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Abstract

Spectral analysis of seismic data

Charlotta Jaunviksna

Seismic data from two Swedish earthquakes collected by the Swedish National
Seismic Network have been analyzed with the aim to find the plateau amplitude and
corner frequency. The frequency content of recorded body waves has been studied in
an amplitude spectrum to which a model function has been fitted by using a least
squares method. A script that generates the plateau amplitude and corner frequency
as parameters of the model function has been written in MATLAB. The fitting was
successful on data from the bigger of the two earthquakes. Difficulties with finding
initial estimates of the parameters made the data from the second earthquake hard to
analyze with no final parameter estimations as a result. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Jordskalv är något som de flesta av oss inte förknippar med Sverige. Faktum är dock att det 

här sker mellan 500 och 700 mindre skalv per år. Även om de flesta av dem inte känns så är 

de av intresse för forskare inom seismologi. Svenska nationella seismiska nätet (SNSN) 

består av 65 stationer utspridda i Sverige som mäter jordskalv. Vid ett skalv rör sig marken 

med en viss hastighet, vilket kan mätas med en seismograf. Genom att se på hur rörelsen 

förändras över tid kan man ta fram de matematiska komponenter som bland annat används 

när man beräknar vilken magnitud på Richterskalan som jordskalvet har. Syftet med det här 

projektet är att skriva ett datorprogram som med information hämtad från Svenska 

nationella seismiska nätets stationer tar fram dessa komponenter. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Varje år sker cirka 500 till 700 jordskalv i Sverige. Av dessa är det endast i snitt ett skalv 

per år som har en magnitud på över 3.0 på Richterskalan[1]. Trots det är information om de 

övriga skalven av intresse, inte minst för geologer och forskare inom seismologi. 

Information om den seismiska aktiviteten i Sverige är även viktig inom gruvindustrin samt i 

frågan om slutförvaring av kärnbränsle. 

Svenska nationella seismiska nätet (SNSN) samlar dagligen in seismologisk data från 65 

stationer runt om i Sverige. Data samlas in centralt och analyseras vid Institutionen för 

geovetenskaper i Uppsala. Vid varje station finns en seismograf som i tre riktningar mäter 

hastigheten hos inkommande volymvågor i marken. För att bestämma storleken på jordskalv 

studeras amplituden hos de inkommande P- och S-vågorna, det vill säga de longitudinella 

respektive transversella vågorna. I figur 1 visas en visualisering av volymvågorna.  

 
Figur 1 P- och S-vågors utbredning i ett medium [2] 

De inkommande vågorna samplas vid stationen med en bestämd samplingsfrekvens innan 

det skickas för analys. Data integreras därefter från hastighet till förskjutning, varefter den 

fouriertransformeras och kan visualiseras i ett frekvensspektrum med logaritmerade axlar. 

Frekvensspektrumet har ett karakteristiskt utseende som förenklat kan liknas det som fås vid 

fouriertransformering av en fyrkantsvåg[3]. 

 
Figur 2 Amplitudspektrum av en fyrkantsvåg 
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Linjen som går genom spektrumet i figur 2 kan teoretiskt beskrivas med Boatwrights formel 

A(f) =
Ω0

(1+(f fc⁄ )γn)1 γ⁄    (1) 

där A står för spektralamplituden, f för frekvensen och Ω0 för platåamplituden som är 

proportionell mot det skalära seismiska momentet M0. Det skalära seismiska momentet 

används vid beräkning av momentmagnituden MW, vilket är ett mått på skalvets storlek 

baserat på hur mycket energi som frigörs. Hörnfrekvensen fc definieras som skärningen 

mellan asymptoten till platån i spektrumet och asymptoten till där frekvensamplituden avtar 

med en faktor f −n. Exponenten γ beror på hur skarpt hörn linjen har och n varierar beroende 

på i vilken takt skalvets amplitud avtar för höga frekvenser[4]. 

Vid framtagning av jordskalvs magnitud är alltså platåamplituden intressant. Denna ses 

utmärkt i figur 2 och är den spektralamplitud som P- eller S-vågen har för låga frekvenser i 

frekvensspektrumet. Hörnfrekvensen, även den utmärkt i figur 2, ger information om 

jordskalvskällan. Platåamplitud och hörnfrekvens kan med en invers metod bestämmas 

genom att en parametriserad modellfunktion anpassas till mätdata beskrivande 

amplitudspektrumet. I projektet ska, med minsta kvadratanpassning, parametrarna  fc och 

Ω0 bestämmas genom att anpassa Boatwrights formel till ett frekvensspektrum av insamlad 

vågformsdata. 

1.2 Mål 

Projektets slutprodukt kommer att bestå av ett program skrivet i MATLAB som med en 

given modellfunktion anpassad till jordskalvsdata genererar information om skalvets 

platåamplitud samt hörnfrekvens. Koden för kurvanpassningen ska vara automatiserad så att 

programmet ska kunna analysera amplitudspektra med olika bandbredd inom flera olika 

frekvensområden. För att programkoden ska kunna implementeras i andra datorspråk skall 

denna skrivas med så få inbyggda MATLAB-funktioner som möjligt. Till förfogande för 

jämförelse finns parametervärden från en tidigare analys gjord av SNSN. 

2 Teori 

2.1 Minsta kvadratanpassning 

Minsta kvadratanpassning är en metod som används vid lösning av inversa problem som 

uppstår då man vill anpassa en modellfunktion till mätdata. Anpassningen görs vid minsta 

kvadratanpassning genom att minimera summan av kvadratfelen mellan funktion och 

datapunkter. Anta att vi har mätvärdena (xi ∶  yi ±  ui) där ui står för mätosäkerheten hos 

värdet yi i punkten xi, och modellfunktionen f(p1, … , pn ;  xi) där p står för parametrarna. 

