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1. Registres
Les imatges A2.1 i A2.2 es mostren els registres de soroll sísmic 2 i 3 obtinguts a cala Montgó
respectivament.

Fig.A2.1 Imatge del Registre 2 de Cala Montgó.

FigA2.2. Imatge del registre 3 de Cala Montgó.
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2. Mètode F-K.
2.1. Elecció dels paràmetres d’entrada.
Com s’exposa en el treball, per tal de conèixer quina és la millor combinació de paràmetres
d’entrada al GEOPSY es fan diferents combinacions d’aquests per saber quines són les que
proporcionen millor resultat. El càlcul amb les diferents combinacions es fa sobre el Registre 1.
Les combinacions de paràmetres d’entrada que es proven són les que es recullen a la taula
A2.1.
Taula. A2.2. Taula amb els paràmetres d’entrada al Geopsy per les diferents combinació que s’han
testat.

Combinació
Paràmetres
D’entrada
Grid Step
Grid Size
Rang de freqüències (Hz)
Velocitat mínima (m/s)
Llargada finestres
Superposició finestres(%)
Anti –Triggering:

1

2

3

4

0,0015
2,49
2-15
2-40
1-40
1-40
150
100
100
80
Freq. Dep. 10seg. 10seg 10seg.
30
50
30
30
NO
NO
SÍ
SÍ

5

6

7

2-40
50
5seg.
5
NO

2-40
100
30seg.
30
NO

2-40
100
10seg.
30
NO

Les figures de continuació (A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8, A2.9) mostren el resultat per
cada combinació, de la 1 a la 7 respectivament. Les imatges han estat obtingudes amb el
programa MAX2CURVE però no s’han tractat, per tal d’eliminar l’aliasing, les zones de baixa
energia ,etc. Per això, la corba de dispersió que es representa en negre és la mitjana de totes
les solucions per cada freqüència i no s’ajusta sempre a la zona desitjada.
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Fig.A2.3. Resultat del mètode F-K per el registre 1 processat amb els paràmetres de la combinació 1. Es
pot veure com la velocitat mínima exigida (150m/s) és massa gran i el programa deixa de calcular les
solucions per velocitat menors. Apareixen en blau les límits teòrics de k min i kmàx/2. Kmin/2 i kmàx queden fora
de l’àrea que ocupen les solucions.

Fig.A2.4. Representació del resultat del F-K en el registre 1 i la combinació de paràmetres 2. En aquest
cas la solució es considera correcte ja que fins i tot abans d’eliminar les solucions de les zones de baixa
energia, aliasing, etc., la corba s’ajusta molt bé a la zona més energètica (colors vius del gràfic).
Apareixen en blau els límits teòrics de kmàx, kmàx/2 i kmin. La corba corresponent a kmin/2 queda fora de
l’àrea de representació de la solució.

5

Annex 2. Cas d’estudi 1: Cala Montgó

Fig.A2.5. Representació del resultat d’aplicar el mètode F-K en el registre 1 i la combinació 3 de
paràmetres d’entrada. El resultat és molt semblant a la combinació 2 però la densitat de solucions és
una mica menor per l’aplicació de l’algoritme anti-triggering. Apareixen en blau els límits teòrics de kmin,
kmin/2 i kmax kmax/2. S’han calculat solucions fins a 1Hz, però es pot comprovar que amb les solucions
existents entre 1 i 2 Hz, no es representa cap solució que pugui correspondre a la corba de dispersió.

Fig.A2.6. Resultat del mètode F-K per el registre 1 amb la combinació de paràmetres d’entrada 4.
Resultat molt semblant a la combinació 2 i 3, però amb la densitat de solucions menor degut a l’aplicació
de l’algoritme anti-triggering més exigent que en el cas de la combinació 3. S’observa que allargar la
solució fins a una Vmin de 80m/s i fins a 1 Hz no reporta millores apreciables (respecte la combinació 2).
Apareixen en blau els límits teòrics de kmin, kmin/2 i kmax kmax/2.
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Fig.A2.7. Resultat del mètode F-K aplicat al registre 1 amb la combinació de paràmetres d’entrada 5.
S’observa que tot i que no s’han eliminat les zones de baixa energia i les corresponents a l’aliasing, la
corba de dispersió s’ajusta molt bé a les zones amb colors vius, que és on es concentra l’energia.
Apareixen també les corbes dels límits teòrics kmin, kmàx i kmàx/2. La corba corresponent a kmin queda fora
de l’àrea de representació de la solució.

