Felszínközeli inhomogén összletben terjedő Love-típusú
felületi hullámok diszperzió adatainak inverziója1
AHMED AM RAN2

A dolgozat egy speciálisan inhomogén felszínközeli szerkezetben terjedő Love-típusú felületi
hullámok sebességadatainak inverzióját mutatja be egydimenziós szerkezeten végzett inverzió
sorozatára vezetve vissza. Szintetikus adatok segítségével megvizsgáljuk az inhomogenitás kimu
tatását. Az inverzió pontosságának és megbízhatóságának jellemzésére a relatív adattávolságot, a
relatív modelltávolságot és a korrelációs mátrixot alkalmazzuk.
A . A m r a n : Inversion of dispersion data of Love-surface waves propagating in an inhomo
geneous near-surface media

This paper presents the inversion o f velocity data sets o f Love-surface waves propagating in a
specially inhomogeneous media by taking it back to the series o f inversion computing on one-di
mensional media. Using synthetic data sets, we examine the detection o f inhomogeneity. To
characterize the accuracy and reliability of the inversion, the relative data and model distance and
the correlation matrix were used.

1. Bevezetés

2. A direkt feladat

A környezetvédelmi és mérnökgeofizikai felada
tok megoldása újabb és újabb módszerek fejlesztését
teszi szükségessé, melyek közül a felületi hullámok
észlelésén alapuló eljárás egy lehetőséget jelent [AM

A Love-típusú felületi hullámok tárgyalására —az
egyszerűség kedvéért— alkalmas modell az 1. ábrán
látható háromréteges összlet, ahol a koordináta-rend
szert is feltüntettük.

RAN 1994].

Mint ismeretes, egy összletben kétféle felületi hul
lám alakulhat ki: P-SV vagy Rayleigh-típusú és SH
vagy Love-típusú. A felületi hullámok a szeizmogramokon zajként jelennek meg, domináns frekven
ciájuk a testhullámokéhoz viszonyítva alacsonyabb
és kevésbbé csillapodnak. A fázis-, illetve csoportse
besség frekvenciafüggésének (diszperziójának)
vizsgálata azért fontos, mert a diszperziós tulajdon
ságok ismeretében az összlet anyagi jellemzőire és a
rétegvastagságokra is tudunk következtetni.
Ebben a dolgozatban egy inhomogén felszínközeli
szerkezetben terjedő Love-típusú felületi hullámok
sebességadatainak inverziós eredményeit mutatjuk
be az inhomogén közegbeli inverzió problémáját
(gyenge inhomogenitás és az inhomogenitás irányára
merőlegesnek feltételezett hullámterjedés esetén)
egydimenziós hullámvezető szerkezeten végzett in
verziós problémák sorozatára vezetve vissza. Szinte
tikus példák alapján tanulmányozzuk az inhomoge
nitás ezzel az eljárással való kimutatását, valamint az
inverzió pontosságát és megbízhatóságát.

1. ábra. A rétegsor geometriája
Fig. 1. The geometry of the layers

Feltételezésünk szerint a rétegek mindegyikében
a testhullámra bevezetett komplex törésmutató az x x
koordináta függvénye.
Gyengén inhomogén széntelepes összletre vonat
kozóan a problémát DOBRÓKA [1987a] tárgyalta. A
diszperziós reláció levezetéséhez az inhomogén kö
zegre felírható mozgásegyenletből indult ki. Az időfüggést e~lwt alakban feltételezve megadta a Love-tí
pusú telephullámokra a WKBJ-megoldást:

v ( x u x 2, x 3) = ü ( x 3) - ^ e ik<>J ndy
1 Elhangzott az Ifjú Szakemberek Ankétján Egerben, 1995. április 20án
2 Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék, H-3515 Miskolc-Egyetemváros
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és a megoldás érvényességi feltételét:
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\|/ (jc1sх2) << 1, amelynek teljesülése esetén létezik a
Love-típusú felületi hullám megoldása.
Ebben a dolgozatban a [DOBRÓKA 1987a, b, c,
DOBRÓKA 1988]-ben közölt eredményeket arra a
speciális esetre vonatkoztatjuk, amikor az inhomo
genitás csak X\ irányban jelentkezik és a hullámve
zető szerkezet a féltér mentén alakult ki. Erre az
esetre nézve az am plitúdó-m élység függvényt a
y-edik rétegben jó közelítéssel a

d*3

+ (Nj-n2) /tg

=0

kálisan homogén szerkezetek diszperziós relációjáként kapjuk, így módunkban áll az egy irányban
jelentkező inhomogenitást lokálisan homogén mo
dellek sorozatával helyetesíteni.
A diszperziós relációt minden egyes rögzített frek
venciára megoldva kapjuk а k = k (со, in) hullám
szám értéket. Mivel a fázissebesség vy = со//:, a cso
portsebesség viszont vcs = őco/d k , így numerikusán
meghatározhatjuk a fázis- és a csoportsebességeket
a frekvencia és a modellparaméter vektor függvényé
ben. A vizsgálat egy meghatározott frekvencia tarto
mányban történik, így со = co/-re, az í-edik számított
adat

