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 خالصه                                                                                 

-رسوبات نهشته شده در منطقه درگهان قشم؛ رسوبات کواترنر و از جنس ماسه و سيلت می
های بزرگ در سال های اخير در ی زلزلهباشد. با توجه به ساختار زمين شناسی و تجربه

؛ ارائه یک از  1384در شهریور ماه سال  6wM=بزرگای این منطقه از جمله زلزله با 

برای  ها بهترین شيوهیکی از ای برخوردار است.  مناسب از اهميت ویژه سرعتی  ساختار

ای محلی رسوبی، استفاده از دست یافتن به این اطالعات و تعيين پاسخ لرزه

ای استفاده سه مولفهها است. برای این منظور از رکوردهای تک ایستگاهی ميکروترمور

شود. برای دستيابی به اطالعات بهتر، استفاده از خصوصيات بيضيواری موج ریلی می

( H/V)توان این خصوصيات را از نسبت طيفی مولفه افقی به قائمباشد. میبسيار مفيد می

توان ساختار سرعتی در باالی سنگ بستر بدست آورد، سپس با استفاده از این اطالعات، می

شود. را با دقت بيشتری ارائه داد. در این راستا از تبدیل موجک پيوسته استفاده می

با اعمال تبدیل موجک پيوسته بر روی هر یک از سه مولفه ميکروترمور و محاسبه نسبت 

شود و سپس با استفاده از منحنی پاشش طيفی به استخراج اطالعات بيضيواری پرداخته می

عات گمانه ای با وارون سازی به ارائه ساختار سرعتی موج حاصل و استفاده از اطال

 (H/V)برشی و به طبع آن تخمين دقيق تری از عمق سنگ بستر نسبت به روش نسبت طيفی

 کالسيک پرداخته می شود.

 

 
ی ، تبدیل موجک ریلمیکروترمور، ساختار سرعتی موج برشی، امواج کلمات کلیدي: 

 پیوسته

 

 

  مقدمه
 

موضوع کليدی برای برآورد خطر ساختگاه مورد مطالعه است. یکی از  ،محلیتشخيص وضعيت 

ی کليدی ساختار سرعتی موج برشی و اختالف سرعت بين رسوب و سنگ بستر هااین پارامتر

دهد تا ضریب تقویت خاک را برای این امکان را می ها،باشد. ترکيب این پارامترمی

های توان به کمک  بررسیکرد. ساختار سرعتی را میهای احتماالتی منطقه، برآورد زلزله

ژئوتکنيکی و ژئوفيزیکی در ساختگاه مورد مطالعه و مجاورت آن بدست آورد. از جمله 

گيری های آزمایشگاهی و یا روش توان به روش حفرگمانه و اندازههای بيان شده میروش

های مطرح شده هر کدام روش. کرداشارههای اندازه گيری با استفاده از لرزه انفجاری 

شامل امواج  ، Sدارای معایب و مزایایی می باشد. به عنوان مثال؛  لرزه انفجاری موج 

هرتز می باشد و این در حالی است که این  30درونی در محدوده  فرکانسی باالتر از 

های باال با محدوده باالتر از فرکانس مورد مطالعه در زلزله مهندسی است. فرکانس

گيرند. لذا ساختار سرعتی تغيير کوچک در ناهمگنی افقی بسيار تحت تاثير قرار می

در زلزله شناسی  توان با ساختار سرعتی مورد نظرارائه شده با این روش را نمی

های حفر باشد مقایسه نمود. استفاده از روشهرتز می 15که در فرکانس زیر  مهندسی،
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زیاد و دیگر مسائل در بسياری از موارد مطلوب  هایگمانه نيز به دليل صرف هزینه

