
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΕΩΦΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΤ MASW 

Η προτεινόμενθ μζκοδοσ εφαρμογισ είναι αυτι των πολλαπλών καναλιών ανάλυςθσ των 

επιφανειακών κυμάτων (Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW) θ οποία 

αςχολείται με τα επιφανειακά κφματα ςτισ χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ (π.χ. 1-30 Hz) και 

χρθςιμοποιεί ζνα εφροσ βάκουσ διερεφνθςθσ (π.χ. μερικά ζωσ μερικά δεκάδεσ μζτρα). 

Αντικείμενο ζρευνασ τθσ μεκόδου είναι τα επιφανειακά κφματα ζναντι των κυμάτων χώρου 

(Vp και Vs). Τα επιφανειακά κφματα, παράγονται πάντα ςε όλεσ τισ ςειςμικζσ ζρευνεσ, 

ζχουν τθν ιςχυρότερθ ενζργεια και οι ταχφτθτεσ διάδοςθσ τουσ κακορίηονται κυρίωσ από 

τθν ταχφτθτα των διατμθτικών κυμάτων του μζςου. 

Με τθν χριςθ πολλαπλών καναλιών, οι ιδιότθτεσ διαςποράσ όλων των τφπων κυμάτων 

(τόςο των κυμάτων χώρου όςο και των επιφανειακών κυμάτων) απεικονίηονται μζςω μιασ 

μεκόδου ςχθματιςμοφ κυματομορφών-μεταςχθματιςμοφ που μετατρζπει άμεςα τθν 

πολυκαναλικι εγγραφι ςε μια εικόνα όπου αναγνωρίηεται ζνα ςυγκεκριμζνο μοτίβο 

διαςποράσ και διανομισ ενζργειασ (Σχιμα 1).  

  

χήμα 1: Δθμιουργία μοντζλου διαςποράσ 

 

Όλα τα άλλα ανακλώμενα / διαςκορπιςμζνα κφματα ςυνικωσ αφαιροφνται αυτόματα κατά 

τθ διάρκεια του μεταςχθματιςμοφ. Η όλθ διαδικαςία για το MASW αποτελείται ςυνικωσ 

από τρία βιματα: (1) απόκτθςθ πολυκαναλικών αρχείων καταγραφισ (Σχιμα 1), (2) 

εξαγωγι των καμπυλών διαςποράσ (μία από κάκε εγγραφι)  και (3) αναςτροφι αυτών των 

καμπυλών διαςποράσ για να λθφκοφν 1D (βάκοσ) προφίλ VS (ζνα προφίλ από μία καμπφλθ 

– Σχιμα 2). Στθ ςυνζχεια, με τοποκζτθςθ κάκε προφίλ 1D VS ςε μια κζςθ ςε ςχζςθ με το 

μζςον τθσ γραμμισ του δζκτθ, καταςκευάηεται ζνασ χάρτθσ 2D (επιφάνεια και βάκοσ) VS 

μζςω ενόσ κατάλλθλου ςχεδίου παρεμβολισ (Σχιμα 3). 



Η δυνατότθτα ζρευνασ ςτο οριηόντιο επίπεδο καλφπτει όδευςθ μικουσ 45 μζτρων ςε βάκοσ 

30 – 40 μζτρων. 

 

χήμα 2: Μονοδιάςτατο προφίλ ταχυτιτων Vs 

 

 

χήμα 3: 2D προφίλ ταχυτιτων Vs 

 

Στθν περιοχι καταςκευισ και ειδικότερα ςτο ζδαφοσ ζδραςθσ οποιοδιποτε τεχνικοφ ζργου 

είτε αυτό αφορά καταςκευι κτιρίου, κεμελίωςθ ανεμογεννθτριών, κεμελίωςθ γεφυρών 

κλπ., ςφμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, κα πρζπει να εκτελεςτοφν κατάλλθλεσ ζρευνεσ ζτςι 

ώςτε να διαςφαλίηεται θ απουςία ρθγμάτων, αςτακών πρανών και μόνιμων 

παραμορφώςεων που προζρχονται από φαινόμενα υγροποίθςθσ ι ςυμπφκνωςθσ κατά τθ 

διάρκεια ενόσ ςειςμοφ. Η ταχφτθτα των Vs κυμάτων μαηί με τον αρικμό των κροφςεων NSPT  

και τθν αςτράγγιςτθ διατμθτικι αντοχι του εδάφουσ (undrained shear strength of soil),  

αποτελοφν βαςικζσ παραμζτρουσ ςτθν  κατθγοριοποίθςθ των εδαφών (Πίνακασ: 

Κατθγορίεσ εδαφών ςφμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 ).  Ζτςι ο υπολογιςμόσ τθσ Vs αποκτά 

μεγάλθ ςπουδαιότθτα για τθν γνώςθ του υποβάκρου ςτισ κζςεισ καταςκευισ των όποιων 

τεχνικών ζργων.  



Η ταξινόμθςθ των εδαφών γίνεται ςφμφωνα με τθν παράμετρο V^o που υπολογίηεται από 

τθν ςχζςθ: 
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όπου hi και Vi είναι αντίςτοιχα το πάχοσ (ςε m) και θ ταχφτθτα των εγκαρςίων ςειςμικών 

κυμάτων του i ςχθματιςμοφ ι ςτρώματοσ, ς' ζνα ςφνολο Ν ςτρωμάτων, που εμφανίηονται 

ςτα πρώτα 30m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 

 