3. Az alkalmazott inverziós módszer
A linearizálás kezdeti értékek segítségével Taylor-sorba való fejtéssel történt, így az inverziós eljá
rás során szükséges a
egyenlőtlenség teljesül, ahol
ű : az amplitúdó-mélység függvény
N : a testhullám törésmutatója
n : a felületi hullámot jellemző frekvenciafüggő
törésmutató

ко =

hullámszám dimenziójú frekvenciafüggő
Po
mennyiség, ahol ß0 konstans.
A diszperziós relációhoz úgy jutunk, hogy figye
lembe vesszük a regularitási és peremfeltételeket,
melyek a következők:
a) a regularitás megköveteli, hogy a féltérben a hul
lám amplitúdója mindenütt véges legyen, így
kapunk korlátos megoldást.
b) a szabad felszínen az elmozdulás tetszőleges lehet,
de a feszültségnek (x2 irányú hullámterjedés ese
tén a 31) el kell tűnnie.
c) a réteghatárokon az elmozdulások és a normális
irányú feszültségek folytonosak.
Ennek alapján a diszperziós reláció tetszőleges Nréteges esetben [DOBRÓKA 1987] egy rekurzív for
mulára vezet. A követhetőség kedvéért megadjuk a
háromréteges modellre vonatkozó diszperziós
egyenletet:
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mátrix definiálása.
Az inverz feladat megoldását azon paraméterek
megkeresésével határoztuk meg, amelyeknél a szá
mított és a mért adatok távolsága az L2 norma szerint
minimális.
Vizsgálatainkban a csillapított legkisebb négyze
tek módszerét alkalmazva, az ismert

normálegyenletet használtuk, ahol X a csillapítási té
nyező, / az egységmátrix, bin а modelltérbeli korrek
ció vektor, ö<7*az adattérbeli változás vektor.
A normálegyenletből kapott bin ismeretében
rn = 1Щ + bin adja meg az iteráció következő lépésé
ben a paraméter vektort.
Vizsgálataink során szintetikus adatrendszereket
használtunk, az inverz feladat megoldásának jellem 
zésére a relatív adattávolságot
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táblázat. A célm odell (egzakt m odell)
Table 2. The target (exact) m odel
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mennyiséget vezettük be [DOBRÓKA et al. 1991].

4. Numerikus vizsgálatok
A Love-típusú felületi hullámok inverziós eljárá
sának tesztelése szintetikus adatokkal történt. Az
1. táblázatban látható alapmodellből kiindulva X\
irányú inhomogenitást és x2 irányú hullámterjedést
tételeztünk fel.

portsebesség adatokat. A kezdő frekvencia 1 Hz, a
szomszédos frekvenciák közti különbség 0,5 Hz volt.
Ahhoz, hogy valós mérési adatokat szimuláljunk,
az adatrendszereket egyik esetben 2%-os, a másik
esetben 5%-os Gauss-zajjal terheltük. Minden alka
lommal az inverziót az egzakt modelltől 50%-os
távolságon belül véletlenszerűen felvett startmodelltől indítottuk. Az inverzió során a rétegek sűrűségét
fixnek vettük.

4.1 A 2%-os hibával terhelt adatok inverziója
Az eredmények a 3. táblázatban találhatók.
1. táblázat. A z alap (hom ogén) m odell
Table 1. The basic (hom ogeneous) m odel

A feltételezett transzverzális testhullámsebesség
inhomogenitását a következő függvény jellemzi:

ß\(inh) szimmetriája miatt elegendő tehát a pozitív
x-ek tartományban végezni a számításokat. (3\(inh)
változásának jó követéséhez 0 m-től 5 m-enként,
majd 30 m-től 50 m-ig 10 m-enként számítottuk az
első rétegbeli sebességváltozásokat. Az Xj irányában
inhomogén összletet (2. táblázat) 9 lokálisan homo
gén modellel közelítettük az
3. táblázat. A 2% -os G auss-hibával terhelt adatok inverziós
eredm ényei

