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   چکیده

در سطح زمین و پردازش داده هاي بدست  سطحیتولید و ثبت امواج  در روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی با

، می توان پروفیل سرعت موج برشی را بدست  اششآمده با استفاده از تبدیل فوریه، و در نهایت بدست آوردن منحنی پ

شی با ی و الو در برآورد پروفیل موج برکاناله امواج ریلتحقیق حاضر به مقایسه و بررسی روش تحلیل چند . آورد

می پردازد، این تحقیق با بررسی سه مرحله روش تحلیل چند کاناله  مزایا و  در این زمینه استفاده از کارهاي انجام شده

ز مزیت نسبی نتایج این تحقیق حاکی ا. محدودیت هاي امواج ریلی و الو را در برآورد پروفیل موج برشی نشان می دهد

موج الو به ریلی در برآورد پروفیل موج برشی به دلیل سادگی منحنی پاشش، وضوح و کیفیت منحنی پاشش و عدم 

همچنین بررسی وارون سازي نشان می . است pقطعیت کمتر در وارون سازي به دلیل مستقل بودن از سرعت موج 

هاي عمیق تر و از تفاوت نتایج پروفیل موج برشی امواج دهد که از مدهاي باالتر براي بدست آوردن پروفیل قسمت 

  .ریلی و الو براي به دست آوردن ناهمسانگردي محیط می توان استفاده کرد

  

  منحنی پاشش، الو، امواج  یلیامواج ری، چند کاناله امواج سطح لیتحلی، موج برش سرعت: کلیدي هاي واژه
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Abstract 

in multi-channel analysis of surface waves method by producing and recording of surface waves 
on the surface of earth and processing the data with Fourier transform, and finally get the 
dispersion curve can be obtained shear wave velocity profiles. The present study compare and 
study multi-channel analysis of Rayleigh and Love waves in estimating shear wave profiles by 
using The works have done, This study shows advantages and limitations of Rayleigh and Love 
waves in estimating shear wave profiles by reviews the three stages of multi-channel analysis 
method. The results revealed comparative advantage of love wave to Rayleigh wave in 
estimating shear wave velocity because of the simplicity, clarity of dispersion curve and less 
uncertainty inversion because it is independent of p-wave velocity. Also checking inversion 
shows that the higher modes are appropriate to obtain deeper parts of the profiles and the 
difference between  Rayleigh and Love waves shear wave velocity profiles, can be used to 
obtain the anisotropy of medium. 
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خاك از جمله اثرات  اتیخصوص ی

روش  ،یسرعت موج برش یابیروش در ارز

 ۀنیهز شیو افزا ريیکاهش انعطاف پذ

اي با استفاده از انتشار  هیهاي چند ال

 نیعلت ا. را به خود جلب کرده است 

 ریبا سا سهیروش در مقا نیبودن ا نه

مطالعات محدودي در خصوص استفاده از روش غیر مخرب تحلیل چند 

روش ). 1386و همکاران، شاهسونی 

تحلیل چند کاناله امواج سطحی در سه گام تا رسیدن به مرحلۀ نهایی که همان پروفیل سرعت موج برشی می باشد، 

، چند کاناله  لیو الو به روش تحل ی

بررسی کارهاي انجام شده از منابع مختلف صورت گرفت، این مقایسه و بررسی در هر سه گام تا رسیدن به پروفیل 

  و الو 

شـکل  (ابـد یفضا  همگن انتشار  میدر ن

 ابـد، ی شیعمق افـزا  شیبا افزا یهمگن را ندارد، اگر سرعت موج برش

 نیالوار و زم نیمناسب ب یجفت شدگ
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ersion curve 

یابیو ارز یکیاز پارامترهاي مهم در مطالعات ژئوتکن یک

روش در ارز نیمتداول تر. باشد یم یسطح ریهاي ز هیال لیپروف

کاهش انعطاف پذ باعثروش،  نیبه حفر گمانه براي انجام ا ازیاست که ن ی

هاي چند ال ستمیس یو بطور کل نیهاي زم هیمصالح ال کیخواص االست

را به خود جلب کرده است  کیژئوتکن یو دانشمندان مهندس نیتوجه محقق ریدر سال هاي اخ

نهیدقت و کم هز ،سرعت،یمخرب بودن، سادگ ریغ رینظ ییا

مطالعات محدودي در خصوص استفاده از روش غیر مخرب تحلیل چند در کشور ما نیز .دانست

 .1384، رسانهو  سیاهکوهی.1382صمدي ،( است کانالۀ امواج سطحی انجام شده

تحلیل چند کاناله امواج سطحی در سه گام تا رسیدن به مرحلۀ نهایی که همان پروفیل سرعت موج برشی می باشد، 

  ):2000پارك ، 

  عملیات صحرایی و برداشت داده ها

  یپردازش داده ها و بدست آوردن منحنی پراکندگ

 رعت موج برشیو بدست آوردن پروفیل س اششسازي منحنی پ

  روش تحقیق

یلیر یبه دست آمده از امواج سطح یسرعت موج برش لیو تحل

بررسی کارهاي انجام شده از منابع مختلف صورت گرفت، این مقایسه و بررسی در هر سه گام تا رسیدن به پروفیل 

