
Love típusú szeizmikus csatornahullámok spektruma1
BODOKY

A cikk egyszerű geometriai megfontolások alapján összefüggést ad, melynek segítségével a Love-hullámok, 
illetve a Love típusú (Evison) csatornahullámok diszperziós görbéiből spektrumuk kiszámítható.

T. Bodoky: Spectrum of Love type channel waves

The paper provides a relation between the dispersion curves and the energy characteristics o f Love type 
channel waves based on simple geometrical considerations.

Bevezetés
A szeizmikus csatomahullámok diszperz hullámok, jel

lemzésükre diszperziós görbéiket használjuk. A diszperziós 
görbék adott szerkezetű hullámvezető esetén a frekvencia 
függvényében a diszperz hullámok fázis-, illetve csoport- 
sebességeit adják meg, nem adnak azonban információt a 
diszperz hullámok spektrumára vonatkozóan.

A hullámvezető csatorna geometriájának a csatorna- 
hullámra gyakorolt spektrummódosító hatásával elsőként 
RÜter foglalkozott [Rüter 1980], ő azonban az induló jel 
és a telepvégről jövő reflexió interferenciáját tárgyalja, ami 
valójában nem kötődik a csatomahullámokhoz, hanem a 
felszíni szeizmikából is jól ismert „ghost” jelenséggel 
azonos.

Az egyetlen homogén rétegben (kétréteges modell) ter
jedő Love-hullámoknak a szabad felszínen észlelhető 
spektrumát Rikitake, Sato és Hagiwara analitikusan 
vezette le [Rikitake et al. 1987]. Megállapították, hogy a 
Love-hullámok amplitúdója annál nagyobb, minél nagyobb 
a fázis- és a csoportsebesség különbsége az adott frekven
cián, a spektrum amplitúdó maximuma így értelemszerűen 
a csoportsebesség minimumánál jelentkezik.

A szimmetrikus háromréteges hullámvezetőben terjedő 
Love típusú diszperz csatomahullámok spektrumát 
Breitzke vizsgálta [Breitzke 1992], illetve Dresen és 
Rüter kézikönyve, ahol a témával kapcsolatban szintén 
BREiTZKE-re hivatkoznak [Dresen, Rüter 1994]. 
Breitzke általános esetben pontforrást, illetve egy síkra 
vonatkozó kétdimenziós (2D) számításainál a síkban a 
pontforrásnak megfelelő úgynevezett „vonalforrást” tételez 
fel és ezeknek a hullámterét vizsgálja Green- 
íűggvényekkel. Számításai alapján a következő megállapí
tásokra jut:
— a Love típusú (vagy Evison) csatomahullámok egyes 

módusainak spektruma a kis frekvenciáknál zérusról in
dul, gyors emelkedés után az Airy-frekvenciáknál (a 
diszperziós görbe csoportsebesség minimumánál) éri el 
a maximális értéket, majd a maximum után egy lassuló 
lecsengés következik,

— az amplitúdó maximum értéke a módusok rendszámá
nak növekedésével szintén csökkenést mutat,

— a módusok maximum értékeinek rendszám szerinti 1 2
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csökkenése egymáshoz képest a 2D esetben határozot
tabb, mint a 3D esetben.
A következőkben, hivatkozva a témában korábban 

megjelent cikkemre [Bodoky 2000], be szeretném mutatni, 
hogy egy általánosabb érvényű összefüggés vezethető le 
egyszerű geometriai megfontolások alapján.

A Love típusú (Evison) csatornahullámok 
spektruma fehér spektrumú pontforrás esetén 2D 

közelítéssel
Ha a hullámvezető csatorna geometriájának a szeizmi

kus vezetett hullámokra gyakorolt hatását kívánjuk vizs
gálni, akkor az egyéb hatások kiküszöbölésére célszerű, 
ha ideális — abszorpciómentes — közegeket és olyan 
irányfüggetlen (vagyis minden irányban azonos energiá
val sugárzó) hullámforrást tételezünk fel, amely a frek
vencia függvényében konstans spektrumú — „fehér” — 
jelet gerjeszt. Az ilyen forrást úgy tekinthetjük, mint a 
szűrőelméletben a Dirac-delta típusú bemenő jelet, amely
re az eljárás, illetve esetünkben a hullámvezető csatorna 
által adott válaszjel a csatorna átviteli függvényeként 
fogható fel.

