3ου παραδείγματος
Βάθος θάλασσας
Πάχος ιζήματος
Βάθος πηγής
Βάθος δέκτη
100 𝑚
20 𝑚
10 𝑚
30 𝑚
Οριζόντια απόσταση
Πυκνότητα νερού
Πυκνότητα ιζήματος
Πυκνότητα πυθμένα
δέκτη-πηγής
1000 𝑘𝑔⁄𝑚3
1500 𝑘𝑔⁄𝑚3
1800 𝑘𝑔⁄𝑚3
20000 𝑚
Ταχύτητα ήχου
Ταχύτητα ήχου
Ταχύτητα ήχου
Ταχύτητα ήχου
Ταχύτητα ήχου
στο νερό σε
στο νερό σε
στο νερό σε
στο ίζημα
στον πυθμένα
βάθος 0m
βάθος 20 m
βάθος 100 m
σταθερή και ίση
σταθερή και ίση
1505 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1490 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1510 𝑚/𝑠𝑒𝑐
με
με
1800 𝑚/𝑠𝑒𝑐
1800 𝑚/𝑠𝑒𝑐
Αρχική συχνότητα
Τελική συχνότητα
Κεντρική συχνότητα
𝑓0 = 90 𝐻𝑧
𝑓𝑁𝑓 = 220𝐻𝑧
Γκαουσσιανής πηγής
𝑓𝑐 = 150 𝐻𝑧
Ενεργό Εύρος συχνοτήτων του σήματος
[100Hz − 200Hz]
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Στο τρίτο παράδειγμα, έχουμε ορίσει ως ελάχιστη (αρχική) συχνότητα τα 90 Hz και
εκτείνεται μέχρι την συχνότητα των 220Hz παραγόμενο από μία Γκαουσιανή
ευρυζώνια πηγή με κεντρική συχνότητα τα 150Hz, στην οποία μελετώνται οι
ιδιομορφές, και ο δέκτης βρίσκεται στα 20 km. Το φίλτρο που εφαρμόζουμε είναι ένα
band-pass filter όπου φιλτράρουμε τις συχνότητες 100-200 Hz. H πηγή, βρίσκεται στα
10 μέτρα βάθος ενώ ο δέκτης βρίσκεται στα 30 μέτρα βάθος (με γραμμή αναφοράς την
επιφάνεια της θαλάσσης). Το profile του ήχου θεωρούμε ότι αρχίζει γραμμικά να φθίνει
στην έκταση του νερού με αρχική ταχύτητα ήχου 1505 m/s καθώς όταν η τιμή της
ταχύτητας φτάσει στην τιμή 1490 m/s (στα 20m) τότε αυξάνεται γραμμικά μέχρι την
τιμή 1510 m/s, ενώ στον πυθμένα διαδίδεται με ταχύτητα σταθερή και ίση με 1800
m/s, καθώς το συνολικό βάθος της θάλασσας είναι στα 100m. Επίσης, το ίζημα έχει
πυκνότητα 1500 𝑘𝑔/𝑚3 και πάχος 20m καθώς ο (ημιάπειρος) πυθμένας έχει
πυκνότητα 1800 𝑘𝑔/𝑚3 με ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στον πυθμένα ίση με 1800
m/s. Υπολογίζοντας τις ιδιομορφές στην κεντρική συχνότητα των 150Hz παρατηρούμε
ότι εμφανίζονται 9 διαφορετικές ιδιομορφές καθώς οι δύο πρώτες λαμβάνονται σχεδόν
ταυτόχρονα. Η πρώτη ιδιομορφή έχει ταχύτητα ομάδας 1491.13 m/s με χρόνο άφιξης
13.41 sec, η ταχύτητα ομάδας της δεύτερης ιδιομορφής υπολογίζεται να είναι 1492.16
m/s και ο χρόνος άφιξης 13.40 sec, η τρίτη ιδιομορφή έχει ταχύτητα ομάδας 1486.41
m/s με χρόνο άφιξης 13.46 sec, η τέταρτη ιδιομορφή 1475.20 m/s με χρόνο άφιξης
13.56 sec, η πέμπτη 1460.47 m/s με 13.69 sec, η έκτη 1442.24 m/s με 13.87 sec, η
έβδομη 1420.51 m/s με 14.08 sec, η όγδοη 1395.56 m/s με 14.33 sec και η τελευταία
1368.99 m/s με 14.61 sec.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του παραδείγματος:

5.25 Εικόνα καθαρού σήματος στο πεδίο του χρόνου με ιχνηθέτηση τους χρόνους άφιξης των
ιδιομορφών.
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5.26 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 20dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.

5.27 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 10dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.

5.28 Εικόνα θορυβώδους σήματος στο πεδίο του χρόνου με εισαγωγή θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος
προς θόρυβο 5dB με ιχνηθέτηση χρόνων άφιξης ιδιομορφών.
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5.29 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου

5.30 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του καθαρού σήματος του επικείμενου
προβλήματος με αποτύπωση των καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών

5.31 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος .
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5.32 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 20dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

5.33 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος .

5.34 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.
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5.35 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας του θορυβώδους σήματος με εισαγωγή
θορύβου που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος.