Kvadratsumman S ges då av 

S(𝐩 + 𝛅) = ∑ [f(p1, … , pn; xi) − yi]
2

i    (2) 

 

2.1.1 Levenberg-Marquardt 

Levenberg-Marquardts metod är en form av minsta kvadratanpassning som ofta används för 

att lösa problem med icke-linjära modellfunktioner. Denna är i sin tur en kombination av två 

andra metoder; Newton Gauss-metoden och gradientmetoden. Nedan kommer ett 

sammadrag av metodbeskrivningen som finns att hitta i [5] och [6].   
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Algoritmen för Levenberg-Marquardt utförs iterativt och för att minimera kvadratsumman S 

i ekvation 2 anges först en initialgissning av parametrarna som 𝐩 = (p1, … , pn). Vid varje 

iteration byts de aktuella parametervärdena ut mot en ny estimering 𝐩 + 𝛅. 

Modellfunktionen approximeras linjärt och kan då skrivas på formen 

f(𝐩 + 𝛅 ; xi) ≈ f(𝐩 ;  xi) + Ji𝛅   (3) 

där Ji står för modellfunktionens Jakobian innehållande derivatorna av modellfunktionen i 

punkten xi med avseende på parametrarna 𝐩. Ekvationen för denna ges av 

 Ji =
∂f(𝐩 ; xi)

∂𝐩
      (4) 

Ekvation 3 insatt i ekvation 2 ger att kvadratsumman S för parametersestimeringen 𝐩 + 𝛅 

kan skrivas som 

S(𝐩 + 𝛅) = ∑ [y𝑖 − f(𝐩 ; xi) − Ji𝛅]2
i    (5) 

vilket på vektorform blir 

S(𝐩 + 𝛅) ≈ ||𝐲 − 𝐟(𝐩) − 𝐉𝛅||2   (6) 

Deriveras ekvation 5 med avseende på 𝛅 och sätts lika med noll erhålls 

 (𝐉T𝐉)𝛅 = 𝐉T[𝐲 − 𝐟(𝐩)]    (7) 

vilket ger ett linjärt ekvationssystem ur vilket 𝛅 kan lösas. Genom att lägga till en 

dämpningsfaktor λ multiplicerad med en matris innehållande diagonalen i 𝐉T𝐉 i parentesen i 

vänsterledet i ekvation 6 erhålls 

 (𝐉T𝐉 + λ𝐝𝐢𝐚𝐠(𝐉T𝐉))𝛅 = 𝐉T[𝐲 − 𝐟(𝐩)]    (8) 

vilket är det slutgiltiga uttrycket för Levenberg-Marquardt-metodens ekvationssystem. Med 

gradientmetoden uppdateras steget 𝛅 i parametrarna i motsatt riktning från gradienten till 

kvadratsumman medan man vid användning av Newton-Gauss-metoden antar att 

kvadratsumman är kvadratisk i parametrarna nära minimum. Värdet på λ bestämmer 

inverkan från olika metoderna. Ett stort värde på λ resulterar i att ett steg baseras på 

gradientmetoden medan man för små värden på λ erhåller en algoritm som uppför sig mer 

likt Newton Gauss-metoden. 

2.1.2 Parameterfel  

Det asymptotiska standardfelet är ett sätt att mäta felet i de estimerade parametrarna. 

Standardfelet beskriver hur oväntade förändringar i datapunkterna fortplantas i parametrarna 

och ges av 

σp = √
S

N−n
𝐝𝐢𝐚𝐠((𝐉𝐓𝐉)−𝟏)    (9) 

där S står för kvadratsumman, N för antal datapunkter och n för antal estimerade 

parametrar[7]. 
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2.2 Fast Fourier Transform (FFT) 

Vid spektralanalys av jordskalvsdata studeras frekvensinnehållet hos en tidsdiskret signal 

med vågdata. För att göra detta används fouriertransformering. Nedan följer en 

sammanfattning av innehållet i [8] beskrivande disket fouriertransformering: 

Fouriertransformen av begränsade tidsdiskreta signaler definieras som 

X(ω) = ∑ x[k]e−jωkN−1
k=0     (10) 

där X står för fouriertransformen av punkten x med tidsindex k, där 0 ≤ k < N. Ekvation 10 

ger en kontinuerlig periodisk funktion med frekvensen ω. För att lagra denna digitalt 

samplas den i frekvensdomänen. Denna diskreta fouriertransformering kallas DFT. Diskret 

fouriertransformering av funktionen X(ω) leder till en diskret funktion i frekvensdomänen 

med frekvensindex r, där 0 ≤ r < M. Funktionen är periodisk med frekvensen ω = 2πr M⁄  

och kan uttryckas som 

 X[r] = ∑ x[k]e−j2πkr/MN−1
k=0     (11) 

Genom att anta N = M och dela upp funktionen X[r] i jämna och udda termer erhålls 

uttrycket 

X[r] = ∑ x[k]e−j2πkr/NN−1
k=0,2,4,… + ∑ x[k]e−j2πkr/NN−1

k=1,3,5,…   (12) 

Definieras g[k] = x[2k] och h[k] = x[2k + 1] och sätts in i ekvation 12 erhålls 

X[r] =  ∑ g[k]e−j2πkr/(N/2)N/2−1
k=0 + e−j2πkr/N ∑ h[k]e−j2πkr/(N/2)N/2−1

k=0  (13) 

vilket kan skrivas som 

 X[r] = G[r] + e−j2πkr/NH[r]    (14) 

Funktionerna G[r] och H[r] i ekvation 14 kan återigen delas upp i jämna och udda termer 

och är antalet sampel i DFT:n en potens av två kan proceduren upprepas till det att 

summorna endast innehåller två termer. Denna algoritm kallas Fast Fourier Transform 

(FFT) och är en effektiviserad variant av DFT. Vid fouriertransformering av en tidsdiskret 

begränsad signal är ofta FFT att föredra framför DFT då denna vid slutberäkningen endast 

kräver 5N log2 N operationer jämfört med 8N2 operationer vid beräkning med DFT. 

3 Metod 

3.1 Förbehandling av data 

Två mängder data från två skilda skalv analyserades vid framtagning av programmet som 

genom minsta kvadratanpassning skulle generera skalvets platåamplitud och hörnfrekvens. 

Det första skalvet hade en magnitud på 4.1 och det andra skalvet hade en magnitud på 2.03. 

Från det att vågdata registreras vid stationerna i SNSN till att de kan framställas i ett 

amplitudspektrum måste det genomgå en rad modifieringar. 