Tekintsük a klasszikus, háromréteges hullámvezető 
esetét, ahol két magasabb szeizmikus, transzverzális hul
lámterjedési sebességgel ( ß u ß j )  és nagyobb sűrűséggel 
(pi, p2) jellemzett féltér között egy párhuzamos síkokkal 
határolt, alacsonyabb terjedési sebességgel (j80) és sűrűség
gel (po) jellemzett H vastagságú réteg helyezkedik el. Vizs
gáljuk ebben a rétegben a fehér energiaspektrumú, réteg
határokkal párhuzamosan polarizált, rugalmas nyíró hullá
mokat keltő pontforrás hullámterét a forrás polarizációs 
irányára és a réteghatárokra merőleges síkban — vagyis 2D 
esetben. A síkban végzett számításoknál a pontforrás vo
nalforrással helyettesíthető. A vonalforrás henger- 
szimmetrikusan sugározza energiáját, vagyis a kisugárzott 
energia mennyisége független a kisugárzás irányától, azaz a 
hullámok terjedési irányának a réteghatárokkal bezárt szö
gétől, az e' beesési szögtől. (Az alkalmazott jelölések azo
nosak a már hivatkozott [BODOKY 2000] jelöléseivel.) Ha a 
forrás energiáját E-vel jelöljük, akkor a fentiek alapján a 
hullámforrásra — vagyis a bemenő jelre — felírható, hogy

£4T ;bemenő=const és (dE/de' j bemenő=const (1)

A csatornák átviteli tulajdonságait a szeizmikus csator
nahullámok c(f) alakú diszperziós görbéi jellemzik, ame
lyek egy-egy módusra vonatkozóan egyértelmű összefug-
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gést teremtenek a hullám frekvenciája és fázissebessége 
között. A

c=ßo /c o s e 1 i l l e t v e  az e '= arcco s (ß0/с)  (2 )

összefüggés ugyancsak egyértelmű kapcsolatot teremt a c 
fázissebesség és az e' beesési szög között. Belátható, hogy 
az e'(c) és c(f) függvények segítségével az e ' beesési szög 
és az /  frekvencia között is egy-egyértelmű összefüggés áll 
fenn és ennek segítségével felírható a csatorna átvitelének 
spektruma. Ez pedig a Áf  frekvenciasávra jutó Ae’ szögtar
tománnyal jellemezhető. Más szóval, ahol egy adott frek
venciasávra nagyobb szögtartomány jut, ott az adott frek
venciasávhoz több energia tartozik és így a spektrumban ez 
a sáv nagyobb értékkel fog szerepelni. Az átvitel spektruma 
tehát a AeVAf függvény, vagyis az

F (f ) =de ' / df=de '[c (f )]/ df= (d e ' /de) (dc/df) *

*{ l /ß0Y0[ c ( f ) ] } l \ c ( f ) /A f  (3)

ahol

Уо2=(с2 /Д)2)-1
és ahol az utolsó differenciálhányados helyett csak egy 
differenciahányados áll, mert a c(f) függvény általában csak 
implicit alakban ismert és meghatározása különböző köze
lítő eljárásokkal történik. (A bemutatott számítások során a 
diszperziós görbék számítására, vagyis a c(f) függvény 
meghatározására a Räder és társai által leírt eljárást hasz
náltam [Räder et al. 1985]).