5.36 Εικόνα αποτύπωσης της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας θορυβώδους σήματος με εισαγωγή θορύβου
που μας δίδει λόγο σήματος προς θόρυβο 5dB του επικείμενου προβλήματος και αποτύπωση των
καμπυλών διασποράς των ιδιομορφών.

Και σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται οι εικόνες 5.38-5.42 να μας επαληθεύουν την
ανεκτικότητα του θορύβου. Οι ιδιομορφές έχουν πάλι τον ίδιο χρόνο άφιξης
ανεξάρτητα την εισαγωγή θορύβου και ανεξάρτητα της έντασης του θορύβου. Ύστερα,
με τις εικόνες 5.43-5.54 επαληθεύεται πλήρως η προαναφερόμενη ιδιότητα του
θορύβου καθώς φαίνεται να οι ιδιοτιμές να διατηρούν τις ομάδες ταχύτητας, όπως
βλέπουμε στα διαγράμματα διασποράς, ανεξάρτητα της έντασης αλλά και της
εισαγωγής, ολότελα, του θορύβου. O θόρυβος αποτυπώνεται πάλι με την ταλάντευση
των χρωμάτων μπλε, γαλάζιου και κυανού στο θόρυβο με λόγο σήματος προς θόρυβο 5
dB και μειώνεται η συχνότητα εμφάνισης γαλάζιου και κυανού καθώς αυξάνεται ο
λόγος του σήματος προς θόρυβο ενώ καταλήγει η αποτύπωση να περιορίζεται στα
χρώματα του μπλε και γαλάζιου με αρκετά μικρή συχνότητα εμφάνισης του γαλάζιου,
ανεξάρτητα της αποτύπωσης της διέγερσης της πηγής.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει κι άλλο κυματοπακέτο το οποίο δεν φαίνεται να διαδίδεται
στα 150 Hz που γίνεται η μελέτη. Οι δύο πρώτες ιδιομορφές φαίνεται να έχουν σχεδόν
ταυτόχρονα ληφθεί (γι’ αυτό και δεν είναι ευδιάκριτες) ενώ η τρίτη ιδιομορφή φαίνεται
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να λαμβάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την δεύτερη ιδιομορφή, αλλά δεν
είναι ισχυρή στο βάθος αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται στο πεδίο του χρόνο και
επαληθεύεται μέσω της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι
η έβδομη ιδιομορφή φαίνεται να είναι αρκετά ασθενής. Για την ακρίβεια, αν και
μπορούμε να διακρίνουμε όλες τις ιδιομορφές με παρουσία θορύβου (ακόμα και με
υψηλή ένταση θορύβου), η έβδομη ιδιομορφή φαίνεται να μην αποτυπώνεται στο
φασματογράφημα της ανάλυσης χρόνου-συχνότητας με λόγο σήματος προς θόρυβο να
είναι στα 5dB και να αρχίζουμε να την διακρίνουμε από το φασματογράφημα με
εισαγωγή θορύβου με λόγο σήματος προς θόρυβο 10dB έως και στο φασματογράφημα
του καθαρού σήματος (χωρίς θόρυβο) .
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Συμπεράσματα
H διπλωματική εργασία παρουσίασε την ανάλυση χρόνου-συχνότητας
ευρυζώνιων υποβρύχιων ακουστικών σημάτων με χρήση φασματογραφημάτων.
Η ανάλυση αυτή μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη διάδοση του ήχου στη
θάλασσα με τη μορφή κυματοπακέτων. Με την ανάλυση χρόνου-συχνότητας
αξιοποιείται η πληροφορία ως προς τη διάδοση των κυματοπακέτων σε όλο το
φάσμα συχνοτήτων. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη σε αντίστροφα
προβλήματα εκτίμησης της δομής ή της μεταβολής στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Για να δειχθούν τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης χρόνου συχνότητας σε σχέση
με την ανάλυση του σήματος μόνο στο πεδίο του χρόνου, παρουσιάστηκαν
χαρακτηριστικά παραδείγματα ανάλυσης τεχνητών σημάτων προερχόμενων
από Γκαουσσιανές πηγές διέγερσης. Το σήμα στο πεδίο του χρόνου παρήχθη με
χρήση προγράμματος υπολογισμού του ακουστικού πεδίου σε κάθε συχνότητα
του φάσματος (μετά από διακριτοποίηση) και έγινε σύνθεση του πεδίου που
υπολογίζεται σε όλες τις συχνότητες του φάσματος με χρήση του αντίστροφου
διακριτού μετασχηματισμού Fourier, για την απεικόνιση του σήματος στο πεδίο
του χρόνου. Στο σήμα αυτό εφαρμόστηκε η ανάλυση χρόνου συχνότητας.
Έτσι απεικονίζεται ενεργά η διάδοση της ενέργειας του σήματος στις διακριτές
του ιδιομορφές (κυματοπακέτα) . Για την αναγνώριση των ιδιομορφών
χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες διασποράς που παρουσιάζουν τη ταχύτητα
ομάδας σε κάθε συχνότητα του σήματος και συνακόλουθα το χρόνο άφιξης κάθε
ιδιομορφής στο σημείο λήψης. Καταδείχτηκε έτσι και το πλεονέκτημα της
ανάλυσης χρόνου συχνότητας έναντι της απλής καταγραφής του σήματος στο
πεδίο του χρόνου, καθώς η άφιξη κάθε ιδιομορφής στο σημείο λήψης εκτιμάται
στην περίπτωση αυτή με βάση την ταχύτητα ομάδας στην κεντρική συχνότητα
μόνο. Έτσι είναι πιθανό να παραβλεφθούν ιδιομορφές που έχουν ενεργειακό
περιεχόμενο σε άλλες συχνότητες του φάσματος.
Τέλος παρουσιάστηκαν αποτελέσματα με εισαγωγή τεχνητού λευκού θορύβου
στα σήματα, προκειμένου να δειχθεί ότι η ανάλυση χρόνου συχνότητας
παραμένει ικανή να αναγνωρίσει τη διάδοση των ιδιομορφών ακόμη και στην
περίπτωση που ο θόρυβος είναι σημαντικός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κυματοδηγός Pekeris και Εύρεση Ιδιομορφών
Εύκολα, παρατηρούμε ότι η φυσική δομή του προβλήματος φαίνεται να καθοδηγεί το
σήμα. Το μέσο, το οποίο με τα σύνορά του διαδίδει αποδοτικά την κυματική προς μία
συγκεκριμένη κατεύθυνση το ονομάζουμε κυματοδηγό. Μία ειδική περίπτωση
κυματοδηγού, που είναι και υποπερίπτωση στρωματοποιημένου πυθμένα (που έχουμε
ήδη αναλύσει) είναι ο κυματοδηγός Pekeris34. Ο κυματοδηγός αυτός δεν έχει ίζημα
πάχους h, αλλά έχει μόνο το νερό και τον πυθμένα35 (ο οποίος καλύπτει το ημιεπίπεδο
ℝ+ × [𝐷, +∞)), όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω. Αξιοσημείωτο θεωρείται πως στο
περιβάλλον Pekeris έχουμε σταθερή ταχύτητα και δεν μεταβάλλεται συναρτήσει του
βάθους.