 باشد.نمی

ثبت و  ، است شده استفاده از آن مرسوم  اخير، های هایی که در سالیکی از شيوه

به صورت تک  ثبت داده، استفاده از نویزهای محيطی)ميکروترمورها( می باشد که

های سطحی مثل ی چشمهو یا آرایه ای صورت ميگيرد. امواج ميکروترمور بوسيله یایستگاه

آیند. اثر متقابل ساختار باد وترافيک و ارتعاشات ناشی از ماشين ها بوجود می

های هرتز اغلب به واسطه چشمه 5/0 -8/0ميکروترمورهای پریود بلند در رنج فرکانسی

توان از آن در ت های این روش این است که میآیند.  یکی از مزیاقيانوسی بوجود می

های قبلی با محدودیت همراه است، استفاده نواحی شهری ونواحی که استفاده از روش

باشد روشی که بر اساس برداشت ميکروترمور می کرده و به نتایج دقيق دست پيدا کرد.

توان فرکانس تشدید این روش تکنيکی مناسب است تا ب  . ]1[دارد نامناکامورا  H/Vروش 

. اگر از اطالعات گمانه استفاده شود این امکان ]3[؛]2[.نهشته های خاکی را بدست آورد

آید تا بتوان ساختار سرعتی موج برشی را برای منطقه ارائه دهيم. در یک بوجود می

واج مگيری بيضيواری مد اصلی ابرای اندازه،  H/Vساختار یکبعدی متوسط نسبت طيفی 

گيرد. بيضيواری در هر فرکانس به صورت نسبت بين میقرار نيز مورد استفاده  ریلی

توان از این آید. میجایی مولفه افقی و قائم در سطح آزاد بدست میویژه مقدار جابه

نمودار برای بدست آوردن ساختار سرعتی موج برشی استفاده کرد. یامانکا و همکاران 

های رسوبی عميق و فاه از این متد برای حوضه ]5[ (2001و ساتو و همکاران) ]4[ (1994)

 های کم عمق استفاده کردند.برای ساختگاه ]6[ ( 2001)

برای مدل ساختاری با اختالف سرعتی زیاد بين رسوب و سنگ بستر، نشان  ( ، 2001)فاه 

ميکروترمورها دارای یک قسمت ثابت است که به ویژگی های چشمه  H/Vداد که منحنی 

 در باند فرکانسی بين ریلیسته است. این قسمت در بيضيواری مد اصلی امواج واب

با را  H/Vتوان قسمت ثابت در منحنی و اولين مينيمم قرار دارد. می فرکانس تشدید 

مقایسه نمود و از آن برای ارائه ساختار سرعتی  ریلیمنحنی بيضيواری مد اصلی موج 

 استفاده نمود.

وجود انرژی امواج درونی  ، H/Vبازیابی شده از نسبت  ریلیمشکل اصلی در بيضيوار موج 

در مدل تک  H/Vو موج الو است. به منظور رفع این مشکل دو روش برای تصحيح نسبت 

ایستگاهی ارائه شده است. روش اول بر پایه ی قطبش کالسيک درحوزه فرکانس است. این 

ه مولفه افقی و طيف فوریه مولفه قائم تعيين می گردد. شيوه بر اساس نسبت طيف فوری

نيز تنها در مولفه افقی  SHقرار ميگيرد و مولفه  ریلیمولفه قائم تحت تاثير امواج 

ارائه شده پاسخ بهتری از  H/V، نسبت از مولفه افقی حذف گردد SH. اگر حرکت سهيم است

دارد. این  SHز سعی بر کاهش اثر خواهد داد. روش دوم ني ریلیبيضيوار مد اصلی امواج 

در طول سيگنال و محاسبه نسبت طيفی از این  P-SVکار تنها به واسطه شناسایی موجک 

 فرکانس بر روی هر یک از سه مولفه نویز ذاتی صورت می گيرد. –موجک ها  و تحليل زمان

فرکانس  –ای است تا بتوان با استفاده از آناليز زمان هدف در این مطالعه بيان شيوه

فرکانس تشدید خاک را با دقت بيشتری تعيين نمود و در ادامه کار با استفاده  ، موجک

ساختار سرعتی مناسب تر و به  ، آیداز منحنی بيضيواری که بر اساس این متد بدست می

دنبال آن تخمين بهتری از عمق سنگ بستر در منطقه داشته باشيم.  در این مطالعه ، 

  اصالح شده، این آناليز با استفاده تبدیل موجک پيوسته  و استفاده از موجک مورلت

 انجام شده است . 

