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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της µεθόδου
του µικροθορύβου (Okada, 1998) στη διασκόπηση της εδαφικής δοµής της πόλης Düzce, στη Β∆
Τουρκία. Τα εδαφικά προσοµοιώµατα που προσδιορίστηκαν από την ανάλυση του εδαφικού
θορύβου µε τη µέθοδο του Χωρικού Συντελεστή Αυτοσυσχέτισης (Aki, 1957) συγκρίνονται µε αυτά
άλλων τεχνικών ανάλυσης και γεωφυσικής διασκόπησης, και συσχετίζονται µε τη γεωλογία της
περιοχής. Η καλή συνάφεια των αποτελεσµάτων επιβεβαιώνει τη χρησιµότητα αξιοποίησης του
εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση των εδαφών µιας περιοχής µελέτης, κάνοντάς τη µια ελκυστική
µέθοδο διασκόπησης εφαρµόσιµη σε πλήθος θεµάτων γεωτεχνικής σεισµικής µηχανικής.
ABSTRACT : The present study presents the results of the microtremor method (Okada, 1998) in
soil investigation of Düzce city in NW Turkey. The soil profiles determined from the analysis of the
ambient noise records, using the Spatial Autocorrelation Method (Aki, 1957) were compared with
the profiles resulting from other methods and geophysical surveys and correlated with the geology
of the area. The good coherency of the results, proves the usefulness of ambient noise in soil
profiling investigation and makes the microtremor method an attractive technique suitable and
applicable to many geotechnical engineering issues.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ταχύτητα των διατµητικών κυµάτων (Vs) από
την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους ως το
βραχώδες
υπόβαθρο
αποτελεί
µια
χαρακτηριστική
ιδιότητα
των
εδαφικών
σχηµατισµών η οποία καθορίζει σε µεγάλο
βαθµό τη σεισµική τους απόκριση. Για τον
προσδιορισµό της χρησιµοποιούνται διάφορες
συµβατικές µέθοδοι διασκόπησης (σεισµική
ανάκλαση και διάθλαση, αντιστροφή κυµάτων
επιφανείας, cross-hole, down-hole, κ.ά.) οι
οποίες απαιτούν µεγάλο κόστος εφαρµογής, τη
διάνοιξη γεωτρήσεων, τη διαθεσιµότητα
µεγάλων χώρων, τη χρήση πηγής, κλπ.
Μια εναλλακτική µέθοδος προσδιορισµού
της εδαφικής δοµής αποτελεί ο µικροθόρυβος
(Aki, 1957; Okada, 1998). Πρόκειται για µια
παθητική µέθοδο διασκόπησης η οποία

βασίζεται στη χαρακτηριστική ιδιότητα της
σκέδασης των επιφανειακών κυµάτων. Από
την καταγραφή του µόνιµου εδαφικού θορύβου
µε διάφορες διατάξεις οργάνων και από την
ανάλυσή του, η οποία γίνεται κατά βάση µε τις
τεχνικές της Συχνότητας-Κυµατάρυθµου F-K
(Capon, 1969) και του Χωρικού Συντελεστή
Αυτοσυσχέτισης SPAC (Aki, 1957), προκύπτει
η καµπύλη σκέδασης της ταχύτητας φάσης
ή/και οµάδας των κυµάτων επιφανείας. Από
την αντιστροφή της καµπύλης σκέδασης
προσδιορίζεται η µέση κατανοµή ταχύτητας Vs
µε το βάθος στη θέση µελέτης. Τα αξιόπιστα
αποτελέσµατα, η φθηνή και εύκολη εφαρµογή
δικαιολογούν τη χρήση της µεθόδου σε πλήθος
µελέτες (Okada et al., 1990; Malagnini et al.,
1995; Chouet et al., 1998; Kudo et al., 2002;
Αποστολίδης, 2002; Saccorotti et al., 2003;
Chavez-Garcia et al., 2005; Μανάκου, 2007).