Αυτό, βέβαια, υποδηλώνει αλλαγές στους τύπους της πυκνότητας, του αριθμού κύματος
και της κάθετης συνιστώσας της ταχύτητας:
𝜌(𝑧) = {

𝜌1 ,
𝜌2 ,

𝑧 ∈ [0, 𝐷)
= 𝟙[𝑧∈[0,𝐷)] ⋅ 𝜌1 + 𝟙[𝑧∈[𝐷,+∞)] ⋅ 𝜌2
𝑧 ∈ [𝐷, +∞)
𝜔

𝑘1 (𝑧) = 𝑐 ,
1
𝑘(𝑧) = {
𝜔
𝑘2 (𝑧) = 𝑐 ,
2

𝔲(𝑧) = {

𝔲1 (𝑧),
𝔲2 (𝑧),

(ΠΙ.1)

𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝑧 ∈ [𝐷, +∞)

= 𝟙[𝑧∈[0,𝐷)] ⋅ 𝑘1 + 𝟙[𝑧∈[𝐷,+∞)] ⋅ 𝑘2

𝑧 ∈ [0, 𝐷)
= 𝟙[𝑧∈[0,𝐷)] ⋅ 𝔲1 + 𝟙[𝑧∈[𝐷,+∞)] ⋅ 𝔲2
𝑧 ∈ [𝐷, +∞)

(ΠΙ.2)

(ΠΙ.3)

Έτσι, η ακουστική πίεση θα ορίζεται ως εξής:
𝑝 (𝑟, 𝑧),
𝑝(𝑟, 𝑧) = { 1
𝑝2 (𝑟, 𝑧),

𝑧 ∈ [0, 𝐷)
=
𝑧 ∈ [𝐷, +∞)

= 𝟙[𝑧∈[0,𝐷)] ⋅ 𝑝1 (𝑟, 𝑧) + 𝟙[𝑧∈[𝐷,+∞)] ⋅ 𝑝2 (𝑟, 𝑧)
34

(ΠΙ.4)

Ο κυματοδηγός αυτός μελετήθηκε και αναλύθηκε μέσω προβλημάτων σεισμικής διάδοσης από τον
Ισραηλινό-Αμερικανό μαθηματικό γεωφυσικό Chaim Leib Pekeris (1908-1993). Είναι γνωστός για την
συνεισφορά του στην Φασματική θεωρία ατόμων με πολλά ηλεκτρόνια, και συγκεκριμένα στο ήλιο (𝐻𝑒2 ),
και συνέβαλλε στον σχεδιασμό του πρώτου υπολογιστή στο Ισραήλ, τον επονομαζόμενο Weiz.A.C.
(Weizmann Automatic Computer)
35 Ο κυματοδηγός Pekeris είναι μια απλοποιημένη μοντελοποίηση ενός εφικτού πραγματικού ακουστικού
περιβάλλοντος.