A fentieket alkalmazva a csatomahullám, vagyis a ki
menő jel spektruma az (1) összefüggésekkel jellemzett 
forrás esetén
E ( f ) kimenő= E ( f ) bemenőF ( f ) = c o n s t { d e ' i d e ) { d c / d f ) »

*con s t { l / ß0y0[c(f )  ]}A c(f)/A f (4)

Példaként először bemutatom egy szimmetrikus három
réteges hullámvezető modell (1. modell) Love típusú ve
zetett hullámainak diszperziós görbéjét és 2D (vonalforrás
ra vonatkozó) spektrumát. A modell paraméterei:

ßo/ßo=l ßi/ßo=ß2/ßo=2

Po/Po = l  Pl/Po=P2 /pO = l  / 5
H= 1

(Tekintve, hogy a számítások során csak a sebesség-, sű
rűség- és rétegvastagság-arányokra, valamint a Hf/ß0 relatív 
frekvenciára van szükségünk, csak ezek értékeit fogom 
megadni, így a bemutatott példák is általánosabb érvényű
nek tekinthetők.)

Az 1. ábra a modell diszperziós görbéit és energiaspekt
rumát mutatja be.

Az ábra jól tükrözi mind Rikitake és társai [1987], 
mind Breitzke [1992] megállapításait.

A (4) összefüggés nem használja ki a modell szim
metriáját, így ugyanúgy alkalmazható aszimmetrikus 
modellre is (2. modell). Következő példánk (2. ábra) 
egy ilyen háromréteges modell:
ßo/ßo=l ßi/ßo=l,5 ß2/ßo=2

Po/Po=l Pi/Po=l /2  p2/po=l,S
H=1

1. ábra. Szimmetrikus felépítésű háromréteges hullámvezető 
csatorna (1. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 

diszperziós és frekvencia átviteli görbéi
Fig. 1. Dispersion curves and energy characteristics of Love type 
channel waves in a single-layer wave guide between two identical 

half-spaces (Model 1)

2. ábra. Aszimmetrikus felépítésű háromréteges hullámvezető 
csatorna (2. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 

diszperziós és frekvencia átviteli görbéi
Fig. 2. Dispersion curves and energy characteristics of Love type 
channel waves in a single-layer wave guide between two different 

half-spaces (Model 2)

Látható, hogy a modell aszimmetriája — legalábbis a 
következtetések terén — nem jelent érdemi változást.

Nem használja ki a (4) összefüggés a modell egyszerű
ségét sem, így minden további nélkül általánosíthatjuk 
bonyolultabb felépítésű — többréteges — hullámvezetőkre 
is. Ekkor a (2)—(4) összefüggésekben szereplő e szög és H 
vastagság nem azonos a háromréteges modell e' beesési 
szögével, illetve H vastagságával, de formailag az egyenlet 
nem változik, ha a 0  index helyett annak a rétegnek az 
indexét helyettesítjük be, amelyben a rugalmas nyíróhullá
mok terjedési sebessége a legkisebb.
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3. ábra. Aszimmetrikus felépítésű négyréteges hullámvezető 
csatorna (3. modell) Love típusú csatornahullámokra vonatkozó 

diszperziós és frekvencia átviteli görbéi
Fig. 3. Dispersion curves and energy characteristics of Love type 

channel waves in a double-layer wave guide between two 
identical half-spaces (Model 3)

A kérdés további vizsgálatára bemutatom még egy ötré
teges modell két, különböző terjedési sebességekkel jel
lemzett változatát. Az első változat (4. modell, 4. ábra):

ßo/ßi=2 A/A=i,5 ft/A=i,2 ft/A=i A / A = 2

p0/p3=l,5 Pí/p3=lf 3 p2/p3=l, 2 p3/p3=l p J p 3=l'S
H JH 3=1 H2/H3=1 H3/H3=1

A második változat (5. modell, 5. ábra):

ßo/ß3=2 ßi /ß3=l Д /Д = 1 ,5  А /Д = 1  Д /А = 2

Ро/Рз = 1/5 р3/р3 = 1 р2/р3=1,3 р3/р3=1 р4/р 3=1/ 5
H i / H 3 =  l  н 2 / н 3 =  1 Н 3 / Н 3 = 1