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

1

Στην εργασία παρουσιάζεται η εφαρµογή
της µεθόδου του µικροθορύβου σε δύο θέσεις
στην πόλη Düzce, τα προσοµοιώµατα
ταχύτητας Vs και η σύγκρισή τους µε αυτά
διαφορετικών τεχνικών διασκόπησης, ενώ
δίνεται και η πιθανή γεωφυσική ερµηνεία τους.
Οι εν λόγω µετρήσεις αποτελούν µέρος της
διασκόπησης πεδίου που πραγµατοποιήθηκε
στο πλαίσιο της µικροζωνικής µελέτης της
πόλης Düzce (Ερευνητικό πρόγραµµα SRMDGC, 2007-2009).
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2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2.1 Γεωλογία και σεισµοτεκτονική
Η πόλη της Düzce τοποθετείται στο κεντρικό
τµήµα µιας ιζηµατογενούς τεκτονικής λεκάνης
η οποία οριοθετείται νότια από το ρήγµα της
Βόρειας
Ανατόλιας
(Σχήµα
1).
Τα
ποταµοχειµάρρια και λιµναία εδαφικά υλικά της
λεκάνης, τα οποία διαφοροποιούνται έντονα
κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση,
συνίστανται κυρίως από ιλύ και άµµο, µε
τοπικές εµφανίσεις άµµων και χαλίκων.
Υποκείµενο των αποθέσεων, το γεωλογικό
υπόβαθρο της περιοχής µε σύσταση
σχιστόλιθοι και ψαµµίτες, εµφανίζεται σε µικρό
βάθος (<50m) βόρεια της πόλης ενώ βαθµιαία
βυθίζεται προς τα νοτιοδυτικά στα 200-250m
(Simsek & Dalgic, 1997). Εκδηλώνεται δε
επιφανειακά µε σύσταση µεταγρανίτες και
γρανοδιορίτες κατά µήκος του οµώνυµου
ρήγµατος της περιοχής (ρήγµα Düzce, Σχήµα
1). Η επέκταση της πόλης προς τα βόρειοβορειοανατολικά (New City, Σχήµα 2)
τοποθετείται σε επιφανεικούς µικρού πάχους
στιφρούς εδαφικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι
επικάθονται στους σχιστόλιθους και ψαµµίτες
της περιοχής.
Η Düzce αποτελεί µια από τις πιο ενεργά
τεκτονικές περιοχές της Τουρκίας. Το
επίκεντρο του καταστροφικού σεισµού της 12ης
Νοεµβρίου 1999 (Μs7.2) ο οποίος προκάλεσε
πολλές ανθρώπινες απώλειες και εκτεταµένες
αστοχίες στον κτιριακό ιστό της πόλης
τοποθετείται στη γειτονία του οµώνυµου
ρήγµατος της περιοχής (Σχήµα 1). Ένα µόνιµο
δίκτυο οκτώ επιταχυνσιογράφων (DNET array)
υψηλής ευκρίνειας που λειτουργεί από το 2004
ως σήµερα καταγράφει τη σεισµικότητα της
περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από
σεισµούς µικρού µεγέθους και βάθους µε
επίκεντρα στους επιµέρους κλάδους του
ρήγµατος της Βόρειας Ανατόλιας.