در  6wM=زرگای ، از جمله زلزله با بدرگهان قشم های روی داده در منطقهزلزله

. لذا برای ارائه ساختار دهدبررسی بيشتر منطقه را نشان می، اهميت 1384شهریورماه 

درگهان ، این منطقه به عنوان ساختگاه مورد مطالعه انتخاب سرعتی دقيق تر در منطقه 

 است.  ه شد

 

 

 شناسی منطقه قشمزمین

 

هرمز واقع گردیده است .دماغه جزیره قشم به موازات سواحل جنوب شرقی زاگرس در تنگه 

کيلومتر فاصله دارد و نزدیکترین فاصله آن تا  22جزیره قشم از شهر بندر عباس حدود 

باشد. این جزیره الفت تا بندر پهل می هکيلومتر در فاصل 2سرزمين مادر حدودا 

 شناسی رخنمون یافته درهای گرم خليج فارس است . توالی چينهبزرگترین جزیره در آب

این منطقه به غير از گنبد نمکی کوه نمکدان، در بخش جنوب غربی جزیره که سبب 

های تبخيری گچی ونمکی قدیمی با سن کامبرین )سازند هرمز( شده رخنمون و برونزد سنگ
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 .یایدهای عهد حاضر ادامه میاست، از سازندهای نهشته شده ميوسن آغاز و تا آبرفت 

-رگهان قشم؛ رسوبات کواترنر و از جنس ماسه و سيلت میرسوبات نهشته شده در منطقه د

 .باشد

 بسياری بطوریکه است، بوده هاییلرزهزمين وقوع شاهد بارها تاریخ طول در قشم جزیره

 ها آن از خود های گزارش و هانوشته در محلی افراد و نویسندگان سياحان، مورخين، از

لرزه خيز بودن منطقه لزوم بيشتر مطالعه در این منطقه را نشان  .اند برده نام

های توان به زلزلههای تاریخی مهمی که در منطقه روی داده است میدهد.  از زلزلهمی

و زلزله بزرگ دیگر در همين سال با  6.4wM=با بزرگای 1897مخرب و ویرانگر که در سال 

های اخير جمله زلزله بزرگ روی داده در سال . از، اشاره نموددر منطقه  5wM=بزرگای 

 اشاره کرد.  1384درشهریور  6wM=به زلزله با بزرگای توان می

 تبدیل موجک پیوسته

 

به صورت زیر   𝜓(𝑡)با استفاده از موجک 𝑥(𝑡)یک تابع حقيقی (CWT)تبدیل موجک پيوسته 

 گردد: تعریف می

 𝐶𝑊𝑇(𝑎, 𝑏) = 𝛹(𝑎, 𝑏) =
1

√|𝑎|
 ∫ 𝑥(𝑡)

+∞

−∞
𝜓∗  (

𝑡−𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡                                                                 

                                                                      (1)  

 

 ψ (، 1باشد. در رابطه )های انتقال و مقياس میبه ترتيب پارامتر 𝑎و   bکه در آن
شود. واژه مادر به این منظور به کار برده تابع پنجره است که موجک مادر ناميده می