A görbéket vizsgálva megállapítható, hogy többré
teges hullámvezető esetén hangolási effektusok léphet
nek fel és a hullámvezető átviteli tulajdonságai elég 
alapvetően különbözhetnek az eddig ismert szimmetri
kus háromréteges modell átvitelétől. Példa erre, hogy 
az utolsó bemutatott modell esetén a modell teljes 
szimmetriája ellenére is energiában kiugrik a második 
módus, vagyis az első antiszimmetrikus felharmonikus.

4. ábra. Aszimmetrikus felépítésű ötréteges hullámvezető 
csatorna (4. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 

diszperziós és frekvencia átviteli görbéi
Fig. 4. Dispersion curves and energy characteristics of Love type 
channel waves in an asymmetric three-layer wave guide between 

two identical half-spaces (Model 4)

5. ábra. Szimmetrikus felépítésű ötréteges hullámvezető csatorna 
(5. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 

diszperziós és frekvencia átviteli görbéi
Fig. 5. Dispersion curves and energy characteristics of Love type 
channel waves in a symmetric three-layer wave guide between 

two identical half-spaces (Model 5)
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Erre a jelenségre különben már 1989-ben felhívtuk a 
figyelmet a dorogi bányabeli kutatások gyakorlati ta
nulságaként [Bodoky et al. 1989, 1990].

A Love típusú (Evison) csatornahullámok 
spektruma háromdimenziós esetben

Ha három dimenzióban (3D) vizsgáljuk a problémát, 
akkor a hullámforrásra, illetve a bemenő jelre tett ( 1) 
feltevésünk a következő módon változik:

E ( f ) =  c o n s t  é s  d £ / d e ' = c o n s t ( c o s  e ' )  (5 )

Ez egyszerűen következik abból a tényből, hogy 3D 
esetben nem egy hengerpalást, hanem egy gömb felületén 
kell konstansak tekintenünk a kisugárzott hullámenergiát. 
(Ez a feltevés ugyan egy nyíróhullám forrása esetén elég 
abszurd, de a forrás irány függő karakterisztikájától függet
len, csak a csatornára jellemző átviteli függvény számításá
nál így kell eljárnunk.)

E(f)

6. ábra. Szimmetrikus felépítésű háromréteges hullámvezető 
csatorna (1. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 

2D és 3D esetre számított frekvencia átviteli görbéinek 
összehasonlítása

Fig. 6. Energy characteristics computed in 2D and 3D cases for 
Love type channel waves in Model 1

Példaként összehasonlítom az első (1.) és az utolsó (5.) 
modell átvitelének 2D és 3D változatát egymással (6 . és 
7. áb ra ) .

Látható, hogy a szférikus divergencia figyelembe vétele 
az egyes módusokon belül a kis frekvenciás összetevőkhöz 
képest kiemeli a nagy frekvenciás összetevőket. Az egyes 
módusok arányaiban azonban ez nem hoz olyan határozott 
változást, mint amilyet Breitzke kapott, aminek oka való
színűleg az, hogy Breitzke nem választotta szét a hullám
forrást és a hullámvezetőt, vizsgálatai a kettő együttes 
hatására vonatkoznak.

Végül még megjegyzem, hogy a bemutatott eljárás min
den módosítás nélkül alkalmazható a felületi Love-hullá- 
mok vizsgálatára is.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm dr. ORMOS Tamásnak dolgozatom átnézését, 

bírálatát és hasznos tanácsait.

7. ábra. Szimmetrikus felépítésű ötréteges hullámvezető csatorna 
(5. modell) Love típusú csatomahullámokra vonatkozó 2D és 3D 

esetre számított frekvencia átviteli görbéinek összehasonlítása
Fig. 7. Energy characteristics computed in 2D and 3D cases for 

Love type channel waves in Model 5
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