  .استسرعت موج برشی انجام شده 

 یلیعملیات صحرایی و جمع آوري داده هاي صحرایی امواج ر

در نو  در سطحSV وP از تداخل و ترکیب امواج  یلیموج ر )ات

همگن را ندارد، اگر سرعت موج برش  هیال کیموج الو امکان به وجود آمدن در 

  .) 2شکل(شود یم جادیاموج الو   SHموج 

جفت شدگ دیبا یدر ضربه افق( SHموج يداده بردار اتیعمل )ات

  . ستین یلیو ر Pموج ) يضربه عمود( ییداده صحرا اتیعمل

  

  امواج ریلی جادیهندسه ا .1شکل 
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  مقدمه    1

کی یسرعت موج برش

پروف نییو تع یساختگاه

یلرزه نگاري درون چاه

خواص االست نییتع. آن شده است

در سال هاي اخ یامواج سطح

ایدر مزا نتوا یامر را م

دانست ییراروش هاي صح

کانالۀ امواج سطحی انجام شده

تحلیل چند کاناله امواج سطحی در سه گام تا رسیدن به مرحلۀ نهایی که همان پروفیل سرعت موج برشی می باشد، 

پارك ، (انجام می گیرد 

عملیات صحرایی و برداشت داده ها-1

پردازش داده ها و بدست آوردن منحنی پراکندگ-2

سازي منحنی پ وارون-3

روش تحقیق    2

و تحل سهیمقابه منظور 

بررسی کارهاي انجام شده از منابع مختلف صورت گرفت، این مقایسه و بررسی در هر سه گام تا رسیدن به پروفیل 

سرعت موج برشی انجام شده 

عملیات صحرایی و جمع آوري داده هاي صحرایی امواج ر سهیمقا)الف 

اتیبودن عمل ریفراگ

موج الو امکان به وجود آمدن در  یول.)1

 یمتوال يباز تاب ها از

اتیسهولت انجام عمل

عمل یبه آسان)شود جادیا
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  ).1995لی و واالس، )(ابدی شیعمق افزا ش

پاشش امواج الو ساده تر از امواج  ی

بوده که باعث  یلیامواج ر لیو تحل 

 یاز مقدار واقع شتریب یسرعت موج برش

ژیا و همکاران، )( ب-3شکل (است ج

 ری، تصاوSHموج  يمورد استفاده در روش انکسار

که به طور معمول با  )الف - 4شکل (

سرعت فاز به دست آمده  )pick(ي

 یعمق يمحدوده  کیحساس به  ی

 یرسبر.ندیب یم یرا نسبت به مداساس

نسبت عمق نفوذ امواج  ،یعیطب ریغ 

منحنی پاشش موج ) ب. هرتز باعث شناسایی نادرست مدها می شود

  ).2010ژیا و همکاران ،
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شیبا افزا یشود که سرعت موج برش یم جادیموج الو ا یدر صورت(هندسه ایجاد موج الو

  و الو یلیپردازش داده هاي صحرایی و منحنی پاشش امواج ر

یهستند، منحن Pاز آنجا که آنها امواج الو مستقل از سرعت موج 

 هینامطلوب در تجز دهیپد کی (mode crossing) "مد گزار 

سرعت موج برشي ، واورن ساز در شود که یم نیمنجر به ا تاینادرست مدها ، و نها

جیپاشش امواج الو کمتر را یاز منحن ریدر تصاو دهیپد نیا. )الف

مورد استفاده در روش انکساري ژئوفون ها بیشتربا توجه به گسترش ) ی

( است یلیتر از امواج ر تیفیمعموال واضح تر و با ک) ب -4

يعالمت گزاردر نتیجه  د،یآ یاستفاده از گسترش ژئوفون نسبتا کوتاه به دست م

  ).2010، ژیا و همکاران(شودتر  قیآسان تر و دق

یامواج سطح  ياز مد ها کیدهد که هر  ینشان م يمدل ساز

را نسبت به مداساس يشتریباالتر عمق ب يو الو، مد ها یلیهر دو موج ر يبرا

 هیدهد که به جز اثر ال یو الو نشان م یلیامواج ر نیتفاوت در عمق نفوذ ب

 ).2014یین و همکاران ، (است 1.4- 1.3به امواج الو حدود 

هرتز باعث شناسایی نادرست مدها می شود 6در فرکانس  "مد گزار"منحنی پاشش موج ریلی، 

ژیا و همکاران ،(الو،مدهاي اصلی و باالتر به وضوح از هم جدا شده است

هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

 

