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Hydroakustyka

Dział akustyki zajmujący się
rozchodzeniem się fal sprężystych 
w wodzie (w morzach, oceanach, 
jeziorach) oraz ich wytwarzaniem 
i odbiorem w zakresie częstotliwości 
dźwiękowych i ultradźwiękowych.



Wieloryby wytarzają dźwięk poprzez fałdy 
i przymknięte nozdrza wydmuchując powietrze,  służą one 
nie tylko do porozumiewania ale również jako echolokacja 
(odbicie dźwięku od przedmiotów lub dna morskiego) w celu 
orientacji oraz poszukiwania pożywienia. 

Przykład „prehistorycznego” wykorzystania „urządzeń”
akustyki podwodnej  



Witruwiusz, użył podczas oblężenia 
Aleksandrii rezonatorów zawieszonych 
w rowie wykopanym wokółmuru twierdzy.  
Za pomocą nich określał kierunek i odległość
przybywających  statków.



Leonardo da Vinci napisał w 1490 roku

" Jeśli zagłębimy jeden otwór rury w wodzie, 
a do drugiego końca przytkniemy ucho, usłyszymy 

statki w dużej odległości"



W 1826 roku fizycy Colladon i Sturm przeprowadzają eksperymenty nad Jeziorem Genewskim, 
których  celem  było  zmierzenie    prędkości  dźwięku.  Przebieg  tego  doświadczenia  był
następujący: obaj naukowcy znajdują się w osobnych łodziach   w odległości 13 kilometrów  od 
siebie. Na  jednej  z  łodzi  jest  zawieszony  i  zanurzony   dzwon  z brązu, w którego można było 
uderzyć młotkiem  za pomocą mechanizmu przegubowego.   Na drugiej  instrument w postaci 
trąbki zanurzonej w  wodzie. Pierwszy z naukowców uderza dzwon pod wodą i odpalał proch. 
Wszystko odbywa  się w  tym  samym  czasie  , natomiast drugi   naukowiec włączał stoper po 
zauważeniu rozbłysku a później go zatrzymuje gdy dźwięk dociera do  jego    instrumentu – tj. 
zanurzonej trąbki. 

Pierwszy eksperymentalny pomiar dźwięku w wodzie



Hydrofon

Hydro = woda
Phone = telefon

Urządzenie służące do odbierania dźwięków rozchodzących się
w wodzie lub innych cieczach.



Zasada działania hydrofonów jest dość prosta. Układ składał się z dwóch par 
podwodnych mikrofonów, które nasłuchują szumy wytarzane przez statki. 
Mierząc czas, jaki zajęło dźwiękowi dojście do każdego z mikrofonów można 
określić odległość w jakiej znajduje się okręt. Operator  może również określić, 
czy jednostka oddala się czy przybliża oraz  określić jej kierunek i prędkość.
Ponieważ dźwięk rozchodzi się znacznie dalej pod wodą, hydrofony mogą działać
na odległość 100 kilometrów. Skuteczności i zasięg  powiększano  zanurzając się
i zatrzymując wszystkie silniki oraz wydłużając czas prowadzonego nasłuchu do 
kilku minut.



1. Odbiornik
2. Rurka odbiorników
3. Skala namiaru
4. Mechanizm do obracania
5. Stetoskop

Schemat budowy pierwszych hydrofonów kierunkowych



Hydrofon na okręcie podwodny 
z okresu I Wojny Światowej



Schematy okrętowych systemów 
hydrofonowych

Hydrofon kierunkowy



Bariera hydrofonowa wykorzystana 
w celu zabezpieczenia
akwenu lub portu 



St Thomas’ Bay Hydrofonowa stacja 
nasłuchowa 1917 roku

Operacja Albion 1917r.



Pasywny system boji akustycznych

Historia:
‐maj 1941 powstanie koncepcji 
‐ październik 1941 ‐ próby prototypu
‐marzec 1942 – próby z okrętem              
podwodnym
‐ lipiec 1942‐pierwsze boje zrzucone przez 
RAF
‐ październik 1942 ‐1945 – 150 000 pław,   
7500 odbiorników

Radiohydroboja z okresu II wojny światowej



Boje akustyczne
Pierwsze  boje akustyczne miały ograniczony zasięg działania, 
czas pracy baterii oraz wykazywały dużą podatność na szumy 
morza.



Miny akustyczne
Pierwszy raz wykorzystane przez Niemców 
w czasie II wojny światowej podczas blokady 
Krety.



W 1930 roku po raz pierwszy wykorzystano hydrofon do nagrania 
odgłosów wielorybów. Publikacja tych badań w 1936 roku 
spowodowała wystąpienie wielu spekulacji na temat jak 
i gdzie powstają te dźwięki w organizmie wielorybów.

Wykorzystanie hydrofonów do rejestracji 
odgłosów wielorybów 



Sonar
Urządzenie do wykrywania i określania 
położenia obiektów znajdujących się pod 
wodą przy użyciu fal dźwiękowych.



Zasada działania sonaru



Od września 1912 roku po zatonięciu Titanica  duża liczba 
naukowców, w tym francuski fizyk Paul Langevin, pracowała nad 
teoretyczną zasadą działania sonaru.  Jednak praktyczne 
zastosowanie oraz stworzenie urządzenia tego typu było bardzo 
trudne. 

Kanadyjscy fizycy, Robert William Boyle wraz  z zespołem , 
stworzyli prototyp pierwszego  systemu aktywnego wykrywania 
obiektów podwodnych za pomocą fal dźwiękowych.

Pierwsze próby z sonarem



ASDIC
Pierwsze urządzenie wykorzystywane do zlokalizowania 
okrętów podwodnych to Asdic ( Anti‐Submarine Detection 
Investigation Committee). Został wymyślony i skonstruowany 
w czasie I wojny światowej przez brytyjskich, amerykańskich 
i francuskich naukowców. 



Historia  systemu ASDIC
1920 – testy na HMS Antrim
1922 – początek produkcji
1923 – wyposażenie flotylli niszczycieli 

HMS Antrim



Fathometer 
prekursor echosondy



W 1914 roku Reginald Fessenden wraz zespołem wykonał
eksperymentalne urządzenie, które było w stanie wykryć
góry lodowe w odległości dwóch mil, natomiast nie potrafiło 
ono określić kierunku.

Oscylator elektryczny Fessendena

Statek pasażerski wyposażony w oscylator Fessendena
1915 rok



Echosonda (1923‐1945)
zaprojektowana przez dr Harvey Hayes z US Navy 

Pierwsze wykorzystanie echosondy 
do badania dna morskiego 



System telegrafii podwodnej
1907‐1909



U‐67 niemiecki okręt podwodny powleczony gumową powłoką
tzw. anty‐ASDIC 1942 r.



Podsumowanie
Urządzenia Hydroakustyczne posiadają obecnie szeroki zakres stosowań:

• w nawigacji ‐pozwalająmarynarzom ustalić położenia statku 
• wykorzystywane są do badań hydrologicznych,
• pomagają naukowcom poznawać biologięmorza, 
• wykorzystywane są do pomiaru grubości lodu ,
• pomagają unikać kolizji  statków  z przeszkodami podwodnymi, 
• wspomagają wędkarzy i rybaków w czasie połowów ryb,
• ostrzegają przed burzami i cyklonami
• pozwalają ustalićmiejsce katastrof morskich 
• umożliwiają analizę dna jak i również złóż naturalnych pod dnem 
• znajdują coraz to nowe zastosowania

f=100 kHzf=5 kHz