3.1.1 Insamling och konvertering 

När en våg kommer in till en av seismograferna i nätet registrerar en sensor hastigheten hos 

markrörelsen och genererar en till rörelsen proportionell spänningssignal. Denna analoga 
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signal digitaliseras genom att den samplas av en digitizer med en samplingsfrekvens på 100 

alternativt 200 Hz. De samplade datapunkterna skickas via uppringbart modem eller internet 

in till Institutionen för geovetenskaper för analys. I figur 3 visas en plot av data från en P- 

och S-våg mätta i vertikalled. Enheten på data som strömmar in är angiven i antal händelser 

och för att konvertera tillbaka data till hastighet krävs kännedom om digitizerns förstärkning 

samt sensorns känslighet. Digitizerns förstärkning anges i V/händelse, sensorns känslighet i 

V/m/s.  

 

Figur 3 Vågformsdata samplad i 100 Hz med P och S-våg utmärkta  

3.1.2 Fönstring  

Ibland kan man vid filtrering och fouriertransformering av diskreta signaler få oönskade 

överslängseffekter vid första och sista sampel orsakade av att dessa punkter inte ligger runt 

signalens DC-nivå. Detta kan motverkas med så kallad fönstring. Fönstring innebär att 

signalen i tidsdomänen multipliceras med en fönsterfunktion som tvingar ner signalens 

ändar till DC-nivån. I projektet används en fönsterfunktion av typen Tukey, även kallad 

tapered cosine. Denna består av en ett rektangulärt pulståg med de första och sista 

specificerade procenten formade som en cosinusfunktion. Denna multipliceras med signalen 

som i stort förblir oförändrad men vars ändar planar ut mot DC-nivån. I figur 4 visas 

fönsterfunktionen Tukey med olika procentandelar formade som en cosinusfunktion. 

Figur 4 Fönstringsfunktion av typen Tukey med varierad andel cosinusutseende 
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3.1.3 Filtrering 

Vid analys av data från jordskalv med stor magnitud kan man bortse från bidraget orsakat av 

bakgrundsbrus. Detta är dock något man måste ta hänsyn till då skalvet är av mindre storlek. 

Bakgrundsbruset, som ofta består av havsvågor, har en periodtid på mellan 1 och 5 sekunder 

vilket ger bidrag i frekvensamplituden för en frekvens på mellan 0.2 och 1 Hz. Amplituden 

hos bruset är vid stora skalv liten relativt P- och S-vågornas amplitud. Vid mindre skalv kan 

det dock vara svårt att i signalen urskilja vad som är brus och vad som är vågformsdata. 

Genom filtrering med ett högpassfilter kan lågfrekvent brus skiljas från signalen för att få en 

mer tydligt framträdande P- och S-våg. Ett exempel på hur ofiltrerad respektive filtrerad 

data kan se ut visas i figur 5. Gränsfrekvensen för filtret måste välja så att denna ligger 

under hörnfrekvensen för vågen. 

 

Figur 5 Ofiltrerad respektive fönstrad och filtrerad data skalv med magnitud M = 2.03 

 

3.2 Val av modellfunktion 

Flera modellfunktioner undersöktes för anpassning till data. Samtliga modeller baserades på 

Boatwrights allmänna formel i ekvation 1, avsnitt 1.1, och innehöll de sökta parametrarna 

Ω0 och fc. Det som varierades var exponenten γ. Exponenten n sattes vid samtliga fall av 

modellanpassningarna till värdena 1, 2 och 3. 

Följande modellfunktioner undersöktes 

A(f) =
Ω0

1+(f fc⁄ )n   (I)  

 A(f) =
Ω0

1+(fn Fc⁄ )
   (II) 

A(f) =
Ω0

(1+(f fC⁄ )2n)1 2⁄    (III) 

A(f) = log10
Ω0

(1+(f fC⁄ )2n)1 2⁄    (IV) 
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I modell II gjordes en substitution av parametern fc så att Fc = fc
n

. Parametern fc kom 

nämligen ibland att konvergera mot ett negativt värde. Substitutionen gjordes för att 

förhindra att parametern skulle konvergera mot en negativ rot av fc
n
 då n = 2. Valet av γ 

som 1 i stället för 2 visade sig ge en sämre anpassning vilket gjorde att fokus valdes att 

läggas på modell III och IV. Då γ =  2 erhölls ett tydligare hörn i modellfunktionen vilket 

gav en bättre anpassning till data. 

Vid test av modell IV logarimerades datavärdena efter vilka modellanpassningen gjordes. 

Detta med motiveringen att funktionen som skulle anpassas så den följde data i en graf med 

logaritmerade axlar. Modellanpassning med modell IV för n = 3 fungerade bra men inte alls 

för n = 1 och n = 2. 

Modellerna testades vid olika skeden under arbetets gång och slutligen beslöts att använda 

modell III. Detta med motiveringen att den generellt sett gav bäst modellanpassningar.  

3.3 Implementering i MATLAB 

I det här avsnittet beskrivs hur implementering av Levenberg-Marquardt-metoden gjordes i 

MATLAB samt den förbehandling av data som gjordes innan modellanpassning. 

3.3.1 Framtagning av amplitudspektrum 

Datafilerna innehöll rådata i form av kolonner med amplitudvärden angivna i antal 

händelser. Ett mappsystem upprättades där filerna sorterades efter skalv, namn på 

mätstationen samt efter vilken samplingsfrekvens som data samplats med. Filerna döptes 

efter station samt efter vilken komponent av vågen de innehöll: E för öst-västlig, N för nord-

sydlig och Z för vertikal. En lista med digitizerns förstärkning och sensorns känslighet hos 

seismograferna vid de olika stationerna ordnades i ett lättöverskådligt dokument. 

Information om vilka data som skulle analyseras specificerades genom att användaren i 

början av programmet fick mata in namnet på datafilen. Användaren fick även ange värden 

för digitizerns förstärkning, sensorns känslighet samt med vilken samplingsfrekvens som 

data samplats med.  