52

Για την πηγή που έχουμε θεωρήσει, η ακουστική εξίσωση δίνεται από την συνθήκη
𝜕 2 𝑝 1 𝜕𝑝 𝜕 2 𝑝 1 𝜕𝜌0 𝜕𝑝
1
+
+ 2−
+ 𝑘 2𝑝 =
𝛿(𝑟)𝛿(𝑧 − 𝑧0 )
2
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝜕𝑧
𝜌 𝜕𝑧 𝜕𝑧
2𝜋𝑟
με οριακές συνθήκες και συνθήκες διεπιφανειών:
𝑝1 (𝑟, 0) = 0
{ 𝑝1 (𝑟, ℎ) = 𝑝2 (𝑟, ℎ)
1 𝜕𝑝1 (𝑟,ℎ)
𝜌1
𝜕𝑧

(ΠΙ.5)

1 𝜕𝑝2 (𝑟,ℎ)
𝜕𝑧
2

=𝜌

𝜕

και συνθήκη ακτινοβολίας Sommerfeld για 𝑟 → ∞: 𝑙𝑖𝑚 √𝑟 (𝜕𝑟 − 𝑖 ⋅ 𝑘(𝑧)) 𝑝(𝑟, 𝑧) = 0
𝑟→ +∞

Επίσης, Εφόσον μελετάμε την συμπεριφορά της διάδοσης του ήχου σε μεγάλες
αποστάσεις, αποδεικνύεται ότι, μία ικανή περιοριστική συνθήκη για την συμπεριφορά
του σήματος όσο το βάθος απειρίζεται, είναι ο μηδενισμός της ακουστικής πίεσης, σε
οποιαδήποτε απόσταση από την πηγή. Δηλαδή,
𝑙𝑖𝑚 𝑝(𝑟, 𝑧) = 0, ∀𝑟 ∈ ℝ+

𝑧→∞

(ΠΙ.6)

Το αντίστοιχο πρόβλημα βάθους ορίζεται ως εξής :
𝔲1 (ℎ)
1 𝑑𝔲1
(ℎ)
𝜌 𝑑𝑧
{

= 𝔲2 (ℎ)
=

1 𝑑𝔲2
(ℎ)
𝜌 𝑑𝑧

(ΠΙ.7)

𝔲1 (0) = 0
𝑙𝑖𝑚 𝔲2 (𝑧) = 0

𝑧→∞

Η επίλυση του προβλήματος στον κυματοδηγό Pekeris γίνεται με τον ίδιο τρόπο με
ανάπτυγμα σειράς ιδιοσυναρτήσεων:
max{𝛷𝜎 }

𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝛿 )

𝑝(𝑟, 𝑧) =

∑

𝐴𝑖 (𝑟)𝔲𝑖 (𝑧) +

𝑖=1
+

ό𝜋𝜊𝜐 {𝐴𝑖 (𝑟)|𝐴𝑖 : ℝ ↦ ℝ, ∀𝑖

∫

𝑏(𝜆, 𝑟) 𝔲(𝑧; 𝜆) 𝑑𝜆 ,

min{𝛷𝜎 }
𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ )
∈ {𝑗}𝑗=1 𝜎 }

⊂ ℝ 𝜅𝛼𝜄 𝑏(𝜆): Φ𝜎 ↦ ℝ

Όπου, πάλι, σε μεγάλες αποστάσεις, έχουμε την προσέγγιση (αφού η συνεισφορά των
κυμάτων που αντιπροσωπεύει το συνεχές φάσμα εξασθενεί πολύ γρήγορα μακριά από
την πηγή, άρα θεωρείται αμελητέα)
𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝛿 )

𝑝(𝑟, 𝑧) ≈

∑

𝐴𝑖 (𝑟)𝔲𝑖 (𝑧).

𝑖=1

Αν προσπαθήσουμε σύμφωνα με τις ανωτέρω συνθήκες να επιλύσουμε το Πρόβλημα
Συνοριακών Τιμών S-L ℒ 𝔲 − 𝜆𝔲 = 0 ⇔

𝑑2 𝔲
(𝑧)
𝑑𝑧
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+ (𝑘 2 (𝑧) − 𝜆)𝔲 = 0, θα πρέπει να το

χωρίσουμε σε δύο υποπροβλήματα, ένα για κάθε μέσο, και να εφαρμόσουμε τις
ανάλογες συνοριακές συνθήκες . Έτσι, έχουμε τα ακόλουθα προβλήματα συνοριακών
τιμών
𝑑 2 𝔲1
(𝑧) +
𝑑𝑧
𝑑 2 𝔲2
(𝑧) +
𝑑𝑧

(𝑘12 (𝑧) − 𝜆)𝔲1 = 0, 𝑧 ∈ [0, 𝐷)
𝜅𝛼𝜄

(𝑘22 (𝑧) −

(ΠΙ.8)

𝜆)𝔲2 = 0, 𝑧 ∈ [𝐷, +∞)

με συνοριακές συνθήκες να δίνονται από το πρόβλημα βάθους. Θεωρώντας ότι στα
προβλήματα αυτά ο αριθμός κύματος είναι σταθερός, τότε οι λύσεις των ανωτέρω
προβλημάτων είναι
{

𝔲1 (𝑧) = 𝑐1 𝑒 𝑖𝛾1 𝑧 + 𝑐2 𝑒 −𝑖𝛾1 𝑧
, ό𝜋𝜊𝜐 𝛾1 = √𝑘12 − 𝜆 𝜅𝛼𝜄 𝛾2 = √𝑘22 − 𝜆
𝔲2 (𝑧) = 𝑐3 𝑒 𝑖𝛾2 𝑧 + 𝑐4 𝑒 −𝑖𝛾1 𝑧

