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 چکیده 

در ساا  های اییر در پروژه های مهندسای و زمین شاناسای ت مین پروفیع سارع  موی برشای از اهمی  بااليی بریوردار  

اساتفاده ررار می ییرد  در حا   یاک مورد نوعمنظور دساته بندی بوده اسا   اين پارامتر در پژوه  های ژئوتکنیکی به  

و    MASWحاضاار روش های م تیفی برای ت مین پروفیع ساارع  موی برشاای ورود دارد که از میان آنها روش های  

MALW    ی  روش ها پی  رویيکی از مشاکتت مهم  بواساهه سارع  اررای باال و هزينه کم، بسایار پرکاربرد هساتند

اين پديده می تواند حضاور شارايز زيرساهحی پیهیده ری می دهد    پديده همبوسای مد هاسا  که در  اموای ساهحی

منجر به تفسایر لیز منحنی پاشا  و حلاو  مد  سارعتی اشاتباه یردد که اين موضاوع برای پروژه های مهندسای  

با ارائه داده های وارعی و ملاانوعی، به بررساای شاارايز تحق  مشااکع   اين مهالعه   درباشاادبساایار یهرناک  تواندمی

مذکور در حضاور شارايز زيرساهحی پیهیده پردایته   دو روشبه مقايساه عمیکرد همبوسای مد ها پردایته و همهنین  
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Abstract 

In recent years estimating near surface shear wave velocity structure has gained a significant 

importance in engineering projects. This parameter is commonly used in geotechnical projects for 

classifying soil types. Among various methods for estimating shear wave velocity profile, MASW 

and MALW methods are most popular because of their fast performance and low cost. Mode 

osculation phenomenon, which happens in complex subsurface situations, is a main drawback for 

surface wave methods. This problem can cause a misleading interpretation of dispersion curve by 

the operator, which is completely hazardous for engineering projects. In this study using synthetic 

and real datasets we investigated this phenomenon, and showed that MALW has a far better 

performance facing such complex subsurface conditions. 
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 مقدمه      1

 یرفته اند که آزماي  های لیرم رب،برای کاربردهای م تیفی مورد اسااتفاده ررار  1920اموای سااهحی از سااا  های  

و  1988؛ اسااتوکو و همکاران، 1924گ،  یوتنبررمیه آنها هسااتند  مهالعات ژئوتکنیك و لرزه شااناساای پوسااته ای از 
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به در چند ساا  یذشاتهع سارع  موی برشای اسا ، يکی از کاربردهای مهم اموای ساهحی تعیین پروفی  ( 2013پرودهع،  

عات ژئوتکنیکی دلیع افزاي  تقاضاا، تتش ها برای يافتن روش های موثرتر برای اعما  روش هاياموای ساهحی در مهال

همهنین به دلیع اشااره به اهمی  اسات رای پروفیع رائم سارع  موی برشای در دساتورالعمع ها و   شادت بیشاتری یرفته،

آيین   2800اساتاندارد    و  (اروپا ی آيین نامه طراحی لرزه ای ساازه ها Eurocode8آيین نامه های ساایتمانی همهون  

 افزاي  چشمگیری داشته اس  تحقی  در اين حوزه  (ايران ی ها در برابر زلزلهنامه طراحی سایتمان

  و(MASW) ريیی  روش تحییع چندکاناله اموای در اين مهالعه به مقايسااه عمیکرد دو روش مهم اموای سااهحی يعنی  

روش های مذکور  پردایته ايم   در حلااو  پروفیع ساارع  موی برشاای   (MALW)  روش تحییع چندکاناله اموای الو

و همهنین   ، هزينه پايین  اين روش ها بدلیع سرع  باال در ارراو الو هستندمبتنی بر مهالعه رفتار پاشاشای اموای ريیی 

اشااره  شارايز زيرساهحی  به  MASWلیرم رب بودن بسایار پرکاربرد هساتند  در اين مقايساه به حسااسای  باالی روش 

با مشاکیی به نا  همبوسای مد ها روبرو  حضاور تباين سارعتی باال میان اليه های زيرساهحی  با در اين شارايز   کرده ايم

به تفلیع در منابع مورد مهالعه ررار و مد او  به يکديگر بسیار نزديك می شوند  پديده که در آن مد اصییاين هستیم، 

پديده مذکور مانع بزریی برای تشااا ی  و انت اب مد اصااایی موی ريیی برای   ( 2013یرفته اسااا  بوایا و همکاران، 