Data skannades in från den angivna filen och samtliga värden lagrades i en vektor. Genom 

att subtrahera medelvärdet togs signalens DC-komponent bort. Med MATLABs inbyggda 

funktion tukey fönstrades signalen så att dess första och sista 5 procent planade ut mot en 

amplitud lika med noll. 

 

Ett sjätte ordningens högpassfilter av typen Butterworth desginades. Gränsfrekvensen för 

filtret valdes vid analys av värden från det stora skalvet till 1 Hz medan det för det mindre 

skalvets valdes till 4 Hz. Vid val av gränsfrekvens. 

För att skilja vågdata från en specifik våg ur datavektorn skapades en dialogruta där 

användaren ombads ange startpunkt för vågen samt för hur många sampel som analysen 

skulle innefatta. En plot av samma typ som i figur 3 möjliggjorde för användaren att zooma 

in för att lättare urskilja vågens start- och slutpunkt på x-axeln. Av hänsyn till att 

datasamplen senare skulle Fast-Fourier-transformeras ombads användaren att välja 2n antal 

sampel (dvs. 128, 256 eller 512) för analys. En mer ingående förklaring till varför finns att 

läsa i avsnitt 2.2. Användaren ombads även här att specificera vågtypen. Utifrån 

informationen angiven i dialogrutan trunkerades datavektorn. Den nya datavektorn innehöll 

därefter endast information om den specificerade P- eller S-vågen. 

 

Enheten på amplituden i datavektorn konverterades från antal händelser till hastighet genom 
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multiplikation med digitizerns förstärkning avgiven i V/händelse samt division med 

sensorns känslighet angiven i V/m/s. En tidsvektor definierades med avseende på den 

angivna samplingsfrekvensen fs genom att en vektor med jämnt utspridda värden mellan 0 

och T = 1/fs med samma längd som datavektorn skapades. För att få amplituden uttryckt i 

markens förskjutning i meter integrerades hastighetsdata kumulativt med MATLABS 

inbyggda funktion cumtrapz. Återigen subtraherades DC-komponenten från data och 

signalen fönstrades. 

Med MATLAB-funktionen fft Fast-Fourier-transformerades den tidsdiskreta vågsignalen 

vilket resulterade i en vektor innehållande komplexa värden. Absolutbeloppet av denna 

vektor skulle komma att ge spektralamplituden i ett dubbelsidigt spektrum. Då ett 

enkelsidigt spektrum var det sökta så beräknades spektralamplituden genom att elementvis 

ta absolutbeloppet av halva vektorn och multiplicera elementen med 2. Det resulterade i en 

hälften så lång vektor innehållande datapunkter för ett amplitudspektrum. En frekvensvektor 

som gick mellan 0 och fs/2 definierades. Spektralamplituden plottades därefter mot 

frekvensvektorn i ett frekvensspektrum med logarimerade axlar.  

 

Figur 6 Amplitudspektrum beskrivande frekvensinnehållet i en P-våg  

Inverkan från högpassfiltreringen gav en låg spektralamplitud för låga frekvenser. Detta kan 

ses i figur 6. För att kunna anpassa modellfunktionen till data krävdes ett platåutseende mer 

likt det i figur 2, avsnitt 1.1. I det spektrumet ses en relativt konstant spektralamplitud för 

låga frekvenser. Frekvensvektorn och vektorn innehållande amplituderna trunkerades därför 

nedtill vid en frekvens som låg något över filtrets gränsfrekvens. Då anpassningen efter 

amplitudspektrumet skulle göras med avseende på platåamplitud och hörnfrekvens 

behövdes inte heller datapunkterna för de högsta frekvenserna ingå i anpassningen. 

Frekvensvektorn och vektorn med data trunkerades där med även upptill vid frekvensen 

fs/4 så att endast en väsentlig mängd data ingick i modellanpassningen.  

Där med hade ett intervall av frekvensspektrumet med vågdata tagits fram, på vilken en 

modellanpassning kunde göras. 
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3.3.2 Algoritm med Levenberg-Marquardt 

Vid implementering av Levenberg-Marquardt-metoden användes en algoritm skriven för 

kalibrering av kameraparametrar, hämtad från [9]. Denna modifierades för att passa 

projektets ändamål. Nedan kommer en beskrivning av hur implementering av metoden, som 

finns beskriven i avsnitt 2.1.1, gjordes.  

Maximala antalet iterationer n_iters angavs för vilka algorimen skulle köras med en for-loop 

om inte ett senare beskrivet konvergenskriterium i parametrarna uppfyllts. 

Initialgissningarna för parametrarna med namn omega_est och fc_est valdes enligt följande: 

Platåamplituden sattes till den första datapunkten i amplitudspektrumet och då kännedom 

om hörnfrekvensens storleksordning fanns från en tidigare analys gjord av SNSN valdes 

denna till 1. Ett initialvärde på 0.01 sattes för dämpningsfaktorn λ. 

Modellfunktionen uttrycktes explicit och med parametrarna omega_est och fc_est 

beräknades värden för denna med avseende på frekvensvektorn f. Värdena lagrades i en 

vektor med namnet amp_est. Felet mellan funktionsvärdena och datapunkterna beskrivande 

amplitudspektrumet beräknades genom att vektorn amp_est subtraherades från vektorn med 

datapunkter. Felen lagrades i en vektor med namnet d. Kvadratsumman e beräknades genom 

att ta skalärprodukten av vektorn d med sig själv. 

Modellfunktionens derivator med avseende på parametrarna uttrycktes explicit i en matris. 

Jakobianen J beräknades därefter elementvis med en for-loop som beräknade derivatorna av 

modellfunktionen för varje frekvens i frekvensvektorn. Detta resulterade i en jakobian med 

två kolonner och lika många rader som antal datapunkter.  

