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RESUM 
 

La realització d’aquest treball es basa en la utilització de les ones superficials per a la 
caracterització geològica del subsòl. Les ones superficials són analitzades a partir de 
la sísmica activa d’ones superficials i es complementa amb la tècnica de sísmica 
passiva de quocient espectral H/V de soroll sísmic, la tomografia elèctrica i la 
tomografia sísmica d’ones primàries. 

S’ha aprofundit en els principis de mesura i configuració de la sísmica activa d’ones 
superficials i la sísmica passiva de quocient espectral H/V de soroll sísmic, així com la 
realització correcte del processat de les dades obtingudes al camp per tal de realitzar 
la interpretació del subsòl. 

Per caracteritzar el subsòl, s’ha realitzat a partir del mètode directe (modelització 
teòrica) i el mètode invers (modelització pràctica). El problema directe es basa en un 
model ja conegut, junt amb les seves propietats físiques, per tal de veure com és la 
dispersió de les ones sísmiques al subsòl. En canvi, el problema invers, es basa en les 
dades obtingudes al camp per tal de trobar la modelització del terreny mitjançant la 
inversió de la corba de dispersió processada a partir del registre aconseguit al camp. 

Les dades de camp s’han obtingut en tres emplaçaments on l’Institut Geològic de 
Catalunya ha estat treballant en varis projectes. Aquestes campanyes geofísiques 
s’han desenvolupat a l’estació sísmica de Fontmartina al Montseny (Vallès Oriental, 
Barcelona), a Camarasa (Noguera, Lleida) i al terme municipal de Girona. 

En la modelització pràctica, s’ha realitzat la caracterització dels primers metres del 
subsòl a partir de la sísmica activa d’ones superficials i el quocient espectral H/V de 
soroll sísmic. Tot i així, s’han utilitzat la tomografia elèctrica i la tomografia sísmica per 
comparar els resultats obtinguts i així realitzar una millor interpretació del terreny. 

Com a resultats del present treball s’ha pogut concloure, que les ones superficials són 
un bon mètode per realitzar la caracterització dels primer metres del subsòl. Tot i així, 
és fonamental usar diferents tècniques geofísiques, tals com les que s’han utilitzat en 
l’elaboració d’aquest treball, per tal de comparar els resultats obtinguts en les diferents 
tècniques i desenvolupar una  bona modelització del subsòl.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present projecte final de carrera d’Enginyeria de Mines cursat a l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) ha estat realitzat a la Unitat de Tècniques Geofísiques (UTG) de l’Institut 
Geològic de Catalunya mitjançant un conveni de pràctiques a l’empresa entre l’IGC i 
l’EPSEM des de Febrer de 2012 fins al Gener de 2013. 

El treball pretén ser un complement a diferents treballs que es desenvolupen a la 
Unitat de Tècniques Geofísiques de l’Institut Geològic de Catalunya, mitjançant 
l’aplicació de la tècnica sísmica d’ones superficials i la tècnica H/V. S’ha complementat 
amb els resultats proporcionats per la tomografia elèctrica i la tomografia sísmica 
d’ones primàries.  

Per aconseguir realitzar el projecte s’ha participat en les campanyes geofísiques, i s’ha 
realitzat el processat i la interpretació de les dades per tal d’obtenir uns resultats útils 
per als diferents projectes.  

Les campanyes geofísiques es realitzen en emplaçaments on l’Institut Geològic de 
Catalunya està desenvolupant diferents projectes, que són els que es mostren a 
continuació:   

- Fontmartina (Montseny, Vallès Oriental, Barcelona), per a la caracterització 
geològica del subsòl on està instal·lada l’estació, pel projecte de caracterització 
del subsòl de la xarxa sísmica de Catalunya. 
 

- Terme municipal de Camarasa (Noguera), com a suport per a la realització del 
mapa geològic 1:25000 de Camarasa realitzat a l’Institut Geològic de 
Catalunya. 
 

- Terme municipal de Girona,  com a suport per la realització del projecte 
internacional Sispyr. El projecte Sispyr, Sistema d’Informació Sísmica dels 
Pirineus, és un programa europeu liderat per l’IGC, junt amb l’OMP 
(Observatoire Midi.Pyrénées) i el BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minièires) a França, i l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) i la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya) a Espanya, per potenciar els estudis de 
risc sísmic i els sistemes d’alerta sísmica al Pirineu. 
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2. OBJECTIU 
 

Els principals objectius del projecte són els que es mostren a continuació: 

- Aprofundir en el coneixement de  les ones superficials i la seva aplicació en la 
caracterització dels primers metres del subsòl. Per aconseguir-ho, es realitza 
l’estudi de les ones superficials amb dues vessants: la teòrica i la pràctica, 
mitjançant mètodes sísmics per tal de realitzar l’estudi de les primeres desenes 
de metres de profunditat del terreny.  
 

- Aplicació i desenvolupament al camp de la sísmica activa d’ones superficials i 
la tècnica de quocient espectral H/V de soroll sísmic. Alhora també s’ha 
participat en l’adquisició de dades d’altres tècniques com la tomografia elèctrica 
o la tomografia sísmica d’ones P que s’ha portat a terme als emplaçaments on 
s’ha realitzat aquest treball. 
 

- Tenir coneixement, saber utilitzar i agafar agilitat dels diferents programaris 
d’ones superficials i H/V (Geopsy) per tractar les dades de camp utilitzats en la 
realització del projecte. També pel programari per crear models del subsòl 
(Geo-CT II) i la posterior generació de dades sintètiques en la modelització 
teòrica. 
 

-  A part de l’adquisició de les dades de camp de les diferents tècniques 
geofísiques, un altre objectiu és realitzar el processat del registre de dades 
obtingut en cada emplaçament, i realitzar la interpretació del processat per 
obtenir uns resultats el més aproximats possibles.  
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3. MÈTODES SÍSMICS  
La modelització del subsòl es desenvoluparà a partir de l’adquisició de les dades de 
camp de les diferents tècniques geofísiques que es treballen. Els mètodes que 
s’utilitzen per portar a terme la interpretació del subsòl, són la sísmica activa d’ones 
superficials, junt amb la sísmica passiva de quocient espectral H/V. Aquest és un 
fenomenal complement a la sísmica activa, ja que a l’analitzar el soroll sísmic del sòl i 
trobant la seva freqüència fonamental, es pot fixar restriccions alhora de realitzar la 
inversió de les dades obtingudes de la sísmica activa per tal de desenvolupar un estudi 
el més aproximat possible a la realitat. També s’han utilitzat altres resultats procedents 
d’altres mètodes geofísics com la tomografia elèctrica o la tomografia sísmica de 
refracció per tal de complementar la interpretació i obtenir un millor model del terreny. 

La modelització teòrica del terreny es realitza mitjançant el programa informàtic GEO-
CT II per dissenyar un model aproximat del subsòl i a partir de la sísmica activa saber 
el comportament de la propagació de les ones sísmiques abans de realitzar els treballs 
de camp. Tanmateix, un cop realitzats els treballs de camp, es podrà comparar els 
resultats obtinguts amb els resultats extrets de la modelització teòrica. 

 

3.1. PRINCIPIS I LLEIS FÍSIQUES  

La caracterització del subsòl mitjançant tècniques sísmiques consisteix en observar el 
camp d’ones sísmiques, mesurant les propietats de propagació, i mitjançant processos 
d’interpretació, obtenir la distribució de les propietats del subsòl que influeixen en la 
propagació, és a dir, la deformabilitat i la dispersió a esforços molt baixos. Aquests 
aspectes s’aconsegueixen mitjançant diferents tècniques i diferents geometries 
d’adquisició dels diferents tipus d’ona (P, S, Rayleigh, Love, Scholte, Lamb, etc.) que 
es troben al subsòl i també com els fenòmens de la reflexió, refracció, difracció, 
dispersió, etc.  (Socco, 2004) 

Les ones sísmiques són un tipus d’ones elàstiques que consisteixen en la propagació 
de pertorbacions del camp de tensions, que generen petits moviments al medi. Les 
ones sísmiques poden ser produïdes de forma natural, com sismes o moviments del 
terreny, o de forma artificial, mitjançant cops, voladures o vibracions. 

La propagació de l'energia es realitza de forma elàstica complint l'equació d'ones 
sísmiques. La solució d'aquesta equació permet establir l'existència de diferents tipus 
d'ones: les ones internes o de volum i les superficials (Figura 3.1). Les ones de volum 
viatgen a l’interior del terreny i a causa amb la interacció amb la superfície es generen 
les ones superficials, amb velocitat menor, que es propaguen per la superfície de la 
discontinuïtat. Les ones superficials són les causants dels majors danys produïts pels 
sismes en la construcció. 
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Figura 3.1. Esquema ones de volum i ones superficials (modificat de USGS, 2012) 

 

Hi han dos tipus d’ones internes, les ones P i les ones S (Figura 3.2). Les ones P són les 
ones longitudinals o compresionals. Aquestes ones normalment es desplacen el doble 
de ràpid que les ones S i poden viatjar per qualsevol tipus de material  sòlid. Les ones 
S són les ones transversals a la direcció de propagació i al tenir una velocitat menor, al 
terreny apareixen després de les P. 

 

Figura 3.2. Esquema ones primàries i secundàries (Ones de volum) (Modificat de Tangient, 2012) 

 

Quan les ones P i les ones S arriben a la superfície del terreny, es generen ones 
superficials d’interfase de tipus Rayleigh (ones R) i ones Love (ones L) (Figura 3.3). Les 
ones Love produeixen un moviment horitzontal de tall a la superfície, i les ones 
Rayleigh produeixen un moviment el·líptic al terreny, sent les més utilitzades en el 
tractament de dades en els mètodes sísmics basats en les ones superficials.  
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Figura 3.3. a) Moviment ones Love. b) Moviment ones Rayleigh (Modificat de Tangient, 2012) 

Les ones longitudinals P són les més ràpides, ja que són les primeres que s’observen. 
A continuació es registren les ones transversals S i finalment es detecten les ones 
superficials, és a dir les Rayleigh i les Love. 

El principis i les lleis físiques que segueixen els mètodes sísmics són els següents. 

- Principi de Huygens: Cada punt d’un front d’ones actua com una nova font 
d’ones que es propaga en totes direccions. 
 

- Principi de Fermat: Un raig d’un punt a un altre, segueix el recorregut on el 
temps és menor. 
 

- Llei d’Snell: La refracció és el procés pel qual, quan una ona incideix sobre la 
interfase entre dos medis, una part de la seva energia es transmet al segon 
medi canviant la seva direcció de propagació (Figura 3.4). La relació entre la 
direcció del raig incident i la del raig refractat es pot obtenir mitjançant la llei 
d’Snell. Sent v

1  
la velocitat de propagació de les ones al primer medi, i v

2 
la 

velocitat de propagació de les ones al segon medi, i θ
1 

i θ
2
 són els angles que 

formen el raig incident i el refractat respecte a una línia perpendicular a la 
superfície, es compleix que: 

 
 𝑉1𝑠𝑖𝑛𝜃1 = 𝑉2𝑠𝑖𝑛𝜃2 
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Figura 3.4. Esquema de la refracció amb la llei d’Snell  

L’angle crític és l’angle que estableix la frontera entre la reflexió total i la 
refracció normal de part del raig incident en una interfase entre dos medis amb 
índex de refracció diferents. Quan un raig incideix amb un angle inferior a 
l’angle crític sobre la interfase, una part del raig es reflecteix i una altra es 
refracta. En cas contrari, si l’angle d’incidència és major que l’angle crític, es 
produirà una reflexió total sense que es produeixi refracció. L’angle crític 
dependrà de les velocitats de propagació d les ones en cada medi, podent ser 
calculat de la forma següent: 

𝜃𝐶 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝑣2
𝑣1
� 

Cal tenir en compte que perquè es generi l’ona refractada crítica, la velocitat de 
propagació de les ones del medi inferior ha de ser més elevada que la velocitat 
de propagació de  les ones sísmiques del medi superior: 

V2 > V1 

 

3.2. SISMICA ACTIVA D’ONES SUPERFICIALS 

Els mètodes d’ones superficials es poden dividir en dues principals categories: l’activa i 
la passiva, basades en les diferents fonts de senyals generades. La sísmica activa 
registra les vibracions generades per una font sísmica artificial, on les freqüències 
generalment són superiors a 2 Hz i la profunditat que avarca són de poques desenes 
de metres. Per altra banda, a la sísmica passiva la font d’energia és natural per tal de 
trobar les vibracions ambientals. Tot i així, en aquest apartat només es parlarà de la 
sísmica activa. 

Les tècniques sísmiques es basen tradicionalment amb les ones de volum, en 
particular, les ones P. En aquest context , les ones superficials que són la component 
més energètica del camp d’ones, convé eliminar-les o atenuar-les. S’han desenvolupat 
eines per tal de filtrar-les de les dades obtingudes per  reflexió, millorant el senyal útil 
(Socco, 2004). Tot i així, les ones superficials poden ser adquirides, interpretades  i 
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analitzades expressament per tal de caracteritzar el terreny a poca profunditat de la 
superfície, sent una molt bona eina de treball. 

Per realitzar l’assaig, s’instal·len alienadament una sèrie de sensors (geòfons) a la 
superfície de l’àrea d’estudi (Figura 3.5). A continuació es colpeja amb un martell la placa 
metàl·lica en un dels punts de tir. La pertorbació provocada per l’impacte genera ones 
que es transmeten pel subsòl i son detectades per cada geòfon. Aquest impuls 
mecànic que rep el sensor, el transforma en impuls elèctric, que després de ser 
amplificat, s’envia al sismògraf. Aquest procediment es repeteix amb tots els tirs 
realitzats fins a tenir complet el perfil.  

 
Figura 3.5. Esquema sísmica activa d’ones superficials (IGC, 2011) 

 

El front d’ones generat per l’energia de la font sísmica es desplaça pel subsòl de forma 
dispersiva. Les primeres ones que detecten els sensors col·locats a la superfície són 
les ones refractades crítiques, amb velocitat més alta, ja que incideixen a la primera 
interfície amb un angle crític. Després es detecten les ones reflectides i per últim les 
ones superficials, que viatgen a una velocitat de propagació inferior a les altres. (Figura 
3.6). Tot i així, les ones superficials es caracteritzen per tenir baixa freqüència i alta 
energia en comparació amb les altres formes de propagació de les ones internes. 
Cada una d’aquest tipus d’ones, és la base d’una de les tècniques sísmiques aplicades 
a l’Unitat de Tècniques Geofísiques de l’Institut Geològic de Catalunya. 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

10 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

 
Figura 3.6. Exemple del registre d'ones sísmiques produïdes per una font sísmica i detectades per un 

grup de 48 sensors. Es marquen tres sectors amb les arribades dels tres tipus d'ones (refractades, 
reflectides i superficials)diferenciades pel seu patró d'arribada. (IGC,2011) 

 

Les ones superficials es propaguen a una fondària igual a la longitud d’ona. Per tant, 
ones amb diferent longituds d’ona es veuran afectades per diferents profunditats. Si el 
medi no es homogeni, les ones es propaguen amb diferents velocitats depenent de la 
freqüència. Aquest fenomen es denomina dispersió i és el principi físic que regula els 
mètodes basats en ones superficials: és possible mesurar el caràcter dispersiu de les 
ones en un emplaçament (corba de dispersió) i invertir-lo per obtenir les propietats del 
subsòl.  

La propagació d’aquestes ones estan principalment influenciada per la velocitat de les 
ones S dels materials. Aquest mètode es porta a terme a través de tres fases: 
adquisició, processat i inversió (Figura 3.7). L’adquisició consisteix en registrar ones 
superficials dins d’un determinat rang de freqüències. Aquestes ones es generen amb 
una font controlada (martell) i es registren simultàniament en sensors sísmics 
(geòfons) distribuïts en la superfície. El processat serveix per determinar les propietats 
dispersives de les ones superficials, definint la corba de dispersió transformant el 
domini temps-espai a velocitat-freqüència. Per últim, la inversió de la corba de 
dispersió permet estimar les propietats del subsòl obtenint el perfil de les velocitats de 
propagació de les ones de tall Vs (Renalier et al, 2011). 

 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

11 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

 

Figura 3.7. a) Adquisició (registre) b) Processat (dispersió) c) Inversió (IGC, 2011) 
    

L’aplicació de les ones superficials és un paràmetre clau per la caracterització 
geotècnica en enginyeria i construcció, on les tècniques de processat permetran 
aproximar els límits de capa del terreny junt amb la seva velocitat per realitzar la 
caracterització del subsòl (Renalier et al, 2011). Es poden utilitzar per determinar la 
velocitat de les ones de tall (Vs) i el coeficient d’esmortiment, superant en segons 
quins casos, les limitacions que presenten altres tècniques sísmiques. L’adquisició ha 
de ser degudament planificada per obtenir dades de qualitat a través d’una freqüència 
adequada. El processat i la inversió, han de permetre la interpretació de la corba de 
dispersió, el filtratge de soroll, la distribució de l’energia, l’augment dels modes i 
l’atenuació de les ones (Socco, 2004). 

Les ones superficials són molt interessants perquè poden ser utilitzades per 
desenvolupar tècniques no invasives per caracteritzar el terreny a petita escala, com 
per exemple les ones superficials d’ultrasons per identificar possibles defectes del sòl, i 
a gran escala, per investigar l’estructura de l’escorça i el mantell superior de la terra.  

Aquestes aplicacions, comparteixen el mateix principi: utilitzen la dispersió geomètrica 
de les ones superficials per identificar els paràmetres del sòl (Socco, 2010.) 

Les ones superficials són les que es propaguen paral·lelament a la superfície del sòl, 
sense dispersar energia a través de l’interior de la terra, on la capa té un gruix 
aproximadament igual a la longitud d’ona. L’amplitud decreix exponencialment amb la 
profunditat, i molta de l’energia està continguda en una longitud d’ona concreta, així 
doncs, la propagació de les ones està només influïda per les propietats mecàniques i 
geomètriques de la porció del sòl que s’està estudiant. Conseqüentment, la propagació 
d’ones superficials en medis heterogenis verticalment, es caracteritza per la dispersió 
geomètrica on les diferents freqüències de propagació van associades a velocitats de 
fase diferents (Socco, 2010). 

És per això, que al mateix medi, les ones amb longitud d’ona diferent afecten a 
diferents profunditats, i si el medi no és homogeni, les ones es desplacen a diferents 
velocitats i diferents atenuacions en diferents materials. Per tant, la velocitat de 
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propagació de les ones, pot ser fortament dependent de la freqüència (dispersió), 
d’acord amb la distribució geomètrica de les propietats del sòl. Aquest comportament 
s’anomena dispersió geomètrica,  en oposició a la dispersió intrínseca, que depèn de 
l’atenuació intrínseca. La dispersió geomètrica és el principi físic en que es basen els 
mètodes d’ones superficials, ja que és possible mesurar les característiques de 
dispersió en un lloc, invertir les dades obtingudes i estimar les propietats del sòl (Socco, 
2004). 

La propagació d’ones superficials en medis heterogènies verticalment és un fenomen 
multimodal, és a dir, cada component de la freqüència pot viatjar a diferents velocitats. 
Per tant, diferents velocitats de fase són possibles per cada freqüència, on cada una 
correspon a un mode de propagació, que poden existir simultàniament. Les corbes 
modals només van relacionades amb la cinemàtica de la propagació de l’ona, són una 
característica de l’estratificació del sòl i teòricament, es pot calcular només tenint en 
compte les propietats mecàniques i geomètriques del model (Socco, 2010). 

Per tal de caracteritzar el sòl a partir de les ones superficials es pot realitzar a partir de 
un problema directe o un problema invers (Figura 3.8). El problema directe es basa en un 
model ja conegut, junt amb les seves propietats físiques, per tal de veure com és la 
dispersió de les ones sísmiques al sòl. En canvi, el problema invers, que és l’utilitzat 
per la caracterització geotècnica del sòl, es basa en les dades obtingudes al camp per 
tal de trobar la modelització del terreny mitjançant la inversió de la corba de dispersió 
processada a partir del registre aconseguit al camp. 

 

Figura 3.8. Esquema problema directe i invers (modificat de Wathelet, 2005) 

Per tal de caracteritzar la dispersió geomètrica del sòl, es suposarà un medi 
estratificat, on hi ha augment de la rigidesa respecte la profunditat, per tant, hi ha un 
augment de la velocitat de les ones de tall (Vs) en profunditat. (Foti, 2011) (Figura 3.9. 
Imatge a.) 

En aquesta situació, una ona Rayleigh amb alta freqüència, és a dir amb longitud 
d’ona curta, que viatja per la capa superior, tindrà una velocitat de propagació 
lleugerament menor que la velocitat d’ona transversal en la primera capa. D’altra 
banda, una ona de baixa freqüència, és a dir, longitud d’ona llarga, viatjarà a una 
velocitat més alta ja que està influenciada també per la rigidesa de la capa. (Figura 3.9. 
Imatge b i c) (Foti, 2011) 

Tenint en compte la relació entre la longitud d’ona i freqüència, aquesta informació pot 
ser representada com una velocitat de fase en comparació amb la longitud d’ona 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

13 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

(Figura 3.9. Imatge d), i conseqüentment, obtenir la corba de dispersió que relacioni la 
freqüència i la velocitat de fase. (Figura 3.9. Imatge e) (Foti, 2011) 

Amb aquestes condicions, es pot realitzar el problema invers, és a dir amb la inversió 
de la corba de dispersió trobada es podrà aconseguir el model de velocitats de 
propagació de les ones respecte la profunditat del sòl estudiat. 

 

Figura 3.9. Imatge a: Medi estratificat. Imatge b: Velocitat de propagació de les ones amb longitud d’ona 
curta amb alta freqüència. Imatge c:Velocitat de propagació de les ones amb longitud d’ona llarga amb 
baixa freqüència. Imatge d: Velocitat de fase amb la longitud d’ona. Imatge e: Dispersió (Modificat de 

Foti,2011) 

L’essència de l’anàlisi de la dispersió de les ones superficials és trobar la corba de 
dispersió sobre dades experimentals per acabar resolent el problema invers i així 
obtenir la modelització dels paràmetres del terreny. (Foti, 2011) 

Els passos a seguir per tal de fer l’anàlisi de les ones superficials consta de tres fases: 
l’adquisició, el processat i la inversió (figura 3.10). L’adquisició consisteix en 
l’enregistrament de les ones superficials, l’objectiu del processat és determinar les 
propietats de les ones superficials per tal d’obtenir la corba de dispersió que relacioni 
la velocitat de fase de les ones Rayleigh i la freqüència, i finalment, la inversió, per tal 
d’estimar les propietats del sòl relacionades amb la propagació mesurada obtenint el 
model de velocitats.  
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Figura 3.10. Fases de l’anàlisi de les ones superficials. Adquisició, processat i inversió (Modificat de 
Foti,2011) 

 

3.2.1. ADQUISICIÓ 

L’adquisició és l’observació dels efectes de la propagació de les ones sísmiques al sòl 
en el temps i l’espai. El camp de vibració produït per la font sísmica és detectada pel 
conjunt de sensors col·locats estratègicament a la superfície, ja sigui en un perfil lineal 
o en array. Pel que fa a la sísmica activa d’ones superficials, en l’adquisició és el pas 
per enregistrar la propagació de les ones Rayleigh de la forma més complerta reduint 
al màxim la presència de senyals que dificultin un bon registre, com sorolls antròpics o 
per les vibracions produïdes pel vent. 

Per realitzar un bon registre s’han de tenir en compte una sèrie de paràmetres, tals 
com, la longitud del perfil, l’espaiat dels receptors, la quantitat de receptors, el tipus de 
receptor,el tipus de font i el temps de mostreig (Figura 3.11) (Socco, 2004). 
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Figura 3.11. Esquema d’adquisició de dades (modificat de Park, 2012) 

- Font 

La font d’energia determina l’abast en profunditat. Amb fonts d’energia més intenses 
(explosius, aire comprimit, etc.) es pot arribar a un abast més gran. La profunditat 
màxima d’investigació (Zmax) ve determinada per la longitud d’ona mes llarga (Lmax) de 
les ones superficials, definida com Zmax ≈ 0.5Lmax (Park, 2012). 

Com a font sísmica s’utilitza un mall pesat (5 kg), que colpeja a una placa metàl·lica 
col·locada al terra, ajudant a provocar un millor front d’ones al sòl. Tot i així, hi ha fonts 
sísmiques més sofisticades que poden lliurar més potencia, com per exemple un pistó. 
Recentment, també s’ha publicat que una placa no metàl·lica, per exemple una placa 
de goma, pot tenir un millor rendiment en la generació d’un front d’ones al subsòl, ja 
que actua com a esmortidor alliberant l’energia al sòl més lentament  després de 
l’impacte, així evitant un impacte sec al terreny, i generant un millor front d’ones (Park, 
2012). 

L’adquisició de dades amb varis impactes en el mateix punt, pot suprimir el soroll 
ambiental de manera significativa i per tant és sempre recomanable. El nombre òptim 
d’impactes ve determinat quan hi ha petits canvis en la ratio senyal-soroll (S/N) en el 
registre sísmic. La repetició d’impactes augmenta amb relació amb el nivell de soroll 
ambiental que hi ha al terreny (Park, 2012). 

- Receptors 

Les dades de les ones superficials són recollides mitjançant receptors que solen ser 
geòfons verticals. Els receptors poden ser col·locats en una dimensió, o en disposició 
geomètrica, es a dir, en dos dimensions. Com a receptors també es poden utilitzar 
acceleròmetres, que s’usen en terrenys pavimentats al necessitar receptors d’alta 
freqüència. Tot i així, l’avantatge d’utilitzar geòfons en comptes d’acceleròmetres es 
deu a que els geòfons no necessiten una font d’alimentació externa, mentre que els 
acceleròmetres si. (Foti, 2011) 
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Figura 3.12. Condicions favorables i no favorables del MASW  (Park, 2012) 

El perfil realitzat amb el conjunt de sensors, que normalment són geòfons de baixa 
freqüència de 4,5 Hz (Miller et al, 2000, Park), i la font sísmica, ha d’estar situat en un 
terreny regular, ja sigui pla o un terreny inclinat per tal d’aconseguir un registre el més 
favorable possible. És molt important que el terreny no sigui irregular per tal de 
conservar la distància de l’espaiat entre els geòfons i la distància entre el tir de la font 
sísmica i els geòfons (Figura 3.12). 

- Geometria d’adquisició 

La Longitud total dels receptors (D) va directament relacionada amb la longitud 
màxima de la longitud d’ona (Lmax) que es vol analitzar, que alhora determina la 
profunditat màxima d’investigació (Zmax). La longitud D ha de ser igual o mes gran que 
la profunditat d’anàlisi (Zmax) tal com es mostra a continuació: 

D = mZmax  (1 ≤ m ≤ 3)        

D’altra banda, l’espaiat entre geòfons (dx) està relacionada amb la longitud d’ona més 
curta (Lmin) que determina la profunditat mínima de recerca (Zmin). Per tant, com menor 
sigui la distància entre sensors major serà la resolució. 

Zmin=kdx  (0.3 ≤ k ≤ 1.0)    

A la pràctica, però, Lmax (és a dir, D), en sísmica activa està generalment limitada per 
la font sísmica (Figura 3.13). Si D és excessivament llarg, les ones superficials 
generades  s’atenuen a mesura que s’allunyen de la font sísmica fins a arribar l’instant 
on el soroll sísmic és mes fort que les ones superficials i el registre no és utilitzable per 
l’obtenció de resultats.  
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Figura 3.13. Esquema registre ones superficials (Modificat de Park, 2012) 

Així doncs, en el registre es podrà identificar 3 zones ben diferenciades, una zona on 
el registre estarà net, una zona intermèdia on els sensors hauran detectat soroll i una 
tercera zona on el registre no serà vàlid ja que el soroll sísmic serà el tret diferencial i 
no s’identifiquen les ones sísmiques. 

- Temps de mostreig 

L’interval de mostreig d’1 mil·lisegon (dt=1 ms) és el més utilitzat. Es recomana un 
temps de mostreig menor (dt=0.5) si es vol processar ones de volum com a 
subproducte del registre. En el cas de velocitats extremadament baixes (<100 m/s) el 
temps de mostreig serà elevat (dt=2 s) per tal de tenir millor resolució. Tot i així, un 
temps de mostreig excessivament elevat pot augmentar la possibilitat de enregistrar el 
soroll ambiental (Park, 2012). 

 

3.2.2. PROCESSAT 

El processat és el primer pas del tractament de dades de la sísmica activa d’ones 
superficials. L’objectiu és trobar la corba de dispersió (Figura 3.15) mitjançant algoritmes 
de processament, que alhora serà la peça bàsica en l’etapa d’inversió per tal d’estimar 
la distribució estratigràfica del terreny amb les profunditats de les capes  i les 
respectives velocitats.  

Es pot dir doncs, que el processat és el vincle entre el món real de les dades 
adquirides que contenen les ones superficials junt amb altres efectes sísmics i el 
soroll, i el món ideal de la simulació de dades que sols contenen les ones superficials 
propagades en un model ideal (Socco, 2004). 
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Figura 3.14. Corba de dispersió 

Hi ha dues operacions necessàries en el tractament de dades de les ones: la selecció 
de dades a analitzar, i la identificació de les seves propietats, bàsicament la velocitat i 
l’atenuació en funció de la freqüència. Es suposa que cada freqüència s’associa a una 
propagació d’ones Rayleigh, que es consideren dominants. Sota aquesta hipòtesis, la 
velocitat de fase en cada freqüència pot ser obtinguda mesurant les distancies i el 
temps de desplaçament de les ones, buscant les zones amb màxima energia 
dispersiva en les dades com es mostra a la figura 3.14. 

Els mètodes més utilitzats per extreure la corba de dispersió en la sísmica activa són 
el SASW (Spectral Analysis of Surface Waves), el MASW (Multi-channel Analysis of 
Surface Waves), el f-k (freqüència – nombre d’ona) i el f-p que es mostren a la figura 
3.15 (Socco, 2010). Com es pot veure a la figura 3.15 (a) el mètode més utilitzat és el 
MASW, seguit del SASW i el f-k, i alhora, el mètode MASW és el més utilitzat en la 
sísmica activa realitzada en geofísica i el SASW en geotècnia i sismologia (figura 15 (b)).  

 

Figura 3.15. Diferents tipus de processat per extreure la corba de dispersió de les ones superficials 
(Modificat de Socco, 2010) 
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El MASW pot ser considerat una implementació particular del mètode f-p proposat per 
McMechan i Yedin (1981), que està basat en l’aplicació slant-slack-p transform i en la 
transformada de Fourier en el temps, amb la diferència que en el cas del MASW 
s’aplica una normalització de traces en el domini de la freqüència abans de les 
transformacions (Socco, 2010). 

El procediment de dues estacions SASW, sent més comú en l’enginyeria civil, 
requereix una acurada avaluació de les dades per gestionar possibles ambigüitats del 
processament causats pel desenrollat (unwrapping) de fase de l’espectre de potencia 
creuada (cross-power) dels dos receptors. Per superar el problema de unwrapping, el 
procediment de dues estacions pot ser considerat com un cas especial d’anàlisi fk 
realitzat amb dos receptors i un farciment (padding) amb zero infinit (Socco, 2010) 

La implementació de l’anàlisi f-k, utilitzada en la realització del processat de les dades 
de la sísmica activa en aquest projecte, és senzilla perquè es pot aplicar l’algoritme de 
la Transformada Ràpida de Fourier (FFT). L’adopció de diferents estimadors 
espectrals pot ser útil per obtenir l’espectre fk utilitzant pocs receptors, fins i tot 
espaiats irregularment (Socco, 2010). Els diferents procediments s’apliquen mitjançant 
una sèrie d’eines d’anàlisi de senyals, principalment basats en la transformada de 
Fourier. Utilitzant l’anàlisi de Fourier és possible separar els diferents components de 
freqüència d’una senyal que posteriorment s’utilitzen per estimar la velocitat de fase 
utilitzant diferents enfocaments en relació a proves de configuració en l’adquisició i el 
nombre de receptors (Foti, 2011). 

- Teoria de Fourier 

L’objectiu de la tesis de Fourier, mitjançant la transformada de Fourier, és representar 
qualsevol funció aleatòria amb una simple sèrie trigonomètrica, sent l’algoritme clau en 
el càlcul de la dispersió, obtenint així les propietats de les ones superficials mitjançant 
les corbes de dispersió 

La transformada de Fourier es pot dur a terme en tres classes de funcions:  

1. Funcions continues periòdiques: funcions que es repeteixen segons un període 
T. En aquest cas la funció és expressada com a discreta i una suma infinita, i 
els coeficients de Fourier són expressats com a integrals. 

2. Funcions continues aperiòdiques: funcions que no es repeteixen. En aquest 
cas, la funció i els coeficients de Fourier són expressats com a integrals. 

3. Funcions discretes periòdiques i aperiòdiques: en aquest cas, tant les funcions, 
com els coeficients de Fourier són representats com a sumatòries discretes 
(Hatton et al, 1986). Aquestes són les funcions utilitzades en el processat de dades 
de la sísmica activa d’ones superficials. 

Existeixen enllaços entre les operacions realitzades en un domini i els resultats de les 
operacions en un altre domini. Aquest link o enllaç entre els dos dominis és el mostreig 
(sampling). És a dir, un mostreig en el domni del temps implica una replicació periòdica 
en la freqüència, i al revés, una replicació periòdica en el temps implica un mostreig 
(sampling) en la freqüència (Zywicki, 1999). 
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- Transformada discreta de Fourier (DFT) 

La transformada discreta de Fourier transforma una funció matemàtica en una altra, 
obtenint una representació en el domini de la freqüència a partir d’una funció original 
en el domini del temps. Però la DFT requereix d’entrada una seqüència discreta i de 
duració finita, és a dir, generades a partir d’una funció continua, com pot ser el registre 
de la veu humana.  

L’entrada de la DFT és una seqüència finita de números reals i complexes, sent ideal 
per processar informació emmagatzemada en suports digitals, molt sovintment usada 
en el processat digital de senyals, sent la transformada de Fourier més utilitzada en 
enginyeria, expressant-se de la següent manera: 

 

On N és el nombre total de mostres i k és l’índex del domini espectral, on: 

 

L’equació sintetitzada és: 

 

La DFT repeteix la seqüència temporal periòdicament per obtenir els components 
espectrals.  Per tant, com que el senyal temporal és discret i periòdic, l’espectre de les 
freqüències també serà discret i periòdic amb el període N (Zywicki, 1999). 

El terme transformada ràpida de Fourier (FFT) abasta molts algoritmes eficients 
disponibles per obtenir la totalitat de la DFT d’una seqüència. A través de la periodicitat 
i la simetria de la seqüència WN, les classes d’algoritmes de la FFT són numèricament 
més eficients en comparació amb altres algoritmes. La FFT descompon la DFT com 
una seqüència de longitud N en successives més petites DFT (Zywicki, 1999). 

La transformada ràpida de Fourier (FFT) és la manera més ràpida i eficient de trobar la 
Transformada Discreta. La existència d’aquest algoritme permet que la DFT es pugui 
obtenir encara que es tractin de sèries temporals llargues. 

- Transformada discreta de Fourier 2D 

La transformada de Fourier en dues dimensions, sobre l’espai i el temps, s’anomena 
transformació fk, on f és la freqüència i k es refereix al nombre d’ona. La dimensió 
espaial està controlada per l’espai entre traces (space tracing) i ha de ser mostrejat 

segons el criteri de Nyquist (
x

K N ∆
=

2
1

)  per tal d’evitar l’aliasing, ja que components 
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per sobre la freqüència de Nyquist (
T

f N ∆
=

2
1

) produiran aliasing, és a dir que 

diferents senyals continus seran indistingibles quan es mostrin digitalment.  

El mètode fk (frequency-wavenumber) calcula la velocitat de fase en vàries bandes de 
freqüència. La senyal completa es divideix en diferents finestres temporals amb 
diferent duració, depenent de la freqüència que s’estigui considerant. Tot seguit, es 
calcula la transformada de Fourier per cada finestra de cada sensor, després d’un 
adequat disseny de tall temporal de la finestra. 

Quan la densitat d’energia de propagació està definida pel mètode fk (freqüència – 
nombre d’ona), per aconseguir el model f-vel (freqüència- velocitat de propagació), les 
velocitats es calculen fàcilment mitjançant la següent equació:  

v=2Πf/k  (Socco 2004) 

3.2.3. INVERSIÓ 

A partir de la corba de dispersió del processat, podem obtenir un model del subsòl a 
partir de la inversió d’aquesta corba (Figura 3.16.). El model ens relaciona la profunditat 
amb les diferents velocitats de propagació de les ones a les diferents capes. En aquest 
cas l’algorisme d’inversió utilitzat és el de veïnatge, i es poden obtenir resultats molt 
fiables si l’estratigrafia és relativament senzilla, és a dir, quan la velocitat de l’ona 
augmenta gradualment amb la profunditat.  La inversió del model és el pas final de la 
interpretació del terreny (Foti, 2011). 

La inversió subministra la velocitat estimada de les capes i l’atenuació del perfil 
bastant-se amb les característiques dispersives del terreny trobades en el processat. 
El resultat final, ha de ser un model de subsòl únic amb una fiabilitat alta, presentant la 
secció del subsòl amb l’error mínim possible. 

Cal esmentar, que el problema invers d’ones superficials no és lineal, podent trobar 
corbes de dispersió no continues. És per això, que els procediments automàtics 
d’inversió s’apliquen amb èxit només en els casos on la corba de dispersió estigui en 
un rang de freqüències adequada. 
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Figura 3.16. Models de Vp i Vs obtinguts mitjançant la inversió de la corba de dispersió 

Per realitzar la inversió de les dades obtingudes en el processat existeixen diferents 
algoritmes d’inversió, tals com el mètode iteratiu, xarxes neurals (neural networks), el 
mètode de Monte Carlo i l’algorisme de veïnatge. 

- Mètode iteratiu 

A partir d’una primera estimació del model de paràmetres o de qualsevol model 
apropiat, el mètode iteratiu convergeix al mínim la funció modificant el model actual a 
partir de les propietats locals de la funció. En el cas del mètode de Newton-Raphson 
s’arriba a la solució mitjançant les derivades parcials amb la matriu jacobiana de la 
funció. Calculant les derivades parcials permet la linealització del problema i l’algebra 
linial permet estimar la solució. El nombre d’iteracions del mètode depèn principalment 
de l’error mínim acceptable que es vulgui obtenir a la solució (Wathelet, 2005). 

- Mètode de xarxes neurals 

Michaels i Smith (1997) van suggerir l’ús de xarxes neuronals per invertir les dades del 
processat  de les ones superficials interferint en les propietats del subsòl. Les xarxes 
neuronals són programes informàtics que simulen les xarxes neuronals biològiques. A 
partir de valors observables com a input, es generen els paràmetres del model en 
l’output. Com si es tractes d’un cervell humà, que necessita ser educat per reaccionar 
correctament, la xarxa neuronal utilitzada en la inversió de les ones superficials és 
entrenada amb una sèrie de senyals sintètics per cada model conegut. En resum, la 
xarxa és un mitjà genèric de mapeig observable dels paràmetres del model (Wathelet, 
2005).  

S’obté un comportament correcte només si la xarxa ha estat entrenada amb models 
sintètics propers al model real. Per tant, aquest mètode no pot ser utilitzat per 
escanejar tots els models amb dades experimentals. D’altra banda, hi ha una 
propagació gran d’errors (Wathelet, 2005). 

- Mètode de Monte Carlo 
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Aquest mètode es base en el mostreig aleatori de paràmetres espaials. L’objectiu 
d’aquesta tècnica és la recerca d’un model amb un nivell global òptim de dades. 
Aquests mètodes i les seves variants generalment necessiten un ajust empíric de 
diversos paràmetres que controlen el procés d’inversió assegurant el càlcul 
computacional de les solucions (Wathelet, 2005). 

- Algorisme de veïnatge 

 L’algorisme de veïnatge és un mètode estocàstic de recerca directa per trobar models 
de dades acceptables dins un model de paràmetres espacials multidimensional, 
utilitzat en el càlcul de la inversió de la dispersió en les ones superficials. Per la 
inversió de les ones superficial, els principals paràmetres són la velocitat de fase s, la 
velocitat de fase p, la densitat i el gruix de cada capa. Com altres mètodes de recerca 
directes, l’algorisme de veïnatge genera mostres pseudo-aleatòries (una mostra és un 
conjunt de paràmetres corresponents a un model del sòl) i amb els paràmetres 
espacials i la corba de dispersió es generen tots els models (Wathelet, 2005). 

La densitat, a priori és defineix com uniforme sobre tot l’espai de paràmetres, els límits 
dels quals són definits pels paràmetres elegits. La comparació entre els resultats 
calculats amb la corba de dispersió mesurada proporciona un valor que indica el 
desajust, és a dir l’error, del model generat. Una vegada és sabuda la funció de 
desajust en totes les mostres, l’algorisme de veïnatge proporciona una forma simple 
d’interpolació d’una distribució irregular de punts, fent ús de la geometria de Voronoi 
per trobar i investigar les parts més prometedores dels paràmetres espaials (Wathelet, 
2005). 

Per una recerca satisfactòria de l’espai de paràmetres, hi ha d’haver un elevat nombre 
de càlculs de la corba de dispersió (entre mil i desenes de milers). El càlcul del temps, 
llavors, ha de ser optimitzat per tal d’obtenir una eficient inversió de la corba de 
dispersió (Wathelet, 2005). 

La descomposició de Voronoi de l’espai de paràmetres és la base de l’aproximació de 
la funció d’error L que és progressivament refinada durant el procés d’inversió. La 
aproximació es calcula a dins de cada una de les cel·les i el valor de l’error calculat 
correspon al punt central de cada cel·la, prenent el valor, com el de tota la cel·la 
(Wathelet,2005) (Figura 3.17. (a)). 
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Figura 3.17. Esquema algorisme de veïnatge (Wathelet, 2005) 

L’algorisme de veïnatge es basa principalment en 4 paràmetres:  

- Itmax: el nombre d’iteracions realitzades 
- Ns0: el nombre de models triats a l’atzar dins els paràmetres espacials al 

començament del procés d’inversió. 
- Ns: nombre de models generats en cada iteració 
- Nr: és el nombre de les millors cel·les (amb el valor d’error més baix) 

El procés d’inversió consta de les següents fases: 

1. Es generen una sèrie de models aleatoris, Ns0, amb una probabilitat uniforme 
en l’espai de paràmetres 

2. Es calcula la funció d’error dels models generats. 
3. Es seleccionen els models generats amb l’error més baix (nr) 
4. Es calculen models amb probabilitat uniforme, mitjançant la relació ns/nr. 
5. Afegir els nous models amb probabilitat uniforme al conjunt anterior, i es torna 

a calcular la funció d’error dels models (2).  

La figura 3.18 (a) és un exemple de paràmetres en 2 dimensions que mostrant els 
models i els límits de les cel·les de Voronoi. En aquest cas, s’han generat 9 models 
(ns0) on la cel·la grisa té l’erro més baix.  S’han generat 7 models en una cel·la (nr=1, 
ns=7). A la figura 3.17. (b), es mostra el resultat després de la primera iteració. La mida 
de la cel·la original decreix a mesura que la velocitat de mostreig augmenta. Si la cel·la 
del relleu gris té l’error més baix, la densitat de mostreig no decreixerà després de 
cada iteració. Aquesta és una interessant propietat de la geometria de Voronoi, que 
permet el centre del mostreig per saltar de lloc a lloc, mentre que el mostreig sempre 
es fa simultàniament amb varies regions (Wathelet,2005). 

En l’algorisme de veïnatge, el camí aleatori (random walk) es realitza amb una funció 
de densitat amb probabilitat uniforme dins i fora la cel·la. Un camí (Walk) és una 
seqüència de pertorbacions d’un model al llarg dels eixos. Els models modificats són 
estadísticament independents del model original. Les mostres produïdes es 
distribueixen uniformement dins la cel·la independentment de la seva forma 
(Wathelet,2005). 
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Per confinar un model (walk) aleatori dins una cel·la particular és necessari calcular els 
limitis multi-dimensionals de la cel·la. Calcular la geometria completa de Voronoi per 
espais alts dimensionals (high dimensional spaces) esdevé pràcticament impossible 
quan el nombre de models augmenta (Wathelet,2005). 

L’algoritme de veïnatge és molt més exploratori si ns, el nombre de models generats, 
és distribuït en el major nombre de cel·les possibles, i augmenta l’optimització si els 
models generats estan restringits a les millors cel·les. El valor típic de càlcul de ns0, ns 

i nr és 100. Per forçar una millor optimització, nr pot prendre els valors de 5, 10 o 50 
(Wathelet,2005). 

 

3.3. QUOCIENT ESPECTRAL H/V   

Les tècniques de sísmica passiva es basen en l'adquisició del soroll sísmic amb 
diferents disposicions de sensors, puntual o array, durant una finestra temporal 
determinada. L'aplicació d'aquestes tècniques no requereix de cap font sísmica activa 
(martell o explosius). El soroll sísmic es defineix com el moviment de fons del terra 
generat per fonts no sismogenètiques, per exemple les ones oceàniques que es 
propaguen a grans distàncies, les ones del mar de costes properes, el vent, i també 
fonts lligades a l'activitat humana (trànsit, maquinària pesada, etc.). El soroll sísmic es 
caracteritza per tenir una amplitud baixa i un ampli rang de freqüències.  

Les principals tècniques de sísmica passiva són la  tècnica del quocient espectral H/V 
de soroll sísmic i la tècnica d'array. La tècnica del quocient espectral H/V es basa en el 
registre del soroll sísmic amb un únic sismòmetre de 3 components amb el que s'obté 
la freqüència fonamental del sòl. Amb la tècnica d'array es registra el soroll sísmic amb 
una constel·lació de sensors i es caracteritza el perfil vertical de la velocitat de 
propagació de les ones de cisalla (Vs). Combinant aquestes dues tècniques es pot 
obtenir el gruix de sediments quaternaris i neogen. (IGC, 2012) 

Amb el processat del registre s’aconsegueixen relacions espectrals H/V (Figura 3.18.), 
obtingudes en emplaçaments en sòl (gràfic superior) i roca (gràfic inferior). En color es 
representen els quocients espectrals per a cada finestra de càlcul, i en negre la mitjana 
de totes les finestres junt amb les seves bandes d'error (en discontinu). 
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Figura 3.18. Processat H/V que relaciona la freqüència amb el valor del coeficient espectral H/V 

a) H/V en un sòl poc consolidat b) H/V en roca (IGC, 2011) 

 

El mètode quocient espectral H/V de soroll sísmic és una tècnica experimental per 
avaluar algunes característiques de sòls sedimentaris. A causa del seu baix cost, tant 
per l’estudi com per l’anàlisi, la tècnica H/V s’usa molt freqüentment en la investigació 
de la microzonització sísmica als camps de l’enginyeria sísmica, l’enginyeria civil, la 
geotècnia i la geologia urbana. No obstant això, cal indicar que la tècnica H/V, per si 
sola, no és suficient per caracteritzar la complexitat dels efectes del sòl i en particular, 
dels valors absoluts de l’amplificació sísmica del terreny. 

El mètode ha demostrat ser molt útil per estimar el període fonamental del terreny. La 
principal aplicació de la tècnica H/V en els estudis de microzonificació sísmica és en 
assignar el període fonamental del terreny i ajudar a limitar el model geològic i 
geotècnic utilitzats en els càlculs numèrics. 

Tot i així, les mesures i l’anàlisi s’han de realitzar amb precaució. Abans de tirar 
endavant una campanya geofísica de vibracions ambientals, cal realitzar un estudi 
geològic local a la zona d’estudi, ja que la interpretació dels resultats d’H/V es veurà 
molt reforçada amb la combinació de la informació geològica, geotècnica i geofísica. 

 
 
 
 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

27 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

3.3.1. TEORIA DEL MÈTODE 

La tècnica de H/V consisteix en el càlcul del quocient entre l’espectre de l’amplitud de 
Fourier de les components horitzontals (N-S i E-O) i vertical del soroll sísmic registrat 
en superfície per tal d’obtenir la freqüència fonamental del terreny. (SESAME, 2004). 

El soroll sísmic està compost per la superposició d’ones de volum i les ones 
superficials, ones sísmiques de baixa energia amb amplituds entre 10-4-10-2 mm (Okada, 
2003), tot i que l’energia de les ones majoritàriament és transportada com a ones 
superficials. El soroll sísmic amb una freqüència major a 1 Hz prové d’una font 
antròpica, mentre que el soroll sísmic amb freqüència menor d’1 Hz és causat per 
fenòmens naturals. (Okada, 2003) 

El 1989, Nakamura va començar a estudiar la naturalesa del soroll sísmic i les seves 
utilitats per avaluar els efectes del lloc. Buscava estimar l’amplificació generada per la 
superposició de les diferents reflexions que pateix l’ona incident amb les diferents 
capes del sòl. Per la realització de l’estudi, es va basar en: 

- Una funció de transferència (ST) del sòl obtinguda a partir de la raó espectral 
dels moviments horitzontals en superfícies (SHS) amb els del basament rocós 
(SHB). 

- El soroll sísmic conté ones Rayleigh amb comportaments iguals en les 
components horitzontal i vertical. 

- La relació espectral de les components horitzontals i verticals del soroll sísmic 
del basament (SHB / SVB) és aproximadament 1, llavors, les relacions 
espectrals s’estudien principalment en la superfície. 

És possible relacionar els registres horitzontals (ST= SHS/SHB) i verticals (ES= 
SVS/SVB) en sòl i roca per obtenir la funció de transferència [STT= (SHS/SHB) / 
(SVS/SVB)], ja que en les ones Rayleigh, les components verticals i horitzontals són 
iguals. Com que el valor entre l’espectre horitzontal i vertical en roca (SHB/SVB)  és 
aproximadament 1, llavors tan sols es calcula el quocient dels espectres horitzontal i 
vertical en sòls (SHS/SVS). Així doncs, es pot calcular la funció de transferència de les 
capes superficials a partir d’una sola mesura del moviment del soroll sísmic en 
superfície.  

 

3.3.2. ADQUISICIÓ 

L’obtenció de dades en la sísmica passiva H/V es realitzen amb sensors i 
digitalitzadors per tal de realitzar registres al terreny, ja sigui a la ciutat o en terreny no 
urbà. 

Els sensors són sismòmetres que mesuren les vibracions del terreny en tres 
components (Vertical, Nord i Est) que s’envien als digitalitzadors per tal d’enregistrar 
les dades preses pel sismòmetre. Els digitalitzadors (Figura 3.19) necessiten un temps 
d’escalfament entre 2 i 10 minuts previs al inici del mostreig per tal d’assegurar-ne la 
seva estabilitat. Per aconseguir un anàlisi òptim de la corba H/V s’ha de comprovar la 
densitat de l’energia al llarg de les freqüències a estudiar per assegurar que l’energia 
és suficient per extreure el senyal del soroll instrumental. Per altra banda, abans de 
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començar el registre, s’ha de comprovar la sincronització dels tres canals de cada 
digitalitzador (Vertical, Nord i Est), així com de definir el mateix guany per als tres 
canals, sinó es podrien causar lleugers canvis en els resultats. 

 

Figura 3.19. Sismòmetre tapat amb una caixa per tal d’evitar l’interacció amb el vent, junt amb el 
digitalitzadors SARA (Sara electronic instruments) i la bateria com a font d’alimentació (IGC, 2011) 

Per tal de realitzar un bon registre s’han de tenir en compte els paràmetres que 
influeixen en la qualitat de les dades enregistrades, així com desenvolupar 
correctament l’assaig H/V si es realitza en ciutats o amb terreny no urbanitzat. Sempre 
s’ha de tenir en compte que: 

- El vent té una influència important afectant al registre. Fins i tot un vent lleuger 
de més de 5 m/s pot afectar considerablement en els resultats d’H/V, amb la 
introducció de pertorbacions en freqüències baixes (per sota d’1 Hz).  

- S’han d’evitar les mesures en temporals. Tot i així s’ha demostrat que la pluja 
lleugera no té una influència apreciable en els resultats de l’H/V. 

- Les fonts locals d’energia de curta durada, com el trànsit de vianants, de 
vehicles o trens afecten al resultat de l’H/V, però poden ser reduïts en el 
processat de les dades. 

A més a més, les mesures en ciutats es duen a terme en el següent context: 

- Alt soroll antròpic 
- La majoria de dades s’obtindran als carrers i voreres, és a dir, sobre asfalt, 

paviment o ciment.  
- Les mesures es realitzaran en un entorn rodejat d’edificis de diferents 

dimensions. 
- Els registres no es realitzen alhora i sota les mateixes condicions climàtiques. 
- L’influencia de la presència d’estructures subterrànies, com canonades, 

clavegueram, etc. 

D’altra banda, els aspectes més rellevants a tenir en compte amb els registres 
realitzats en terreny no urbanitzat són els següents: 

- S’han de realitzar sobre un sòl consolidat 
- Els registres no es realitzen alhora i sota les mateixes condicions climàtiques. 
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- Possible presència d’estructures subterrànies. 
 

3.3.3. PROCESSAT 

El següent pas després de l’enregistrament de les vibracions sísmiques del terreny, és 
el processat d’aquestes dades obtingudes. Aquest procediment es realitza mitjançant 
el programa informàtic Geopsy (www.geopsy.org) per tal d’obtenir el gràfic que ens 
relacioni la freqüència amb el valor d’H/V.   

El registre experimental, obtingut al camp durant un temps determinat de mostreig, 
s’obté mitjançant tres canals: vertical, nord i est (Figura 3.20) tal com es mostra a 
continuació. 

 

Figura 3.20. Registre del senyal en els tres canals (Vertical, Nord i Est) 

El processat dels tres canals s’aconsegueix amb la subdivisió de cada una dels 
senyals amb finestres de temps variable (Figura 3.21). L’objectiu de les finestres és filtrar 
els senyals que provenen d’unes vibracions antròpiques, és a dir, d’una font artificial, 
com per exemple, passos de persones i el trànsit, per tal d’aconseguir unes dades el 
més acurades possibles.      
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Figura 3.21. Registre de les senyals amb les finestres de temps variable 

Els criteris que utilitza el programa per seleccionar el temps de les finestres són evitar 
la saturació del senyal, que afecta l’espectre de Fourier, i buscar la màxima amplitud 
en el registre del conjunt de les vibracions ambientals i excloent  automàticament les 
finestres el qual l’amplitud del seu pic supera amb el 99.5% el valor de l’amplitud 
màxima. 

El programa cerca automàticament el temps de les finestres que satisfan els criteris 
descrits anteriorment. Quan es selecciona una finestra, el programa busca la següent 
finestra, i permet que dues finestres posteriors es superposin obtenint una millor 
qualitat de processat de dades ja que hi hauran més finestres. 

Alhora, amb el processat dels senyals dels 3 canals, s’obté el gràfic que ens relaciona 
la freqüència del sòl amb els diferents valors de H/V (Figura 3.22). S’obtenen 3 corbes, la 
central amb línia continua indica la relació entre el quocient espectral H/V amb la 
freqüència i les altres dues corbes discontinues identifiquen la desviació mínima i 
màxima de la corba central. 
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Figura 3.22.Gràfic que relaciona la freqüència del sòl amb el valor del quocient espectral H/V.Sara a 200 
metres girona 

Amb un bon filtrat de dades, s’obté una millor resolució de la corba i una millor 
identificació del pic de la corba, és a dir, la identificació de la freqüència fonamental del 
sòl que es relacionarà amb la fondària del basament rocós. 

 

3.4. MODELITZACIÓ TEÒRICA 

Les dades necessàries per realitzar la interpretació del subsòl mitjançant la sísmica, es 
poden obtenir experimentalment, mitjançant treballs de camp, o poden ser dades 
sintètiques generades per obtenir un model teòric del subsòl. A l’obtenir la modelització 
teòrica del sòl abans de realitzar el treball de camp, és una eina molt útil ja que es 
realitza una primera aproximació a la interpretació del terreny. 

Es genera un registre sintètic que es relaciona amb l’adquisició de dades. A partir 
d’aquests  sismogrames sintètics amb anàlisi multicanal d’ones superficials (MASW) 
s’obtenen els models de velocitats que ens donen una estimació de la velocitat de 
propagació de les ones primàries (Vp) i secundàries (Vs) (Schwenk, 2012). 

En el present projecte, a part d’obtenir les dades experimentalment, també es realitza 
la modelització teòrica. Amb les dues opcions d’aconseguir dades, es trobaran més 
resultats per fer un millor anàlisis geofísic del subsòl.  

La modelització teòrica de dades es realitza mitjançant  GeoCT-II, programa de 
referència en el tractament avançat d’imatges en aplicacions geofísiques en 
l’enginyeria. 

Es simula un disseny del terreny amb l’ajut de bibliografia geològica existent i/o fixant 
algun paràmetre en l’anàlisi extret de treballs geofísics anteriorment realitzats. El 
disseny del sòl s’estructura amb diferents capes amb les velocitats i densitats 
respectives, podent col·locar-hi falles, cavitats i altres anomalies. A cada capa es 
descriu la velocitat de propagació de les ones P (Vp), amb el seu gradient, la relació 
entre Vp/Vs, la densitat i la profunditat.  

Tot seguit es col·loquen els sensors de tal manera que s’adeqüi al més possible a la 
realitat. Tot i així, en comptes de col·locar 48 sensors cada 4 metres, com es realitza al 
camp, es col·locaran 96 sensors amb un espaiat d’1 metre, per tenir millor resolució 
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dels registres del camp d’ones.  Alhora es realitzarà el tir de l’assaig sísmic que es  
col·locarà normalment fora de la línia de geòfons, per tal de detectar millor les ones 
superficials al llarg dels geòfons. 

La modelització amb diferencies finites (Finite Difference Modelling) ens permet 
realitzar la simulació, tant d’un model acústic o elàstic, de la resposta completa del 
camp d’ones sísmiques. La modelització de diferències finites genera traces i tirs 
sintètics que il·lustren gràficament el moviment del camp d’ones a través del model 
creat (Manual GeoCT-II, 2005). Mitjançant l’aplicació de diferencies finites, assignant els 
diferents paràmetres, com la freqüència de la font (Hz), temps de obtenció de dades 
(s), interval de mesures (ms), la primera arribada del camp d’ones (ms), i l’interval del 
camp d’ones (ms), s’obté un registre sintètic amb els temps d’arribada de totes les 
ones, molt similar al que obtindríem amb dades experimentals, que posteriorment 
podrem utilitzar-lo per tal de fer el processat i la inversió al Geopsy. 

A la figura 3.23 es mostren els passos a seguir en la modelització teòrica. Primer es 
genera el model del subsòl amb el programa GeoCT-II com s’ha explicat anteriorment i 
després s’obté el registre sintètic mitjançant les diferències finites. Amb el registre 
radial, és a dir, el de les ones Rayleigh, amb el programa Geopsy s’aconsegueix la 
corba de dispersió i amb la inversió d’aquesta corba es troba el model del perfil vertical 
de velocitat de propagació de les ones S del subsòl.  

 
Figura 3.23. a) Model teòric del subsòl b) Sismograma sintètic amb l’arribada de les diferents ones c) 

Corba de dispersió d) Model del perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones S. 
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4. FONTMARTINA (Montseny, Vallès Oriental) 
Aquest estudi geofísic es va realitzar per la Unitat de Tècniques Geofísiques entre el 
Març i l’Abril de 2012 a l’estació sísmica de Fontmartina al Montseny, per la 
caracterització geològica del subsòl on està instal·lada l’estació de la Xarxa Sísmica de 
Catalunya. 

El principal objectiu de l’estudi és caracteritzar la capa de material quaternari existent i 
detectar mitjançant diferents perfils la profunditat de vessament i la seva potència.  

La metodologia utilitzada per realitzar la interpretació del subsòl mitjançant les ones 
superficials consisteix en la combinació de dues tècniques geofísiques: la sísmica 
activa d’ones superficials i  la sísmica passiva amb la tècnica del quocient espectral 
H/V de soroll sísmic. També es van adquirir dades de camp de la tomografia elèctrica i 
la tomografia sísmica de refracció,  que seran útils per la interpretació del resultats. 

El treball de camp del 5 de Març del 2012 va ser realitzat per Albert Macau (sísmica 
passiva H/V), Bea Benjumea (sísmica activa d’ones superficials), Oriol Tomasa, Joao 
Marques de Souza. El treball de camp de 24 d’Abril del 2012 va ser realitzat per Anna 
Gabàs (tomografia elèctrica), Oriol Tomasa, Joao Marques de Souza i Manuel 
Franceschelli. 

 

4.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 

L’estació sísmica de Fontmartina (CFON) es troba situada a una Latitud de 41,7611N i 
una Longitud de 2,4345 E (IGC, 2012). al Parc Natural del Montseny, situat a la 
Serralada Prelitoral catalana (Figura 4.1), entre les comarques de La Selva, Osona i el 
Vallès Oriental. Pertany a la xarxa sísmica de Catalunya per tal de subministrar 
informació sísmica ràpida i efectiva als serveis de Protecció Civil i la societat en 
general, i obtenir sistemàticament dades d’alta qualitat per la comunitat científica.  
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Figura 4.1. Mapa topogràfic de la zona,indicant la situació on es van realitzar els treballs geofísics  
(Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 

 

Segons el mapa geològic 1:50000 del Vallès Oriental (full 41), pertanyent a la sèrie 
geològica de la cartografia temàtica de  l’Institut Geològic de Catalunya (Figura 4.2 i 
Figura 4.3.), l’estació sísmica de Fontmartina està situada sobre un subsòl format per 
pissarres miclaclítiques i pissarres sorrenques pertanyent al Cambroordovoià o 
ordovicià (IGC, 2012). 
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Figura 4.2. Mapa geològic de la zona d’estudi, indicant la situació on es van realitzar els treballs geofísics 
(Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 

 

 

Figura 4.3. Llegenda del mapa geològic de la figura 4.2 (Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 
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4.2. MODELITZACIÓ TEÒRICA 

Es realitza el model teòric de Fontmartina amb l’objectiu d’optimitzar els paràmetres 
d’adquisició. Segons la bibliografia existent i treballs realitzats anteriorment, s’espera 
que el basament rocós estigui situat a partir d’uns 35 m de profunditat. Aquest model 
ens ajudarà a veure el comportament de la velocitat de propagació de les ones de 
cisalla en funció de la velocitat, i així aproximar la profunditat del besament rocós. 

Es realitza la modelització teòrica sísmica amb un registre de 96 sensors, el primer 
situat a X0=450 metres, i els altres cada 1 metre respectivament. El tir es realitza a una 
distància de 2 metres del primer geòfon, es a dir a X=448 metres.  

El model s’ha dissenyat el terreny amb una longitud de 1000 metres i una profunditat 
de 200 metres, suposant un medi estratificat amb un augment de la rigidesa dels 
diferents materials respecte la profunditat, és a dir, la velocitat de les ones sísmiques 
augmentarà  a mesura que augmenta la profunditat. Alhora, les dimensions que s’ha 
dissenyat el model eviten problemes d’interferència d’ones creades en la frontera.  

El paràmetres de disseny són els que es mostren a la taula 4.1., taula 4.2.: 

Taula 4.1. Paràmetres de disseny de les diferents capes del model a realitzar amb una longitud de 1000 
metres i 200 metres de profunditat. 

FONTMARTINA Longitud = 1000 m      Profunditat = 200 m 

PROFUNDITAT (m) Vp (m/s) Vp/Vs Densitat (kg/m3) 

0 a 5 400 4 1,8 

5 a 10 600 4 1,8 

10 a 15 800 3,5 1,8 

15 a 20 1000 3 2 

20 a 25 1200 3 2 

25 a 35 1500 3 2 

>35 2400 3 2,4 
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Taula 4.2. Paràmetres de disseny dels receptors i tirs al llarg del perfil del model a realitzar. 
RECEPTORS Nº de geòfons 96 

 

X0  del primer geòfon (m) 450 

 

Espaiat (m) 1 

 

Profunditat (m) 0 

TIRS Nº de tirs 1 

 

Min X  tir(m) 448 

 

Interval tir (m) 10 

 

Profunditat (m) 0 

 

El disseny del model es realitza amb el programa GeoCT-II (figura4.3.) amb els 
paràmetres de les taules 4.1. i 4.2. on es veuen les capes dissenyades amb els diferents 
colors de l’escala de velocitat de les ones primàries o compressives  (Vp) en m/s. 
També es pot identificar la col·locació dels receptors amb color groguenc i del tir de 
color vermell. 

 

Figura 4.3. Model teòric del subsòl realitzat amb el programa informàtic GeoCT-II 

Un cop dissenyat el model, mitjançant l’aplicació de diferencies finites del programa 
GeoCT-II, es fixen els paràmetres de la freqüència central, el temps de registre, 
l’interval de mostreig, l’arribada del primer camp d’ones i l’interval de mostreig del 
camp d’ones (Taula 4.3.) per tal d’obtenir les traces o el sismograma sintètic amb 
l’arribada de les diferents ones (Figura 4.4). S’obté el registre sintètic radial, respecte a 
les ones Rayleigh, i transversal referent a les ones Love. 
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Taula 4.3. Paràmetres de modelització mitjançant diferències finites amb el programa GeoCT-II. 
FD MODELLING (8Hz) 

 Freqüència central (Hz) 8 

Màxim temps de registre (s) 2 

Interval de mostreig (ms) 1 

Primer camp d'ones (s) 0,1 

Interval mostreig camp d'ones (s) 0,1 

No Surface multiple 

 Direct wave 

 Apply time gain 

  

 

Figura 4.4. Registre sintètic (radial i transversal) obtingut amb la modelització de diferències finites amb el 
programa informàtic GeoCT-II 

A partir del registre radial, és a dir, de les ones Rayleigh es treballen les dades 
obtingudes amb el programa Geopsy, realitzant el processat mitjançant el mètode 
Freqüència – Numero de longitud d’ona (FK), fins a obtenir la corba de dispersió 
corresponent (Figura 4.5.). 
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Figura 4.5. Corba de dispersió realitzada amb el programa informàtic Geopsy, obtingut a partir del model 
realitzant amb el programa GEoCT-II 

Un cop calculada la corba de dispersió, es procedeix a realitzar la seva inversió 
mitjançant l’aplicació dinver del  programa Geopsy (Figura 4.6.a). S’obté el model de 
velocitats de propagació de les ones secundàries o transversals (Vs)  respecte la 
profunditat. Per altra banda, cal esmentar que el model aconseguit es mostra amb la 
corba de menor error identificant-se de color vermell (Figura 4.6.b). 

 

Figura 4.6. Model de velocitats final obtingut a partir de la inversió de la corba de dispersió. A) esquema 
de la profunditat respecte la velocitat de propagació de les ones secundàries (Vs). B)Valors de l’error 

mínim i màxim del model.  
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Com es pot veure en el model de velocitats de propagació de les ones de cisalla (Vs) 
(Figura 4.6.a) s’observen 3 capes diferenciades amb una augment de velocitats en funció 
de la profunditat. La primera capa amb una velocitat Vs=200m/s amb una potència 
d’uns 6 metres. La segona capa té una velocitat Vs=300 m/s amb una potència de 12 
a 18 metres, i la tercera i última capa amb una velocitat de propagació de les ones s 
de Vs=1000 m/s.  

Comparant els resultats obtinguts (Figura 4.6.) amb els paràmetres inicials (taula 4.1 i 4.2.) 
s’observa que hi ha una relació amb les velocitats de propagació i amb les fondàries 
de les capes dissenyades inicialment als primers metres de fondària, aproximadament 
fins als 20 metres, però després hi ha un canvi i no s’aconsegueix visualitzar l’augment 
de velocitats de propagació previst. 

Les condicions de Fontmartina no ens deixen adquirir dades amb un perfil més llarg de 
112 m, i per tant si el basament és troba entre una profunditat entre 20 i 35 m no el 
podrem detectar i/o caracteritzar amb la tècnica d’ones superficials, ja que el perfil no 
és el suficientment llarg. Tanmateix podrem caracteritzar les velocitats Vs dels primers 
metres de fondària, fet que ens ajudarà amb la interpretació de la tècnica H/V.  

 

4.3. ADQUISICIÓ DE DADES 

En el treball de camp es van adquirir diferents perfils coincidents de sísmica activa 
d’ones superficials, de tomografia sísmica de refracció,  i de tomografia elèctrica.  A 
més a més, es compta amb mesures de soroll sísmic mitjançant la sísmica passiva del 
quocient espectral H/V de soroll sísmic en diferents emplaçaments al llarg del mateix 
perfil. A la figura 4.7. es mostra la localització on es van realitzar l’adquisició de dades 
amb les diferents tècniques geofísiques. 
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Figura 4.7. Localització del perfil de l’estació de Fontmartina  de la sísmica activa d’ones superficials (línia 
taronja) i els punts de registre de soroll sísmic amb el quocient espectral H/V (punt blancs) 

 

4.3.1. QUOCIENT ESPECTRAL H/V 

Els punts de registre de la sísmica passiva del quocient espectral H/V de soroll sísmic  
es realitzen en 6 punts (taula 4.4.), coincidint amb el perfil de la sísmica activa d’ones 
superficials, partint del primer geòfon (G1).  

Taula 4.4. Punts de registre quocient espectral H/V al perfil Fontmartina, amb el codi del digitalitzador 
utilitzat en cada punt, la posició del sensor respecte el geòfon 1 i les coordenades geogràfiques UTM 

ED50 (IGC, 2012) 

PUNT CODI 
DIGITALITZADOR 

DISTÀNCIA A G1 
(m) 

XUTM  (m) YUTM 

H/V 1 141 C1 1 453102 4623622 

H/V 2 141 C2 16 453086 4623616 

H/V 3 142 C1 36 453067 4623616 

H/V 4 142 C2 54 453049 4623616 

H/V 5 143 C1 74 453030 4623609 

H/V 6 143 C2 92 453012 4623601 

 

Les mesures de soroll sísmic s’han realitzat amb un equip CityShark, format per un 
digitalitzador de la casa Leas i un sismòmetre triaxial Lennartz de 5 segons, que es 
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van canviant de posició al llarg del perfil. L’equip treballa amb un període de mostreig 
que es pot seleccionar entre 100 i 1000 mostres per segon. Disposa de sis canals on 
s’hi connecten dos sismòmetres triaxials amb una separació de fins a 50 metres, de 
manera que es poden fer les mesures de soroll sísmic en dos emplaçaments 
simultàniament. L’equip disposa de diferents guanys que permeten treballar amb la 
màxima resolució sense arribar a la saturació (figura 4.8.) (IGC,2012). 

 

 

 Figura 4.8..A) Punt de registre de soroll sísmic. B) Sismòmetre Lennartz 5s C) Digitalitzador Cityshark 
(IGC, 2012) 

 

4.3.2. SÍSMICA ACTIVA D’ONES SUPERFICIALS 

L’adquisició de les dades de la sísmica activa es va realitzar mitjançant dos perfils 
coincidents, un amb 24 geòfons de 4,5 Hz i l’altre amb 24 geòfons de 10 Hz.  Els 
perfils que es van realitzar es mostren a continuació amb les coordenades 
geogràfiques UTM ED50 i l’orientació (taula 4.5.). 
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Taula 4.5. Coordenades geogràfiques UTM ED50 dels perfils realitzats, amb l’orientació del perfil i el sentit 
d’adquisició (IGC, 2012) 

Tècnica geofísica 
(Nomenclatura 
perfil) 

 

Orientació 

 

Sentit 
d’adquisició 

XUTM 
(m) inici 

YUTM (m) 
inici 

XUTM 
(m) final 

YUTM (m) 
final 

Longitud 
total (m) 

Sísmica activa SW 
(SW_1 / 4,5 Hz) 

E-W W 453103 4623623 452997 4623596 112 

Sísmica activa SW 
(SW_2 / 10 Hz) E-W W 453103 4623623 452997 4623596 112 

 

A les taules 4.6. i 4.7. es detallen els paràmetres d’adquisició i la instrumentació usada 
per l’adquisició de dades amb la sísmica activa. 

Taula 4.6. Paràmetres d’adquisició de la sísmica activa d’ones superficials per a cada perfil.(IGC) 

PARÀMETRES PERFIL SW-1 (10 Hz) PERFIL SW-2 (4,5 Hz) 

Longitud de registre (ms) 1024 1024 

Interval de mostreig (ms) 0.125 0.125 

Distància entre geòfons (m) 4 4 

Nombre geòfons 24 24 

Temps d’enregistrament (s) 1-1.5 1-1.5 

 

Taula 4.7. Característiques de la instrumentació sísmica emprada.(IGC) 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Cables sísmics 2-Mark, Inc. 24 connexions espaiades 5m, 115m longitud 

Geòfons 
24-Mark, Inc. 4,5 Hz freqüència natural, component vertical (ones P) 

24-Mark, Inc. 10 Hz freqüència natural, component vertical (ones P) 

Font d’energia Mall 5 Kg i placa 

Dispositiu trigger Sensor piezoelèctric al mall 

Equip addicional Cintes mètriques, cable trigger (connexió sismògraf amb geòfon 
starter o piezoelèctric) i bateries 
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Figura 4.9. Instant de realització del tir amb el mall de la sísmica activa d’ones superficials (IGC, 2012) 

Per altra banda, amb la mateixa disposició dels geòfons, també s’enregistren les 
dades de la tomografia sísmica de refracció. Cal destacar que pel tractament de les 
ones superficials, es processaran les dades obtingudes amb els geòfons amb 
sensibilitat de 4,5 Hz, ja que utilitzant geòfons de baixa freqüència (<10 Hz) es millora 
la corba de dispersió de les ones superficials, definint-la a més baixa freqüència. 
(Schwenk, 2012). 

 

4.4. PROCESSAT I INVERSIÓ 

El processat consta del tractament de les dades de camp obtingudes en la realització 
de la sísmica activa d’ones superficials i la sísmica passiva de soroll sísmic. 

 
4.4.1. QUOCIENT ESPECTRAL H/V 

Amb el programa informàtic Geopsy es processen els registres dels diferents punts on 
s’ha realitzat l’assaig de soroll sísmic H/V fins a obtenir una corba que relacioni el valor 
del quocient espectral H/V amb la freqüència. 

La figura 4.10. fa referència al punt de registre del quocient espectral H/V situat a 36 
metres del geòfon 1 (G1) de la sísmica activa d’ones superficials. S’observa un pic 
contundent, amb una freqüència de 3,7 Hz i un valor d’H/V de 2,9. Aquest pic 
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correspon a la freqüència fonamental del sòl. La presència d’aquest pic implica que hi 
ha una capa de sòl sobre una capa de roca més consolidada.   

 

Figura 4.10. Imatge del quocient espectral H/V del punt 4 situat a 36 metres del geòfon G1. En color es 
representen els quocients espectrals de cada finestra de càlcul, i en negre la mitjana de totes les finestres 

junt amb les seves bandes d’error. 

Es processen tots els punts on es va realitzar el registre de soroll sísmic, obtenint les 
freqüències dels respectius pics, tal com es mostra a la Taula 4.8.:   

Taula 4.8. Freqüències dels pics dels punts on es va realitzar la tècnica de quocient espectral de soroll 
sísmic. Punt H/V: punt on s’ha realitzat el registre del quocient espectral H/V; Perfil: perfil on s’ha realitzat 

el registre; Distància G1: distància al geòfon 1; F0: Freqüència fonamental del punt del registre. 

PUNT H/V PERFIL DISCTÀNCIA G1 (m) F0 (Hz) 

1 Fontmatina 1 1,7 

2 Fontmatina 16 3,8 

3 Fontmatina 36 3,7 

4 Fontmatina 54 3,6 

5 Fontmatina 74 3,8 

6 Fontmatina 92 3,8 

 

4.4.2. SÍSMICA ACTIVA D’ONES SUPERFICIALS 

Es processen les dades de la sísmica activa dones superficials en tots els tirs realitzats 
al perfil de Fontmartina, obtenint les respectives corbes de dispersió. A la figura 4.11. 
s’observa la dispersió obtinguda amb el processat amb el programa Geopsy del tir 4 
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situat a 38 metres del primer geòfon de la sísmica activa d’ones superficials (G1) i que 
coincideix pràcticament amb el punt 3 del registre de soroll sísmic situat a 36 m del G1. 

 

Figura 4.11. Corba de dispersió de la sísmica activa d’ones superficials al tir 4, entre el G10-G11, a una 
distància de 38 metres del G1. La línia negra mostra la corba de dispersió que passa per les zones amb 

més energia dispersiva representades de color lila. 

A partir de l’aplicació d’inversió de la corba de dispersió dinver de Geopsy, s’obté la 
inversió del model amb una imatge referent a la velocitat de propagació de les ones 
secundaries (Vs) relacionada amb la profunditat (Figura 4.12.a). Es pot observar una 
capa que té una Vs de 475 m/s i una fondària de 30 m i una segona capa amb una Vs 
de 1200 m/s. 

 

Figura 4.12. a) Model del terreny obtingut a partir de la inversió del tir 4. 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  
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4.5. INTERPRETACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS 

A partir del processat de cada uns dels tirs de la sísmica activa, es realitzen totes les 
inversions. Mitjançant l’expressió f0=Vs/4H (Bard, 1985), amb la profunditat de basament 
(H) i la velocitat de propagació de les ones secundaries o de cisalla Vs, s’obtenen les 
freqüències del sòl (f0) en cada tir (taula 4.9). 

Taula 4.9. Taula de freqüències obtingudes a partir de la inversió de cada tir realitzat en la sísmica activa 
d’ones superficials al perfil de Fontmartina. Es relaciona cada tir respecte la distància al primer geòfon 
(G1) de la sísmica d’ones superficials, amb la velocitat de propagació de les ones secundàries de la 
primera capa(Vs) i la profunditat (H) de la primera capa i la freqüència calculada a partir de f=Vs/4H 

TIR PERFIL POSICIÓ DISTANCIA G1 (m) Vs (m/s) H(m) F0(Hz) 

1 Fontmatina G1-G2 2 383 22 4,2 

2 Fontmatina G4-G5 14 - - - 

3 Fontmatina G7-G8 26 224 8 6,9 

4 Fontmatina G10-G11 38 421 31 3,4 

5 Fontmatina G13-G14 50 484 40 3,0 

6 Fontmatina G16-G17 62 582 41 3,5 

7 Fontmatina G19-G20 74 556 32 4,2 

8 Fontmatina G23-G24 90 302 20 3,8 

9 Fontmatina 5m W G24 97 277 9 7,3 

10 Fontmatina 10m W G24 102 340 16 5,2 

11 Fontmatina 20m W G24 112 390 22 4,4 

*No hi ha resultats satisfactoris en la inversió del tir 2 

El següent pas, es comparar les freqüències obtingudes en les inversions del model de 
la sísmica activa (taula 4.9.) amb les freqüències fonamentals del sòl calculada amb la 
tècnica del quocient espectral H/V (taula 4.8.). S’analitzen els punts on coincideixen 
aproximadament les mesures de soroll sísmic i els llocs on s’han realitzat els tirs amb 
la sísmica activa d’ones superficials , tal com es mostra a la taula 4.10: 
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Taula 4.10. Comparació de les freqüències de la sísmica activa d’ones superficials i el quocient espectral 
H/V en diferents punts del perfil. DIST E1: distància de referència per la comparació de freqüències 

(Distància al geòfon 1); TIR SW: tir de la sísmica activa d’ones superficials i la distància al geòfon 1; F0 
SW: freqüència obtinguda en la sísmica activa d’ones superficials; PUNT H/V: punt del quocient espectral 
H/V i  la distància al geòfon 1; F0 H/V: freqüència obtinguda en el punt de registre del quocient espectral 

H/V  

DIST E1 
(m) PERFIL 

TIR SW (Distància 
G1) F0 SW (Hz) 

PUNT H/V (Distància 
E1) F0 H/V (Hz) 

1 Fontmatina 2 4,2 1 1,7 

15 Fontmatina 14 - 16 3,8 

40 Fontmatina 38 3,4 36 3,7 

50 Fontmatina 50 3,0 54 3,6 

74 Fontmatina 74 4,2 74 3,8 

90 Fontmatina 90 3,8 92 3,8 

 

Com es pot veure a la taula 4.10, les freqüències obtingudes a partir de la sísmica activa 
d’ones superficials i dels punts de registre de soroll sísmic són similars, sent un fet 
fonamental per identificar el basament sísmic. Per tant la profunditat de basament de 
la primera capa trobada amb el processat i inversió de la sísmica activa d’ones 
superficials (taula 4.9.) es pot donar com a vàlida. 

Tot i així, per tenir més fiabilitat, es comparen les profunditats obtingudes amb la 
sísmica activa d’ones superficials, amb els resultats obtinguts amb el processat de la 
tomografia elèctrica (figura 4.13.) i la tomografia sísmica de refracció (figura 4.14.).  

El model de la tomografia elèctrica (Figura 4.13.) descriu una zona propera a la superfície 
amb resistivitats molt altes (>1000 Ω·m) amb una espessor aproximada de 10 m, ja 
que el sòl pot està poc compactat. Es pot veure que a més profunditat es localitza 
material més conductiu amb valors entre 500 i 1000 Ω·m, podent assimilant-se a la 
presència d’aigua en forma d’aqüífer fet que provoca que el basament rocós no es 
pugui caracteritzar i interpretar  amb exactitud. 
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Figura 4.13. Tomografia elèctrica  del perfil de Fontmartina amb les corbes de resistivitat aparent del 
terreny. Els punts blaus fan referència a la profunditat de basament de la sísmica activa d’ones 

superficials (Modificat de IGC, 2012) 

Tot i així, es compara el model de resistivitats aparents del terreny de la tomografia 
elèctrica  (Figura 4.13.) amb les profunditats obtingudes amb la sísmica activa d’ones 
superficials. S’observa que la profunditat de basament obtinguda amb la sísmica no es 
veu del tot clar, ja que les profunditats trobades als primers 60 m de longitud del perfil, 
queden fora del model de la tomografia elèctrica.  A més, el perfil de la sísmica activa 
d’ones superficials és més curt que el de la tomografia elèctrica, tenint així menys 
punts de comparació. 

Per altra banda s’analitza el model de la tomografia sísmica de refracció amb la 
sísmica activa d’ones superficials. A la figura 4.14. es veu com les profunditats 
obtingudes amb la sísmica activa d’ones superficials (taula 4.9) s’aproximen a les 
profunditats de canvi de velocitats de propagació de les ones primàries (Vp) entre 
1200 a 1600 m/s obtingudes amb la tomografia sísmica de refracció.  
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Figura 4.13. Tomografia sísmica de refracció del perfil de Fontmartina amb les corbes de velocitat de 
propagació de les ones primàries (Vp). Els punts vermells fan referència a la profunditat de basament 

trobades amb la sísmica activa d’ones superficials (Modificat de IGC, 2012) 

 

Cal esmentar que les velocitats de propagació de les ones primàries (Vp) inferiors a 
2000 m/s no indiquen la presència de roca, sinó que pertanyen a velocitats d’un sòl 
més compactat o una roca fracturada. Per tant, com veiem a la Figura 4.13. les 
profunditats aconseguides amb la sísmica activa d’ones superficials corresponen a un 
contacte entre el sòl i la roca fracturada, ja que la roca sana, és a dir, el basament 
rocós, es troba a una profunditat superior.  

Tot i així, les freqüències trobades amb la sísmica activa d’ones superficials 
s’aproximen a les freqüències fonamentals de la tècnica de soroll sísmic (Taula 4.10.), 
per tant podem dir que les fondàries són vàlides i que les ones superficials 
caracteritzen i detecten el contacte més superficial entre el sòl i la roca fracturada. 

És lògic parlar de roca fracturada perquè l’emplaçament on s’han realitzat els treballs 
de camp són sobre un terreny pissarrós, i amb les ones superficials es detecta el 
contacte entre el sòl i les pissarres fracturades, ja que les pissarres sanes es troben a 
més profunditat. 

A la figura 4.14. es mostra la columna estratigràfica realitzada a partir de la interpretació 
dels resultats obtinguts de les diferents tècniques geofísiques utilitzades. 
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Figura 4.14. Columna estratigràfica de Fontmartina realitzada a partir de la interpretació dels resultats de 
les diferents tècniques geofísiques utilitzades. Els valors de l’escala vertical són aproximats. 

 

Com es veu a la figura 4.14. es troba una primera capa de sòl poc compactat d’uns 10 m 
de profunditat caracteritzat a partir de la zona més resisitiva de la tomografia elèctrica i  
coincidint alhora amb les velocitats de propagació de les ones P de fins a 1000 m/s de 
la tomografia sísmica. A continuació, es troba una capa de pissarres fracturades amb 
la presència d’aigua sent la zona més conductiva de la tomografia elèctrica i amb 
velocitats de propagació de fins a 2000 m/s. A mesura que s’augmenta de profunditat, 
la roca deixa d’estar tan alterada, fins a trobar les pissarres sanes, és a dir el 
basament rocós tot i que la profunditat del basament no serà caracteritzada. 
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5. CAMARASA (Noguera) 
La campanya geofísica es va realitzar per la Unitat de Tècniques Geofísiques el 16 
d’Abril de 2012 i l’11 de Juny de 2012 al terme municipal de Camarasa (Noguera, 
Lleida), com a suport en la realització dels mapes geològics 1:25000 a l’Institut 
Geològic de Catalunya a l’Àrea Geologia. 

El principal objectiu de l’estudi és caracteritzar els materials quaternaris existents a la 
zona mitjançant diferents perfils per descriure la seva disposició espaial en potència i 
longitud. Un dels altres objectius és delimitar el contacte sòl – roca existent a l’àrea 
d’estudi. 

La metodologia utilitzada consisteix en la combinació de quatre tècniques geofísiques: 
la sísmica activa d’ones superficials, la sísmica passiva amb la tècnica del quocient 
espectral H/V de soroll sísmic, la tomografia elèctrica i la tomografia sísmica d’ones P. 

El treball de camp va ser realitzat per Albert Macau (sísmica passiva H/V), Anna 
Gabàs (tomografia elèctrica), Bea Benjumea (sísmica activa d’ones superficials), Oriol 
Tomasa, Joao Marques de Souza i Miquel Peix 

 

5.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 

La campanya geofísica es realitza al terme municipal de Camarasa (Noguera, Lleida) 
mitjançant dos perfils on es realitza la sísmica activa d’ones superficials, la sísmica 
passiva de quocient espectral H/V, la sísmica de refracció i la tomografia elèctrica. 
Aquestes dues zones particularment són el perfil Casanoves al sud-est i el perfil Ca 
l’Aleu al sud de Camarasa (Figura 5.1 i 5.2). 
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Figura 5.1. Mapa topogràfic de la zona,indicant la situació on es van realitzar els treballs geofísics  
(Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 

 

 

Figura 5.2. Ortofoto de la zona, indicant la situació on es van realitzar els treballs geofísics (Modificat de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 
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Segons el mapa geològic 1:50000 de la Noguera (full 23) (Figures 5.3 i 5.4.), pertanyent a 
la sèrie geològica de la cartografia temàtica de l’Institut Geològic de Catalunya, la zona 
de Ca l’Aleu està formada per lutites grises i rosades, calcàries micrítiques, guixos 
blancs, margocalcàries i gresos grisos, pertanyents al Rupelià. Pel que fa a la zona 
Casanoves està formada per lutites amb intercalacions de gresos i microconglomerats, 
pertanyent al Catià (IGC, 2012). 

 

Figura 5.3. Mapa geològic de la zona d’estudi, indicant la situació on es van realitzar els treballs geofísics 
(Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 

 

 

Figura 5.4. Llegenda mapa geològic de la figura 5.3 (Institut Geològic de Catalunya, 2012) 
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5.2. MODELITZACIÓ TEÒRICA 

Es realitza el model teòric de Camarasa amb l’ajut de bibliografia existent i/o suposant 
algun paràmetre extret de treballs geofísics anteriorment realitzats, per tal de veure el 
comportament de la velocitat de propagació de les ones de cisalla en funció de la 
profunditat, i així aproximar la delimitació del contacte sòl – roca existent al subsòl. 

El model dissenyat té una longitud de 1000 m i una profunditat de 200 m, suposant un 
medi estratificat amb un augment de la rigidesa del diferents materials respecte la 
profunditat, és a dir, la velocitat de propagació de les ones sísmiques augmentarà 
proporcionalment a l’augment de la profunditat. Les dimensions del model eviten 
problemes d’interferència d’ones creades a la frontera. Alhora, es suposa el terreny 
amb un gradient de velocitats, per tal d’aconseguir una millor dispersió de les ones. Hi 
ha 96 sensors repartits al llarg del perfil amb un espaiat d’1 m, on el primer es localitza 
a X0=450 m. El tir es realitza a una distància de 2 m del primer geòfon, és a dir a 
X=448 m. 

Els paràmetres utilitzats en el disseny del model són els que es mostren a les Taula 5.1. 
i 5.2.. 

Taula 5.1.Paràmetres de la modelització.  

*Un gradient de 60 significa que s’augmenta 60 m/s per cada 1 m de profunditat 

MULTICAPES Longitud = 1000 m         Profunditat = 200 m 

PROFUNDITAT (m) Vp (m/s) Vp/Vs Densitat (kg/m3) Gradient (s-1)  

0 a 8 1500 2 1,8 60 (*) 

8 a 20 2000 2 2 40 

>20 2500 2 2.4 5 

 

Taula 5.2.Paràmetres de la modelització 

RECEPTORS Nº de geòfons 96 

 

X0  del primer geòfon (m) 450 

 

Espaiat (m) 1 

 

Profunditat (m) 0 

TIRS Nº de tirs 1 

 

Min X  tir(m) 448 

 

Interval tir (m) 10 

 

Profunditat (m) 0 
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El disseny del model es realitza amb el programa GEO CT II, que es mostra a la figura 
5.5, on es pot veure l’augment de velocitats de propagació de les ones primàries o 
compressives (Vp) en funció de la profunditat gràcies al gradient específic per cada 
una de les tres capes dissenyades mitjançant els diferents colors de l’escala de 
velocitat. També es pot veure la col·locació dels receptors amb color groguenc i del tir 
de color vermell, a la superfície.  

 

Figura 5.5. Gràfic teòric de la modelització realitzat amb els paràmetres de les taules 5.1 i 5.2. 

Un cop dissenyat el model, mitjançant l’aplicació de diferencies finites del programa 
GeoCT-II, es fixen els paràmetres de la freqüència central, el temps de registre, 
l’interval de mostreig, l’arribada del primer camp d’ones i l’interval de mostreig del 
camp d’ones (Taula 5.3.) per tal d’obtenir les traces o el sismograma sintètic amb 
l’arribada de les diferents ones (Figura 5.6). S’obté el registre sintètic radial, respecte a 
les ones Rayleigh, i transversal referent a les ones Love. 
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Taula 5.3.Paràmetres de la modelització de diferències finites per obtenir el sismograma sintètic del tir. 

FD MODELLING 

 Freqüència central (Hz) 8   

Màxim temps de registre (s) 1   

Interval de mostreig (ms) 1   

Primer camp d'ones (s) 0,1 

Interval mostreig camp d'ones (s) 0,1 

No Surface multiple 

 Direct wave 

 Apply time gain 

  

 

Figura 5.6. Registres sintètics obtinguts mitjançant GeoCT-II pel model de la figura 5.5. De la traça 1 a la 
96 pertany al registre radial, i de la 97 a la 192 al registre transversal.  

A partir del registre radial, és a dir, de les ones Rayleigh es pot treballar les dades al 
programa Geopsy, realitzant el processat mitjançant el mètode Freqüència – Numero 
de longitud d’ona (FK), fins a obtenir la corba de dispersió corresponent (Figura 5.7). 
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Figura 5.7. Corba de dispersió realitzada amb el Geopsy, obtingut a partir del model realitzat amb el 
programa GeoCT-II. 

Un cop calculada la corba de dispersió, es procedeix a realitzar la inversió mitjançant 
l’aplicació dinver del Geopsy(Figura 5.8a).S’obté el model de velocitats de propagació de 
les ones secundàries o transversals (Vs)  respecte la profunditat. Per altra banda, cal 
esmentar que el model aconseguit es mostra amb la corba de menor error identificant-
se de color vermell (Figura 5.8b). 

 

Figura 5.8. a)Model del perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones S obtingut amb la inversió 
realitzada a partir de la corba de dispersió, amb el programa Geopsy 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model 
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Com es pot veure a la figura 5.8 (a), s’obté el model de velocitats de propagació de les 
ones. La primera capa té entre 6 i 8 m de profunditat amb una velocitat de propagació 
de les ones de cisalla (Vs) de 400 m/s aproximadament. La capa intermèdia té una 
potència d’uns 10 metres amb una velocitat de propagació Vs de 1700 m/s. I per últim, 
la tercera capa s’observa una velocitat de 2200 m/s. 

Comparant els resultats obtinguts (Figura 5.8.) amb els paràmetres introduïts per la 
realització del model (taula 5.1 i taula 5.2.) es pot veure que la profunditat de vessament 
de la primera capa i la potència de la segona capa s’aproximen a les profunditats 
dissenyades. Pel que fa a les velocitats de propagació, s’allunyen de les velocitats 
dissenyades, ja que a la primera capa hi ha una Vs= 400 m/s (Vp= 800 m/s ja que 
Vp/Vs=2) i s’havia dissenyat amb una Vp de 1500 m/s. La segona capa té una 
velocitat de propagació Vs=1800 m/s (Vp=3600 m/s amb Vp/Vs=2) i s’havia dissenyat 
amb una Vp de 2000 m/s. I la ultima capa amb una Vs =2200 m/s (Vp=4400 m/s) i 
s’havia dissenyat amb una Vp de 2500 m/s. 

Així doncs, podem dir que s’han obtingut resultats satisfactoris pel que fa a la 
disposició espaial de les diferents capes, però no amb les seves velocitats de 
propagació. Amb la modelització teòrica s’aconsegueix l’objectiu d’optimitzar els 
paràmetres d’adquisició, com la configuració espaial dels geòfons i la longitud del perfil 
encara que les condicions de Camarasa no ens deixarà realitzar un perfil més llarg de 
prop de 200 metres, tot i així serà una longitud suficient per caracteritzar el basament 
rocós amb les ones superficials, ja que a priori s’espera que es trobi a una profunditat 
aproximada de 20 metres. 

 

5.3. ADQUISICIÓ DE DADES 

Es van adquirir dades de dues zones diferents, Ca l’Aleu i Casanoves, realitzant un 
perfil de sísmica activa d’ones superficials a cada un dels llocs. A més a més, es van 
realitzar mesures de soroll sísmic mitjançant la sísmica passiva del quocient espectral 
H/V. Gran part d’aquestes estacions es localitzen al llarg dels perfils de la sísmica 
activa d’ones superficials, i en particular una estació es va situar al costat d’una cala 
d’uns tres metres de fondària.  

Els perfils que es van realitzar es mostren a continuació amb les coordenades 
geogràfiques UTM ED50(taula 5.4) i l’orientació (taula 5.5). 
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Taula 5.4. Coordenades geogràfiques UTM ED50 dels perfils realitzats (IGC, 2012) 

Codi perfil 
Tècnica geofísica 
(Nomenclatura 
perfil) 

XUTM (m) 
inici 

YUTM (m) 
inici 

XUTM (m) 
final 

YUTM (m) 
final 

Longitud 
total (m) 

P1(Perfil de 
Cal l’Aleu) 

Sísmica activa SW 
(SW_1) 

323126 4634289 323110 4634478 188 

P2 (Perfil 
Casanoves) 

Sísmica activa SW 
(SW_2) 326355 4633808 326421 4633983 188 

 

Taula 5.5. Orientació dels perfils realitzats (IGC, 2012) 

Codi 
perfil 

Orientació Sentit 
d’adquisició 

P1 S-N S-N 

P2 SW-NE SW-NE 

 

D’altra banda, els punts de registre de la tècnica del quocient espectral H/V de soroll 
sísmic, tant del perfil de Ca l’Aleu com el de Casanova són els que es mostren a 
continuació (taules 5.6 i 5.7.): 

 

Taula 5.6. Punts de registre quocient espectral H/V al perfil Ca l’Aleu, amb el digitalitzador utilitzat en cada 
punt, la posició del sensor respecte el geòfon 1 i el temps de registre (IGC, 2012) 

PUNT PERFIL DIGITALITZADOR DISTÀNCIA A G1 
(m) 

TEMPS DE 
REGISTRE 

1 Ca l’Aleu Sara 2 1.5 13:07 – 13:26 

2 Ca l’Aleu Sara 3 21.5 13:05 – 13:27 

3 Ca l’Aleu Sara 5 26.5 13:04 – 13:17 

4 Ca l’Aleu Sara 1 51.5 13:00 – 13:14 

5 Ca l’Aleu Sara 2 98.5 13:30 – 13:48 

6 Ca l’Aleu Sara 3 123.5 13:34 – 13:38 

7 Ca l’Aleu Sara 5 128.5 13:20 – 13:34 

8 Ca l’Aleu Sara 1 148.5 13:25 – 13:35 
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Taula 5.7.Punts de registre quocient espectral H/V al perfil Casanoves, amb el digitalitzador utilitzat en 
cada punt, la posició del sensor respecte el geòfon 1 i el temps de registre (IGC, 2012) 

PUNT PERFIL DIGITALITZADOR DISTÀNCIA A G1 
(m) 

TEMPS DE 
REGISTRE 

1 Casanoves Sara 1 111 15:30 – 15:50 

2 Casanoves Sara 5 127 15:18 - 15:43 

3 Casanoves Sara 3 147 15:20 – 15:34 

4 Casanoves Sara 2 167 15:23 – 15:42 

5 Casanoves Sara 1 187 15:10 – 15:24 

6 Casanoves Sara 2 71 15:37 – 15:53 

7 Casanoves Sara 3 29 15:40 – 15:55 

 

A continuació es mostra la localització on es van realitzar l’adquisició de dades amb 
les diferents tècniques geofísiques a Ca l’Aleu (Figura 5.9.) i a Casanoves (Figura 5.10). 

 

Figura 5.9. Localització del perfil Ca l’Aleu de tomografia elèctrica i sísmica activa d’ones superficials (línia 
groga). 

 

 

 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

63 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

 

Figura 5.10. Localització del perfil Casanoves sísmica activa d’ones superficials (línia groga). 

 

5.3.1. QUOCIENT ESPECTRAL H/V 

Les mesures de soroll sísmic es van realitzar mitjançant dos sensors Lennartz de 5 
segons connectats amb els digitalitzadors SARA que es van canviant de posició al 
llarg dels perfils per detectar les vibracions ambientals.   

En tots els perfils la longitud de registre ha estat de 600 segons i s’han adquirit les 
dades amb un interval de mostreig de 100 Hz. A la figura 5.11 es mostren dos moments 
de registre de soroll sísmic en diferents emplaçaments, una al perfil de Ca l’Aleu 
(SW_1) i l’altre al perfil Casanoves (SW_2) (IGC, 2012). 
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Figura 5.11. Localització del perfil Ca l’Aleu (A) i Casanoves (B) del registre de soroll sísmic.  (IGC, 2012) 

 

5.3.2. SÍSMICA ACTIVA D’ONES SUPERFICIALS 

L’assaig de sísmica activa d’ones superficials es va portar a terme mitjançant una línia 
de 48 geòfons amb freqüència de 4,5 Hz situats cada 4 m. Es van realitzar dos perfils  
en dos emplaçaments diferents: Ca l’Aleu i Casanoves. 

En el perfil Ca l’Aleu (SW_1) es van registrar 17 tirs, dels quals els dos primers es van 
realitzar al sud del primer geòfon, per tal de fer un registre complet de les ones 
superficials. El primer tir a 6 m al sud del geòfon 1 i el segon tir a 2 m del mateix 
geòfon. A partir del tercer registre els tirs es realitzen cada 16 m. 

Incidències: 

- Els tirs es realitzen amb un temps de registre d’1 segon, fins al tir 14, que 
passa a ser d’1,5 s. 

- Entre el geòfon 19 i 20, a 1 m de profunditat hi ha un canal de formigó amb 
diàmetre de 0,5 m  per la canalització d’aigua dels cultius, que pot alterar els 
resultats de la sísmica activa d’ones superficials i la tomografia elèctrica. 

- A partir del geòfon 45, al tir 15, hi ha l’aflorament de la roca, sent un factor a 
tenir molt en compte en la modelització posterior del terreny, ja que afectarà a 
la dispersió de les ones sísmiques. 

En el perfil Casanoves (SW_2) es van registrar 17 tirs, dels quals els dos primers es 
van realitzar al sud del primer geòfon, per tal de fer un registre complet de les ones 
superficials. El primer tir a 6 m del geòfon 1 i el segon tir a 2 m del mateix geòfon. A 
partir del tercer registre els tirs es realitzen cada 16 m. 

Incidències: 
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- Els tirs es realitzen amb un temps de registre alt d’1,5 s, excepte el tir 33 que 
es va realitzar amb temps mig. 

- Al final de la línia hi ha l’aflorament de la roca provocant una baixa dispersió de 
les ones sísmiques, sent un factor a tenir molt en compte. 

- Es realitza l’assaig amb un vent intens, fet que provoca dificultats per obtenir 
registres de qualitat sense factors externs que interfereixin en el temps 
d’arribada de les ones. 

En l’adquisició de les dades sísmiques al llarg dels dos perfils realitzats s’han utilitzat 
els paràmetres d’adquisició i la instrumentació mostrats a la  taula 5.8 i taula 5.9.  

Taula 5.8. Paràmetres d’adquisició de la sísmica activa d’ones superficials pel perfil SW_1 i SW_2 
realitzats (IGC,2012). 

Paràmetres SW_1 SW_2 

Temps d’enregistrament (s) 1-1.5 1.5 

Interval de mostreig (ms) 0.125 0.125 

Distància entre geòfons (m) 4 4 

Nombre geòfons 48 48 

 

Taula 5.9. Característiques de la instrumentació sísmica emprada en la sísmica activa d’ones 
superficials (IGC,2012). 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Cables sísmics 2-Mark, Inc. 24 connexions espaiades 5m, 115m longitud 

Geòfons 48-Mark, Inc. 4,5 Hz freqüència natural, component vertical (ones P) 

Font d’energia Mall 5 Kg i placa 

Dispositiu trigger Sensor piezoelèctric al mall 

Equip addicional Cintes mètriques, cable trigger (connexió sismògraf amb geòfon starter o 
piezoelèctric) i bateries 

 

A la Figura 5.12. es mostra la disposició espaial de la tomografia elèctrica i la sísmica 
activa d’ones superficials realitzades al perfil Ca l’Aleu i Casanoves. 
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Figura 5.12. Localització del perfil Ca l’Aleu (A) i Casanoves (B) de tomografia elèctrica i sísmica activa 
d’ones superficials. (IGC, 2012) 

 

 
5.4. PROCESSAT I INVERSIÓ 

El processat consta del tractament de les dades de camp obtingudes en la realització 
de la sísmica passiva de quocient espectral H/V i la sísmica activa d’ones superficials 
per tal d’obtenir el model del terreny en els dos emplaçaments 

 

5.4.1. PERFIL CA L’ALEU 

Amb el programa informàtic Geopsy es processen els registres dels diferents punts on 
s’ha realitzat l’assaig de soroll sísmic H/V per obtenir una corba que relacioni el valor 
del quocient espectral H/V amb la freqüència. 

La figura 5.13 fa referència al punt de registre del quocient espectral H/V situat a 21,5 m 
de l’elèctrode 1 (E1) de la tomografia elèctrica, que alhora coincideix amb el geòfon 1 
(G1) de la sísmica. S’observa un pic contundent, que implica que es tracta d’un sòl tou, 
és a dir, un terreny sedimentari. Aquest pic correspon a la freqüència fonamental del 
sòl (fo), amb un valor de 7,5 Hz. 

A) 

B) 
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Figura 5.13. Imatge del quocient espectral H/V del punt 2 situat a 21,5 m del geòfon G1 del perfil Ca 
l’Aleu. En color es representen els quocients espectrals de cada finestra de càlcul, i en negre la mitjana de 

totes les finestres junt amb les seves bandes d’error (en discontinu). 

Es processen tots els punts on es va realitzar el registre de soroll sísmic al llarg del 
perfil de Ca l’Aleu, obtenint les freqüències dels respectius pics, tal com es mostra a la 
taula 5.10.: 

Taula 5.10. Freqüències dels pics dels punts on es va realitzar la tècnica de quocient espectral de soroll 
sísmic. Punt H/V: punt on s’ha realitzat el registre del quocient espectral H/V; Perfil: perfil on s’ha realitzat 

la sísmica activa d’ones superficials i la tomografia elèctrica; Distància G1: distància al geòfon 1; F0: 
Freqüència fonamental del punt del registre. 

PUNT H/V PERFIL DISCTÀNCIA G1 (m) F0 (Hz) 

1 Ca l’Aleu 1,5 15,3 

2 Ca l’Aleu 21,5 7,5 

3 Ca l’Aleu 26,5 6,8 

4 Ca l’Aleu 51,5 4,8 

5 Ca l’Aleu 98,5 4,4 

6 Ca l’Aleu 123,5 5,1 

7 Ca l’Aleu 128,5 5,0 

8 Ca l’Aleu 148,5 8,6 

 

Es processen les dades de la sísmica activa d’ones superficials en tots els tirs 
realitzats al perfil Ca l’Aleu, obtenint les respectives corbes de dispersió. A la figura 5.14 
s’observa la dispersió obtinguda amb el processat amb el programa Geopsy del tir 5 
situat a 18 metres del primer geòfon de la sísmica activa d’ones superficials (G1) i que 
coincideix pràcticament amb el punt 2 del registre del quocient espectral H/V. 
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Figura 5.14. Corba de dispersió de la sísmica activa d’ones superficials al tir 5 a 18 metres del G1. La línia 
negra mostra la corba de dispersió que passa per les zones amb més energia dispersiva representades 

de color lila. 

Per saber l’abast de la sísmica activa, s’observa el punt amb freqüència més baixa de 
la corba de dispersió prenent mesura de la seva freqüència i la seva velocitat (Vs). Tot 
seguit s’aplica la fórmula que es mostra a continuació (Park et al., 1999): 

𝑣 = 𝜆 · 𝑓               𝜆 =
𝑣
𝑓

=
550 𝑚/𝑠
7,5 𝑠−1

= 73 𝑚 

Per tant, s’obté la longitud d’ona màxima (𝜆𝑚𝑎𝑥) de 73,33 m. L’abast màxim en 
profunditat serà la meitat de la longitud d’ona màxima en la dispersió, és a dir 36,66 m 
tal com es mostra: 

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚 =
𝜆𝑚𝑎𝑥

2
=

73
2

= 37 𝑚 

A partir de l’aplicació d’inversió de la corba de dispersió dinver de Geopsy, s’obté el 
model amb una imatge referent a la velocitat de cisalla (Vs) relacionada amb la 
profunditat (figura 5.15a). El model es dissenya amb dues capes, és per això que 
s’observa una capa que té una Vs de 200 m/s i una fondària de 10 m i una segona 
capa amb una Vs superior als 1000 m/s. 
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Figura 5.15. a) Model del terreny obtingut a partir de la inversió del tir 5. 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  

 

5.4.2. PERFIL CASANOVES 

La figura 5.16 fa referència al punt de registre del quocient espectral H/V situat a 123 m 
del geòfon 1 (G1) de la sísmica activa d’ones superficials. Es pot considerar un sòl tou 
amb sediments ja que s’observa un pic pronunciat. Aquest pic correspon a la 
freqüència fonamental del sòl (fo), amb un valor de 6,3 Hz.  

 

Figura 5.16. Imatge del quocient espectral H/V del punt 3 situat a 123 m del geòfon G1 del perfil 
Casanoves. 
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Es processen tots els punts on es va realitzar el registre de soroll sísmic al llarg del 
perfil de Casanoves, obtenint les freqüències dels respectius pics, tal com es mostra a 
la taula 5.11: 

Taula 5.11. Freqüències dels pics dels punts on es va realitzar la tècnica de quocient espectral de soroll 
sísmic. Punt H/V: punt on s’ha realitzat el registre del quocient espectral H/V; Perfil: perfil on s’ha realitzat 
la sísmica activa d’ones superficials; Distància G1: distància al geòfon 1; F0: Freqüència fonamental del 

punt del registre. 

PUNT H/V PERFIL DISCTÀNCIA G1 (m) FREQÜÈNCIA 

1 Casanova 87 6,0 

2 Casanova 103 6,1 

3 Casanova 123 6,3 

4 Casanova 143 5,8 

5 Casanova 163 14,2 

6 Casanova 47 6,5 

 

Per altra banda, també es processen les dades de la sísmica activa dones superficials 
en tots els tirs realitzats al perfil Casanoves, obtenint les respectives corbes de 
dispersió. A la figura 5.17 s’observa la dispersió obtinguda amb la realització del 
processat amb el programa Geopsy del tir 29 situat a 126 m del primer geòfon de la 
sísmica activa d’ones superficials (G1) que coincideix pràcticament amb el punt de 
registre 3 del quocient espectral H/V situat a 123 m del G1. 
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Figura 5.17. Corba de dispersió de la sísmica activa d’ones superficials al tir 29 a 126 metres del G1. 

Per saber l’abast de la sísmica activa, s’observa el punt amb freqüència més baixa de 
la corba de dispersió prenent mesura de la seva freqüència i la seva velocitat (Vs). Tot 
seguit s’aplica la fórmula que es mostra a continuació (Park et al., 1999): 

𝑣 = 𝜆 · 𝑓               𝜆 =
𝑣
𝑓

=
905 𝑚/𝑠

8 𝑠−1
= 113 𝑚 

Per tant, s’obté la longitud d’ona màxima (𝜆𝑚𝑎𝑥) de 113 m. L’abast màxim serà la 
meitat de la longitud d’ona màxima, és a dir de 56 metres: 

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚 =
𝜆𝑚𝑎𝑥

2
=

113
2

= 56 𝑚 

A partir de l’aplicació d’inversió de la corba de dispersió dinver de Geopsy, s’obté el 
model amb una imatge referent a la velocitat de cisalla (Vs) relacionada amb la 
profunditat (figura 5.18). El model es dissenya amb dues capes, és per això que 
s’observa una capa que té una Vs de 500 m/s i una fondària de 20 m i una segona 
capa amb una Vs aproximadament de 1400 m/s. 
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Figura 5.18. a) Model del terreny obtingut a partir de la inversió del tir 29. 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  

 

5.5. INTERPRETACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS 

A partir del processat, es realitzen totes les inversions dels tirs realitzats en la sísmica 
activa d’ones superficials del perfil Ca l’Aleu i Casanoves. Un cop realitzades les 
inversions de tots els models, mitjançant l’expressió fo=Vs/4H (Bard, 1985), amb la 
profunditat (H) i la velocitat de propagació de les ones secundàries Vs de la primera 
capa, trobem les freqüències del sòl (fo) respectives de cada tir (Taula 5.12 i 5.13): 
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Taula 5.12. Taula de freqüències obtingudes a partir de la inversió de cada tir realitzat en la sísmica activa 
d’ones superficials al perfil Ca l’Aleu. Es relaciona cada tir respecte la distància al primer geòfon (G1) de 

la sísmica d’ones superficials, amb la velocitat de propagació de les ones secundàries (Vs) i la profunditat 
(H) de la primera capa i la freqüència calculada a partir de fo=Vs/4H 

TIR PERFIL POSICIÓ 
DISTANCIA G1 

(m) Vs (m/s) H (m) F0 (Hz) 

2 Ca l'Aleu 6 m SudG1 -6 177 8 5,5 

3 Ca l'Aleu 4 m SudG1 -4 170 7 6,3 

4 Ca l'Aleu G1-G2 2 170 6 6,9 

5 Ca l'Aleu G5-G6 18 223 9 5,8 

6 Ca l'Aleu G9-G10 34 204 10 5,1 

7 Ca l'Aleu G14-G15 54 125 4 8,2 

8 Ca l'Aleu G17-G18 66 146 6 6,5 

9 Ca l'Aleu G21-G22 82 308 16 4,7 

10 Ca l'Aleu G25-G26 98 207 11 4,8 

11 Ca l'Aleu G29-G30 114 200 10 5,0 

12 Ca l'Aleu G33-G34 130 170 6 6,6 

13 Ca l'Aleu G37-G38 146 170 9 4,8 

14 Ca l'Aleu G41-G42 162 195 9 5,1 

15 Ca l'Aleu G45-G46 178 - - - 

16 Ca l'Aleu G47-G48 186 - - - 

17 Ca l'Aleu G42 164 170 6 6,7 

18 Ca l'Aleu G42 164 183 9 5,1 

*No hi han resultats satisfactoris en la inversió del tir 15 i 16* 
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Taula 5.13. Taula de freqüències obtingudes a partir de la inversió de cada tir realitzat en la sísmica activa 
d’ones superficials al perfil Casanoves. Es relaciona cada tir respecte la distància al primer geòfon (G1) de 
la sísmica d’ones superficials, amb la velocitat de propagació de les ones secundàries (Vs) i la profunditat 

(H) de la primera capa i la freqüència calculada a partir de fo=Vs/4H 

TIR PERFIL POSICIÓ 
DISTANCIA G1 

(m) Vs (m/s) H (m) F0 (Hz) 

19 Casanoves 6m SudG1 -6 418 21 5,0 

20 Casanoves 4m SudG1 -4 - - - 

21 Casanoves G1-G2 2 415 19 5,5 

22 Casanoves G5-G6 18 457 25 4,6 

23 Casanoves G9-G10 34 165 4 9,4 

24 Casanoves G13-G14 50 227 8 6,8 

25 Casanoves G17-G18 66 194 5 9,8 

26 Casanoves G21-G22 82 235 7 7,9 

27 Casanoves G24-G25 94 261 9 7,1 

28 Casanoves G28-G29 110 426 22 4,8 

29 Casanoves G32-G33 126 444 23 4,7 

30 Casanoves G36-G37 142 268 9 7,1 

31 Casanoves G40-G41 158 220 7 7,8 

32 Casanoves G44-G45 174 392 20 5,0 

33 Casanoves G44-G45 174 385 17 5,6 

34 Casanoves G47-G48 186 - - - 

35 Casanoves G47 184 - - - 

*No hi han resultats satisfactoris en la inversió del tir 20, 34 i 35* 

 

Les freqüències obtingudes en les inversions del model dels respectius tirs en la 
sísmica activa d’ones superficials es comparen amb les freqüències obtingudes en el 
processat de la tècnica de sísmica passiva de quocient espectral H/V (taula 5.14). 
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Taula 5.14. Comparació de les freqüències de la sísmica activa d’ones superficials i el quocient espectral 
H/V en diferents punts dels perfils de Ca l’Aleu i Casanova. DIST G1: distància de referència per la 

comparació de freqüències (Distància al geòfon 1); TIR SW: tir de la sísmica activa d’ones superficials i la 
distància al geòfon 1; Fo SW: freqüència obtinguda en la sísmica activa d’ones superficials; PUNT H/V: 
punt del quocient espectral H/V i  la distància al geòfon 1; Fo H/V: freqüència obtinguda en el punt de 

registre del quocient espectral H/V  

DIST G1 
(m) PERFIL 

TIR SW (Distància 
G1) Fo SW (Hz) 

PUNT H/V (Distància 
G1) Fo H/V (Hz) 

20 Ca l'Aleu 18 5,8 21,5 7,5 

50 Ca l'Aleu 54 8,2 51,5 4,8 

98 Ca l'Aleu 98 4,8 98,5 4,4 

130 Ca l'Aleu 130 6,6 128,5 5 

148 Ca l'Aleu 146 4,8 148,5 8,6 

125 Casanoves 126 4,7 123 6,3 

145 Casanoves 142 7,1 143 5,8 

170 Casanoves 174 5,6 163 14,2 

 

Es comparen les freqüències en els diferents punts d’anàlisi del perfil Ca l’Aleu i 
Casanoves  ja que la combinació dels models de velocitat de la sísmica activa d’ones 
superficials amb les freqüències fonamentals del sòl obtingudes amb el mètode del 
quocient espectral H/V són essencials per identificar els gruixos del material quaternari 
i la profunditat de la roca sana. Com es pot veure a la taula 5.14, els valors de les 
freqüències als diferents punts són força similars, excepte a la distància de 174 metres 
al geòfon 1. Tot i així, es pot donar com a vàlida la profunditat del basament rocós que 
obtenim amb la sísmica activa d’ones superficials.  

 

5.6. INTEGRACIÓ DE RESULTATS 

Es realitza l’estudi de sensibilitat de la sísmica activa d’ones superficials per tal de 
valorar la influència d’una estructura 2D en els resultats. L’anàlisi es realitza a partir 
dels resultats obtinguts amb la sísmica de refracció i la tomografia elèctrica (Figura 5.19. i 
Figura 5.20.).  

El processat de les dades de camp de la tomografia sísmica s’ha realitzat mitjançant 
una combinació dels següents programaris: Promax (Landmark) pel reconeixement del 
temps d’arribada de les ones elàstiques i Rayfract, que permet la creació del model 
inicial de velocitat i realitzar el procés d’inversió (IGC,2012). 

Es compara la profunditat de basament obtingut en cada tir de la sísmica activa d’ones 
superficials del perfil Ca l’Aleu i Casanoves respectivament amb cada imatge 
d’interpretació del subsòl de la sísmica de refracció i la tomografia elèctrica dels 
respectius perfils. 
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Primer s’analitza el perfil de Ca l’Aleu, amb la tomografia sísmica d’ones primàries i la 
tomografia elèctrica (figura 5.19) i els resultats de la sísmica activa d’ones superficials 
(taula 5.15). 

Taula 5.15. Taula de profunditats de vessament obtingudes en el perfil Ca l’Aleu. Es relaciona cada tir 
respecte la distància al primer geòfon (G1) de la sísmica d’ones superficials, i la profunditat de vessament 

(H) de la primera capa. 

TIR PERFIL POSICIÓ 
DISTANCIA G1 

(m) H(m) 

5 Ca l'Aleu G5-G6 18 9 

6 Ca l'Aleu G9-G10 34 10 

7 Ca l'Aleu G14-G15 54 4 

8 Ca l'Aleu G17-G18 66 6 

9 Ca l'Aleu G21-G22 82 16 

10 Ca l'Aleu G25-G26 98 11 

11 Ca l'Aleu G29-G30 114 10 

12 Ca l'Aleu G33-G34 130 6 

13 Ca l'Aleu G37-G38 146 9 

14 Ca l'Aleu G41-G42 162 9 
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Figura 5.19.Sísmica de refracció del perfil Ca l’Aleu amb les corbes de velocitat de les ones primàries 
(Vp). Els punts vermells són obtinguts a partir de la tomografia elèctrica, sent la zona de contacte entre sòl 
i roca. Els punts roses són les profunditats obtingudes amb la sísmica activa d’ones superficials (Modificat 

de IGC, 2012). 

Com es pot observar, la profunditat  aconseguida amb la tomografia elèctrica (punts 
vermells de la figura 5.19) s’aproxima a la profunditat de basament de la capa amb velocitat 
de propagació de les ones Vp=2000 m/s del model de la tomografia sísmica. Els 
materials amb una velocitat Vp a partir dels 2000 m/s es poden considerar com a roca, 
per tant, les profunditats que s’aconsegueixen amb la tomografia elèctrica 
caracteritzen el contacte entre sòl i roca. 

Per altra banda, les profunditats aconseguides a partir de la sísmica activa d’ones 
superficials (Figura 5.19 i Taula 5.15)  no es poden comparar amb la sísmica de refracció ja 
que la Vp de 1500 m/s indica el nivell freàtic i la Vs no veu el canvi de saturació ja que 
les ones S no viatjen a través de l’aigua. Tot i així, podem dir que aquestes 
profunditats,  es situen per sobre el contacte sòl-roca trobat amb la tomografia sísmica 
de refracció i la tomografia elèctrica.  

Tot seguit s’analitza el perfil de Casanoves, amb la tomografia sísmica d’ones 
primàries i la tomografia elèctrica (figura 5.20) i els resultats de la sísmica activa d’ones 
superficials d’aquesta zona (taula 5.16). 
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Taula 5.16. Taula de profunditats de vessament obtingudes en el perfil Casanoves. Es relaciona cada tir 
respecte la distància al primer geòfon (G1) de la sísmica d’ones superficials, i la profunditat de vessament 

(H) de la primera capa. 

TIR PERFIL POSICIÓ 
DISTANCIA G1 

(m) H(m) 

21 Casanoves G1-G2 2 19 

22 Casanoves G5-G6 18 25 

23 Casanoves G9-G10 34 4 

24 Casanoves G13-G14 50 8 

25 Casanoves G17-G18 66 5 

26 Casanoves G21-G22 82 7 

27 Casanoves G24-G25 94 9 

28 Casanoves G28-G29 110 22 

29 Casanoves G32-G33 126 23 

30 Casanoves G36-G37 142 9 

31 Casanoves G40-G41 158 7 

32 Casanoves G44-G45 174 20 
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Figura 5.20.Sísmica de refracció del perfil Casanoves amb les corbes de velocitat de les ones primàries 
(Vp). Els punts vermells són obtinguts a partir de la tomografia elèctrica, sent la zona de contacte entre sòl 
i roca. Els punts roses són les profunditats obtingudes amb la sísmica activa d’ones superficials (Modificat 

de IGC, 2012). 

En aquest cas, les profunditats obtingudes amb la tomografia elèctrica (punts vermells de 
la figura 5.20.) s’aproximen a la capa de material amb una velocitat de propagació de les 
ones P (Vp) de 2000 m/s, per tant, detecta el contacte entre el sòl i la roca.  

Pel que fa a les profunditats aconseguides amb la sísmica activa d’ones superficials 
(Figura 5.20 i Taula 5.16)  no es poden comparar amb la sísmica de refracció ja que, com 
succeix a Ca l’Aleu, una Vp de 1500 m/s indica el nivell freàtic i la Vs no veu el canvi 
de saturació ja que les ones S no viatjen a través de l’aigua. Tot i així, amb les 
profunditats obtingudes amb les ones superficials s’aconsegueix identificar el primer 
canvi brusc de les velocitats de propagació, i es caracteritza els primers metres del 
subsòl trobant el contacte entre el sòl i la roca. És lleugerament diferent al trobat amb 
la tomografia elèctrica ja que amb la tomografia elèctrica la tomografia de refracció 
s’obtenen resultats més suavitzats. 

A continuació es mostra la columna estratigràfica de Camarasa (Figura 5.20.) realitzada 
a partir de la interpretació dels resultats obtinguts de les diferents tècniques 
geofísiques utilitzades al perfil de Ca l’Aleu i Casanoves.  
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Figura 5.20. Columna estratigràfica de Camarasa realitzada a partir de la interpretació dels resultats de 
les diferents tècniques geofísiques utilitzades al perfil de Ca l’Aleu i Casanoves. Els valors de l’escala 

vertical són aproximats. 

 

Finalment a la figura 5.20. es mostra la caracterització geològica de l’estudi de 
Camarasa. Es troba una primera capa de llims que es va consolidant fins a uns 10 m 
de fondària. Per sota d’aquets materials es troba un material compactat de transició 
sòl-roca pertanyent a un material lutític amb intercalacions de calcàries i gresos. A 
mesura que s’augmenta de profunditat, el material estarà cada cop més compactat, és 
a dir, serà més rígid, per això en la tomografia sísmica de refracció  s’observa un 
augment de velocitats de propagació de les ones primàries. Per últim, per sota la capa 
de material lutític hi hauria el massís calcari on la profunditat del basament no podrà 
ser caracteritzada ja que es troba a més profunditat. 
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6. GIRONA 

Aquesta campanya geofísica es va realitzar per la Unitat de Tècniques Geofísiques de 
l’Institut Geològic de Catalunya, el 7 de Maig de 2012 al terme municipal de Girona, 
com a suport per la realització del projecte europeu interregional Sispyr. El projecte 
Sispyr, Sistema d’Informació Sísmica dels Pirineus, és un programa europeu liderat 
per l’IGC, junt amb l’OMP (Observatoire Midi Pyrénées) i el BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) a França, i l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) i 
la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) a Espanya. El projecte té per objectius la 
posada en marxa d’un sistema comú d’adquisició de dades sobre els terratrèmols i una 
millor adequació dels mitjans científics per a la preparació de la gestió de la crisi 
sísmica al massís dels Pirineus, realitzant observacions sísmiques i intercanvi de 
dades entre les xarxes pirinenques, investigació sobre la perillositat sísmica, gestió del 
risc sísmic i la difusió de coneixements sobre el risc sísmic (sispyr.eu). 

El principal objectiu de l’estudi és caracteritzar una capa basàltica d’alta duresa prop 
de la superfície, junt amb una capa de neogen inferior, més tova que el basalt, i a més 
profunditat, una capa de roca molt dura. És a dir, caracteritzar un subsòl amb una clara 
inversió de velocitats de les ones sísmiques provocades per la intercalació de 
materials durs i tous. 

En els subsòls estratificats que presenten un augment de la rigidesa en profunditat,  
les velocitats de les ones primàries (Vp) i de les ones secundaries (Vs) són 
proporcionals a la profunditat, és a dir, les capes més profundes tenen una velocitat de 
propagació de les ones més elevades. Però en casos on hi ha una inversió de 
velocitats, és a dir, no s’augmenta la rigidesa amb profunditat, no hi ha refracció crítica. 

És per això, que un dels objectius del present projecte és realitzar la interpretació d’un 
subsòl amb capes estratificades on hi ha una clara inversió de velocitats de 
propagació, com en el cas de Girona, per tal d’analitzar el comportament sísmic i 
realitzar un model de les velocitats respecte la profunditat, basant-se en el tractament 
de les ones superficials. 

En general, si es produeix una inversió de velocitats en l’estratigrafia del terreny, els 
estudis sísmics de refracció són incapaços de detectar les velocitats baixes, mentre 
que els estudis de les ones superficials no es veuen afectats per aquest problema (Foti, 
2003). 

El procés d’inversió es pot dur a terme mitjançant prova-error, ja que hi ha una 
dependència de la corba de dispersió amb modes alts, que ens impedeix cercar 
algorismes locals degut a que les seves derivades parcials no són prou estables. 

La metodologia utilitzada consisteix en la combinació de tres tècniques geofísiques: la 
sísmica activa d’ones superficials, la sísmica passiva amb la tècnica del quocient 
espectral H/V de soroll sísmic i la tomografia elèctrica. 

El treball de camp del 7 de Maig del 2012 va ser realitzat per Albert Macau (sísmica 
passiva H/V), Anna Gabàs (tomografia elèctrica), Bea Benjumea (sísmica activa 
d’ones superficials), Manuel Franceschelli i Joao Marques de Souza. 
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6.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 

La zona on es realitza l’estudi es localitza al nord-oest de Girona (Figura 6.1 i 6.2), entre 
Girona i els pobles de Salt i Sant Geroni. Les coordenades UTM ED50 del centre del 
perfil sísmic realitzat són: X= 482288, Y= 4649723, amb orientació Nord-Sud. El 
terreny es situa al Pla de la Jueria a uns 500 metres de l’autopista AP-7 i a 100 metres 
del torrent dels Bullidors. 

 

 

Figura 6.1. Mapa topogràfic de la zona, on el punt vermell  indica la situació on es van realitzar els treballs 
geofísics (Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 
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Figura 6.2. Ortofoto de la zona, on s’indica el centre del perfil sísmic i alhora la situació on es van realitzar 
els treballs geofísics (Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2012) 

 

Segons el mapa geològic corresponent a Salt 333-2-1 (Figura 6.3. i 6.4.) extret de l’institut 
Geològic de Catalunya, el terreny de la zona d’estudi, marcat amb color groc, està 
format per Basanites olivíniques formant colades. La textura és porfírica vacuolar, amb 
fenocristalls d’olivina, d’augita i de plagiòclasi. L’olivina és idiomorfa i pot ser alterada a 
iddingsita oserpentinita. Localment, presenten leucita intersticial. La matriu és de gra fi, 
fosca, holocristal·lina, i és formada per micròlits de plagiòclasi, augita i minerals opacs. 
Qbsc constitueix la part terminal de la colada superior del volcà Puig d’Adri. Presenta 
hàbit prismàtic i té una potència màxima de 25 metres al Pla de la Jueira. El sostre de 
la colada és alterat i fortament antropitzat. S’atribueix al Plistocè (IGC, 2012) 
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Figura 6.3. Mapa geològic de la zona d’estudi, indicant el centre del perfil sísmic i alhora la situació on es 
van realitzar els treballs geofísics (Modificat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

Figura 6.4. Llegenda mapa geològic de la figura 6.3 (Institut Geològic de Catalunya) 

 

 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

85 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

6.2. MODELITZACIÓ TEÒRICA 

Es realitza el disseny del model del subsòl amb l’ajut de bibliografia geològica existent 
i/o fixant algun paràmetre en l’anàlisi extret de treballs geofísics realitzats anteriorment 
per tal de realitzar una primera aproximació en la interpretació del terreny i de la 
disposició espaial de les diferent capes. 

El model dissenyat té una longitud de 1000 m i una profunditat de 200 m, suposant un 
medi estratificat amb una inversió de velocitats de propagació de les ones sísmiques, 
on hi ha la zona més superficial amb velocitat molt baixa (de 0 a 6 m), una zona 
intermèdia amb velocitat molt alta (de 6 a 20 m), evidenciant un fort contrast de 
velocitats, i la zona més profunda que té una velocitat inferior que l’intermèdia (a partir 
dels 20 m de fondària). Tot i així, es dissenya el model mitjançant capes amb poca 
potència per tal de millorar la dispersió de les ones tal com s’observa a la taula 6.1.. 

Hi ha 96 sensors repartits al llarg del perfil amb un espaiat d’1 m, on el primer es 
localitza a X0=450 m. El tir es realitza a una distància de 2 m del primer geòfon, és a 
dir a X=448 m (Taula 6.2.). 

 

Taula 6.1. Paràmetres de disseny de les diferents capes del model a realitzar amb una longitud de 1000 
metres i 200 metres de profunditat. 

GIRONA Longitud = 1000 m Profunditat = 200 m 

PROFUNDITAT (m) Vp (m/s) Vp/Vs Densitat (kg/m3) 

0 a 3 1000 3 1,8 

3 a 6 1200 3 1,8 

6 a 10 2500 3 2,8 

10 a 15 2800 3 2,8 

15 a 20 3200 3 2,8 

20 a 25 2000 3 2 

25 a 30 1900 3 2 

>30 1800 3 2 
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Taula 6.2. Paràmetres de disseny dels receptors i tirs al llarg del perfil del model a realitzar. 
RECEPTORS Nº de geòfons 96 

 

X0  del primer geòfon (m) 450 

 

Espaiat (m) 1 

 

Profunditat (m) 0 

TIRS Nº de tirs 1 

 

Min X  tir(m) 448 

 

Interval tir (m) 10 

 

Profunditat (m) 0 

 

El disseny del model es realitza amb el programa GEO CT II, que es mostra a la figura 
6.5, on es poden veure les capes amb els diferents colors de l’escala de velocitat de les 
ones primàries o compressives  (Vp) en (m/s). També es pot veure la col·locació dels 
receptors amb color groguenc i del tir de color vermell, a la superfície.  

 

 

Figura 6.5. Gràfic teòric de la modelització realitzat amb els paràmetres de la Taula 5.1. i 5.2. 

Un cop dissenyat el model, mitjançant l’aplicació de diferencies finites del programa 
GeoCT-II, es fixen els paràmetres de la freqüència central, el temps de registre, 
l’interval de mostreig, l’arribada del primer camp d’ones i l’interval de mostreig del 
camp d’ones (Taula 6.3.) per tal d’obtenir les traces o el sismograma sintètic amb 
l’arribada de les diferents ones (Figura 6.6). S’obté el registre sintètic radial, respecte a 
les ones Rayleigh, i transversal referent a les ones Love. 



       Caracterització del subsòl mitjançant les ones superficials i la tècnica H/V 

87 
Oriol Tomasa Guix PFC Enginyeria de Mines 
 

 

Taula 6.3. Paràmetres de modelització mitjançant diferències finites amb el programa GeoCT-II. 
FD MODELLING (8Hz) 

 Freqüència central (Hz) 8 

Màxim temps de registre (s) 2 

Interval de mostreig (ms) 1 

Primer camp d'ones (s) 0,1 

Interval mostreig camp d'ones (s) 0,1 

No Surface multiple 

 Direct wave 

 Apply time gain 

  

 

  Figura 6.6. Registres sintètics obtinguts mitjançant GeoCT-II pel model de la figura 5. De la traça 
1 a la 96 pertany al registre radial, i de la 97 a la 192 al registre transversal 

A partir del registre radial, és a dir, de les ones Rayleigh es pot treballar les dades al 
programa Geopsy, realitzant el processat mitjançant el mètode Freqüència – Numero 
de longitud d’ona (FK), fins a obtenir la corba de dispersió corresponent (Figura 6.7).  
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Figura 6.7. Corba de dispersió realitzat amb el Geopsy, obtingut a partir del model realitzat amb el 
programa GeoCT-II 

Un cop calculada la corba de dispersió, es procedeix a realitzar la inversió mitjançant 
l’aplicació dinver del Geopsy (Figura 6.8a). S’obté el model de velocitats de propagació 
de les de les ones secundàries o transversals (Vs) respecte la profunditat. Per altra 
banda, cal esmentar que el model aconseguit es mostra amb la corba de menor error 
identificant-se de color vermell. 

 

Figura 6.8. a) Model del perfil vertical de la Vs realitzada a partir de la inversió de la corba de dispersió 
realitzada amb el programa Geopsy 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  
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Com es pot veure a la figura 6.8 (a)  hi ha un augment de velocitat de propagació de les 
ones de cisalla Vs fins a una profunditat de 14 metres. Dels 14 als 20 metres hi ha una 
velocitat de propagació d’uns 1800 m/s. A partir d’aquesta fondària hi ha una 
disminució de velocitats, evidenciant un subsòl amb una clara inversió de velocitats de 
propagació de les ones sísmiques.  

Comparant els resultats obtinguts (Figura 6.8.) amb els paràmetres introduïts per la 
realització del model (taula 6.1 i taula 6.2.) es pot veure que les velocitats i les potències 
de les diferents capes s’aproximen amb les dissenyades inicialment. Així doncs, 
podem dir que s’han obtingut resultats satisfactoris en el disseny del model pel que fa 
a la disposició espaial de les diferents capes i a les seves velocitats de propagació. 

En la modelització teòrica de Girona s’han assolit principals objectius, el primer és 
caracteritzar el patró de la corba de dispersió amb presència d’inversió de velocitats, 
que com es pot veure a la Figura 6.7. i el segon és optimitzar els paràmetres 
d’adquisició, com la configuració espaial dels geòfons i la longitud del perfil encara que 
en les condicions de Girona no serà possible realitzar. 

 

6.3. ADQUISICIÓ DE DADES 

Per tal de realitzar l’estudi geofísic del subsòl amb inversió de velocitats s’han adquirit 
dades amb la sísmica passiva amb el mètode del quocient espectral H/V de soroll 
sísmic, la sísmica activa d’ones superficials i la tomografia elèctrica sobre un mateix 
perfil. 

6.3.1. QUOCIENT ESPECTRAL H/V  

El quocient espectral H/V de soroll sísmic es realitza mitjançant dos sensors Lennartz 
de 5 segons connectats amb els digitalitzadors SARA que es van canviant de posició 
al llarg del perfil (Figura 6.9) per detectar les vibracions ambientals. 

Es realitzen registres del quocient espectral H/V en 10 punts diferents, sent un perfil 
que coincideix amb el perfil de la sísmica activa d’ones superficials. Els punts parteixen 
de la primera estació (E1), coincidint amb l’elèctrode 1 de la tomografia elèctrica. 
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Taula 6.4. Dades de camp del sísmica passiva H/V (IGC) 

PUNT DIGITALITZADOR DISTÀNCIA A 
E1 (m) 

TEMPS DE 
REGISTRE 

1 SARA 1 0 10:17 – 10:34 

2 SARA 2 25 10:17 – 10:34 

3 SARA 1 51 10:45 – 10:55 

4 SARA 2 75 10:45 – 10:55 

5 SARA 1 100 11:05 – 11:15 

6 SARA 2 125 11:05 – 11:15 

7 SARA 1 149 11:20 – 11:32 

8 SARA 2 175 11.20 – 11:32 

9 SARA 1 200 11:37 – 11:55 

10 SARA 2 213 11:38 – 11:55 

 

 

Figura 6.9. Sismòmetre Lennartz (blau) protegit amb una caixa per tal d’evitar vibracions produïdes pel 
vent. El sismòmetre està connectat al digitalitzador SARA 

 

6.3.2. SÍSMICA ACTIVA D’ONES SUPERFICIALS 

La sísmica activa d’ones superficials es realitza mitjançant 24 tirs al llarg d’un perfil de 
48 geòfons col·locats cada 4 metres (Figura 6.10), coincidint amb el mateix perfil que es 
realitza la sísmica passiva de quocient espectral H/V. El centre del perfil realitzat té 
coordenades UTM ED50 X= 482288, Y= 4649723 i orientació N-S 

En l’adquisició de les dades sísmiques al llarg del perfil realitzat, s’han utilitzat els 
paràmetres d’adquisició i la instrumentació mostrats en les taules 6.5 i 6.6.  
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Taula 6.5. Paràmetres d’adquisició de la sísmica activa d’ones superficials per a cada perfil.(IGC) 

PARÀMETRES PERFIL SW-11 

Temps d’enregistrament (s) 1-1.5 

Interval de mostreig (ms) 0.125 

Distància entre geòfons (m) 4 

Nombre geòfons 48 

 

Taula 6.6. Característiques de la instrumentació sísmica emprada en la sísmica d’ones 
superficials.(IGC) 

Sismògraf Summit DMT de 48 canals 

Cables sísmics 2-Mark, Inc. 24 connexions espaiades 5m, 115m longitud 

Geòfons 48-Mark, Inc. 4,5 Hz freqüència natural, component vertical (ones P) 

Font d’energia Mall 5 Kg i placa 

Dispositiu trigger Sensor piezoelèctric al mall 

Equip addicional Cintes mètriques, cable trigger (connexió sismògraf amb geòfon 
starter o piezoelèctric) i bateries 

 

 
Figura 6.10. Muntatge de la sísmica activa amb els geòfons de color vermell (esquerra) amb la 

tomografia elèctrica (dreta) 
 
 

6.4. PROCESSAT 

El processat consta del tractament de les dades de camp obtingudes en la realització 
de la sísmica passiva de quocient espectral H/V, la sísmica activa d’ones superficials i 
la tomografia elèctrica per tal de calcular les diferents resistivitats del subsòl. 
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Amb el programa informàtic Geopsy es processen els registres dels 10 punts on s’ha 
realitzat la tècnica de soroll sísmic H/V per obtenir una corba que relacioni el valor del 
quocient espectral H/V amb la freqüència com es mostra a continuació: 

 

 

Figura 6.11. Imatge del quocient espectral H/V del punt 10 situat a 213 metres de l’estació E1. El 
punt A i B indiquen els pics del valor del quocient H/V on s’obtindran les respectives freqüències 

fonamentals. En color es representen els quocients espectrals de cada finestra de càlcul, i en 
negre la mitjana de totes les finestres jut amb les seves bandes d’error (en discontinu). 

 

La figura 6.11. fa referència al punt de registre H/V  situat a 213 metres del primer 
geòfon de la sísmica activa, on s’observen dos pics ben diferenciats. Un primer pic 
situat a 1,0 Hz (A) i un segon pic a 13,3 Hz (B). Aquests pics indiquen la presència de 
discontinuïtats estratigràfiques. El segon pic (B) està relacionat amb el contacte entra 
la capa superficial molt tova i la capa de basalt més dura. I el primer pic (A) indica el 
contrast entra la capa profunda tova (Neogen) i el basament rocós com es mostra a la 
Figura 6.12. 

 A 

 B 
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Figura 6.12. Possible interpretació del sòl en funció de la velocitat de les ones secundàries(Vs) i 
la profunditat (H) 

A més a més, entre els dos pics, hi ha una zona amb valors del quocientt espectral 
H/V inferiors a 1, això  indica que en algunes capes del subsòl hi haurà una inversió de 
les velocitats de propagació de les ones sísmiques (Castellaro, 2009), és a dir, hi han 
indicis de l’existència d’una cap dura per sobre d’una altra capa més tova, ja que en 
materials més rígids la velocitat de propagació de les ones és més elevada. 

D’altra banda es tracten tots els punts on es va realitzar la tècnica del quocient 
espectral H/V (taula 6.7), obtenint les freqüències dels respectius pics, tal com es mostra 
en la següent taula: 

Taula 6.7.Freqüències dels pics dels punts on es va realitzar l’H/V 

H/V dist (m) E1 Freq A (Hz) Freq B (Hz) 

1 0 1,1 7,3 

2 25 1,1 8,8 

3 51 1,0 9,1 

4 75 1,0 9,4 

5 100 1,1 10,2 

6 125 1,2 11,2 

7 149 1,1 11,5 

8 175 1,1 12,6 

9 200 1,0 12,9 

10 213 1,0 13,3 
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D’altra banda, es processen les dades de la sísmica activa d’ones superficials. Els tirs 
es realitzen majoritàriament fora del perfil, allunyant-se fins als 60 metres del primer 
geòfon, i per l’altre extrem de la línia, allunyant-se 30 metres del geòfon 48. Les dades 
es processen amb el Geopsy utilitzant el mètode  fk (freqüència-numero longitud 
d’ona), obtenint primer la corba de dispersió freqüència-velocitat, per després arribar a 
la inversió de la corba per tal de tenir un gràfic entre la velocitat de les ones de tall (Vs) 
i la profunditat (H). 

Per explicar el processat s’analitza el tir 23 situat a 217 metres del primer geòfon 
(Figura 6.13), ja que les seves coordenades geogràfiques coincideixen pràcticament  
amb el de l’assaig de la sísmica passiva de coeficient espectral H/V a 213 metres.  

 

Figura 6.13 . Corba de dispersió de la sísmica activa d’ones superficials al tir 23 a 217 metres del G1 

Per saber l’abast de la sísmica activa, s’observa el punt amb freqüència més baixa de 
la corba de dispersió prenent mesura de la seva freqüència i la seva velocitat. Tot 
seguit s’aplica la fórmula que es mostra a continuació (Park et al., 1999):  

𝑣 = 𝜆 · 𝑓               𝜆 =
𝑣
𝑓

=
1435 𝑚/𝑠
13.97 𝑠−1

= 102 𝑚 

Per tant, s’obté la longitud d’ona màxima (𝜆𝑚𝑎𝑥) de 103 m. L’abast màxim serà la 
meitat de la longitud d’ona màxima, és a dir 51 metres: 

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 𝑚à𝑥𝑖𝑚 =
𝜆𝑚𝑎𝑥

2
=

102
2

= 51 𝑚 

 

6.5. INVERSIÓ 

Sobre el mateix perfil on es va realitzar la sísmica activa d’ones superficials i la tècnica 
de soroll sísmic H/V, es va realitzar també la tomografia elèctrica, aconseguint una 
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pseudosecció amb les diferents resistivitats aparents del terreny respecte la 
profunditat. (Figura 6.14.) 

 

Figura 6.14. Model de resistivitat elèctrica del perfil obtingut mitjançant la tomografia elèctrica  (IGC, 2012) 

La tomografia elèctrica és molt útil per tal de comparar els resultats obtinguts amb la 
sísmica activa i passiva. En aquests cas, a la Figura 6.14. es pot veure que entre els 11 i 
25 metres de profunditat hi ha una zona amb alta resistivitat, que possiblement 
corresponent a la capa basàltica rígida i tenint una alta velocitat de propagació de les 
ones sísmiques. 

A partir de la profunditat aproximada d’aquesta capa, es fixaran els valors 
corresponents a l’espessor de les capes per tal d’obtenir uns resultats amb la inversió 
de la sísmica activa d’ones superficials molt mes aproximats a la realitat. A continuació 
es mostren diferents inversions amb el mateix model per tal de realitzar una 
comparativa amb els diferents resultats aconseguits. 

 

6.5.1. OPCIÓ 1 

Per desenvolupar el model a partir de la inversió de la corba de dispersió es fixen els 
paràmetres que es mostren a la Taula 6.8.: 

Taula 6.8 . Taula de paràmetres per la inversió de la corba de dispersió en l’opció 1 

 

VELOCITAT ONES 
LONGITUDINALS Vp (m/s) 

VELOCITAT ONES CISALLA Vs 
(m/s) 

COEFICIENT DE 
POISSON DENSITAT  

CAPA 1 Vp0 (m/s) 200 a 5000 Vs0 (m/s) 100 a 1000 Uniforme   Fixada 

  Profunditat (m) 1 a 10  Profunditat (m) 1 a 10 Nu0 = 0,2 a 0,5 
d= 2000 
kg/m3 

CAPA 2 Vp1 (m/s) 200 a 5000 Vs1 (m/s) 100 a 3500       

  Profunditat (m) 10 a 20  Profunditat (m) 10 a 20       

  Vp0 < Vp1   Vp0 < Vp1         

CAPA 3 Vp2 (m/s) 200 a 5000 Vs2 (m/s) 100 a 1000       

  Profunditat (m)  -  Profunditat (m)  -        

  Vp1> Vp2   Vp1 > Vp2         
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A partir de l’aplicació d’inversió de la corba de dispersió dinver de Geopsy, s’obté la 
inversió del model amb una imatge referent a la velocitat de cisalla (Vs) relacionada 
amb la profunditat del subsòl (Figura 6.15). El model aconseguit es mostra amb l’error 
minim identificant-se de color vermell. La primera capa d’uns 6 metres de profunditat té 
una velocitat de 300 m/s, la segona capa més rígida de 14 metres de profunditat té 
una velocitat d’uns 2000 m/s i la tercera capa té una velocitat de propagació de les 
ones d’uns 900 m/s aproximadament. 

 

Figura 6.15 . a) Model del perfil vertical de la Vs realitzada a partir de la Inversió (opció 1) del tir 23 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  

6.5.2. OPCIÓ 2 

Una altra manera de realitzar la inversió de la corba de dispersió és relacionar la 
velocitat de propagació de les ones primàries (Vp) amb la velocitat de les ones 
secundaries (Vs) de les respectives capes del dissenyades, i conservant els altres 
paràmetres de la primera opció, tal com es mostra a la Taula 6.9.): 
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Taula 6.9. Taula de paràmetres a la inversió de la corba de dispersió en l’opció 2 

 

VELOCITAT ONES 
LONGITUDINALS Vp (m/s) 

VELOCITAT ONES CISALLA 
Vs (m/s) 

COEFICIENT DE 
POISSON DENSITAT  

CAPA 1 Vp0 (m/s) 200 a 5000 Vs0 (m/s) 100 a 1000 Uniforme   Fixada 

  
Enllaçada a 
Vs0   Profunditat (m) 1 a 10 Nu0 = 0,2 a 0,5 

d= 2000 
kg/m3 

CAPA 2 Vp1 (m/s) 200 a 5000 Vs1 (m/s) 100 a 3500       

  
Enllaçada a 
Vs1   Profunditat (m) 10 a 20       

  Vp0 < Vp1   Vp0 < Vp1         

CAPA 3 Vp2 (m/s) 200 a 5000 Vs2 (m/s) 100 a 1000       

  Profunditat (m)  -  Profunditat (m)  -        

  Vp1> Vp2   Vp1 > Vp2         

 

La inversió que s’obté es la que es mostra a continuació (Figura 6.16): 

   

Figura 6.16 . a)  Model del perfil vertical de la Vs realitzada a partir de la Inversió (opció 2) del tir 23 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  

 

En aquest cas, la inversió obtinguda és molt similar a l’anterior, ja que fent referència 
als paràmetres fixats, sols s’hi ha indicat que es relacionin les velocitats de les ones S i 
de les ones P de cada capa. Així doncs, obtenint uns errors molt baixos en la inversió. 
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6.5.3. OPCIÓ 3 

En la darrera opció per realitzar la inversió de la corba de dispersió s’augmenta la 
velocitat de propagació de les ones cisalla fins a 3500 m/s, és a dir, no es fixa una 
inversió de velocitats de propagació de la ultima capa com succeïa a les anteriors 
opcions. Els paràmetres establerts són els que es mostren a la Taula 6.10.: 

Taula 6.10. Taula de paràmetres a la inversió de la corba de dispersió en l’opció 3 

 

VELOCITAT ONES 
LONGITUDINALS Vp (m/s) 

VELOCITAT ONES CISALLA 
Vs (m/s) 

COEFICIENT 
DE POISSON 

DENSITA
T  

CAPA 1 Vp0 (m/s) 200 a 5000 Vs0 (m/s) 100 a 1000 Uniforme   Fixada 

  Enllaçada a Vs0   Profunditat (m) 1 a 10 Nu0 = 0,2 a 0,5 
d= 2000 
kg/m3 

CAPA 2 Vp1 (m/s) 200 a 5000 Vs1 (m/s) 100 a 3500       

  Enllaçada a Vs1   Profunditat (m) 10 a 20       

  Vp0 < Vp1   Vp0 < Vp1         

CAPA 3 Vp2 (m/s) 200 a 5000 Vs2 (m/s) 100 a 3500       

  Profunditat (m)  -  Profunditat (m)  -        

  Vp1> Vp2   Vp1 > Vp2         

 

La inversió que s’obté es mostra a la Figura 6.17. :  

 

Figura 6.17 . a)  Model del perfil vertical de la Vs realitzada a partir de la Inversió (opció 3) del tir 23 

b) Valors de l’error mínim i màxim del model  
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A la Figura 6.17. s’observa que no es produeix la inversió de velocitats esperada encara 
que al model hi hagi fixat que la velocitat de propagació de la segona capa ha de ser 
més alta que la tercera (Vp1 > Vp2). Tot i així, al augmentar la velocitat de propagació 
màxima de la tercera capa fins a 3500 m/s (Vs2), al tenir el mateix intèrval que la 
velocitat de cisalla de la capa superior (Vs1), no s’obliga al programa a realitzar la 
inversió de velocitats. És per aquest fet, que al model que s’obté no s’hi produeix 
l’inversió de veloitats que s’espera del terreny.  

Al no produir-se una inversió de velocitats, l’opció 3 d’inversió del model, no es tindrà 
en compte, ja que comparant els resultats amb els obtinguts amb la tomografia 
elèctrica, hi han clars indicis que hi ha una capa altament rigida amb velocitat de 
propagació de les ones alta, és a dir, s’ha d’esperar una inversió de velocitats en la 
inversió del model de la sismica activa. 

 

6.6. INTERPRETACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS 

Es realitza la interpretació de les dades a partir de l’inversió del tir 23, prenent com a 
vàlida la primera opció d’inversió en tots els tirs. Així doncs, es procedirà a realitzar 
totes les inversions dels diferents tirs realitzats en la sísmica activa d’ones superficials. 
Un cop realitzades les inversions de tots els models, mitjançant f0=Vs/4H (Bard, 1985), 
amb la profunditat i la velocitat Vs de la primera capa, trobem les freqüències del sòl 
respectives de cada tir (Taula 6.11):  
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Taula 6.11. Taula de freqüències obtingudes a partir de la inversió de cada tir realitzat en la sísmica activa 
d’ones superficials. Es relaciona cada tir respecte la distància al primer geòfon (G1) de la sísmica d’ones 
superficials, que alhora coincideix amb el primer elèctrode (E1) de la tomografia elèctrica, amb la velocitat 

de propagació de les ones secundàries (Vs) i la profunditat (H) de la primera capa i la freqüència 
calculada a partir de f0=Vs/4H 

TIR POSICIÓ 
DISTÀNCIA G1 

(m) VS (m/s) H (m) F0 (Hz) 

1 4m NG1 -4 520 13,0 10,0 

2 5m NG1 -5 488 11,2 10,9 

3 8m NG1 -8 360 6,5 13,8 

4 9m NG1 -9 385 7,0 13,8 

5 60m NG1 -60 - - - 

6 30m NG1 -20 627 15,0 10,5 

7 15m NG1 -15 356,2 5,5 16,2 

8 14m NG1 -14 428 6,3 17,1 

9 G24-G25 94 208 2,5 20,5 

10 G6-G7 26 475 10,0 11,9 

11 G12-G13 46 525 9,5 13,8 

12 G18-G19 70 329 6,0 13,7 

13 G30-G31 118 185,5 1,9 24,2 

14 G35-G36 138 986,3 7,2 34,5 

15 G47-G48 186 350 5,6 15,7 

16 G42-G43 166 258 2,7 24,3 

17 4m SG48 192 499 10,0 12,5 

18 5m SG48 193 271 4,5 15,1 

19 8m SG48 196 274 4,0 17,1 

20 9m SG48 197 237 3,0 19,8 

21 14m SG48 202 451,6 7,3 15,5 

22 15m SG48 203 368 6,5 14,2 

23 29m SG48 217 373,4 5,5 17,0 

24 30m SG48 218 763 14,9 12,8 

*No hi han resultats satisfactoris en la inversió del tir 5* 
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Les freqüències obtingudes en les inversions del model dels respectius tirs en la 
sísmica activa d’ones superficials es comparen amb les freqüències obtingudes en el 
processat del quocient espectral H/V (taula 6.12). Concretament les freqüències (F0) que 
s’agafen són les referents al segon pic del gràfic del processat (Punt B, figura 6.11), ja que 
aquest valor de la freqüència està relacionat amb el contacte entre la capa superficial i 
la següent capa de basalt.  

 

Taula 6.12. Comparació de les freqüències de la sísmica activa d’ones superficials i el quocient espectral 
H/V en diferents punts del perfil. DIST E1: distància de referència per la comparació de freqüències 

(Distància a l’electròde 1); TIR SW: tir de la sísmica activa d’ones superficials i la distància a l’electrode 1; 
F0 SW: freqüència obtinguda en la sismica activa d’ones superficials; PUNT H/V: punt del quocient 
espectral H/V i  la distància a l’electrode 1; F0 H/V: freqüència obtinguda en el punt de registre del 

quocient espectral H/V  

DIST E1 (m) TIR SW (Distància E1) F0 SW (Hz) PUNT H/V (Distància E1) F0 H/V (Hz) 

25 10 (26 m) 11,9 2 (25 m) 8,8 

50 11 (46 m) 13,8 3 (51 m) 9,1 

75 12 (70 m) 13,7 4 (75 m) 9,4 

120 13 (118 m) 24,2 6 (125 m) 11,2 

180 15 (186 m) 15,7 8 (175 m) 12,6 

200 21 (202 m) 15,5 9 (200 m) 12,9 

215 23 (217 m) 17 10 (213 m) 13,3 

 

Si es comparen les freqüències en els diferents punts d’anàlisi de la Taula 6.12, es pot 
observar que els valors de la freqüència són similars, excepte a la distància de 120 
metres de l’elèctrode 1 on la freqüència en la sísmica activa d’ones superficials és de 
24,2 Hz i el valor de la freqüència en la sísmica passiva del quocient espectral H/V és 
de 11,2 Hz. 

En aquest cas, es compara la freqüència obtinguda en la inversió  en el tir 23 de la 
sísmica activa (16,97 Hz), amb la freqüència B del coeficient espectral H/V en el punt 
10 (13,46 Hz) ja que és el processat que s’ha explicat anteriorment ambdós casos. 

Per tal de saber si les dues freqüències es poden considerar com a similars, és a dir 
que hi ha poca diferència entre els valors, es realitza un estudi de sensibilitat de 
f0=Vs/4H (Bard, 1985) per al tir 23 de la sísmica activa d’ones superficials. A la taula 6.13. 
es fixa el valor de la velocitat de propagació de les ones secundàries (Vs) i es varien 
els valors de la freqüència (F0) per veure la resposta de la profunditat (H). 
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Taula 6.13. Taula d’estudi de sensibilitat de f=Vs/4H (Bond, 1985) del tir 23 de la sísmica activa d’ones 
superficials a una distància de 217 metres del geòfon 1. 

TIR (Distancia G1) VS (m/s) F0 (Hz) H (m) 

23 (217) 373,4 17,0 5,5 

23 (217) 373,4 15,0 6,2 

23 (217) 373,4 20 4,7 

23 (217) 373,4 10 9,3 

 

S’ha de tenir en compte que el comportament de la freqüència respecte la velocitat és 
exponencial i amb molta variació de la freqüència, hi ha poca variació en profunditat 
(taula 6.13), per això és dóna el resultat per correcte. 

Per tant, es pot donar per vàlid l’indici que la capa de material basàltic, segons l’opció 
1 de la inversió de la sísmica activa d’ones superficials, es trobarà des de els 6 fins als 
20 metres de profunditat aproximadament (figura 6.15), coincidint alhora amb la capa de 
més resistivitat del model de resistivitats aparents del terreny aconseguida amb la 
tomografia elèctrica (Figura 6.14). 

A continuació es mostra la columna estratigràfica de Girona (Figura 6.18.) realitzada a 
partir de la interpretació dels resultats obtinguts de les diferents tècniques geofísiques 
utilitzades. 
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Figura 6.18. Columna estratigràfica de Girona realitzada a partir de la interpretació dels resultats de les 
diferents tècniques geofísiques utilitzades. Els valors de l’escala vertical són aproximats. 

 

Com es mostra en la caracterització geològica (figura 6.18.) es troba una primera capa 
de lutites i graves pertanyents a la terrassa fluvial amb una profunditat aproximada de 
10 m. Per sota d’aquesta capa, es troba el basalt, amb una potència d’uns 15 m. Per 
sota, hi haurà materials menys rígids (Neogen) però la seva potència no es podrà 
caracteritzar ja que es troba a una profunditat massa elevada per ser detectada amb 
les tècniques geofísiques utilitzades, excepte l’H/V que detecta un pic al voltant d’1 Hz, 
significant un abast d’uns 100 m de profunditat segons altres estudis realitzats en 
aquest emplaçament (Macau, 2012). Tot i així, mitjançant el mapa geològic es pot intuir 
que es tracta d’una capa de gres i que en nivells més inferiors, possiblement hi haurà 
la presència d’una capa més rígida de roca calcària. 
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7. CONCLUSIONS 
L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat realitzar la caracterització geofísica del 
subsòl de tres emplaçaments diferents mitjançant el registre i anàlisi de les ones 
superficials. Per aconseguir-ho, el treball s’ha desenvolupat en les següents etapes: 

- Realitzar la caracterització del subsòl i analitzar el comportament de les ones 
superficials en un medi estratificat amb un augment de rigidesa proporcional a 
la profunditat (Fontmartina i Camarasa), i també en un medi que presenta 
inversió de velocitats, és a dir, hi ha una capa rígida sobre una capa de 
material més tou. 

- Realització de les campanyes geofísiques en tres emplaçaments: Fontmartina, 
Camarasa i Girona.  

- Realització del processat i el tractament de les dades obtingudes al camp. 
- Estimació dels valors de la freqüència fonamental del sòl utilitzant la tècnica del 

quocient espectral H/V (Nakamura 1989) de mesura de soroll sísmic. 
- Obtenció de les velocitats de propagació de les ones de cisalla (Vs) de les 

diferents capes del subsòl a partir de la tècnica de sísmica activa d’ones 
superficials. 

- Obtenció dels models del subsòl a partir dels resultats aconseguits amb el 
processat de les dades. 

- Obtenció del model tèoric de cada emplaçament mitjançant el programa 
informàtic GeoCT-II. 

A partir del processat i inversió dels registres obtinguts amb la tècnica de sísmica 
activa d’ones superficials s’obté un model del terreny que relaciona la profunditat del 
basament rocós amb la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs) en cada 
punt del perfil sísmic. Amb aquest model s’aconsegueix la profunditat del basament (H) 
i la potència de la primera capa del subsòl. A més, mitjançant l’expressió f0=Vs/4H 
s’obté la freqüència fonamental del sòl respectiva en cada punt d’estudi. 

En tots els emplaçaments on s’ha realitzat l’estudi s’observa una similitud entre les 
freqüències fonamentals obtingudes amb la sísmica activa d’ones superficials i les 
obtingudes amb la tècnica del quocient espectral H/V de soroll sísmic, fet que permet 
concloure que utilitzar la tècnica del quocient espectral de soroll sísmic com a 
complement de la sísmica activa d’ones superficials és molt útil per caracteritzar els 
primers metres del terreny.  

Per altra banda, les profunditats del basament aconseguides amb la sísmica activa 
d’ones superficials s’analitzen junt amb el model de resisitivitats obtingudes a partir de 
la campanya de tomografia elèctrica realitzada a Fontmartina i Girona, i amb el model 
de velocitats obtingut a partir de la campanya de tomografia sísmica de refracció 
d’ones P en el cas de Fontmartina i Camarasa per tal de verificar la fiabilitat dels 
resultats obtinguts. 

En el cas de Fontmartina, les profunditats obtingudes amb la sísmica activa d’ones 
superficials es comparen amb el model de la tomografia sísmica de refracció d’ones P. 
Aquestes profunditats corresponen al contacte entre el sòl i la roca fracturada, ja que 
la roca sana, és a dir, el basament rocós, es troba a una profunditat superior.  
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A més, les freqüències trobades amb la sísmica activa d’ones superficials s’aproximen 
a les freqüències fonamentals de la tècnica de soroll sísmic, per tant podem dir que les 
fondàries són vàlides i que les ones superficials caracteritzen i detecten el contacte 
més superficial entre el sòl i la roca fracturada. 

En el cas de Camarasa la profunditat de la capa de materials quaternaris s’aproxima a 
la profunditat de contacte entre sòl i roca aconseguida amb els models de velocitat de 
propagació de les ones primàries de la tomografia sísmica, tan al perfil Ca l’Aleu com 
al Casanoves, que alhora coincideix amb els valors de les profunditats del basament 
amb la tomografia elèctrica. A més, amb les ones superficials s’aconsegueix 
caracteritzar els primers metres del subsòl, detectant també el contacte sòl-roca. 

Per altra banda, al treball de Girona, la pseudosecció de les diferents resistivitats del 
terreny amb la tomografia elèctrica s’utilitza per identificar la capa basàltica existent, 
amb alta resistivitat, per tal de fixar els paràmetres adequats per realitzar la inversió de 
les corbes de dispersió de la sísmica activa d’ones superficials, per facilitar la 
caracterització del subsòl amb una clara inversió de velocitats de propagació de les 
ones sísmiques. En aquest emplaçament, les ones superficials detecten el contacte 
entre sòl i roca, és a dir, es caracteritza la capa basàltica existent entre 6 i 20 metres 
de profunditat. 

En els tres emplaçaments es realitza la modelització teòrica per aconseguir les 
velocitats de propagació de les ones superficials en funció de la velocitat. Per tenir una 
millor dispersió de les ones sísmiques es necessita dissenyar el sòl amb capes de 
poca potència amb contrast de velocitat. Alhora, es comprova que amb la realització 
de la modelització teòrica proporciona una optimització dels paràmetres d’adquisició al 
camp. 

S’observa que la tomografia elèctrica i la tomografia sísmica de refracció a Camarasa i 
a Girona detecta el basament rocós, excepte a Fontmartina que troba el basament 
sísmic. Amb les ones superficials, utilitzant la tècnica de soroll sísmic H/V i la sísmica 
activa d’ones superficials, s’aconsegueix una caracterització dels primers metres del 
subsòl molt fiable i ens permet detectar interfases més superficials amb un grau 
d’exactitud elevat encara que hi hagi una inversió de velocitats de propagació de les 
ones.  

Tot i així, es fonamental usar diferents tècniques geofísiques, tals com les que s’han 
utilitzat en l’elaboració d’aquest treball, per tal de comparar els resultats obtinguts i 
poder realitzar una millor interpretació dels resultats. 

D’altra banda, utilitzant mètodes geofísics, es poden obtenir models del sòl amb un 
nivell de fiabilitat molt elevat sent una eina molt útil en tots els projectes que es vulgui 
obtenir paràmetres i informació del subsòl com per exemple en mineria, en projectes 
geotècnics, en cartografia geològica o en enginyeria sísmica, sense crear un impacte 
ambiental a la zona d’estudi. 
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