Nov 12th 1999
Duzce EQ

Duzce
fault
A

A

B

Clay,
Sand,
silty clay gravels

Andesite, Claystone,
spilite
sandstone

Σχήµα 1: Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής
µελέτης και τυπική γεωλογική τοµή ΑΒ
διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ (Simsek & Dalgic, 1997).
Figure 1: Geology of the investigated area and
typical geological cross-section AB aligned
SW-NE (Simsek & Dalgic, 1997).
2.2 Γεωτεχνικά και γεωφυσικά στοιχεία
Ένας µεγάλος αριθµός δειγµατοληπτικών
γεωτρήσεων (σύνολο 245) βάθους 10 ως 15m
πραγµατοποιήθηκαν για τον γεωτεχνικό
χαρακτηρισµό των εδαφών της πόλης
(MTA/AU, 1999). Εννέα επιπλέον γεωτρήσεις
(SK1-9) οι οποίες έγιναν στη γειτονία των
σταθµών του µόνιµου δικτύου DNET array,
έδωσαν πληροφορία για τους βαθύτερους
εδαφικούς σχηµατισµούς της περιοχής, από 40
ως 90m βάθος (Σχήµα 2).
Οι επιτόπου και εργαστηριακές δοκιµές που
πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα εδάφους των
παραπάνω γεωτρήσεων χρησιµοποιήθηκαν
για την κατάταξη των εδαφών, τον
προσδιορισµό των φυσικών, µηχανικών και
δυναµικών τους ιδιοτήτων, καθώς και των
καµπυλών G-γ-D. Οι ζώνες που περιγράφουν
γεωτεχνικά τους σχηµατισµούς της πόλης
παρουσιάζονται στο Σχήµα 2 (Final Scientific
Project Report MERP, 2006). Η Ζώνη 1, στην
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πιο πυκνοδοµηµένη περιοχή της πόλης,
περιλαµβάνει εδάφη που χαρακτηρίζονται από
λεπτόκοκκη άµµο, ιλύ και άργιλο χαµηλής ως
µέτριας πλαστικότητας (κατηγορία εδάφους Β
κατά EC8). Στη ζώνη αυτή καταγράφηκαν
εκτεταµένα φαινόµενα ρευστοποίησης και οι
περισσότερες αστοχίες στα κτίρια της πόλης
κατά το σεισµό της 12ης Νοεµβρίου του 1999.
Οι περισσότερες γεωτεχνικές και γεωφυσικές
έρευνες στην περιοχή πραγµατοποιήθηκαν
εντός της ζώνης αυτής (Σχήµατα 2 & 3).
Τα γεωµετρικά και δυναµικά χαρακτηριστικά
των εδαφών της πόλης προσδιορίστηκαν από
πλήθος µετρήσεων πεδίου (Σχήµα 3). Η
διασκόπηση
πεδίου
συµπεριλάµβανε
µετρήσεις σεισµικής διάθλασης P- και Sκυµάτων σε 150 θέσεις, µικροθορύβου σε
γραµµική διάταξη οργάνων µε τη µέθοδο
SASW (Nazarian et al., 1983) σε 1 θέση, και
σε κυκλική διάταξη οργάνων µε τη µέθοδο
SPAC (Aki, 1957) σε 1 θέση.

Μετρήσεις µικροθορύβου σε µεµονωµένο
σταθµό καταγραφής (25 στο σύνολο)
εφαρµόζοντας την τεχνική HVSR (Nakamura,
1989) έγιναν από τους Yamanaka et al. (2002)
για τον υπολογισµό της Vs των εδαφών κατά
µήκος τοµής 20km διεύθυνσης Β-Ν.

DZC

8

12

Σεισµική διάθλαση P- και S-κυµάτων (MTA/AU, 1999)
Μέτρηση µικροθορύβου SASW (Rosenblad et al., 2001)
Μέτρηση µικροθορύβου κυκλικής διάταξης - SPAC (Kudo et al., 2001)
Περιοχή µετρήσεων µικροθορύβου HVSR (MTA/AU, 1999)
Μετρήσεις µικροθορύβου HVSR (Yamanaka et al., 2002)
Μετρήσεις µικροθορύβου HVSR (Tromans, 2004)
Μετρήσεις µικροθορύβου HVSR (Scientific Project SRM-DGC, 2007)
Μετρήσεις µικροθορύβου κυκλικής διάταξης - SPAC (Scientific Project SRM-DGC, 2007)

Σχήµα 3: Μετρήσεις πεδίου για τη διασκόπηση
της εδαφικής δοµής της Düzce.
Figure 3: Sites of soil investigation in Düzce.
3. ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΘΟΡΥΒΟΥ
3.1 Μετρήσεις µικροθορύβου
185 γεωτρήσεις 10-15m βάθους (General directorate of Disaster Affairs, 2000)
60 γεωτρήσεις 15m βάθους (University of Ankara, 2001)
9 γεωτρήσεις 40-90m βάθους (Final Scientific Project Report MERP, 2006)
Γεωτεχνικές ζώνες (Final Scientific Project Report MERP, 2006)
Ζώνη 1

Ζώνη 2

Ζώνη 3

Ζώνη 4

Σχήµα 2: ∆ιαθέσιµη γεωτεχνική πληροφορία
στο κεντρικό τµήµα και την επέκταση της
Düzce (New city).
Figure 2: Boreholes and available information
in the broader area of Düzce.
Με τις µετρήσεις σεισµικής διάθλασης
προσδιορίστηκε η Vs των επιφανειακών
σχηµατισµών ως τα 10-15m βάθος σε όλο το
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα (MTA/AU, 1999). Το
βάθος διασκόπησης των µεθόδων SASW
(Rosenblad et al., 2001) και SPAC (Kudo et
al., 2001) έφθασε τα 40m και 1km αντίστοιχα
στις θέσεις εφαρµογής τους (Σχήµα 3).