Fig.A2.8. Resultat del mètode F-K per el registre 1 amb la combinació de paràmetres d’entrada 6. En la
solució la corba de dispersió s’adapta molt bé a la zona més energètica. La gran quantitat d’espais buits
s’explica per la llargada de les finestres (30seg), fet que fa que el nombre de solucions sigui menor.
Aquest fet dificulta molt el resseguir la corba de dispersió per freqüències menors a 5Hz. Apareixen en el
gràfic els en color blau els límits teòrics de kmin, kmàx i kmàx/2. La corba corresponent a kmin/2 queda fora de
l’àrea de representació de la solució.
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Fig.A2.9. Solució del mètode F-K per el registre 1 amb la combinació de paràmetres 7. El resultat és
pràcticament igual que la combinació 2, ja que els paràmetres són els mateixos però amb les finestres
sobreposades un 30% enlloc d’un 50%. Aquest fet que el GEOPSY calculi alguna solució menys però és
difícil d’apreciar amb el gràfic de la solució.
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2.2. Obtenció corba de dispersió
Les figures A2.10 i A2.11 mostren les dues corbes de dispersió obtingudes al processar el
registre 2 amb les combinacions de paràmetres d’entrada 2 i 5. Les figures A2.12 i A2.13
mostren les 2 corbes de dispersió obtingudes al processar el registre 3 amb els paràmetres
d’entrada de les combinacions 2 i 5. Les corbes es presenten aquí sense tractar, és a dir, no
s’han eliminat les zones d’aliasing ni les de baixa energia, etc. Un cop tractades se’n fa la
mitjana que es mostra a la Figura 34 del treball.
Les corbes de dispersió resultants d’aplicar la combinació de paràmetres 2 i 5 al registre 1
corresponen a les figures A2.4 i A2.7 que es troben a l’apartat 2.1 d’aquest annex, i per tant no
s’han reproduït en aquest punt.

Fig.A2.10. Resultats del mètode F-K per el registre 2 i la combinació de paràmetres d’entrada número 2.
La corba de dispersió abans de ser tractada apareix en negre i en blau apareixen els límits teòrics de k min,
kmàx i kmàx/2.
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Fig.A2.11. Resultat del mètode F-K per el registre 2 amb la combinació de paràmetres d’entrada número
5. En negre apareix la corba de dispersió sense tractar i en blau els límits teòrics de kmin, kmàx i kmàx/2.

Fig.A2.12. Resultat del mètode F-K per el registre 3 amb la combinació de paràmetres d’entrada número
2. En negre apareix la corba de dispersió sense tractar i en blau els límits teòrics de kmin, kmàx i kmàx/2.
.
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Fig.A2.13. Resultat del mètode F-K per el registre 3 amb la combinació de paràmetres d’entrada número
2. En negre apareix la corba de dispersió sense tractar i en blau els límits teòrics de k min, kmin/2 i kmax/2.
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2.3. Convergència paràmetres
2.3.1 Mètode F-K convencional
A continuació es mostra la convergència dels valors de Vs (Fig.A2.14) i de profunditat
(Fig.A2.15) calculats amb la inversió de la corba de dispersió de cala Montgó obtinguda amb el
mètode F-K convencional.

Fig.A2.14. Valors de convergència dels valors de les velocitats de Vs. Apareix el valors de Vs al sostre de
la primera capa i al fons perquè ha estat calculada en dos subnivells i per això el valor és diferent. Es pot
veure que la Vs per la unitat 3 no convergeix en un rang de valors concret, per això s’interpreta que
aquesta Vs no es resol.

Fig.A2.15. Es mostra com la profunditat tant per la unitat 1, com per la unitat 2 convergeix en un valor.
No es presenta gràfic per la unitat 3 perquè el programa dinver tracta la última unitat com un espai semi
infinit i per tant no en calcula cap base.
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2.3.2. Mètode F-K Remi
Es mostren les imatges de la convergència dels valors de la Vs (Fig. A2.16) i la profunditat (Fig.
A2.17) per el perfil de Vs obtingut a partir de la inversió de la corba de dispersió obtinguda
amb el mètodeF-K Remi .

Fig.A2.16. Les tres imatges mostren com convergeixen els valors de la Vs per les tres unitats del unitats
obtingudes de la inversió de la corba de dsipersió per el mètode Remi per Cala Montgó. La primera i
segona unitat mostren una convergència clara a un valor concret, en canvi la tercera no convergeix
.

Fig.A2.17. En la figura es pot veure com les profunditats de la Unitat 1 i la unitat 2 convergeixen
clarament. No es presenta gràfic per la unitat 3 perquè el programa dinver tracta la última unitat com
un espai semi infinit i per tant no en calcula cap base.
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3. Mètode SPAC
3.1. Mapa funció co-array
La Figura A2.18 mostra el mapa de la funció co-array per el Grup 2 de geòfons, mentre que la
Figura A2.19 ho fa pel Grup 3 de geòfons.

Fig.A2.18. Mapa de la funció co-array per el grup 2. S’han construït 8 anells amb: 9,8, 7, 6, 5, 4, 3 i 3
parelles de sensors, anant de l’anell 1 (més interior) al 8(més exterior), respectivament.

Fig.A2.19. Mapa de la funció co-array per el grup 3. S’han construït 6 anells amb: 6, 4, 6, 7, 7 i 6 parelles
de sensors, anant de l’anell 1 (més interior) al 6(més exterior), respectivament.
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3.2.Corbes d’autocorrelació
Les figures A2.20 i A2.21 mostren les corbes d’autocorrelació dels grups 1 i 3 de geòfons
respectivament. Aquestes corbes d’autocorrelació al presentar coeficients d’autocorrelació
baixos i formes no convencional no es poden utilitzar per el procediment d’inversió.

Fig.A2.20. Corbes d’autocorrelació per el Grup 1 de geòfons.

Fig.A2.21. Corbes d’autocorrelació per el Grup 2 de geòfons.
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3.3. Convergència paràmetres
La figura A2.22 mostra la convergència dels valors de la Vs i la profunditat per el resultat de la
inversió del mètode SPAC.

Fig.A2.22. Convergència dels paràmetres obtinguts en el procés d’inversió de les corbes d’autocorrelació
1,2 i 3 del Grup 2. Es pot veure com els tres paràmetres convergeixen a valors concrets.
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