(ΠΙ.9)

Ο πρώτος όρος του 𝔲1 περιγράφει το οδεύον κύμα και ο δεύτερος όρος περιγράφει το
κύμα που αποκλίνει. Για να ικανοποιηθεί η συνθήκη για λύση που τείνει στο μηδέν σε
μεγάλα βάθη, θα πρέπει ο όρος 𝔲2 να περιγράφει μόνο αποκλίνοντα κύματα. Δηλαδή να
έχομε 𝑐4 = 0. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν ανακλάται το κύμα στο άπειρο.
Επίσης, ο μόνος τρόπος για να τείνει να μηδενιστεί η λύση καθώς το βάθος απειρίζεται
είναι να είναι φανταστικό το 𝛾2 . Δηλαδή,
𝜆 > 𝑘22

(ΠΙ 10)

Πρέπει, επίσης, η λύση που θα αναπαράγουμε να έχει κυματική συμπεριφορά στο νερό,
τότε πρέπει 𝛾1 ∈ ℝ, συνεπώς,
𝑘12 > 𝜆
(ΠΙ.11)
Συνοψίζοντας τις δύο προγεγραμμένες συνθήκες, καταλήγουμε στον περιορισμό 36
𝑘12 > 𝜆 > 𝑘22

(ΠΙ.12)

Αν εφαρμόσουμε τις αρχικές συνθήκες των 𝔲1 𝜅𝛼𝜄 𝔲2 και αντικαταστήσουμε τις
σταθερές 𝑐1 , 𝑐2 και 𝑐3 τότε καταλήγουμε σε ένα γραμμικό ομογενές σύστημα του οποίου
η ορίζουσα των συντελεστών πρέπει να είναι 0 ώστε να υπάρχει μη τετριμμένη λύση.
Αφού αντικαταστήσουμε τις εκθετικές και τριγονομετρικές συναρτήσεις έχουμε το εξής
σύστημα37:
2𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝛾1 ℎ) 𝑐1 − 𝑐3 = 0
(ΠΙ.13)
{2𝑖𝛾 𝑐𝑜𝑠(𝛾 ℎ) 𝑐 + 𝛾2 𝜌1 𝑐 = 0
1
1
1
𝑖 𝜌 3
2

Άρα για μη μηδενικές λύσεις του συστήματος, πρέπει να ισχύει
𝛾2 𝜌1
2𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝛾1 ℎ) 𝑐1 + 2𝑖𝛾1 𝑐𝑜𝑠(𝛾1 ℎ) = 0 ⇔
𝑖 𝜌2
𝜌 𝛾

⇔ tan(𝛾1 ℎ) = −𝑖 𝜌2 𝛾1
1 2

36

Επομένως έχουμε ότι 𝑘1 > 𝑘2 ⇔

𝜔
𝑐1

>

𝜔
𝑐2

(ΠΙ.14)

⇔ 𝑐2 > 𝑐1 . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η διάδοση του ήχου

στον πυθμένα είναι ταχύτερη από την διάδοση του ήχου στο νερό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πυθμένας είναι
σκληρότερος από το νερό.
37 Υπενθυμίζουμε ότι 𝛾 ∈ ℑ ⇔ 𝛾2 ∈ ℝ
2
𝑖
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Η εξίσωση

(ΠΙ.14) είναι μη γραμμική, καλείται χαρακτηριστική εξίσωση του
𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ )
κυματοδηγού Pekeris η οποία οδηγεί στον υπολογισμό των ιδιοτιμών {𝜆𝑖 }𝑖=1 𝜎 , και
μέσω αυτών των ιδιοσυναρτησεων 𝑢𝑖

55

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπολογισμός των συντελεστών των ιδιομορφών
Υπενθυμίζουμε ότι αναζητούμε λύση του προβλήματος που ορίζεται από τη μη ομογενή
εξίσωση Helmholtz με τον μη ομογενή όρο να δίδεται από τη συνάρτηση δ.
Η θεώρηση αυτή μας παραπέμπει σε πρόβλημα συναρτήσεων Green. Δεν θα
επεκταθούμε σε λεπτομέρειες επίλυσης του προβλήματος αυτού καθώς ξεφεύγει από
το σκοπό της διπλωματικής εργασίας.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε τη μορφή και τις ιδιότητες των συντελεστών των
ιδιοσυναρτήσεων της αναπαράστασης της πίεσης που προκύπτουν από την επίλυση
του προβλήματος. Μπορεί λοιπόν να δειχθεί ότι εφαρμόζοντας την συνθήκη
ορθογωνιότητας των ιδιοσυναρτήσεων που ικανοποιούν το πρόβλημα βάθους, τις
ιδιότητες της κρουστικής συνάρτησης δέλτα (Dirac), και τις συνθήκες του προβλήματος
Green, οι συντελεστές της σειράς όταν αναφερόμαστε σε λύση που αφορά στο νερό,
δίδονται από τις σχέσεις :
1

(1)

