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 چكیده 

 روشبه عنوان يك پروفیل سطرع  موج برشطي   )بیشطتر نو  ريلي  برای تخمینسطححي امواج چندکاناله  تحلیل امروزه 

مرسطو  پیيرفته شطده اسط ط ااتعات سطا تار سطرع  موج برشطي در محالته سطا تگاه پروژه های مهندسطي، ژئوتكنیك، 

سطازی منحني پاشطش  موال از وارون  متط دسطته بندی  ا  ها و برآورد پاسطس سطا تگاه از اهمی  ويژه ای بر وردار اسط 

در تشخیص مد اصلي مي تواند تاثیر   ييط هر حاتخمین زده مي شودمدل سرع  برشي  مد اصطلي    امواج سطححي )بويژه

بتنوان يكي از  هامد همبوسطي  داشطته باشطدط در اين تحقیب به بررسطي پديده  حاصطلمسطتقیم بر صطح  مدل سطرع  برشطي 

  باال   های پاشطشطياصطلي از مدمد    تفكیكاين پديده   هنگا  بروز طپردا ته ايم ،مد اصطلي صطحی مشطكتت سطر راه شطناسطايي  

ثب  مولفه  يتني فقطداده برداری   نحوهبه  مشطكلاين ريشطه  براسطاس نتاي  اين محالته  ط  نیسط امكان پیير  به درسطتي 

در امتداد  ط لرزه اسطتفاده از گیرنده های افقي  ط در اين تحقیب برای رفع مشطكل همبوسطي،  بر مي گردد موج ريليقائم  

مي توان  حتي  م امواج ريلي ان داده ايم که به کمك بیضطوي  قائنشط پیشطنهاد کرده ايم وهم  را    مؤلفه شطتاعي )نگاری  

 دادط تشخیصنیز فرکانس وقو  پديده همبوسي را 
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Abstract 

Multichannel analysis of surface wave (MASW) methods are powerful tools for estimating near-

surface shear wave velocity model to be used in geotechnical and engineering projects. It is 

essential factor in classifying soils and estimating elastic and dynamic parameters of near-surface 

layers. The proper identifying of fundamental dispersion mode from the higher modes is a 

common challenge in MASW, which directly affects the quality of the estimated shear wave 

model. In this paper we investigated the mode osculation phenomenon, in which the first higher 

and fundamental dispersion modes get very close to each other and tracing of fundamental mode 

almost becomes impossible. This problem arises mostly because of using only vertical geophones 

in acquiring the data. In this research we suggest simultaneously using of horizontal inline 

geophones to avoid such a problem. We also showed that osculation frequency can be predicted 

using vertical ellipticity of Rayleigh waves. 
 
Keywords: MASW method, Rayleigh wave, dispersion curve, shear wave velocity profile  

 

 

 



 

 

497 

 مقدمه      1

تخمین مشطخهطه  اين فرآيند شطامل  اشطش هندسطي امواج سطححي اسطتوار اسط طسطححي بر پايه تحلیل پ روش تحلیل امواج  

ای  و سپس وارون سازی اين داده ها  های پاشش سا تگاه مورد نظر )بواسحه عملیات برداش  و پردازش داده های لرزه

در ائم سرع  موج برشي  واهد بودطبرای تتیین مشخهات اليه های زيرسححي بوده و در نهاي  نتیجه حاصله پروفیل ق

های سطححي ضطروری  پروژه های مهم مهندسطي نظیر فرودگاه، نیروگاه، سطد و املال آنها اات  از ضطرايي دينامیكي اليه

اس ط اين ااتعات نیازمند دانستن سرع  انتشار موج برشي در اين اليه ها اس ط روشن اس  که تخمین اشتباه سا تار 

آيد، مي تواند منجر به برآورد غلط  متموال از وارون منحني پاش امواج سطططححي بدسططط  مي سطططرع  موج برشطططي،که

 پارامترهای اراحي سازه ها گرددط بنابراين اهمی  تشخیص صحی  مد اصلي پاشش بیش از پیش آشكار مي گرددط

ط در داده شطده اند تاکنون روش های برداشط  و پردازش متتددی برای دسطتیابي به منحني پاشطش امواج ريلي توسطته

ئم تك مؤلفه ای اسطتفاده مي  از گیرنده های قا(Active MASW)روش تحلیل چندکاناله امواج سطححي با چشطمه فتال