هندسه ایجاد موج الو .2شکل

پردازش داده هاي صحرایی و منحنی پاشش امواج ر سهیمقا)ب

از آنجا که آنها امواج الو مستقل از سرعت موج ) یمنحن یسادگ

مد گزار ". هستند یلیر

نادرست مدها ، و نها صیتشخ

الف-3شکل(دیبدست آ

2010.(  

یو وضوح منحن تیفیک

4 شکل(امواج الو يانرژ

استفاده از گسترش ژئوفون نسبتا کوتاه به دست م

آسان تر و دق اریالو بس امواج

مدل ساز جینتا )عمق نفوذ

برا. مرتبط با خود است

تفاوت در عمق نفوذ ب یکم

به امواج الو حدود  یلیر

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منحنی پاشش موج ریلی، ) الف 3شکل 
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توان  یباالتر را نم يمد ها يانرژداد ، صیتوان تشخ

مشخص  کامال هرتز 55امواج الو  تا  مد باالتر

  و الو یلیوارون سازي منحنی پاشش و بدست آوردن پروفیل سرعت موج برشی امواج ر

سرعت فاز  جهیاست، در نت يوضوح  باالتر

از  يوارون ساز ن،یبنابرا. هستند، Pامواج الو  مستقل از موج 

  .)2012ژیا و همکاران ،

 یآن بر م لیدارند و دل یعمق VS رات

 یلیامواج الو امواج رمشترك  يساز 

  .)2007زنگ و لیانگ ،(و)2015

 مشابه عمقدر ، یلیموج الو و رکه از 

و  یشگاهیآزما ،يعدد زیحال آنال نی

سفانی و  (است ازیمورد ن یمشاهده شده با استفاده از روش اموج سطح
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توان تشخ یهرتز م 45را تا  یلیموج ر یتنها مد اساستصویر انرژي پاشش موج ریلی، 

مد باالتر نیو اول یمد اساسالو، پاشش موج  يانرژ ریتصو)ب.دوم باالتر مشخص کرد

2012(.  

وارون سازي منحنی پاشش و بدست آوردن پروفیل سرعت موج برشی امواج ر

 )يدر وارون ساز

وضوح  باالتر يسرعت دارا-امواج الو در حوزه فرکانس ریتصاو ،ی

امواج الو  مستقل از موج  ن،یعالوه بر ا. ردیگ یصورت م برداشت شده با دقت باالتر

ژیا و همکاران ،( است ربرخوردا یلینسبت به موج ر يکمتر تیروش امواج الو از عدم قطع

راتیینسبت به تغ يشتریب تیباالتر  حساس يمد ها )باالتر

 واروننشان می دهد که  5شکل  .فرکانس و طول موج نیگردد به رابطه معکوس ب

2015دال مورو ، (شود یمنجر م يشتریب عمقبا  یموج برش لی

که از  یسرعت موج برشتفاوت در پروفیل  6شکل )يواون ساز

نیبا ا .باشد يتواند نشان دهنده ناهمسانگرد یدهد، که م ینشان م

مشاهده شده با استفاده از روش اموج سطح يناهمسانگرد  براي محاسبه

هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصویر انرژي پاشش موج ریلی، ) الف .4شکل 

دوم باالتر مشخص کرد ایاول  مدبه عنوان 

2012ران ،و همکا ایژ(است

  

وارون سازي منحنی پاشش و بدست آوردن پروفیل سرعت موج برشی امواج ر بررسی)ج

در وارون ساز تیعدم قطع

یلیبا امواج ر سهیدر مقا

برداشت شده با دقت باالتر

روش امواج الو از عدم قطع

باالتر ياستفاده از مدها

گردد به رابطه معکوس ب

لیباال به پروف يدر مدها

واون ساز جیتفاوت در نتا

نشان م بدست آمده را

براي محاسبه يشتریب یاتیعمل

  .)2005همکاران، 
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در بدست آوردن ) عمق باال(و مدهاي باال)عمق کم

پروفیل موج برشی امواج الو ) قرمز(پروفیل موج برشی حاصل از اموج ریلی و خط چین 

با توجه به مطالب گفته شده در مقایسه بین امواج ریلی و الو در برآورد پروفیل موج برشی ، به غیر از موارد محدودیت 

و سختی مربوط به داده برداري امواج الو ، به دلیل سادگی منحنی پاشش، وضوح باالتر منحنی پاشش و عدم قطعیت 

. ، امواج الو نتایج بهتر و دقیق تري بدست می دهد

همچنین با بررسی وارون سازي می توان نتیجه گرفت که با استفاده از مدهاي باالتر می توان عمق پروفیل موج برشی 

محیط را افزایش داد و از تفاوت در نتایج  پروفیل موج برشی اموج ریلی و الو می توان براي تعیین ناهمسانگردي 

و  S ه مدل سرعت امواجبدر محاس 

به روش تحلیل چند کاناله ، تعیین سرعت موج برشی ساختگاه 
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عمق کم(خط مشکی جدا کننده تاثیر مدهاي پایین،مشترك امواج الو امواج

  .)2013، و کلردال مورو 

پروفیل موج برشی حاصل از اموج ریلی و خط چین )مشکی(اثر احتمالی ناهمسانگردي، خط ممتد

  )2015مارتین و همکاران، 

با توجه به مطالب گفته شده در مقایسه بین امواج ریلی و الو در برآورد پروفیل موج برشی ، به غیر از موارد محدودیت 
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