𝐴𝑖 = 4𝜌 𝐻0 (√𝜆𝑖 𝑟)𝔲1𝑖 (𝑧0 )

(ΠΙΙ.1)

1

(1)

όπου η συνάρτηση 𝐻0 (𝑧) είναι η συνάρτηση Hankel πρώτου είδους38.
Συνεπώς, η προσέγγιση της λύσης της ακουστικής πίεσης σε μεγάλη απόσταση από την
πηγή δίδεται από τη σχέση :
𝑝(𝑟, 𝑧) ≈

1
)
∑𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ𝛿 𝐻0(1) (√𝜆𝑖 𝑟)𝔲1𝑖 (𝑧0 )𝔲𝑖 (𝑧)
4𝜌1 𝑖=1
−1 (𝑧)

(ΠΙΙ.2)

𝑟≫𝑘

Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση Hankel πρώτου είδους σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να
(1)

2

προσεγγιστεί με αρκετή ακρίβεια μέσω του τύπου 𝐻0 (√𝜆𝑖 𝑟) ≈ √

𝜋√𝜆𝑖 𝑟

𝑒

𝜋
4

𝑖(√𝜆𝑖 𝑟− )

. Έτσι,

αντικαθιστώντας τον τύπο39 αυτόν στη συνθήκη (1.29) καταλήγουμε στον τύπο
𝑝(𝑟, 𝑧) ≈

𝜋
1
2
𝑖(√𝜆𝑖 𝑟− )
𝛿)
4 𝔲 (𝑧 )𝔲 (𝑧)
∑𝑐𝑎𝑟𝑑(Φ
𝑒
√
1𝑖 0 𝑖
𝑖=1
4𝜌1
𝜋√𝜆𝑖 𝑟

𝑟≫𝑘

(ΠΙΙ.3)

−1 (𝑧)

(1)

38

Η γενική συνάρτηση Hankel πρώτου είδους δίνεται από τον τύπο 𝐻𝑛 (𝑧) = 𝐽𝑛 (𝑧) + 𝑖𝑌𝑛 (𝑧) όπου 𝐽𝑛 είναι
η συνάρτηση Bessel πρώτου είδους και 𝑌𝑛 είναι συνάρτηση Bessel δεύτερου είδους. Ένας άλλος τύπος για
(1)

την συνάρτηση Bessel πρώτου είδους είναι 𝐻𝑛 (𝑧) =
𝑑

(1)
𝐻 (𝑧)
𝑑𝑧 𝑛

(1)
𝑛𝐻𝑛 (𝑧)

(1)
𝐻𝑛+1 (𝑧)

1

𝑧 𝑡−1
)
𝑡

+∞ 𝑒 (2)(

∫
𝑖𝜋 0

𝑡 𝑛+1

𝑑𝑡 καθώς η παράγωγός της δίνεται

από τον τύπο
=
−
𝑧
39 Η προσέγγιση της συνάρτηση Hankel πρώτου είδους σε μεγάλες αποστάσεις μας δίνει σημαντικές
πληροφορίες για την συμπεριφορά του ακουστικού πεδίου σε μεγάλες αποστάσεις από την πηγή. Αυτή η
συμπεριφορά του ακουστικού πεδίου είναι χαρακτηριστική σε «κυλινδρικούς» κυματοδηγούς.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Ο κώδικας του προγράμματος, ο οποίος χρησιμοποιεί την συνάρτηση 𝑛𝑚_𝑒𝑥𝑒𝑐 από την
βιβλιοθήκη 𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑟𝑎𝑔. 𝑤𝑎𝑣𝑒𝑝𝑟𝑜𝑝40 . Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως όρισμα τα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚: Είναι το πρόγραμμα το οποίο εκτελεί, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, καλούμε το πρόγραμμα «′𝑚𝑜𝑑𝑒1_𝑎𝑟𝑔′» ,
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒: Εδώ δίνεται η περιγραφή του ακουστικού υποθαλάσσιου
περιβάλλοντος μέσω της μεταβλητής 𝑇𝐸𝑀𝑃𝐿𝐴𝑇𝐸,
𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐: Χρησιμοποιούνται μαζί με την μεταβλητή «𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 » αν θέλουμε να
δώσουμε πολλές παραλλαγές των παραμέτρων. Έχει την τιμή 𝑁𝑜𝑛𝑒
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠: Χρησιμοποιούνται μαζί με την μεταβλητή «𝑡𝑓𝑢𝑛𝑐 » αν θέλουμε να
δώσουμε πολλές παραλλαγές των παραμέτρων. Έχει την τιμή 𝑁𝑜𝑛𝑒.
𝑁: Πλήθος παρατηρήσεων. Γενικά χρησιμοποιούμε τιμές που είναι δυνάμεις του
2 ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητες του Γρήγορου Μετασχηματισμού
Fourier (Fast Fourier Transform). Για την ακρίβεια του δίνουμε την τιμή

