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1. Registres
La figura A3.1 mostra el registre de soroll sísmic 1 obtingut a Viladecans.

Fig.A3.1. Registre de soroll sísmic 1 obtingut a Viladecans. Els geòfons 1 fins 24 estat orientats NS i els
geòfons 25 fins 40 estant orientats EW.
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2. Array EW
2.2. Mètode F-K
2.2.1. Obtenció corba de dispersió
Les figures A3.2, A3.3, A3.4 i A3.5 mostren les 4 corbes de dispersió obtingudes per l’array
lineal orientat en direcció EW. 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 51 del treball.

Fig.A3.2. Resultat del mètode F-K per el registre 1 de Viladecans processat amb els paràmetres de la
combinació 1. Es pot veure com la zona de colors més vius descriu una trajectòria correcta, malgrat que
la línia negre no s’hi ajusti degut a la presència de solucions en baixa energia. En blau apareixen els límits
teòrics de kmin, kmin/2, kmàx/2 i kmàx.

4

Annex 3. Cas d’estudi 2: Viladecans

Fig.A3.3. Resultat del mètode F-K per el registre 1 de Viladecans processat amb els paràmetres de la
combinació 2. Es pot veure com la zona de colors més vius descriu una trajectòria correcta, malgrat que
la línia negre no s’hi ajusti degut a la presència de solucions en baixa energia. També s’observa que igual
que passa en el resultat anterior les freqüències inferiors a 4Hz., presenten una dispersió gran de resultat
que fa difícil resseguir la trajectòria de la curva. En blau apareixen els límits teòrics de k min, kmin/2, kmàx/2 i
kmàx.

Fig.A3.4. Resultat del mètode F-K per el registre 2 de Viladecans processat amb els paràmetres de la
combinació 2. Es pot veure com la zona de colors més vius descriu una trajectòria correcta, malgrat que
la línia negre no s’hi ajusti degut a la presència de solucions en baixa energia. En blau apareixen els límits
teòrics de kmin, kmin/2, kmàx/2 i kmàx.
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Fig.A3.5. Resultat del mètode F-K per el registre 2 de Viladecans processat amb els paràmetres de la
combinació 1. Es pot veure com la zona de colors més vius descriu una trajectòria correcta, malgrat que
la línia negre no s’hi ajusti degut a la presència de solucions en baixa energia. En blau apareixen els límits
teòrics de kmin, kmin/2, kmàx/2 i kmàx.
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2.2.2 Convergència Paràmetres
Les figures A3.6, A3.7, A3.8 i A3.9 mostren la convergència dels valors de Vs i profunditat que
s’obtenen en la inversió de les corbes de dispersió obtingudes en els mètodes F-K convencional
i F-K Remi, per l’array EW.

Mètode F-K convencional

Fig.A3.6. Convergència dels valors de Vs al llarg del procés d’inversió de la corba de dispersió obtinguda
de processar el mètode F-K de manera convencional.

Fig.A3.7. Convergència dels valors de Vs al llarg del procés d’inversió de la corba de dispersió obtinguda
de processar el mètode F-K de manera convencional.
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Mètode F-K Remi

Fig.A3.8. Convergència de Vs de les unitats resultants del perfil resultant en la inversió de la corba de
dispersió obtinguda amb el mètode Remi per l’array NS de Viladecans.

Fig.A3.9. Convergència de la profunditat de les unitats resultants del perfil resultant en la inversió de la
corba de dispersió obtinguda amb el mètode Remi per l’array NS de Viladecans.
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2.4.SPAC
2.4.1. Mapa de la funció co-array
La Figura A3.10 mostra el mapa de la funció co-array obtinguda al realitzar el mètode SPAC per
els geòfons 26 al 34 de l’array EW.

Fig.A3.10. Mapa de la funció co-array. Cada anell apareix en un color diferent. Ordenats de l’anell 1 al 7
contenen 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 3 parelles de sensors respectivament.

2.4.2 Convergència paràmetres
Les figures A3.11 i A3.12 mostren la convergència dels valors de Vs i profunditat que s’obtenen
en la inversió del mètode SPAC.

Fig.A3.11. Convergència dels paràmetres per la inversió de les corbes d’autocorrelació de l’SPAC. Els dos
gràfics de la dreta mostres com convergeixen els valors de la Vs per les dues unitats que es resolen i el
gràfic de la dreta mostra com convergeix la fondària de la primera unitat.
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2.Array NS
3.1.Mètode F-K
3.1.1. Obtenció corba de dispersió
Les figures A3.12, A3.13, A3.14 i A3.15 mostren les 4 corbes de dispersió obtingudes per l’array
NS. 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 59 del
treball.