En approximation av modellfunktionens hessian-matris innehållande andraderivatorna med 

avseende på omega_est och fc_est beräknades genom att multiplicera jakobianens 

transponat med jakobianen själv. Denna döptes till H. En ny matris med namnet H_lm 

skapades där H adderades med sin diagonal multiplicerad med dämpningsfaktorn λ. Där 

med fanns alla delar i ekvation 8, avsnitt 2.1.1, som beskriver det linjära ekvationssystem 

för vilken steget i nästa parameterestimatimering kan lösas ut. Uttryckt med beteckningar 

angivna i denna MATLAB-implementering blir ekvationen  

 H_lm*dp = J’d(:) 

där dp står för steget i vilken riktning och storlek som parametrarna ska uppdateras. I 

algoritmen togs steget fram med beräkningen 

dp = H_lm\(J'*d(:)) 

 

där dp blev en vektor innehållande två element. I detta steg uppstod problemet att den 

approximerade hessianen H_lm innehöll ett element i diagonalen så litet att en MATLAB-

varning utfärdades om att denna var nära på singulär och där med icke-inverterbar. Detta 

löstes genom att skapa en så kallad pseudoinvers, vilket är en generaliserad version av den 

inversen. [ref wiki moore-penrose] Denna togs fram genom att studera MATLABs inbyggda 

funktion pinv för skapandet av pseudoinverser varefter kod skrevs så pseudoinversen till 

H_lm beräknades och namngavs H_lm_pinv. Pseudoinversen beräknades med hjälp av 

singulätvärdesuppdelning av matrisen H_lm. Denna uppdelning gav vid inverteringen en 

hanterbar matris. Beräkningen av paramtersteget blev i stället uttryckt som 

 

dp = H_lm_pinv*(J'*d(:)) 
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De uppdaterade parametrarna beräknades genom att addera omega_est med det första 

elementet i dp och fc_med det andra. Dessa nya parametrar fick namnen omega_lm och 

fc_lm. En vektor amp_est_lm beräknades med modellfunktionen och de nya uppdaterade 

parametrarna varefter kvadratfelet e_lm beräknades, båda beräkningarna enligt samma 

procedur som tidigare. 

 

Med en if-sats undersöktes om felet e_lm beräknat med de uppdaterade parametrarna var 

mindre än felet e. I fallet där detta stämde skrevs omega_est, fc_est och e över med de nya 

uppdaterade värdena lagrade i omega_lm, fc_lm och e_lm. Dämpningsfaktorn λ minskades 

med en faktor 10 för att få ett beteende mer likt Newton Gauss-metoden som antar att felet e 

minskar kvadratiskt nära mininum. Därefter uppdaterades jakobianen och kvadratfelet efter 

de nya parametrarna och proceduren upprepades på nytt. 

 

Var det nya felet e_lm däremot större än e behöll parametrarna omega_est och fc_est sina 

gamla värden och dämpningsfaktorn λ ökades i stället på med 10 procent. Detta för att få ett 

beteende mer likt gradientmetoden vars parametrar uppdateras i motsatt riktning mot 

gradienten av kvadratfelet. I detta fall uppdaterades inte jakobianen eller kvadratfelet men 

lösning av ekvationssystemet gav ändå nya värden på parametrar och kvadratfel tack vare 

ökningen av λ. 

 

Ett konvergenskriterium lades in så att parameteruppdateringen gjordes tills det att 

skillnaden mellan den nya parameterestimeringen och de tidigare parametervärdena var 

mindre än 1 procent. Annars upprepades proceduren tills det maximala antalet iterationer 

n_iters slutförts. 

3.3.3 Visualisering av resultat 

Med de slutgiltiga värdena på parametrarna beräknades spektralamplituden som sedan 

plottades mot frekvensen i ett frekvensspektrum tillsammans med vektorn med datapunkter 

beskrivande frekvensinnehållet i den våg som analyserats. 

 

Vid varje iteration av algoritmen sparades succesivt parameterestimationerna omega_lm och 

fc_lm och kvadratfel e_lm i vektorer. Vad som skulle studeras var hur parametervärdena 

förändrades med antalet utförda iterationer samt hur summan av kvadratfelen förändrades 

beroende på parametervärde; det första för att se om parametern konvergerade mot ett 

specifikt värde och det senare för att kontrollera att summan av kvadratfelen gick mot ett 

minimum. 

4 Resultat  

På grund av den stora mängd data som analyserats presenteras i denna resultatdel endast ett 

exempel på en programkörning. Denna körning gav bäst resultat i parametrarna jämfört med 

värdena från den tidigare analysen utförd av Svenska Nationella Seismologiska Nätet.  

I figur 7 visas ett amplitudspektrum med modellanpassning gjord med Boatwrights formel 

på data beskrivande spektralamplituden för en P-våg från skalvet med magnitud 4.1. 

Vågdata är samplade med samplingsfrekvensen 100 Hz vid stationen "fal" och består av 512 

sampel. Modellanpassningen är gjord på datapunkter mellan frekvenserna 1.1 Hz och 25 Hz. 

Exponenten n i modellfunktionen går från 1 till 3 och γ hålls konstant 2. 
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Figur 7 Amplitudspektrum med modellanpassning 

I figur 7 ser modellanpassningarna med n = 2 och n = 3 ut att följa varandra relativt nära för 

höga frekvenser. I figur 8 visas samma amplitudspektrum som i figur 7 men med 

logaritmerade axlar. Vid jämförelse med av figurerna kan man se att skillnaderna mellan 

modellanpassningarna syns bättre i grafen med logarimerade axlar. I det fallet ser man att 

den bästa modellanpassningen fås då n = 3. 

 

Figur 8 Logaritmerat amplitudspektrum med modellanpassning 

Vid modellanpassning då n = 1 erhålls inte något platåutseende vid låga frekvenser. Detta 

ses i figur 8 som den gröna linje som avtar konstant genom hela spektrumet. Denna 

observation gäller även vid modellanpassning med n = 1 till data från övriga stationer.  
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I tabell 1 listas de slutliga parametervärdena tillsammans med värden framtagna vid en 

tidigare analys på samma vågdata gjord av SNSN. För n = 1 har hörnfrekvensen ett värde 

som inte ingår i intervallet av frekvenserna för de data som användes i modellanpassningen. 

Detta skedde även vid analys av data från övriga stationer och gör att resultatet för 

anpassning då n = 1 inte kan bedömas som realistiskt. Parametern för hörnfrekvensen har av 

figur 7 att döma konvergerat mot ett frekvensvärde som inte ingår i amplitudspektrumet till 

vilken anpassningen gjordes. 