Νέες µετρήσεις µικροθορύβου (συνολικά 15)
πραγµατοποιήθηκαν για τη µικροζωνική µελέτη
της πόλης Düzce (Ερευνητικό πρόγραµµα
SRM-DGC, 2007) κάνοντας χρήση της
µεθόδου SPAC (Aki, 1957). Οι µετρήσεις
έγιναν σε επιλεγµένες θέσεις στο κέντρο και
την επέκταση της πόλης όπου η πληροφορία
αναφορικά µε την ταχύτητα Vs υπήρξε
ανεπαρκής ή ανύπαρκτη (Σχήµα 3).
Σε όλες τις θέσεις εφαρµογής της µεθόδου
αναπτύχθηκαν κυκλικές διατάξεις διαφόρων
ακτίνων για τη διασκόπηση των σε διαφορετικό
βάθος εδαφών. Η κυκλική διάταξη οργάνων
εξασφάλισε την αζιµουθιακή καταγραφή του
θορύβου από όλες τις κατευθύνσεις.
Οι περισσότερες µετρήσεις έγιναν στο
κέντρο της πόλης εντός της γεωτεχνικής
Ζώνης 1, όπου εµφανίζονται και οι πιο µαλακοί
σχηµατισµοί. Αναλύοντας µε τη µέθοδο SPAC
(Aki, 1957) µόνο την κατακόρυφη συνιστώσα
του θορύβου προσδιορίστηκε η καµπύλη
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σκέδασης της ταχύτητας φάσης των Rayleigh
κυµάτων από την αντιστροφή της οποίας
προέκυψε η µεταβολή της ταχύτητας Vs µε το
βάθος.
3.2 Προσοµοιώµατα ταχύτητας
Μια από τις µετρήσεις µικροθορύβου, θέση 8,
έγινε κοντά στον µόνιµο επιταχυνσιογράφο
DZC που τοποθετείται στον Μετεωρολογικό
σταθµό της πόλης (Σχήµα 3). Οι ταχύτητες
που υπολογίστηκαν στη θέση αυτή µέχρι τα
110m περίπου παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.
Σύµφωνα µε το προσοµοίωµα ταχύτητας τα
πρώτα 8m καλύπτονται από εδαφικές
αποθέσεις µε Vs ως 200m/sec. Ακολουθούν
σχηµατισµοί
που
χαρακτηρίζονται
από
ταχύτητες 300-400m/sec, ενώ κάτω από το
βάθος των 28m εµφανίζονται δύστµητοι
σχηµατισµοί µε ταχύτητες που ξεπερνούν τα
500m/sec. Το προσοµοίωµα ταχύτητας στην
συγκεκριµένη θέση µελέτης επιβεβαιώνεται
από την καλή κατανοµή των επιλυόµενων
πυρήνων µε το βάθος (Σχήµα 4).