2[𝑙𝑜𝑔2 (𝑓0 +𝑁𝑓∗𝑑𝑓)]+1 , όπου με τον τύπο 𝑓0 + 𝑁𝑓 ∗ 𝑑𝑓 υπολογίζουμε την μέγιστη
συχνότητα που περιέχει το σήμα, όπως θα δούμε παρακάτω.
vi.
𝑡𝑚𝑝𝑑𝑖𝑟: Είναι το 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 των 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠. Έχει την τιμή ′/𝑡𝑚𝑝′.
vii.
𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠: Εδώ γράφουμε το όνομα του υπολογιστή που φιλοξενεί τα 𝐶𝑃𝑈 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑠 (ο
οποίος ονομάζεται «𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠𝑡» και φιλοξενεί μόνο 1 𝐶𝑃𝑈 𝐶𝑜𝑟𝑒 . Έχει την τιμή
{′𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠𝑡′: 1}.
viii.
𝑟𝑒𝑠𝑑𝑖𝑟: Δίνουμε το directory των αποτελεσμάτων. Έχει την τιμή 𝑁𝑜𝑛𝑒.
ix.
𝑔𝑒𝑡_𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑠: Δηλώνω αν θέλω να σχεδιάσει το γράφημα της συνάρτησης της
ακουστικής πίεσης- σήμα. Έχει την τιμή 𝑇𝑟𝑢𝑒.
x.
𝑣𝑒𝑟𝑏𝑜𝑠𝑒: Εάν είναι «𝑇𝑟𝑢𝑒» αποθηκεύονται σε ένα αρχείο οι πληροφορίες που
εμφανίζονταν από το πρόγραμμα «mode1» στην αρχική έκδοσή του. Έχει την
τιμή 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒.
Όπως έχω ήδη αναφέρει, το ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ μας περιγράφει
το ακουστικό υποθαλάσσιο περιβάλλον. Χάριν απλότητος, θα παρουσιάσω ένα
παράδειγμα του ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ και θα εξηγήσω την κάθε
παράμετρο:

Η οποία δημιουργήθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Σμαραγδάκη κατά την τέλεση της
μεταπτυχιακής του εργασίας, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση που είχε μελετηθεί από τον κύριο
Μιχαήλ Ταρουδάκη κατά την διδακτορική του διατριβή.
40

57

𝑇𝐸𝑀𝑃𝐿𝐴𝑇𝐸 =
𝑓0 = 55
𝑛𝑓𝑟 = 1
𝑟𝑚𝑖𝑛 = 2000
𝑧0 = 50
𝑛𝑟𝑒𝑠 = 0
𝑘𝑒𝑖𝑔 = 0
𝜌1 = 1000.0
ℎ1 = 200
𝑠0 = 0
𝑁1 = 401
𝑧𝑤 (1) = 0.0
𝑧𝑤 (2) = 200.0
𝑧𝑏 (1) = 200.0
𝑧𝑏 (2) = 300.0
όπου,
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

𝑑𝑓 = 0.5
𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 100
𝑟𝑚𝑎𝑥 = 2000
𝑧𝑚𝑖𝑛 = 50
𝑛𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ = 0
𝑘𝑓𝑢𝑛 = 0
𝜌2 = 1700.0
ℎ2 = 100
𝑠1 = 0
𝑁2 = 101
𝑐𝑤 (1) = 1500.0
𝑐𝑤 (2) = 1550.0
𝑐𝑏 (1) = 1650.0
𝑐𝑏 (2) = 1650.0