از   MALW، اين درحالی اسا  که روش می یردد  MASWعمییات وارون ساازی بوده و مور  یروری اشاتباه روش 

 نتايج در رال  داده های ملنوعی و وارعی ارائه شده اند   اين  در ادامه وروع پديده مذکور ملون اس  

 ررسی شرايز وروع پديده ی همبوسی مدها بر روی اموای ريیی و الو  داده ملنوعی( ب      2
حائز اهمی  تنها در تباين های سرعتی یاصی ری می دهد  اين پديده برای تحییع پاسخ لرزه ای  پديده ی همبوسی  

سایتگاه دارد و مستقیما با هدف مهالعات  تاثیر زيادی بر روی بزرینمايی لرزه ای    تباين های امپدانس باال زيرا  ،اس 
در اين رسم  با تولید مد  های ملنوعی به بررسی    ( 1971تعیین پاسخ سایتگاه در ارتباط اس   نایوشی و ايگاراشی،  

مش لات مد  های ملنوعی تولید    یواهیم پردای در داده های موی ريیی و الو  شرايز وروع پديده همبوسی مد ها  
برابر    2آورده شده اس   در اين مد  ها تباين سرعتی مورود میان اليه ی فورانی و سنگ بستر را از    1شده در ردو   

( رسانده ايم، در پروژه های مهندسی الی  با شرايز زيرسهحی مشابهی مواره 3برابر  در مد   3( به حدود 1 در مد  
 هستیم   
تولید شده اند  اين مدها توسز حع مساله ی مقدار    1ردو     برای مد  های   ريیی و الومد های تئوری اموای    1در شکع  

تح  تاثیر نوفه و يا اموای بدنه ررار  اين مد ها    (،1994ويژه اموای سهحی در محیز اليه ای محاسبه شده اند  هیسادا،  
می کنیم  شاهده   در تمامی اين اشکا  مد اصیی به رنگ آبی و مد او  به رنگ ررمز نماي  داده شده اس    منگرفته اند

مد های تئوری اموای ريیی به یوبی از يکديگر ردا هستند، در چنین حاالتی انت اب مد اصیی  تباين سرعتی پايیندر  
زاي  تباين  رفته رفته با اف(، اما  1تلوير    1ن پذير اس   شکع  برای عمییات وارون سازی توسز کاربر به آسانی امکا

همبوسی   باين سرعتی حدود سه برابر پديده (  در ت2تلوير    1می شوند  شکع    به يکديگر نزديك   سرعتی مد های پاششی 
ر منحنی پاش  بسیار یهرناک اس ، چرا  برای تفسیاين شرايز    هرتز ری داده اس    38واضح در فرکانس  مد ها به طور  

 شکع      پديده ایتتط مد ها و يا انت اب لیز مد اصیی از سوی کاربر افزاي  می يابد  وروع  که در چنین حاالتی احتما   
در مقابع در مد های تئوری موی الو، حتی در حضور تباين های سرعتی باال، اساسا چنین رفتاری مشاهده  (  3تلوير  1

 (  6 تا 4تلاوير  1نشده و در تمامی حاالت مد های پاششی از يکديگر ردا هستند  شکع 

 می توان در ساي  هايی با شرايز زيرسهحی پیهیده بهره برد  شايان ذکر اس   MALWاز اين مزي  مورود در روش 

 
 مش لات مد  های ملنوعی _1ردو  
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 ( 3 تلوير   وروع پديده همبوسی در داده موی ريیی مشهود اس    1مد های تئوری اموای ريیی و الو برای مد  های ردو  _ 1شکع  

 

حلو  مد  سرعتی مواره  با یهای زيادی در  اصرار داشته باشیم  MASWچنانهه در اين شرايز بر استفاده از روش 
و یتف فرض های اساسی اين    یواهیم بود، چرا که فرآيند انت اب مد اصیی برای عمییات وارون سازی به نحوی لیز 

  اهکاریمی تواند ر  نیز  داده های لیر فعا  تك ايستگاهیاستفاده از   (1999 پارک و همکاران،    صورت یواهد یرف   روش
برای شناسايی تباين های سرعتی باال باشد     ،نسب  بیضوي  رائم   بیشینه  نشان داده شد که  تحقیقات ربعدر    عمیی 

 (  2 شکع نشان می دهدفرکانس وروع پديده همبوسی را 

 
بیضوي  رائم موی ريیی  بیشینه بیضوي  رائم محع وروع پديده   پايین(1ردو  از   3منحنی پاش  موی ريیی برای مد  باال(   _2شکع  

 هرتز نشان می دهد  38همبوسی را در فرکانس 

 بررسی عمیکرد داده موی ريیی و الو در حضور مشکع همبوسی مد ها  داده وارعی(     3
در شارايز وارعی یواهیم پردای   اين در اين رسام  به بررسای عمیکرد داده های حاصاع از برداشا  اموای ريیی و الو  

برداش   𝑉𝑆30پارامتر  داده ها در شهر منیفی ايال  کالیفرنیا آمريکا، نزديك به يك ايستگاه آت  نشانی و به منظور برآورد
متری به منظور برداشا  موی ريیی   1.5هرتز( به فواصاع   4.5ژئوفون رائم   48شاده اند  اين عمییات شاامع يك آرايه از 

متری برای برداشاا  موی الو بوده اساا   منحنی  1.5هرتز( به فواصااع    10ژئوفون افقی   48مهنین آرايه ای از و ه
نماي  داده ايم     4( بدسا  آورده و در شاکع 1999پاشا  داده های حاصاع را به روش شایف  فازی  پارک و همکاران، 

هرتز در تمامی نقاط انرژی بهور کامع   50تا    10  در اين شاکع می بینیم که در منحنی پاشا  داده موی الو از فرکانس
اسا   در اين حال  انت اب مد اصایی برای عمییات وارون ساازی به ساادیی توساز اپراتور   مد اصایی ررار یرفتهبر روی 

  بین مد اصاایی و مد باال امکان پذير اساا   در مقابع در منحنی پاشاا  داده ی موی ريیی مشاااهده می کنیم که انرژی  
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امکان اساتفاده از داده موی ريیی برای حلاو  پروفیع سارع  موی برشای   ی عمت  شارايه  چنین ، دراسا   پ   شاده
 الو مد های تئوری موی ريیی رادر اينجا با اساتفاده از مد  سارعتی بدسا  آمده توساز داده موی همهنین  ورود ندارد   

هرتز مد اصیی و مد    14نیم که در فرکانس  کرده ايم  مشاهده می کو بلورت یز چین سفید بر روی شکع رسم تولید 
، توره داريم که تشا ی  مد اصایی پاشاشای در پديده همبوسای مد ها ری داده اسا  او  به يکديگر نزديك شاده و

 ، راس ( 3 شکع  هرتز برای کاربر بسیار مشکع یواهد بود  14فرکانس های پايین تر 

 
 (راس   هرتز انرژی بهور کامع بر روی مد اصیی پاششی ررار دارد  50تا  10بازه فرکانسی منحنی پاش  داده موی الو  در  (چپ _3شکع  

بر روی تلوير نماي  داده  محع وروع پديده همبوسی   او  پ   شده اس ،  پاش  داده موی ريیی  انرژی بین مد پاششی اصیی و مدمنحنی 

   شده اس 

 ییری نتیجه      4

همبوسی مد ها پردایته و به مقايسه عمیکرد    شرايز وروع مشکعبا ارائه داده های ملنوعی و وارعی به  اين تحقی   در  

در حضور تباين های    مشکعدر حضور اين مشکع پردایتیم  مشاهده کرديم که اين    MALWو    MASWروش های  

( به وروع می پیوندد  در چنین شرايهی منحنی پاش  موی MASWبرابر در داده موی ريیی  روش    3سرعتی بی  از  

برای    را  ريیی پیهیده بوده و انرژی بین مد اصیی و مد باالتر پ   می شود  اين مساله تش ی  و انت اب مد اصیی

بسیار مشکع کرده و می تواند به تفسیر لیز منحنی فیع سرع  موی برشی( عمییات وارون سازی  و متعاربا حلو  پرو

می تواند  پاش  توسز کاربر بیانجامد  واضح اس  که اين موضوع برای پروژه های مهندسی بسیار یهرناک اس  چرا که  

( حتی در MALWش در حالی که نشان داديم داده موی الو  رومنجر به برآورد لیز پارامترهای طراحی سازه ها یردد   

چنین مشکیی ملون بوده و مد اصیی پاششی در آن به نحوی مهیوب رابع تش ی  و انت اب   ازتباين های سرعتی باال 

به مد  سرعتی دری  تری   به ما کمك می کند تا در حضور شرايز زيرسهحی پیهیده MALWاس   اين مزي  روش 

   دس  پیدا کنیم 
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