al. (2001). Η προβολή των Vs γίνεται µέχρι το
βάθος διασκόπησης της µεθόδου SASW, τα
40m, όπου υπάρχει και διαθέσιµη γεωλογική
και γεωτεχνική πληροφορία στην περιοχή. Τα
πρώτα 13m της εδαφικής στήλης που
υπολογίστηκαν µε την SASW χαρακτηρίζονται
από Vs 110-220m/sec και µέχρι τα 40m οι
ταχύτητες αυξάνονται στα 300 ως 400m/sec.
Από τη σύγκριση προκύπτει ότι οι Vs που
υπολογίστηκαν µε την ανάπτυξη δύο ακτίνων
10 και 30m µε τη µέθοδο SPAC βρίσκονται σε
καλή συµφωνία µε αυτές της µεθόδου SASW.
Η
γεωφυσική
ερµηνεία
του
προσοµοιώµατος
ταχύτητας
στη
θέση
µικροθορύβου 8 έγινε µε βάση τα στοιχεία της
δειγµατοληπτικής
γεώτρησης
SK3.
Ο
επιφανειακός ορίζοντας πάχους 8m που
χαρακτηρίζεται από Vs ως 200m/sec
αντιστοιχεί στον σχηµατισµό της ιλυώδους
αργίλου πάχους 10m που παρουσιάζει τιµές
NSPT µικρότερες του 15. Η αύξηση της Vs σε
τιµές 300-400m/sec ως το βάθος των 28m
περιγράφει τον ίδιο σχηµατισµό ο οποίος
χαρακτηρίζεται από µεγάλες τιµές NSPT λόγω
της παρουσίας ενδιάµεσων στρώσεων άµµου
και αργίλου. Η εµφάνιση δε κροκάλων κάτω
από το βάθος αυτό και τουλάχιστον µέχρι τα
40m, δικαιολογεί την αύξηση της Vs µε τιµές
πάνω από τα 500m/sec.
Μετρήσεις NSPT

Γεωλογία

Βάθος (m)

0

Σχήµα 4: Μεταβολή ταχύτητας Vs και
επιλυόµενοι πυρήνες µε το βάθος στη θέση
του Μετεωρολογικού σταθµού της πόλης
(µέτρηση µικροθορύβου 8, Σχήµα 3).
Figure 4: Vs and Resolving Kernels variation
with depth for the soil formations at the
Meteorological station (site 8, in Figure 3).
Οι εδαφικοί σχηµατισµοί στη θέση του
Μετεωρολογικού σταθµού µελετήθηκαν και στο
πλαίσιο προηγούµενων ερευνών. Το σύνολο
της
διαθέσιµης
πληροφορίας
για
τη
συγκεκριµένη θέση παρουσιάζεται στο Σχήµα
5. Οι ταχύτητες Vs που προέκυψαν από την
ανάλυση του µικροθορύβου στη θέση 8 (Σχήµα
4) προβάλλονται για λόγους σύγκρισης µε
αυτές που προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο
SASW στην ίδια θέση από τους Rosenblad et
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Σχήµα 5: Ταχύτητες Vs και διαθέσιµη
γεωλογική και γεωτεχνική πληροφορία στη
θέση του Μετεωρολογικού σταθµού.
Figure 5: Vs velocities and available geological
and
geotechnical
information
at
the
Meteorological station.
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Η θέση µικροθορύβου 12 τοποθετείται
κοντά
στη
µέτρηση
SPAC
που
πραγµατοποιήθηκε από τους Kudo et al.
(2001), 1km ανατολικά του Μετεωρολογικού
σταθµού της πόλης (Σχήµα 3). Οι ταχύτητες
που προσδιορίστηκαν από την αντιστροφή της
καµπύλης σκέδασης της ταχύτητας φάσης των
Rayleigh κυµάτων στις δύο αυτές θέσεις
προβάλλονται στο Σχήµα 6 µέχρι το βάθος των
90m όπου υπάρχει και διαθέσιµη γεωλογική
και γεωτεχνική πληροφορία στην περιοχή.
Όπως διαπιστώνεται από το σχήµα, η
µεταβολή της ταχύτητας µε το βάθος στη θέση
12 είναι σε γενικές γραµµές παρόµοια µε αυτή
των Kudo et al. (2001). Εξαίρεση αποτελούν τα
επιφανειακά στρώµατα που περιγράφονται
από τους Kudo et al. (2001) ως ένας
σχηµατισµός πάχους 35m και ταχύτητας
260m/sec, η οποία είναι µικρότερη της
σταθµισµένης Vs των στρωµάτων (330m/sec)
που προσδιορίστηκαν µε τη µέτρηση
µικροθορύβου µέχρι το βάθος των 35m. Κάτω
από το βάθος αυτό και µέχρι τουλάχιστον τα
90m οι σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται από
ταχύτητες στο εύρος µεταξύ 370 και 550m/sec,
τιµές που βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τις
τιµές που υπολογίστηκαν από τους Kudo et al.
(2001).
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Σχήµα 6: Ταχύτητες Vs και διαθέσιµη
γεωλογική πληροφορία σε απόσταση 1km
ανατολικά του Μετεωρολογικού σταθµού
(Σχήµα 3).
Figure 6: Vs velocities and available geological
information 1km east of the Meteorological
station (Figure 3).