های انتقال یافته و مقياس شده، همگی از روی تابع اوليه بدست شود که تمامی نسخهمی

معلوم جایی پنجره را شود. انتقال ميزان جابهآیند که اصطالحا موجک مادر ناميده میمی

دهد. در موجک عامل انتقال را در محور زمان نشان می (1ت )در عبار tکند که عامل می

جای بسامد، پارامتر مقياس وجود دارد. این پارامتر به صورت معکوس با بسامد در به

کند. مقادیرضرایب تبدیل ارتباط است. مقياس در واقع سيگنال را منقبض و منبسط می

شود، ميزان شباهت تابع موجک را در رایب موجک نيز ناميده  میکه ض CWT(a,b)موجک 

کند، به عبارتی با سيگنال را در حوزه زمان بررسی می aدر مقياس  bموقعيت زمانی 

توان گفت هرچه شباهت بيشترباشد این مقدار، یبيشترخواهد بود. البته  در تبدیل می

 پيوسته،  باید شرایط زیر باید برقرار باشد: کموج

 بایست انرژی محدود داشته باشد: : موجک می 1

  𝐸 = ∫ |𝜓(𝑡)|2 𝑑𝑡 < ∞
+∞

−∞
                                                                             

                                                                             

                 (2)  

 

E  باشد. اگر تابع با انتگرال مربع اندازه تابع موجک میانرژی تابع است و برابر

𝜓(𝑡) شود.باید هر دو اندازه واقعی و مختلط در نظرگرفته ، ط باشدلمخت 

 باشد:  ψ(𝑡)تبدیل فوریه تابع  ψ̂(𝑡): اگر2

ψ̂(𝑓) = ∫ 𝜓(𝑡)
+∞

−∞
𝑒−𝑖(2𝜋𝑓)𝑑𝑡                                                                 

                                                                             

                            (3)                                                
 

 کند:پس شرط زیر ایجاب می

𝑐𝑔 = ∫
|ψ̂(𝑓)|2

𝑓
𝑑𝑓 < ∞

+∞

0
                                                                              

                                                                                

                (4)  

 

یا به  اشاره به این دارد كه موجك اجزا بسامدي غير صفر دارد، ( 4رابطه)

. این رابطه به عنوان شرط پذیرش باید برابر صفر باشد بياني دیگر ميانگين موجك

بستگی به موجک  شود. اندازه به عنوان ضریب پذیرش خوانده می شود وشناخته می

  .انتخابی دارد

باشد. تبدیل فوریه آنها باید های مختلط میمعيار اضافی دیگر مربوط به موجک:  3

 .های منفی ناپدید گرددکه در بسامدحقيقی باشد و هم این

0)0(ˆ 

)(t

gcgc
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تر از عنوان ارائه مقياس بسيار مناسب -( ، عنوان ارائه زمان1با توجه به رابطه )

اما اگر مشخصه فرکانسی موجک آناليز در همسایگی نزدیک رسد، فرکانس به نظرمی –زمان 

)فرکانس زاویه ای مرکزی  موجک( متمرکز شود، ميتوانيم  یک ازائه  0wفرکانس غير صفر 

را  wفرکانس نتيجه تبدیل موجک اعمال شده  داشته باشيم. زاویه مرکزی -زمان

 توان نوشت:نس میبيان نمود؛ و با توجه به تعریف فرکا a/0w=wتوانبه صورت می

𝑓 =
𝑤0

2𝜋𝑎
=

𝑓0

𝑎
                                                              (5     )                                   

                                                                             

             
  

 موجک مورلت

 

باشد، واین به برای آناليز موجک در تبدیل موجک پيوسته موجک مورلت میانتخاب معمول 

 -های خاص این موجک است ) فرکانس مرکزی تعيين شده خوب، عدم قطعيت زمانخاطر ویژگی

موجک مختلط است که  فرکانس کم و استخراج اطالعات در مورد فاز سيگنال(. موجک مورلت،

 گردد.(  بيان می6به صورت رابطه )

    𝜓(𝑡) = 𝜋−1/4𝑒𝑖𝑤0𝑡𝑒−𝑡2/2                                                                            

                                                                             

                  (6)  

  60w=، معموال مقدار  ]8[ ( 1999فلندرین،)  5.42850w ≤یا ]7[( 1992)دوبيچی، 0w≤5.3364با توجه  