Fig.A3.12. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 1 amb la combinació de
paràmetres d’entrada número 1. Es pot veure com la zona més energètica segueix la trajectòria
esperada per una corba de dispersió. La línia negra no s’hi ajusta bé degut a la presència de
solucions en zones de baixa energia. També apareixen els límits teòrics de k min/2, kmin, kmàx/2 i
kmàx.
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Fig.A3.13. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 1 amb la combinació de paràmetres
d’entrada número 2. Es pot veure com la zona més energètica segueix la trajectòria esperada per una
corba de dispersió. La línia negra no s’hi ajusta bé degut a la presència de solucions en zones de baixa
energia. També apareixen els límits teòrics de k min/2, kmin, kmàx/2 i kmàx, en les línies de color blau.

Fig.A3.14. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 2 amb la combinació de paràmetres
d’entrada número 1. Es pot veure com la zona més energètica segueix la trajectòria esperada per una
corba de dispersió. La línia negra no s’hi ajusta bé degut a la presència de solucions en zones de baixa
energia. També apareixen els límits teòrics de k min/2, kmin, kmàx/2 i kmàx, en les línies de color blau.
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Fig.A3.15. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 2 amb la combinació de paràmetres
d’entrada número 2. Es pot veure com la zona més energètica segueix la trajectòria esperada per una
corba de dispersió. La línia negra no s’hi ajusta bé degut a la presència de solucions en zones de baixa
energia. També apareixen els límits teòrics de k min/2, kmin, kmàx/2 i kmàx, en les línies de color blau.

3.1.2 Convergència paràmetres
Les figures A3.16, A3.17, A3.18 i A3.19 mostren la convergència dels valors de Vs i profunditat
que s’obtenen en la inversió de les corbes de dispersió obtingudes en els mètodes F-K
convencional i F-K Remi, per l’array NS.

Mètode F-K convencional

Fig.A3.16. Convergència dels valors de les Vs de les quatre unitats que s’obtenen de la inversió de la
corba de dispersió obtinguda per el mètode F-K convencional de l’array NS de Viladecans. Els valors de
les tres primeres unitats són molt semblants i el valor de la Vs per la Unitat 4 no es resol.
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Fig.A3.17. Convergència dels valors de la profunditat per les unitats que s’observen amb la inversió. Es
veu com els paràmetres van convergint, la capa més superficial (Unitat 1) convergeix més ràpidament
que les més profundes. La unitat 4 no es calcula la profunditat.

Mètode F-K Remi

Fig.A3.18. Convergència de la Vs per les quatre unitat que resulten de la inversió de la corba de dispersió
obtinguda per l’array NS amb el mètode de F-K Remi. La velocitat de la última capa no es resol.

Fig.A3.19. Convergència de la profunditat de les tres primeres capes que s’obtenen al fer la inversió de la
corba de dispersió obtinguda amb el mètode F-K Remi. Es pot veure com les tres unitats convergeixen de
manera clara.
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3.2. SPAC
3.2.1. Mapa funció co-array
Les Figures A3.20 i A3.21 mostren els mapes de la funció co-array obtinguts al realitzar el
mètode SPAC per els geòfons del Grup 1 i el Grup 2 de l’array NS respectivament.

Fig.A3.20. Mapa de la funció co-array pel Grup 1. Els anells construït són 6 i contenent 8, 7, 6, 5, 4, i 5
parelles de geòfons ordenats els anells de menor (1) a major (7).

Fig.A3.21. Mapa de la funció co-array pel Grup 2 de geòfons. Els vuit anells contenen del mes interior al
més exterior: 3, 3, 3, 5, 3, 3, 4 i 4 parelles de geòfons respectivament.
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3.2.2 Perfils variació Vs Grup i Grup 2

Fig.A3.22. Imatge dels perfils de velocitat obtinguts després de fer la inversió pel resultat del mètode
SPAC pel Grup 1 de geòfons (a l’esquerra) i el Grup 2 (a la dreta). Per obtenir el perfil de Vs a partir del
Grup 1 es generen 40200 models sintètics, obtenint com a menor misfit 0,425277. En el gràfic es
representa un màxim misfit de 0,43. Pel què fa el perfil del Grup 2, per obtenir-lo es generen també
40200 models, obtenint un mínim misfit de 0,61745. Es representa un màxim misfit de 0,62.