𝑁𝑓 = 181
𝑓𝑑𝑑 = 20
𝑟𝑑 = 100
𝑑𝑧 = 10
𝑛ℎ𝑝𝑙 = 0
𝑖𝑐𝑜ℎ = 1
𝜌3 = 1700.0
𝑎11 = 0.000

𝑘𝑔𝑟 = 0
𝑘𝑎𝑚 = 1
𝑛ℎ𝑝𝑟 = 1
𝑚𝑎𝑥𝑚𝑜𝑑 = 199
𝑎𝑐3 = 1650.0
𝑎22 = 0.000

𝑛𝑑1 = 2

𝑛𝑑2 = 2

𝑎𝑐𝑠 = 0
𝑎𝑠𝑠 = 0.0000

𝒇𝟎 : Είναι η αρχική συχνότητα για την οποία θα επιλυθεί το πρόβλημα
𝒅𝒇: Βήμα συχνότητας
𝑵𝒇 : Πλήθος συχνοτήτων που θα επιλυθεί το πρόβλημα
𝒏𝒇𝒓 : Δείκτης για το αν θα ληφθεί υπόψιν το φίλτρο Gauss (τιμή 1) ή όχι (τιμή 0)
𝒇𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 : Κεντρική συχνότητα του φίλτρου Gauss. Επίσης είναι και η συχνότητα
την οποία θα υπολογιστούν οι ταχύτητες των ιδιομορφών. (Κεντρική
συχνότητα πηγής.)
𝒇𝒅𝒅: Πλάτος του φίλτρου Gauss.
𝒓𝒎𝒊𝒏 : Οριζόντια απόσταση από την πηγή που έχει τοποθετηθεί ο πρώτος
δέκτης.
𝒓𝒎𝒂𝒙 : Οριζόντια απόσταση από την πηγή που έχει τοποθετηθεί ο τελευταίος
δέκτης στο μήκος
𝒓𝒅: Βήμα δεκτών στο μήκος
𝒌𝒈𝒓 : Δείκτης για να υπολογισθούν οι ταχύτητες των ιδιομορφών (group
velocities) στη συχνότητα 𝑓_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙. Με την τιμή 1 τις υπολογίζει ενώ με την
τιμή 0 δεν τις υπολογίζει.
𝒛𝟎 : Βάθος πηγής
𝒛𝒎𝒊𝒏: Βάθος πρώτου δέκτη
𝒅𝒛: Βήμα δεκτών στο βάθος
𝒌𝒂𝒎: Πλήθος δεκτών
𝒏𝒓𝒆𝒔: Δείκτης για την δημιουργία του αρχείου «*.res». Με την τιμή 1 τυπώνει τα
σχόλια και τα αποθηκεύει σε αρχείο «*.res» ενώ με την τιμή 0 δεν τα τυπώνει.
𝒏𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉: Δείκτης για την εκτύπωση σχολίων για την τραχύτητα στο ίζημα και
στον πυθμένα στο αρχείο «*.res». Και πάλι, με την τιμή 1 τα τυπώνει ενώ με την
τιμή 0 δεν τα τυπώνει
𝒏𝒉𝒑𝒍 : Δείκτης για τον υπολογισμό της απώλειας διάδοσης (Transmission Loss)
και την εκτύπωσή του στα αρχεία «*.tl». Παίρνει πάλι τιμές 1 και 0.
𝒏𝒉𝒑𝒓 : Δείκτης για την εκτύπωση της ακουστικής πίεσης στο αρχείο «*.press» ή
«*.fft». Παίρνει τιμές 1 και 0.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

𝒌𝒆𝒊𝒈 : Δείκτης για την εκτύπωση των ιδιοτιμών στο αρχείο «*.res». Παίρνει τιμές
1 και 0.
𝒌𝒇𝒖𝒏 : Δείκτης για την εκτύπωση των ιδιοσυναρτήσεων στο αρχείο «*.res»
καθώς και στα αρχεία «#efun». Παίρνει τιμές 1 και 0.
𝒊𝒄𝒐𝒉 : Δείκτης για τον τρόπο άθροισης προκειμένου να υπολογισθεί η πίεση στα
ζητούμενα σημεία. Με την τιμή 1 η πίεση αθροίζεται συνεκτικά ενώ με την τιμή
0 αθροίζεται μη συνεκτικά.
𝒎𝒂𝒙𝒎𝒐𝒅 : Ο μέγιστος αριθμός ιδιοτιμών που επιθυμεί ο χρήστης να ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό της πίεσης. (≤ 200)
𝑘𝑔

𝝆𝟏 : Πυκνότητα στο νερό. (= 1000 𝑚3 )

𝝆𝟐 : Πυκνότητα στο ίζημα.
𝝆𝟑 : Πυκνότητα στο υπόστρωμα.
𝒂𝒄𝟑 : Ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον πυθμένα.
𝒂𝒄𝒔: Ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων.
𝒉𝟏 : Βάθος νερού.
𝒉𝟐 : Βάθος ιζήματος.
𝒂𝟏𝟏 : Συντελεστής εξασθένισης στο ίζημα.
𝒂𝟐𝟐 : Συντελεστής εξασθένισης στον πυθμένα.
𝒂𝒔𝒔: Συντελεστής εξασθένισης διάδοσης διατμητικών κυμάτων
𝒔𝟎 : Τραχύτητα στη διεπιφάνεια ίζημα/πυθμένα.
𝒔𝟏 : Τραχύτητα στον πυθμένα.
𝑵𝟏 : Πλήθος σημείων διαμέρισης στο νερό.(Πρέπει να είναι περιττός αριθμός,
καθώς και να ισχύει 𝑁1 + 𝑁2 = 2500)
• 𝑵𝟐 : Πλήθος σημείων διαμέρισης στο ίζημα
• 𝒏𝒅𝟏 : Πλήθος σημείων που περιγράφεται το profile ταχύτητας διάδοσης του
ήχου στο νερό από τα διανύσματα 𝑧𝑤 και 𝑐𝑤 . (≤ 100)
• 𝒏𝒅𝟐 : Πλήθος σημείων που περιγράφεται το profile ταχύτητας διάδοσης του
ήχου στο ίζημα από τα διανύσματα 𝑧𝑏 και 𝑐𝑏 . (≤ 10)
• 𝒛𝒘 (… ): Διάνυσμα που περιέχει τα βάθη που περιγράφεται το profile ταχύτητας
διάδοσης του ήχου στο νερό.
• 𝒄𝒘 (… ): Διάνυσμα που περιέχει τις τιμές τη ταχύτητας του ήχου στο νερό στα
παραπάνω βάθη.
• 𝒛𝒃 (… ): Διάνυσμα που περιέχει τα βάθη που περιγράφεται το profile ταχύτητας
διάδοσης του ήχου στο ίζημα.
• 𝒄𝒃 (… ): Διάνυσμα που περιέχει τις τιμές τη ταχύτητας του ήχου στο ίζημα στα
παραπάνω βάθη.
Συνηθίζεται τα 𝑎𝑐𝑠 𝜅𝛼𝜄 𝑎𝑠𝑠 να είναι 0. Έτσι κι εμείς, στα «πειράματά» μας θα
ακολουθήσουμε αυτήν την αρχή.
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