شود که در شود. اما در اینجا از تبدیل موجک اصالح شده  استفاده میدر نظر گرفته می

تر شده است)تفکيک پذیری فرکانسی را در ارائه موجک سيگنال نوفه  حوزه فرکانس باریک

فرکانس  –دهيم (. البته با این کار  تفکيک پذیری زمانی را در ارائه زمان افزایش می

از اهميت  H/Vرسد که تفکيک پذیری فرکانسی در تکنيک دهيم ولی به نظر میکاهش می

بيشتری برخوردار است. با استفاده از تبدیل موجک مورلت اصالح شده،  به جای موجک 

بيشتر باشد موجک در  mيدا کرد. هرچه مقدار توان به نتایج بهتری دست پمورلت می

 حوزه فرکانس باریکتر شده است. 

 

 
 موجک مورلت اصالح شده

 

 ]10[( 2006یا یان و همکاران )و  ]9[( 2002موجک مورلت اصالح شده، توسط الردیس وگوتربوز)

 توان موجک مورلت اصالح شده را به صورت زیر بيان نمود:ارائه گردیده است. می

  𝜓(𝑤) =
1

∜𝜋
exp(−(𝑎𝑤 − 𝑤0)2𝑚)                                𝑓𝑜𝑟   𝑤 > 0                                               (7  )           

                                     

همان  0wکند و )پارامتر مورلت(  پهنای  موجک را در حوزه طيفی کنترل می mدر اینجا 

باشد.  مقادیر می a=1ای مرکزی در موجک مورلت تعدیل یافته در مقياس فرکانس زاویه

،در واقع موجک باریکتر در حوزه طيفی را به دنبال خواهد داشت.   mبيشتر پارامتر 

در واقع همان موجک مورلت   m=1/2لذا رزولوشن فرکانسی بهتری خواهيم داشت. با انتخاب 

 اشت.  اصلی را خواهيم د

 

 

 یلیموج ر یواریضیب

 

ها در نشان داد که نوعی از موج ریلی،، دانشمند انگليسی به نام لرد 1885در سال 

های همگن زمين های سطحی که در الیهشوند.این نوع از موجح زمين منتشر میطنزدیک س

شدن وی نشان داد با برآورده  شوند.ناميده می ریلیشوند، به اسم کاشف خود ظاهر می

از سرعت موج  با انتشار همزمان در سطح با سرعتی کمتر P-SVهای زوج موج  شرایط مرزی،

سرعت موج برشی( و دامنه کاهشی نسبت به عمق )به صورت نمایی(، موج  9/0برشی)در حدود 

 آورند.را بوجود می ریلی

منتشر  های برداری هستند که در سطح نيم فضای همگن و غير همگن، موجهای ریلیموج

ها به موازات جهت انتشار و مولفه قائم شوندو مولفه افقی جابجایی این موجمی

واری به صورت نسبت بدون بعد جابجایی ها به سمت نيم فضا است. بيضیجابجایی این موج
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این   شود.در هر فرکانس در سطح زمين تعریف می ریلیهای افقی به جابجایی قائم موج

 .صيات اصلی یک محيط االستيک استنسبت نشان دهنده خصو

خصوصيات نوفه زمينه بسيار متداول   در بررسی ریلیهای واری موجامروزه مطالعات بيضی

های غالب در موج ریلی هایای نشان داده است که موجشده است، زیرا مطالعات آرایه

 . ]11[ميدان موج نوفه زمينه هستند

 

 

 کالسیک H/Vهای  نسبت

 

فوریه مولفه افقی به قائم، روشی است که به صورت گسترده در ارائه  نسبت تبدیل

های زلزله گيرد. این شيوه برای سيگنالخصوصيات سایت لرزه ای مورد استفاده قرار می

های محيطی کاربرد نيز مورد استفاده قرار گرفته است ، اما امروزه بيشتر برای نوفه

بدون   ) (𝑓0در تعيين فرکانس تشدید خاک  دارد. مزیت اصلی این شيوه ، قابليت آن

. بر طبق توضيحات  ]12[ باشداینکه نياز به ثبت زلزله در منطقه ، در ساختگاه می

در ساختگاه تحت تاثير  SHتوسط اثرات تشدیدی  H/V( شکل 1989ارائه شده توسط ناکامورا)

