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Ελληνικά Πετρέλαια Δυτικός 

Πατραϊκός Εξερεύνηση και 

Παραγωγή Υδρογονανθράκων A.Ε. 

 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 

ACOUSTIC MONITORING  

 

 

Το έργο ακουστικής παρακολούθησης του Πατραϊκού Κόλπου 

σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τη Metrica S.A. σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και 

Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

 

Η εφαρμογή αφορούσε την θαλάσσια σεισμική έρευνα (MSS) 

στα ύδατα του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η έρευνα των ΕΛΠΕ ΑΕ είχε ως σκοπό την 

απόκτηση σεισμικών δεδομένων 3D και 2D προκειμένου να 

προσδιοριστεί η  γεωλογία του πυθμένα της Περιοχής  και να 

οριστούν με ακρίβεια οι δυνητικές περιοχές για επιχειρήσεις 

εξόρυξης υδρογονανθράκων.  

Ο δυτικός Πατραϊκός Κόλπος καλύπτει έκταση 1892 km² και το 

μέσο και μέγιστο βάθος θαλάσσης είναι 158m και 466m 

αντίστοιχα. Διαθέτει μια ποικιλομορφία θαλάσσιων θηλαστικών, 

συμπεριλαμβανομένων αρκετών ειδών που απαριθμούνται 

από την IUCN ως απειλούμενα ή ευάλωτα. Με βάση τη διεθνή 

νομοθεσία, παρακολουθήθηκε η ζώνη αποκλεισμού από την 

ηχητική για την εξασφάλιση των περιορισμένων επιπέδων 

θορύβου εντός των καθορισμένων ορίων. 

Παρακολούθηση των 4 προκαθορισμένων θέσεων με 

επιτόπιες μετρήσεις: Εκτός από την παρακολούθηση των 

επιπέδων θορύβου επί του σεισμικού πλοίου, 

παρακολουθήθηκε πλήθος θέσεων στην ευρύτερη περιοχή. 

Η εφαρμογή περιλάμβανε: 

 Ακουστική παρακολούθηση περιοχών – θέσεων -  με 

φορητά όργανα τοποθετημένα σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο σκάφος. 

 Τοποθέτηση υδροφώνων (hydrophones) σε συγκεκριμένο 

βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 Καταγραφή ακουστικών δεδομένων σε τρεις φάσεις; 

περίοδο προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια της έρευνας  και 

μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 

 Επεξεργασία δεδομένων ηχητικής πίεσης 

 Αναφορά δεδομένων ηχητικής πίεσης 

 

Επαλήθευση της ζώνης αποκλεισμού: Η υπηρεσία 

αφορούσε  την εγκατάσταση υδροφώνων για μέτρηση της 

ηχητικής πίεσης. Τα υδρόφωνα τοποθετήθηκαν σε σκάφος 

που πραγματοποίησε καταγραφές περιστασιακά. 

 

 Υπόβαθρο 

Απαιτήσεις Εφαρμογής 

Περιοχή έρευνας  
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Το σκάφος "Quartetto" χρησιμοποιήθηκε για πραγματοποίηση της 

ακουστικής παρακολούθησης. Το "Quartetto"  είναι ένα 

μηχανοκίνητο σκάφος μήκους 16 μέτρων, στο οποίο 

προσαρμόστηκαν όλα τα απαραίτητα όργανα για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης παρακολούθησης. Το συγκεκριμένο σκάφος 

επιλέχθηκε λόγω της ικανότητάς του να ταξιδεύει σε υψηλότερες 

ταχύτητες και λόγω του υλικού κατασκευής του (πλαστικό GRP) 

που προκαλεί μικρότερη παρεμβολή θορύβου κατά τη διάρκεια των 

ακουστικών μετρήσεων. 

Ερευνητικό σκάφος  

Όργανα μέτρησης 

Για την παρακολούθηση του θορύβου χρησιμοποιήθηκαν 2 

φορητά συστήματα παρακολούθησης. Κάθε μονάδα 

περιλαμβάνει: 

 ψηφιακό καταγραφέα 4 καναλιών EA-SDA14 

 δύο υδρόφωνα 

 φορητό υπολογιστή με λογισμικό επεξεργασίας 

(καταγραφή και απεικόνιση δεδομένων) 

 
Το EA-SDA είναι ένας συμπαγής αυτόνομος καταγραφέας 

που μπορεί ταυτόχρονα να συγκεντρώσει δεδομένα από 4 

υδρόφωνα. Τα συστήματα RTsys είναι βαθμονομημένα και 

συμβατά με τους διεθνείς κανονισμούς. 

 

Τέσσερις συγκεκριμένες τοποθεσίες παρακολουθήθηκαν με 

φορητά όργανα κατά μήκος των ακτών των νησιών Ιθάκη, 

Ατόκο, Μόντι, Οξιά. 

Θέσεις/περιοχές παρακολούθησης 

Αποτελέσματα 

Οι στόχοι της ακουστικής μελέτης ήταν η μέτρηση των 

επιπέδων ηχητικής στάθμης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

ως συνάρτηση των συνιστωσών του ήχου, του χρόνου και 

της θέσης, καθώς και η συσχέτιση των ακουστικών 

ανωμαλιών με τις κύριες ακουστικές πηγές στις περιοχές 

έρευνας.  