اکلر موارد فرآيند وارون سططازی با اين فرم مهم که منحني پاشططش   اين روش در در ط  1999همكاران، شططود )پار  و  

ن فرم در هرشطرايحي نشطان داد که اي  اما محالتاتبدسط  آمده از داده ها مربو  به مد اصطلي اسط ، صطورت مي گیردط  

باشد )به اور ملال در حضور   وجود داشتهيك سا تار زيرسححي پیچیده    حضوردال بر  یشواهدچنانچه   متتبر نبوده و

متكوس  در اين حال  فرم مربو  به پاشطندگي  هايي با    سطا تگاهاليه های کم سطرع ، وجود تباين سطرعتي باال و يا  

ط اين  2002)فوتي و همكاران،   واهیم شطدمد هاروبرو  همبوسطي غالي بودن مد اصطلي برقرار نبوده و با مشطكلي به نا   

مد اول به يكديگر بسططیار نزديك مي شططوند به تفهططیل در منابع مورد محالته قرار گرفته   پديده که در آن مد اصططلي و

، يتني تنها اندازه داده برداری وابسطتگي تنگاتنگي به رويكرد متمولنايي در تشطخیص صطحی  مد اصطلي اين عد  تواطاسط 

از داده    تحقیب نشطان داده  واهد شطد که اسطتفاده  ط در اين 2013)بواگا و همكاران، گیری مؤلفه قائم حرک  زمین دارد

در عملیات برداشطط    مؤلفه شططتاعي های چند مؤلفه ای و بكارگیری گیرنده های افقي هم راسططتا با  ط اندازه گیری )

 طبینجامدتواند به تفكیك بهتر مد اصلي امواج سححي از مد اول داده مي

 همبوسي مد ها و تباين سرعتي      2

حائز اهمی  تحلیل پاسططس لرزه ای ط اين پديده برای دهداين های سططرعتي  اصططي ر  ميتب درتنها  همبوسططي ی  پديده

محالتات  هدف  مسططتقیما با  و سططا تگاه دارد ای  تاثیر زيادی بر روی بزرگنمايي لرزه  تباين های امپدانس باالزيرا،اسطط 

رکتي موج ريلي ذره حانتشطار هنگا دانیم که طمي 1971)ناگوشطي و ايگاراشطي،   تتیین پاسطس سطا تگاه در ارتبا  اسط 

به پروفیل سطرع  وابسطته اسط ط در يك    بیضطوي  قائم) نسطب  بین مؤلفه های قائم و افقيبیضطي وار را تجربه مي کند،  

)که  ایمحیط اليهي از نسطب  پواسطون اسط ط اما در تابتمامي فرکانس ها ثاب  بوده و  نیم فضطای همگن بیضطوي  برای ت

های سطرعتي  تگي زيادی به تباينو مشطخهطات آن وابسط بوده بهطورت قائم ناهمگن اسط   بیضطوي  تابتي اسط  از فرکانس

یضططوي  قائم چگونه با فرکانس  ببرای يك مدل تك اليه  د که دهنشططان مي 1شططكل  ط  2013)بواگا و همكاران،  دارد 

و   اصططلي، اول   دهای تئوری، مط در اين شططكليابدمي و دامنه تغییرات آن با افزايش تباين سططرعتي افزايش کردهتغییر

سطاده از  زمینيابد نشطان داده شطده اسط ط اين مدل  که تباين سطرعتي آنها افزايش مي زمین مدل بیضطوي  قائم برای دو  

متر بر ثانیه   500،  400رع  های به ترتیي ايي با سطمتر بر ثانیه و نیم فضط  200متر با سطرع    6يه به ضطخام  يك ال

  و  اندمدهای تئوری موج ريلي توسطط حل مسطاله ی مقدار ويژه ريلي در محیط اليه ای محاسطبه شطدهطتشطكیل شطده اسط 

  ها بخوبي از يكديگر در نبود تباين سططرعتي باال، مدکنیم که  مشططاهده مي طاندتح  تاثیر نوفه و يا امواج بدنه قرار نگرفته

فاصطله بین  راسط  ط اما با افزايش تباين سطرعتي  تهطوير،  1)شطكل  اسط  ی تیزقائم نیز تقريبا بدون قله بیضطوي جدا بوده و 