 H/Vباشد. مگر اینکه به صورت تجربی تشخيص داده شود که شکل و دامنه نسبت طيفی  می

باشد ، اما فرکانس تشدید به طور مستقيم از آن نمی SH بيان کننده تابع انتقال

ریلی  به شکل منحنی بيضيواری امواج H/Vبه بيان دیگر ، شکل   .]12[ شوداستخراج می

 ].14[؛] 13[ ،    شودمربوط می
مولفه قالب در جبهه موج باشد، در صورتی که تصحيح های الزم بر روی  ریلی امواج

در  باشد.می ریلیتوان گفت این نسبت بيانگر بيضيواری موج صورت گيرد، می H/Vمنحنی 

. لذا ]6[و الو را در مولفه افقی یکسان در نظر گرفت  ریلی توان سهم موجروش کالسيک می

 H/Vبا استفاده از جمع برداری جمع شوند، برای تصحيح  NSو  EWهای افقی  اگر مولفه

هنجار سازی کنيم. این فرض در بسياری از موارد صحيح  2√کافی است این مقدار را با 

شود، این امکان در بعضی از باندهای فرکانسی وابسته می SHباشد، اما موقعی که اثر می

  ]15[را تحت تاثير قرار دهد ریلیی موج رآید که دامنه بيضيوابوجود می

 

 با استفاده از تبدیل موجک پیوسته H/Vهای نسبت

 

( پيشنهاد کردند تا از 2001فاه و همکاران )  ، SHبه منظور کمينه کردن اثر موج

های مشابهی نيز استفاده شود. روش  H/Vفرکانس برای محاسبه نسبت طيفی  -آناليز زمان

پيشنهاد گردید. این متد بر این پایه است که  از   ] 16[( 2006توسط کاریستاکووا )

 -تبدیل موجک پيوسته استفاده شود تا بتوان با دقت خوب برای سيگنال ارائه زمان

فرکانس داشته باشيم. هر سه مولفه فرکانسی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرا 

شوند. ترکيب می ع برداری باهممگيرند، و مولفه های افقی نيز با استفاده از جمی

گيرد و این به خاطر فرکانس موجک مورلت به عنوان موجک مادر مورد استفاده قرار می

 مرکزی خوب تعيين شده و امکان استخراج اطالعات فاز است .

فرض اصلی در این تکنيک این است که در یک ساختار با همگنی جانبی،  مولفه قائم 

های  رود که سهمامواج سطحی( .اگرچه ، انتظار نمیباشد)هر دو موج حجمی و می SHفاقد 

SH  وP-SV برای این منظور ابتدا با توجه  .  ]17[در مولفه افقی به طور همزمان باشند

شود و برای هر پنجره های زمانی مناسب ، بر روی سيگنال انتخاب می STA/LTAبه مقدار 

انرژی   بيشينهمقدار  پنجره انتخاب شده  پس از اعمال تبدیل موجک پيوسته ،

فرکانس مولفه قائم استخراج شده و با ذخيره زمان و فرکانس ، مقدار  -ازنمودار زمان

های (. پس از ترکيب مولفه 1گردد )شکل های افقی استخراج میانرژی مربوطه از مولفه

گردد. پس از اعمال تبدیل موجک بر تمام محاسبه می H/Vافقی با یکدیگر، مقدار 

 شود. تا بتوان فرکانس تشدید خاک را بدست آورد. ها، متوسط گيری انجام میپنجره
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 M03ثانیه ای ایستگاه  40مربوط به پنجره  موجک  فرکانس –ارائه زمان   -1شکل

 درگهان

 