För n = 2 och n = 3 hamnar dock platåamplitud och hörnfrekvens på värden i samma 

storleksordning som vid tidigare analys. Detta gäller även vid analys av övriga data. 

 

Tabell 1 Framtagna parametervärden och asymptotiska standardfel 

Stationens namn: fal  

Vågkomponent: Z 

Vågtyp: P 

Modell: A(f) =
Ω0

(1+(f fC⁄ )2n)1 2⁄  

n 𝛀𝟎,𝐒𝐍𝐒𝐍 𝛀𝟎 𝛔𝛀𝟎
 𝛔𝐫𝐞𝐥 (%) 𝐟𝐜,𝐒𝐍𝐒𝐍 𝐟𝐜 𝛔𝐟𝐜

 𝛔𝐫𝐞𝐥 (%) 

Antal 

iterationer 

(max=1000) 

1 6-170E-07   
5.1601e-

07   

6.2519e-

07 
121.16 3.5 0.42075 0.53159      126.34 28 

2 6.872E-07   
1.2295e-

07   

8.8772e-

09   
7.2203     3.5 3.386       0.24763      7.3133 41 

3 4.402E-07   
1.0158e-

07 

6.2037e-

09 
6.1074 5.0 4.7609 0.25412 5.3377 49 

 

I figur 9 visas summan av kvadratfelen plottade mot de estimerade parametrarna i varje 

iteration. Kvadratsumman konvergerar i samtliga fall mot minimum vilket har bekräftats 

genom att med en markör i plotten kontrollera slutpunkten av kurvan. Denna hamnade i 

samtliga fall med det slutgiltiga parametervärdet som x-värde och det slutgiltiga kvadratfelet 

som y-värde, längst ned i graferna. Dämpningsfaktorn λ reglerar i algoritmen inverkan från 

Newton Gauss-metoden och gradientmetoden, vilka väljer steget i parameteruppdateringen 

olika. Detta kan förklara de ojämna hopp som syns i graferna i figur 8. Parametrervärdena är 

därtill inte alltid strikt växande eller strikt avtagande vid uppdateringarna. Då x-axeln inte 

visar parameterestimationerna i den ordning de togs fram, utan sorterade efter storlek, har 

även det en inverkan på grafernas utseende i form av att kurvan i grafen ibland går från ett 

högre x-värde till ett lägre. 
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Figur 9 Summan av kvadratfelen plottade mot de estimerade parametrarna 

I samtliga fall ger anpassning med n = 2 och n = 3 de bästa resultaten vid analys av skalvet 

med magnitud 4.1. Modellanpassningen med n = 1 ger resultat utanför vad som är 

godtagbart. Från analys av data tillhörande skalvet med magnitud 2.03 saknas resultat. 

5 Diskussion 

5.1 Modell med n = 1 
Modellanpassningen då n = 1 misslyckades i det avseende att minst en av parametrarna 

konvergerade mot ett värde som inte fanns i intervallet av datapunkter använda i 

modellanpassningen. I figur 7 ses dock att kvadratsumman konvergerar mot ett minimum 

för de parametervärden som togs fram. Detta tyder på att det för kvadratsumman finns flera 

minimum och där med flera lösningar till det ekvationssystem som löstes när steget i 

parameteruppdateringen togs fram. Kvadratsumman kan då konvergera mot ett lokalt 

minimum i stället för globalt, som skulle givit de rätta parametervärdena[10]. Detta uppstår 

då ekvationssystemet beskrivande problemet är överbestämt, vilket är det generella fallet vid 

lösning av inversa problem. Är initialgissningarna tillräckligt nära de slutgiltiga värdena 

konvergerar dock kvadratsumman mot rätt minimum. Algoritmen var för den valda 

modellen känslig för valen av initialgissningar av parametrarna och för n = 1 hittades inte 

den rätta initialgissningen för en lyckad anpassning. 

5.2 Analys av mindre skalv 
Vid analys av skalvet med magnitud 2.03 konvergerade inte parametrarna mot något nytt 

värde, utan stannade i de flesta fall vid sitt initialvärde. Svårigheten att anpassa 

modellfunktionen till skalv med av mindre storlek kan ha att göra att med att 

hörnfrekvensen blir större ju lägre magnitud ett jordskalv har. Detta resulterar i ett 

frekvensspektrum med lång platå och där spektralamplituden sedan avtar väldigt snabbt vid 

höga frekvenser. Detta gör det svårt att anpassa modellfunktionen till data eftersom dess 

lutning är begränsad. För att göra en anpassning på vågdata från mindre skalv krävs att den 

är samplad med en högre samplingsfrekvens. På så sätt fås fler datapunkter för de höga 

frekvenserna i amplitudspektrumet. 
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5.3 Alternativa modeller 

I avsnitt 3.2 listas de modellfunktioner som testades under arbetets gång. Vid vissa analyser 

fanns fördelar med de modeller som valdes bort. Den logarimerade modellfunktionen som 

anges i avsnitt 3.2 gav till exempel för vissa anpassningar med n = 3 värden nära de från 

analysen gjord av SNSN. I framtiden kan denna modell undersökas närmare. Det 

övergripande resultatet var dock att den slutgiltigt valda modellen gav bäst anpassningar till 

data.  

Vid användandet av den logarimerade modellfunktionen testades även att logarimera 

frekvensvektorn samt parametern för hörnfrekvensen. Detta med motiveringen att teoretiskt 

försöka skapa värden fördelade som om de vore plottade mot logaritmerade axlar. Denna 

metod gav dock inga resultat av värde, men även här kan en djupare analys göras i 

framtiden.  

5.4 Förbättringar 

Automatisering kan göras i stora delar av programmet. Exempel på detta är hur 

initialvärdena väljs. I nuläget sätts dessa till ett fast värde innan körning. För parametern Ω0 

baseras det på första datapunkten i vektorn med spektralamplituder och för fc baseras det på 

att 1 har visat sig fungera vid analys av värden från ett specifikt skalv med 4.1. Genom att ta 

fram ett intervall för vilka värden spektralamplituden varierar mellan i platån skulle man i 

stället kunna beräkna var amplituden börjar avta och sätta initialgissningen för fc till den 

frekvens som korresponderar mot det värdet.  