Table 3. The results o f the inversion o f data sets containing
2% Gaussian noise

koordinátákkal jellemzett, x2 irányban haladó veze
tett hullámok leírásában, illetve a diszperziós jellem 
zők inverziójában.
A megadott rész-modellek (A,B,C,D,E,F,G,H,I)
direkt feladatában 200 frekvenciára számoltunk cso
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Szemléletesebb áttekintést kaphatunk a 2. ábrán
arról, hogy az inverziós eljárás szolgáltatta sebesség
eloszlás (*-gal jelzett pontok) mennyire rekonstruál
ja az eredeti (előre modellezett) sebességeloszlást
(folytonos vonal).
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2. ábra. A 2%-os Gauss-hibával terhelt adatok inverziós
eredményei
Fig. 2. The results of the inversion of data sets containing 2%
Gaussian noise

3. ábra. A 5%-os Gauss-hibával terhelt adatok inverziós
eredményei
Fig. 3. The results of the inversion of data sets containing 5 %
Gaussian noise

4.2 Az 5 %-os hibával terhelt adatok inverziója
Az 5 %-os hibával terhelt adatok esetére a 4. táb
lázat foglalja össze a futtatási eredményeket.
Az 5 %-os eset futtatási eredményei grafikusan
szemléltetve a 3. ábrán láthatók.

5. táblázat. A 2%-os hibával terhelt adatok inverziójából
kapott modellparaméterek és azok varianciája jc, = 10 m-nél
Table 5. The model parameters and their variancies at
x, = 10 m for the 2 % case

4. táblázat. Az 5%-os Gauss-hibával terhelt adatok inverziós
eredményei
Table 4. The results of the inversion of data sets containing
5 % Gaussian noise

4.3 Az eredmények értékelése
Példaként vegyük szemügyre az x { = 10 m-nél
lévő két adatrendszert. Az összehasonlítás egyértel
műsége végett egyenlő modelltávolságról indítottuk
az inverziós eljárást.
Az 5., 6. táblázatok nemcsak az inverzióból kapott
modellparamétereket mutatják, hanem azok becslé
sének bizonytalanságát (variancia) is.
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A 7, 8. táblázatok a korrelációs mátrixokat tartal
mazzák.
Az 5. és 6. táblázat azt mutatja, hogy a 2%-os
hibával terhelt adatok esete pontos paraméterbecslést
ad és viszonylag kis varianciával, ugyanakkor az
eredmények nem torzulnak az 5 %-os hibát tartalma
zó adatok esetén sem. Ez azt jelentené, hogy a mód
szerjói alkalmazható, mivel eléggé érzéketlen a za
jokra. A két eset korrelációs mátrixa (7., 8. táblázat)
azonban érdekes tanulsággal szolgál. Az első réteg
vastagsága és sebessége között mindkét esetben
meglehetősen nagy korrelációt találunk. Ez elvileg
rossz és bizonytalan becslésre vezetne. Ennek elle
nére nagyon pontos és nagyon kis bizonytalansággal
járó paraméterbecslést kaptunk. E kedvező jelenség
magyarázatára számítottuk az ún. érzékenységi gör
béket. Ezzel azt vizsgáltuk meg, hogy a frekvencia
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függvényében a diszperziós görbe milyen „érzéke
nyen” reagál az első réteg sebességbeli változásaira.
A 4. ábrán a diszperzió érzékenységgörbéjét látjuk
az első réteg sebességére vonatkozóan. Az ábrából
kiolvasható, hogy 16 Hz-tői 100 Hz-ig nagyobb,
illetve 100%-os körüli érzékenységgel reagál a disz
perzió görbe ßi változásaira, ami azt jelenti, hogy az
adatoknak majdnem 85%-a az első réteg sebességé
ről származik. Ez a sok adat eredményezi a pontos
becslést a réteg sebességbeli változásaira nézve.

6. táblázat. Az 5%-os hibával terhelt adatok inverziójából
kapott modellparaméterek és azok varianciája x x = 10 m-nél
Table 6. The model parameters and their variancies at
jci = 10 m for the 5% case

Frekvencia [Hz]

4. ábra. A diszperzió érzékenysége ß,-re
Fig. 4. The sensitivity of dispersion to ß.

7. táblázat. A 2%-os hibával terhelt adatok inverziójából
kapott korrelációs mátrix jc, = 10 m-nél.
Az átlagkorreláció * 0,553
Table 7. The correlation matrix at JCi = 10 m for the 2% case.
The average of correlation = 0.553

8. táblázat. Az 5%-os hibával terhelt adatok inverziójából
kapott korrelációs mátrix jc , = 10 m-nél.
Az átlagkorreláció = 0,556
Table 8. The correlation matrix at jc , = 10 m for the 5% case.
The average of correlation = 0.556
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