 ایستگاه برداشت ميکروترمور)با استفاده از 12 در ،برای این منظور در منطقه درگهان

 دقيقه 30انجام شده است. مدت زمان برداشت  یبه صورت تک ایستگاه (  CMG3Tلرزه نگاشت 

ای ثانيه 40های ، پنجره STA/LTAباشد. برای ارائه زمان فرکانس با توجه به نسبت می

 H/Vبا استفاده از تبدیل موجک و منحنی  H/Vمناسب انتخاب شده است.  با مقایسه منحنی 

شود. های پایين تر متمایل میبه سمت فرکانس شود ، فرکانس تشدیدکالسيک مشاهده می

 (3و2در زیر آورده شده است )شکل M03و  M12نتایج ایستگاه های 
 

 
پنجره  31با استفاده از تبدیل موجک پیوسته. M03مربوط به ایستگاه  H/Vمنحنی نسبت   -2شکل 

در روش  .دهدرا نشان می H/Vثانیه در نظر گرفته شده است. خط مشکی میانگین نسبت  40به طول 

 در نظر گرفته شده است(. m=8هرتز است. )پارامتر مورلت  2کالسیک فرکانس تشدید در 
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پنجره  25با استفاده از تبدیل موجک پیوسته.  M12مربوط به ایستگاه  H/Vمنحنی نسبت   -3شکل 

دهد. در روش نشان میرا  H/Vثانیه در نظر گرفته شده است. خط مشکی میانگین نسبت  40به طول 

 در نظر گرفته شده است(. m=8دهد) پارامتر مورلت هرتز روی می 4کالسیک فرکانس تشدید در 

 

 

 ارائه پروفیل سرعتی

  
در این مرحله  به  ، به گمانه   ،  03M ،08M ،21Mهای با توجه به نزدیکی ایستگاه

برای  را پروفيل سرعتی اند تا بتوان عنوان ایستگاه مورد مطالعه در نظر گرفته شده

با توجه به اطالعات  محاسبه، و log10(H/V)مقدار با دقت بيشتر ارائه داد. ،منطقه

رسم شده و با منحنی بيضيواری مقایسه شده است.  ریلی منحنی مد اول موج ، گمانه

ه ميکروترمورها دارای یک قسمت ثابت است که به ویژگی های چشم بيضيواری  منحنی

در باند فرکانسی بين  ریلیوابسته است. این قسمت در بيضيواری مد اصلی امواج 

واری بيضیقسمت ثابت در منحنی  . و اولين مينيمم قرار دارد فرکانس تشدید

شده، و ساختاری را که  مقایسه ریلیمنحنی بيضيواری مد اصلی موج  با را ميکروترمور 

در  نظر گرفته شده است   اختار سرعتی منطقهبهترین همخوانی  را داشت، به عنوان س

 (. 4)شکل
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. ریلیمنحنی خاکستری مد اصلی  .ریلیالف:مقایسه منحنی بیضیواری و منحنی مد اول موج   -4شکل 

. ب: خط خاکستری  M12پنجره در نظر گرفته شده در ایستگاه   25خط مشکی متوسط بیضیواری بین 

 ساختار سرعتی پیشنهاد شده با توجه به قسمت الف.

 
 گیرينتیجه

 

، ارائه بهتری  SHهدف از این مطالعه بيان رویکرد جدیدی بود تا بتوان با حذف اثر 

داشته باشيم و با دقت بيشتری به ارائه فرکانس تشدید در ساختگاه مورد  H/Vاز منحنی 

از مولفه افقی با استفاده از تبدیل موج  SHنظر بپردازیم. مشاهده شد با حذف اثر 

پيوسته، فرکانس تشدید به سمت فرکانس های پایين تر متمایل گردید. عالوه بر این، با 

تيم با دقت  بيشتر نسبت به روش کالسيک منحنی استفاده از آناليز تبدیل موجک توانس

 ریلیبيضيواری را رسم کرده و با مقاسيه آن با منحنی بيضيواری مد اصلی امواج 

 ساختار سرعتی را با دقت بيشتر ارائه دهيم.
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