Trunkering av datavektorn inför modellanpassningen görs i nuläget automatiskt. 

Datapunkterna för vilken anpassningen görs på kan dock väljas ut på ett smidigare sätt. För 

att koden ska kunna generaliseras fungerar inte den övre gränsen på  fs/4 som används i 

nuläget. Detta var en gräns som gick att använda vid analys av det stora skalvet. För att 

skilja ut vilken del av amplitudspektrumet som är intressant för analys krävs att man 

beräknar när amplitudspektrumet har sin nedåtgång och att man därefter får med en 

tillräckligt stor bit av dess avtagande del för att hörnfrekvensen ska kunna tas fram. 

Beräkning av konfidensintervallet för de framtagna parametrarna kan genomföras om 

trovärdigheten i det asymptotiska standardfelet kan fastställas. På grund av tidsbrist i 

projektet saknas kunskap om hur detta görs. 

6 Slutsats 
Ett program som utför modellanpassning av Boatwrights formel med minsta-kvadrat-

metoden har skrivits i MATLAB. Programmet genererar hörnfrekvens och platåamplitud 

som parametrar i modellfunktionen anpassad till jordskalvsdata. Osäkerheten i värdena hos 

parametrarna är i dagsläget inte bestämt.  Programstrukturen är bra men justeringar av dess 

innehåll är nödvändiga för att göra det mer användarvänligt samt för att öka tillförlitligheten 

i de framtagna parametervärdena. 
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Appendix 

Programkod Boatwright.m 
clear all 

  

% Data information input from user 

fileinput = input('Name of data file: ','s');           % Data file name 

filename = [fileinput,'.dat'];                             

gain = input('Gain of digitizer (V/count): ');          % Gain of digitizer (V/count) 

sensitivity = input('Sensitivity of sensor (V/m/s): '); % Sensitivity of sensor 

(V/m/s) 

fs = input('Sampling frequency (Hz): ');                % Sampling frequency (Hz) 

  

%%%%%%%% Import data from text file %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

file = ['C:\Users\Dell\Desktop\Skolan\VT15\Självständigt arbete i teknisk fysik\Mitt 

material\Data\Datamängd 1 100 Hz\',filename]; 

delimiter = ''; 

formatSpec = '%f%[^\n\r]';      % Format string for each line of text: 

                                % column1: double (%f) 

fileID = fopen(file,'r');   % Open the text file 

% Read columns of data according to format string 

dataArray = textscan(fileID, formatSpec, 'Delimiter', delimiter, 'EmptyValue' ,NaN, 

'ReturnOnError', false); 

fclose(fileID);     % Close the text file 

data1 = dataArray{:, 1};                         % Allocate imported array to column 

variable names 

clearvars file delimiter formatSpec ...  

          fileID dataArray ans;                  % Clear temporary variables 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

data2 = data1-mean(data1);      % Subtract the DC-component from raw data 

  

% Tape the 5 first and last percent of the signal with cosine function 

tape = tukeywin(length(data2),0.1); 

data = tape.*data2; 

  

% Substract noice through high-pass filtering 

fc_l = 1;                      % Cut-off frequency (Hz) 

fn_l = fc_l/(fs/2);            % Compute normalized cut-off frequencies  

[b,a] = butter(6,fn_l,'high');  

data = filter(b,a,data);       % Filtered datavector 

  

% Plot uncut data vector before and after taping and filtering 

figure; subplot(2,1,1); plot(data1(1:end-1)) 

title('Uncut raw wave form data') 

xlabel('# of samples'); ylabel('# of occations') 

  

subplot(2,1,2); plot(data(1:end-1)) 

title('Uncut, taped and filtered wave form data') 

xlabel('# of samples'); ylabel('# of occations') 

  

% Cut out data and specify wave type of desired waveform data 

prompt = {'Enter wave starting point:', ... 

    'Enter desired number of samples (e.g. 128 256 512 1024):', ... 

    'Enter wave type (P or S):'}; 

dlg_title = 'Cutting out data'; num_lines = 1; 

options.WindowStyle = 'normal'; defaultanswer = {'','',''}; 

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,defaultanswer,options); 

  

cut1 = str2double(answer(1));           % Starting point of wave 

cut2 = str2double(answer(2)) + cut1-1;  % End point point of wave 

datacut = data(cut1:cut2);              % Desired data vector 

  

wavetype = answer{3};                   % Specified wavetype (P or S) 

disp(['Wavetype: ', wavetype]) 

  

% Plot cut wave form data vector 

figure 

plot(datacut) 

title(['Wave form data of ', wavetype, ' wave']) 

  

% Convert wave amplitude from # of occations to meter per second 

mps = gain*datacut/sensitivity;     % Velocity of ground motion (m/s) 

  

% Define time vector with respect to sampling frequency fs 
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T = 1/fs;                       % Sample time (s) 

L = length(datacut);            % Length of signal 

t = (0:L-1)*T;                  % Time vector (s) 

  

% Compute ground displacement through cumulative integration 

dspl = cumtrapz(t,mps);             % Ground displacement (m) 

dspl = dspl - mean(dspl);           % Subtract DC-component from displacement data 

  

% Tape first and last 5 percent of displacement signal 

tape = tukeywin(length(dspl),0.1); 

dspl = tape.*dspl; 

  

% Plot ground displacement 

figure 

plot(t,dspl) 

title('Ground displacement') 

xlabel('Time (s)') 

ylabel('Displacement (m)') 

  

% Fast Fourier Transorm ground displacement data  

Y = fft(dspl,L)/L; 

f_raw = fs/2*linspace(0,1,L/2+1)';   % Frequency vector (Hz) 

amp_input_raw = 2*abs(Y(1:L/2+1));   % Spectral amplitude vector 

  

% Plot amplitude spectrum of filtered wave data 

loglog(f_raw,amp_input_raw) 

  