Es pot veure a la Figura A3.22 com els resultats que proporciona la inversió del les corbes
d’autocorrelació obtingudes amb mètode SPAC pel Grup 1 i Grup 2 de geòfons és molt
semblant. La diferència destacable és la profunditat de la segona capa que en el cas del Grup 1
es situa prop dels 120m i pel grup dos prop dels 95m.
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3.2.3. Convergència paràmetres inversió conjunta corbes d’autocorrelació Grup 1 i
Grup 2
Les figures A3.23 i A3.24 mostren la convergència de la Vs i la profunditat obtingudes en la
inversió conjunta de les corbes d’autocorrelació dels grups 1 i 2 de geòfons de l’array NS.

Fig.A3.23. Convergència dels valors de la Vs per el perfil obtingut de la inversió de totes les corbes
d’autocorrelació obtingudes amb el mètode SPAC de l’array NS.

Fig.A3.24. Convergència dels valors de la profunditat de les dues primeres unitats obtingudes de la
inversió dels resultats del mètode SPAC per l’array NS de Viladecans.
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4.Array L
4.1.Mètode F-K
Les figures A3.25 i A3.26 mostren les corbes de dispersió obtingudes per els registres 1 i 2 en
l’array en L. Les corbes es mostren sense tractar, és s dir, no s’han eliminat les zones d’aliasing,
ni les solucions de baixa energia, etc. La Figura 72 del treball mostra la corba resultat de
processar les dues corbes (Figs. A3.25 i A3.26) i fer-ne la mitjana. Les figures A3.27 i A3.28
mostren la convergència de la Vs i la profunditat de les diferents unitats obtingudes en fer la
inversió de la corba de dispersió de la Figura 72.
4.1.2. Obtenció corba de dispersió

Fig.A3.25. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 1. Es pot veure com la zona més
energètica segueix la trajectòria esperada per una corba de dispersió. També apareixen els límits teòrics
de kmin/2, kmin, kmàx/2 i kmàx, en les línies de color blau.
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Fig.A3.26. Resultat del mètode F-K després de processar el registre 2. Es pot veure com la zona més
energètica segueix la trajectòria esperada per una corba de dispersió. També apareixen els límits teòrics
de kmin, kmin/2, kmàx/2 i kmàx, en les línies de color blau.

4.1.3. Convergència paràmetres

Fig.A3.27. Convergència dels valors de la velocitat pel perfil de Vs obtingut després d’invertir la corba de
dispersió obtinguda amb el mètode F-K per l’array en L. La unitat 1 presenta dos valors de velocitat, un al
sostre i l’altra a la base, ja que s’ha obtingut amb un model d’una capa formada per dos subnivells. La
velocitat de les ones S per la unitat 3 no es resol, com es pot veure en el gràfic no convergeix a cap valor.
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Fig.A3.28. Convergència dels valors de la velocitat obtinguts en la inversió de la corba de dispersió
resultant del mètode F-K per l’array en L. Els dos valors de profunditat presenten una bona convergència.

4.2 SPAC
La figura A3.29 mostra el mapa de la funció co-array del grup de geòfons escollits per
processar l’array en L amb el mètode SPAC. Les figures A3.30 i A3.31 mostren la convergència
de la Vs i la profunditat obtingudes en la inversió de les corbes d’autocorrelació.
4.2.1.Mapa funció co-array

Fig.A3.29. Mapa funció co-array per l’array en geometria en L. Els 11 anells que es construeixen
contenen respectivament 11, 18, 8, 6, 8, 9, 6, 12, 6, 5 i 4 parelles de geòfons.
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4.2.2. Convergència paràmetres

Fig.A3.30. Convergència dels valors de la Vs obtinguts en la inversió de les corbes d’autocorrelació de
l’array en L. Es pot veure com la convergència és correcta per les 4 primeres unitats, però la cinquena no
es resol.

Fig.A3.31. Convergència dels valors de les profunditats de les unitats resultants de la inversió de les
corbes d’autocorrelació de l’array en L. Els valors de les quatre primeres unitats es veu com presenten
una convergència correcte. També s’observa que les unitats que apareixen a més profunditat el rang de
solucions amb menys error és més gran que en les unitats més superficials.
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