هايي با  واضط  اسط  که مدل طچپ تهطوير ،  1)شطكل    شطودها کاهش يافته و دامنه ی بیضطوي  نیز رفته رفته تشطديد ميمد

 حرنا  هسططتند، چرا که در چنین حاالتي احتمال ر  دادن پديده    ر منحني پاشططشتباين سططرعتي باال برای تفسططی

ها را به میزان  تباين سطرعتي بین اليه  2يابدط در شطكل ها و يا انتخاب غلط مد اصطلي از سطوی کاربر افزايش ميا تت  مد

چنین شططرايحي و در  ها بسططیار کم شططدهکنیم که در اين حال  فاصططله بین مدط مشططاهده ميبرابر افزايش داده ايم 4.5

ی  دادهبدلیل حضططور نوفه در   واقتيدر شططرايط نمايدط توجه داريم که تشططخیص و انتخاب مد اصططلي بسططیار سططخ  مي
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 آرايه  اين مشكل حاد تر  اول)به عل  محدودي  در  قدرت تفكیك مكاني محدود  و همچنین برداش  شده  

 
  مدل دو اليه با تباين سرعتي  چپ  400/200راس   مدل دو اليه با تباين سرعتي  موج ريلي و بیضوي  مد اصليطمد های تئوری  _  1شكل  

 با رشد تباين سرعتي افزايش مي يابدط  دامنه ی بیضوي  ،500/200

در  نیز  بیضططوي  قائمغیرقابل اسططتفاده  واهد بودط   عمت  مولفه ی قائم موج ريليدر چنین حاالتي داده ی بوده و بنابراين

 راس  ط تهوير،  2)شكل  ی تشكیل داده اس قله ی تیز ،هرتز   15)فرکانس   زديك به فرکانس همبوسيبسیار ن  محلي

 شتاعي   مقايسه منحني های پاشش حاصل از داده مؤلفه قائم موج ريلي با داده مؤلفه     3

های پاشطش  منحني  مهطنوعي با ايجاد شطرايحي که با تباين سطرعتي بااليي مواجه هسطتیم،مدل   تولیددر اين قسطم  با  

ميداده مقطايسططططه  يكطديگر  بطا  را  ريلي  شطططتطاعي  و  قطائم  مؤلفطه  دادهکنیمط  هطای  سططططا ط   از   برای  مهطططنوعي 

متر در نظر گرفته شطططده و برای   72اول آرايه    در اين مدل ط  2008)آمپوئرو،   ايماسطططتفاده کردهSEM2DPACKکد

چشطمه يك موجك ريكر با پیك فرکانسطي   متر از يكديگر تتريف شطده اسط ط 1.5به فواصطل  سطه مولفه ای  ژئوفون 48آن

با اسطتفاده از  )تهطوير چپ   2شطكل در وفون قرار گرفته اسط ط هرتز بوده که بر روی سطح  زمین و در محل اولین ژئ 20

  ؤلفه های شطتاعي و قائم موج ريلي های مهطنوعي مداده  منحني های پاشطش حاصطل از 2014روش شطیف  فازی )الین، 

ری اصطلي های تئو ط چین و نقحه چین سطفید به ترتیي بیانگر مد  ايم، در اين شطكلرا بدسط  آورده   1)جدول   1مدل  

در  ی مؤلفطه ی قطائم موج ريليمربواطه بطه داده کنیم کطه در منحني پطاشطططشمشطططاهطده ميو اول موج ريلي هسطططتنطدط  

ده به مد اول منتقل ش مقداری از انرژی از مد اصلي وجود دارد و  یرامون فرکانس همبوسي آشفتگي انرژیهای پ فرکانس

های باالتر از در فرکانس همچنین  نشططده و  شططتاعي آشططفتگي انرژی مشططاهده  ده مؤلفهدر منحني پاشططش دا  ، امااسطط 

، چرا که در اين ناحیه انرژی بحور کامل بر روی انتخاب کرد مي توان مد اصططلي را با دق  بااليينیز فرکانس همبوسططي 

منجر به تفسطیر اشطتباه منحني  در عمل  شطود مي تواندمشطاهده مي اين شطكل رفتاری که درمد اصطلي باقي مانده اسط ط 

مد اصططلي را به عنوان   منحني پاشططش مولفه قائمنقحه چین مشططكي موجود در   مسططالهاين   نمايشپاشططش گرددطبرای  

 اشطتباه بخشطي از مد اول به همراه مد اصطلي انتخاب شطده اسط ط ايم، که در آن بهرون سطازی انتخاب کردهبرای وا  ظاهری

آورده شطده   3در شطكل   پروفیل های سطرع  موج برشطي حاصطله  ايم،کردهانتخاب يكبار نیز مد اصطلي را بدرسطتي  همچنین 

)حالتي که کاربر در انتخاب مد اصطلي دچار اشطتباه  سطرع  موج برشطي حال  اول کنیم که در پروفیلميمشطاهده  اسط ط 

متر  به ترتیي   1.5)  عمب سنگ بستر تخمین  و متر بر ثانیه  200) سرع  اليه اول ، تخمینشطده، تهطوير سم  راس  

  حرنا  اسط طهای مهندسطي بسطیار اين تخمین اشطتباه برای فتالی  درصطد روبرو اسط ط  70و   50يي در حدود  با  حا

گیارد و نشطان مي دهد که بهتر اسط  در موضطو  اهمی  تشطخیص صطحی  مد اصطلي را بیش از پیش به نمايش مياين 

ی  مولفه   ی قائم از داده، برای پرهیز از انتخاب اشطتباه مد اصطلي بجای داده ی مولفهمواجه با شطرايط زيرسطححي پیچیده

 استفاده کنیمط موج ريلي  شتاعي

 مشخهات مدل مهنوعي _ 1جدول 

 

Case 1 Vp (m/s) Vs (m/s) density (g/cm3) thickness (m)

Top layer 900 450 1.8 5

Bedrock 3000 1500 1.8 ∞
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 مقايسه منحنيهمبوسي بسیار نزديك اس طچپ   بیضوي  قائم به محل وقو   ط بیشینه ی200/ 900راس  مدل دو اليه با تباين سرعتي  _2شكل  

 قائم داردط رعتي باال برتری محسوسي بر داده مولفه شتاعي حتي در تباين س   موج ريليط داده مولفه با مؤلفه ی قائم شتاعي  پاشش مؤلفه

 
  مد اصلي  چپ اشتباه انتخاب شده اس طر  مد اصلي بحو   راس  ط2 منحني پاشش شكل پروفیل های سرع  موج برشي برای  مقايسه _3شكل 

 را ببینیدط   1)جدول  طبه درستي انتخاب شده اس 

 گیری نتیجه      4

مشطاهده    ها را بررسطي کنیمطی همبوسطي مدمهطنوعي شطرايط تحقب پديده    سطتي کرديم با اسطتفاده از داده تحقیبدر اين 

پاشطش   داشطته باشطد مد اصطلي و مد اول   سطححي شطرايط پیچیده ای )ملل تباين سطرعتي باالکرديم چنانچه سطا تار زير

شططده و پديده همبوسططي های باالتر منتقل بخشططي از انرژی به مد شططوندط در اين حال امواج ريلي به يكديگر نزديك مي

مهطنوعي   يه ی کم سطرع  بسطتگي داردط مدلهمبوسطي مسطتقیما به ضطخام  و مشطخهطات الط فرکانس وقو  روی مي دهد

نزديك به يكديگر ر  مي    بسطیار  بیضطوي  قائم موج ريلي  بیشطینه  که فرکانس همبوسطي و فرکانس  تولید شطده نشطان داد

قائم موج ريلي تمرکز کنیم ممكن اسط  در  امواج سطححي تنها بر روی داده مؤلفه  دط اگر در برداشط  های چندکانالهدهن

 50وج برشي بدس  آمده با  حايي در حدود  که در اين صطورت پروفیل سرع  متشطخیص مد اصطلي دچار اشطتباه شطويم،  

شطتاعي    از داده مؤلفه  چنانچهاما در مقابل   واهد بودطدر تتیین سطرع  اليه اول و عمب سطنگ بسطتر مواجه    درصطد 70تا  

ها رن  مدبه میزاني کمتر از مشطكل همبوسطي که اين داده ها  اين ريسطك کمتر  واهد بود، چرا اسطتفاده کنیم    موج ريلي

از داده  استفاده    همچنین طقائم امكان پیير اس   ش در آنها به نحوی بهتر از داده مؤلفهمي برند و تشخیص مد اصلي پاش

 های غیر فتال تك ايستگاهي مي تواند راه حلي عملي برای شناسايي تباين های سرعتي باال باشدط
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