% Substract frequencies below and over the cut-off frequencies of the filter 

index1 = f_raw>fc_l*1.1; 

f_trunc = f_raw(index1); 

amp_input_trunc = amp_input_raw(index1); 

index2 = f_trunc<(fs/4); 

f = f_trunc(index2); 

amp_input = amp_input_trunc(index2); 

  

%%%%%% Levenberg Marquardt algoritm %%%%%% 

  

n_data = length(amp_input);    % # of data points 

n_params = 2;                  % # of parameters to be estimated 

n_iters = 1000;                % Maximum # of iterations for the LM 

  

% Perform model fit for n = 1,2 and 3 

for n = 1:3 

     

lamda = 0.001;         % Initial value of the damping factor 

updateJ = 1;           % Check if Jacobian should be updated 

count(n) = 0;          % Reset iteration counter for new value of n 

finish_now = false;    % Convergence criteria check 

  

% Set initial guess of parameters 

omega_est = amp_input(1);  % Choose first element of input amplitude vector 

fc_est = 1;  

     

for it = 1:n_iters 

     

count(n) = count(n) + 1;   % Add iteration to iteration counter 

  

if updateJ == 1 

  

% Evaluate the distance error at the current parameters 

amp_est = omega_est./(1+(f/fc_est).^(2*n)).^(1/2); 

d = amp_input - amp_est; 

     

if it == 1         % Compute the total error of the first iteration 

  e(n) = dot(d,d); 

end 

     

% Evaluate the Jacobian matrix at the current parameters (omega_est, fc_est) 

J = zeros(n_data,n_params); 

    

for i = 1:length(f) 

  J(i,:)=[1/(1+(f(i)/fc_est)^(2*n))^(1/2) ... 

      omega_est*n*(f(i)/fc_est)^(2*n)/(fc_est*(1+(f(i)/fc_est)^(2*n))^(3/2))]; 

end 

      

% Compute the approximated Hessian matrix 

H = J'*J; 
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end 

  

% Apply the damping factor to the Hessian matrix 

H_lm = H + lamda*diag(diag(H));  

  

% Compute psuedoinverse of Hessian matrix by using singular value 

% decomposition 

[j,k] = size(H_lm); 

[U,S,V] = svd(H_lm,0); 

s = diag(S); 

tol = max(j,k) * eps(max(s)); 

r = sum(s > tol); 

if (r == 0) 

 H_lm_pinv = zeros(size(H_lm'),class(H_lm)); 

else 

 s = diag(ones(r,1)./s(1:r)); 

 H_lm_pinv = V(:,1:r)*s*U(:,1:r)'; 

end 

  

% Compute the updated parameters 

dp = H_lm_pinv*(J'*d(:)); 

omega_lm = omega_est + dp(1); 

fc_lm = fc_est + dp(2);  

  

% Collect estimated parameters for plot 

omegas(count,n) = omega_lm; 

fcs(count,n) = fc_lm; 

  

% Evaluate the total distance error at the updated parameters 

amp_est_lm = omega_lm./(1+(f/fc_lm).^(2*n)).^(1/2); 

d_lm = amp_input - amp_est_lm; 

e_lm = dot(d_lm,d_lm);  

  

% Collect squared errors current parametres 

errors(count,n) = e_lm; 

     

% If the total distance error of the updated parameters is less than the previous one 

% then makes the updated parameters to be the current parameters  

% and decreases the value of the damping factor 

  

if e_lm < e(n) 

    lamda = lamda/10; 

    omega_est = omega_lm; 

    fc_est = fc_lm; 

    e(n) = e_lm; 

     

% Convergence criteria of 1 percent of parameters 

if dp(1)/omega_est < omega_est/100 && dp(2)/fc_est < fc_est/100 

    finish_now = true; 

end 

     

updateJ = 1; 

     

else % Otherwise increase the value of the damping factor 

    updateJ = 0; 

    lamda = lamda*1.1; 

end 

  

% Convergence criteria check: If true the loop for the specific n breaks 

if finish_now 

 break 

end 

  

end 

  

% Define final parameters 

omega(n) = omega_est; 

fc(n) = fc_est; 

  

% Compute spectral amplitude for the final estimated parametres 

amp(:,n) = omega(n)./(1+(f/fc(n)).^(2*n)).^(1/2); 

amp_whole(:,n) = omega(n)./(1+(f_raw/fc(n)).^(2*n)).^(1/2); 

  

% Squared error calculated with one fixed and one varied parameter 

for i = 1:count(n) 
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d_omega = amp_input - (omegas(i,n)./((1+(f/fc(n)).^(2*n))).^(1/2)); % Total error for 

fc fixed  

d_fc = amp_input - (omega(n)./(1+(f/fcs(i,n)).^(2*n)).^(1/2));      % Total error for 

omega fiex 

  

e_omega = dot(d_omega,d_omega);           % Squared sum of errors for fc fixed 

e_fc = dot(d_fc,d_fc);                    % Squared sum of errors for omega fixed 

  

e_vs_omega(i,n) = e_omega; 

e_vs_fc(i,n) = e_fc; 

end 

  

ste(:,n) = sqrt((e(n)./(length(amp)-n_params))*diag(H_lm_pinv)); % Asymtotic standard 

error of parameters 

ste_omega(n) = ste(1,n); 

ste_fc(n) = ste(2,n); 

  

end 

  

% Plot fitted model funtion and spectral amplitude data  

% in amplitude spectrum with non-logatithmic axises 

figure 

plot(f,amp_input,f,amp(:,1),f,amp(:,2),f,amp(:,3)) 

legend('Waveform data','Boatwright function n=1 \gamma=2','Boatwright function n=2 

\gamma=2', ... 

    'Boatwright function n=3 \gamma=2') 

xlabel('Frequency (Hz)') 

ylabel('Spectral amplitude') 

title(['Amplitude spectum of ',wavetype,' wave for ', fileinput]) 

  

% Plot fitted model funtion and spectral amplitude data  

% inamplitude spectrum with logarithmic axises 

figure 

loglog(f,amp_input,f,amp(:,1),f,amp(:,2),f,amp(:,3)) 

legend('Waveform data','Boatwright function n=1 \gamma=2','Boatwright function n=2 

\gamma=2', ... 

    'