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دهيچک  

 چشـمه  قطـبش  جهـت  يراسـتا  به نسبت يا لرزه يسنسورها چرخش ،يگمانها درون يا ارزه برداشت در جيرا مشکالت از يکي

 مقاله نيا .باشد مشکل آن صيتشخ و نبوده مناسب وضوح يدارا يبرش موج يورود شودکه يم باعث چرخش نيا .است يا لرزه

 يهـا  مولفـه  ليـ تحل و هيـ تجز روش از استفاده با .ودش کاسته هيزاو نيا علت به آمده بوجود مشکل تا دهد يم ارائه را يتميالگور

 قبل و و شده ييشناسا امواج قطبش يراستا به نسبت ها ژئوفون چرخش هيزاو  (principal Component Analysis) ياصل

 داده بهبـود  باعـث  ياديـ ز حـد  تا PCA روش از استفاده داد نشان مطالعات جينتا .شود يم اعمال ها داده يرو يا رزهل ليتحل از

  .شود يم زهاينو يبرخ حذف موارد يبرخ در و يبرش يورود امواج دامنه شيافزا ،يا لرزه يها

 .يل مولفه اصلي، تحليدانهول، موج برش :کلمات کليدي
 

   مقدمه ‐١
 ايلرزه چشمه توسط شده توليد موج .هستند استوار االستيك محيط دريک مكانيكي امواج انتشار مبناي بر ايلرزه روشهاي

 جهت اساس بر .شودمي ثبت و تقويت نگار لرزه دستگاه توسط سپس و رسدمي )ژئوفون( امواج گيرنده به )چکش ضربه نظير(

 طولي يا تراکمي امواج .گيردمي قرار استفاده مورد بيشتر مهندسي هايپروژه در موج نوع دو زمين داخل در موج حرکت

(Longitudinal) عرضي يا برشي امواج .است موج انتشار جهت در ذره حرکت جهت که (Shear) عمود ذره حرکت که 

مي نتشارا محيط چگالي همچنين و برشي امواج سرعت و تراکمي امواج سرعت داشتن دست در با .است موج انتشار جهت بر

 .  نمود محاسبه را خاك هاياليه ديناميکي مدولهاي توان

 (Downhole) يا گمانه درون روش ، يبرش و يتراکم موج سرعت محاسبه جهت يا لرزه متداول يها روش از يکي

 يبرش اجامو از تر راحت يطول امواج ريس زمان ييشناسا يکل حالت در .شود يم محسوب ميمستق يها روش جز متد نيا .است

 در لذا است، يطول امواج از کمتر يبرش امواج سرعت چون اما .ديآ يم بدست امواج يها يورود نياول کردن کيپ با که است

زمان ورود  ييروش  معمول شناسا .  شود يم مشکل يکم ها آن ييشناسا و شوند يم ثبت يطول امواج از بعد شده ثبت نگاشت

ن صورت يدهند و بد يهم قرار م يحاصل از ضربه پتک در دو دو جهت مخالف را روا ين است که نگاشت هايا يامواج برش

ن دو نگاشت بر هم نهاده شده با خم يا. خواهد بود يد امواج برشين رسيجاد شود ، اوليکه در نگاشت حالت دوک مانند ا ييجا

سوند لرزه  يعني. ده آل حفظ شوديط ايدارد که شراجه را ين نتيبهتر يبرداشت فوق الذکر زمان). ٤( درجه دارند  ١٨٠اختالف فاز 
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از راه  يکي. ثابت بماند يقطبش دو موج لرزه ا يکه ژئوفون ها درون آن قرار دارند ،به هنگام نفوذ داخل گمانه نچرخد و راستا يا

  . باشد يمشکل و کم بازده م يچرخش ژئوفون ها است که روش يراستا يکيزيف يين مشکل شناسايحل ا يها

. مشخص شده  است  ياصل يها مولفه ليتحل و هيتجزله يقطبش متناسب بل جهت ژئوفون ها بوس ين مطالعه راستايدر ا

امواج  يه روين زاويقطبش، ا ي، هودوگرام مرتبط رسم شده و با مشخص شدن راستايموج لرزه ا يابتدا با استفاده از دو مولفه افق

چهار گمانه در  يداده ها يرو ين مراحل پردازشيا. نه خود برسنديبه حالت به يموج برش يک هايشود تا پ ياعمال م يورود

 . دنديسه گرديج حاصل با هم مقايو نتا يسطح شهر مشهد بررس

  

  برداشت داده ها ‐٢
کنند که شامل مولفه  يافت ميسه کانال موج را در يدر هر شات لرزه ا .نشان داده شده است ١نحوه برداشت داده ها در شکل 

  . هستند ch3و  ch2عمود بر هم که شامل  يو دو کانال افق (ch1) يودعم

ن يبه صورت عمود بر گمانه قرار دارد و ا يالوار چوب. شوند يجاد ميا يبا استفاده از ضربه پتک بر دو طرف الوار چوب يامواج برش

هرتز  ٤٠٠ يه و فرکانس نمونه برداريثان يليم ٣٠طول هر رکود حدود . شوند يمتر در هر عمق تکرار م ٥/١ يبرداشت ها با گام ها

  . باشد يم

  

 

  )١(  يدرون گمانه ا ياز برداشت لرزه ا يکل ينما) ١شکل 
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  پردازش داده ها ‐٣
 و Pاز ضربات  يامواج ناش ين پردازش ها شامل جداسازيا. رنديگ يبدست آمده از برداشت مورد پردازش قرار م يداده ها يتمام

Sيح داده ها با توجه به عمق برداشت مينش صحيو چ) داده ها يز رويدر صورت وجود نو( باند گذر يفرکانس يلترهاي، اعمال ف 

  .رسد يم s يح زمان ورود امواج برشيصح يين مرحله نوبت به شناسايدر ا. باشد

به علت . ار استدو طرف الو يدو موج حاصل از ضربات رو ي، بر هم نهيد امواج برشيزمان رس ييشناسا يبرا يروش عموم 

 يامواج برش يامواج،  در محل ورود ين است که بعد از بر هم نهي، انتظار ا) درجه ١٨٠اختالف فاز (ته کامال عکس دامنه ها يپالر

قطبش  يبا راستا يکامال مواز ch2بوجود خواهد آمد که ژئوفون  يده آل هنگامين حالت اياما ا. د يشکل بوجود آ يحالت دوک

صفر است و دامنه موج  يقطبش امواج لرزه ا ين محور ژئوفون و راستايه بيت زاوين وضعيدر ا. قرارگرفته باشد يامواج لرزه ا

ن تفاوت که يت صادق است با اين وضعيضربه عکس هم هم يبرا). ٢شکل (دهد  يخود را نشان ممم دامنه يدر ماکز يبرش

رند، شکل يهم قرار گ يواج حاصل از ضربات بر دو طرف الوار رونکه اميو بعد از ا. بدست خواهد آمد يمم دامنه منفيماکز

  . ز صادق استين ch3ژئوفون  يت براين وضعيهم).  ، ب٣شکل(د يآ يشکل بوجود م يمتقارن دوک

  

 
ثبت  ch3 يهم رو SHو  ch2کانال  يرو SVجاد شده در سطح، امواج يحرکت ذرات بر اثر امواج ا ياز راستا يريتصو) ٢شکل 
 کنند يعمود بر صفحه کاغد حرکت م يگريصفحه و د يبر رو يکير انتشار موج حرکت، يهر دو عمود بر مس SVو SH . ندشو يم

)١.(  

ر چرخش ينظ يموانع. ديايده آل همواره بوجود نين حالت ايشود که ا يباعث م يياجرا يت هايمشکالت و محدود يوجود برخ

محور  يشوند که راستا يره باعث ميبه گمانه و غ يداخل گمانه، عمود نبودن الوار چوب ييسوند حامل ژئوفون ها به هنگام جابجا

درجه در  ٩٠ن صفر و ين دو مولفه، بين ايه بيگر زاويبه عبارت د. همواره هم راستا نباشند يقطبش موج لرزه ا يژئوفون و راستا

، ٣شکل (نامتقارن خواهد داشت  يا شکليجاد نخواهد شد ويشکل ا يرات فاز، حالت دوکييتا به علت تغينوسان خواهد بود و نها

    )الف
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  .دهد يده آل را نشان مياز دو موج بر هم نهاده ،شکل ب حالت ا ينمونه ا)  ٣شکل 

  

ن يک راه اي. مشکل فوق الذکر ارائه شود يبرا ياز است تا راه حلي، نين بهتر سرعت امواج برشيو تخم يج لرزه ايبهبود نتا يبرا

ن يا. ن محور ژئوفون ها و ضربه پتک حفظ شوديه مورد نظر بيرد تا زاويش دائم صورت پذيکه به هنگام برداشت داده ها، پااست 

با حداقل  يباشد تا بتواند برداشت ها يک ميل تئوريک تحلياز به يلذا ن. باشد ير و مشکل ميوقت گ ييکار به لحاظ اجرا

  . ق برسانديقج مطلوب و ديز به نتاياستانداردها را ن

  

  ياصل يها مولفه ليتحل و هيتجز ‐٤
 يده ميقطب يمولفه اصل يدر راستا يدر امواج برش (particle motion)ن اساس است که حرکت ذرات يل بر اين تحليا يمبنا

سبه ا محايآ). منبع(انس يس کواريماتر يژه هايستند جز بردار وين يزيهم چ ياصل يو مولفه ها.  (cheng chen,1998)شود 

با محاسبه ). ٤شکل (محاسبه نمود  ياصل يز مولفه هايرا از آنال يتوان جهت اصل ي، مch3و  ch2هودوگرام مربوط به دو کانال 

ژئوفون ها و قطبش  يتوان راستا ي، مياصل يه در موج برشيس چرخش مربوط به آن زاويو ضرب ماتر) هيزاو( ين جهت اصليا

  . را هم راستا نمود

 
ژئوفون  ين جهت قطبش و راستايانگر اختالف بيه مشخص شده نمايزاو. ch2و  ch3 يوگرام مربوط به کانال هاهود) ٤شکل 

  .باشد يم ch2مربوط به 
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   يافق يچرخش مولفه ها ‐٥
آنها که  يوجود دارند که همگ يمتداول يدر اعماق مختلف روش ها يدرون گمانه ا يداده ها يافق يجهت چرخش مولفه ها

. باشد يم ين روابط، روابط ساده چرخش دستگاه مختصات دوبعدياز ساده تر يکي. باشد يه چرخش مين بودن زاويمستلزم مع

1Sسنسور يافق ياز محورها يکين يه بيزاو θم کهيفرض کن
RSکه  يدرصورت). ٣شکل (باشد  Sحرکت موج  يو مولفه شعاع 

 

TSو 
 يچرخش دستگاه ها ياضيباشند، با استفاده از روابط ر Sحرکت جبهه موج  يو عمود ير داده ها در جهت شعاعيتصو

  :م داشتيمختصات خواه

  

 
  يو عمود يدستگاه لرزه نگار و دستگاه مختصات شعاع يافق ين مولفه هايه بياختالف زاو ‐ ٥شکل 
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  جينتا يبررس ‐٦
همانطور که . ديک نقطه در شهر مشهد انتخاب شدند و چرخش مولفه ها رو آن ها اعمال گرديصحت مطالعات فوق،  يبررس يبرا

آسان  يزمان ورود موج برش يير کرده است و باعث شده شناساييتغ ياديت فاز و دامنه تا حد زيد، وضعشو يمشاهده م ٦در شکل 

 . تر شود

 
  ک عمق مشخصي يداده ها برا ياعمال چرخش رو) ٦شکل 

  

همانطور . ندمشهد برداشت شده ا يرازياد شين داده ها در منطقه صيا. دهد يمتر نشان م ٣٠تا عمق  يداده ها يج را براينتا ٧شکل 

قطبش کم  ين محور ژئوفون و راستايه بيقت زاوياز به اعمال چرخش نداشته اند و در حقياز اعماق ن يشود، برخ يکه مالحظه م

رفته است، منجر به بهبود قابل توجه داده ها شده است و دامنه و فاز آن ها ياز اعماق که چرخش صورت پذ ياما در برخ. بوده است

  . افته استيهبود ب يبه نحو مطلوب

  

  بعد از اعمال چرخش: قبل از اعمال چرخش، سمت راست: سمت چپ ) ٧شکل 
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  يريجه گينت ‐٧
. است يق تر زمان ورود امواج برشيدق يي، به منظور شناسايدرون گمانه ا يلرزه ا ين مطالعات بهبود داده هايهدف ازانجام ا

ج بعد از اعمال يبهبود قابل توجه نتا. ج داده ها استيرگذار در نتايار تاثيبسقطبش  از موارد  يمحور ژئوفون و راستا ييهمراستا

 يز ميگنال به نويش نسبت سيگر از موارد کامال مشهود در مطالعات افزايد يکي. باشد ين مطلب مياعماق گواه ا يچرخش در برخ

ن ياز ا ياريحذف بس ياتيشود و به لحاظ عمل يز باال انجام مينو يدارا يدر نقاط شهر يشتر مطالعات درون گمانه ايب. باشد

در  يد که روند امواج برشيبهبود بخش يتوان داده ها را به نحو ين روش ميبا استفاده از ا. باشد ير نميمزاحم امکان پذ يزهاينو

  . ص باشديز قابل تشخيزها نيان نويم
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