Παρόµοιες, µε τη θέση µικροθορύβου 12,
τιµές Vs για τους επιφανειακούς σχηµατισµούς
προσδιορίστηκαν και µε τις µεθόδους SPAC
και SASW στη θέση του Μετεωρολογικού
σταθµού (Σχήµα 6). Η παρόµοια διακύµανση
της Vs µεταξύ των δύο θέσεων µελέτης που
απέχουν απόσταση 1km υποδηλώνει πιθανόν
όµοιες συνθήκες ιζηµατογένεσης, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία των
δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων SK3 και SK7
στις θέσεις µικροθορύβου 8 και 12 αντίστοιχα
(Σχήµα 3).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν
αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου
του
µικροθορύβου
στο
Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα της πόλης Düzce στη Β∆
Τουρκία. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για
τη Μικροζωνική µελέτη της πόλης στο πλαίσιο
του Ερευνητικού προγράµµατος SRM-DGC
(2007). Η εδαφική δοµή της πόλης µελετήθηκε
συνολικά από 15 µετρήσεις µικροθορύβου
κυκλικής διάταξης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
SPAC (Aki, 1957). Τα προσοµοιώµατα
ταχύτητας Vs που προέκυψαν από την
ανάλυση του θορύβου συγκρίθηκαν µε αυτά
προηγούµενων διασκοπήσεων πεδίου και
συσχετίστηκαν µε τη διαθέσιµη γεωλογική και
γεωτεχνική πληροφορία στη γειτονία τους.
Το προσοµοίωµα ταχύτητας Vs που
προσδιορίστηκε στη θέση του Μετεωρολογικού
σταθµού της πόλης (θέση µικροθορύβου 8)
δείχνει ότι τουλάχιστον µέχρι το βάθος των
110m εµφανίζονται εδαφικοί σχηµατισµοί µε
Vs που αυξάνονται σταδιακά από την
επιφάνεια προς το βάθος από 200m/sec ως
πάνω από 500m/sec. Οι τιµές αυτές ταχύτητας
βρίσκονται σε καλή συµφωνία µε τις Vs που
υπολογίστηκαν
µε
τη
µέθοδο
SASW
(Rosenblad et al., 2001) στην ίδια θέση, και
γεωφυσικά ερµηνεύονται ικανοποιητικά µε
βάση τα γεωλογικά στοιχεία της γειτονικής
γεώτρησης SK3. Το προσοµοίωµα Vs που
προσδιορίστηκε µε τη µέτρηση µικροθορύβου
12 σε απόσταση 1km ανατολικά του
Μετεωρολογικού σταθµού και βρίσκεται σε
καλή συµφωνία µε τις ταχύτητες Vs των Kudo
et al. (2001) στην ίδια θέση, περιγράφει
γεωλογικούς σχηµατισµούς οι οποίοι δεν
διαφοροποιούνται αισθητά ως προς τη
σύσταση και το πάχος τους σε σχέση µε τη
θέση µικροθορύβου 8, υποδηλώνοντας ίδιες
συνθήκες απόθεσης µεταξύ των δύο θέσεων
µελέτης.
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Τα δύο παραδείγµατα εφαρµογής της
µεθόδου του µικροθορύβου (µέθοδος SPAC)
που παρουσιάστηκαν στην εν λόγω εργασία
αποδεικνύουν τη χρησιµότητα αξιοποίησης του
µόνιµου εδαφικού θορύβου στη διασκόπηση
της εδαφικής δοµής µιας περιοχής και την
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του, κάνοντας
το µικροθόρυβο µια ελκυστική µέθοδο
διασκόπησης εφαρµόσιµη σε πλήθος θεµάτων
γεωτεχνικής σεισµικής µηχανικής.
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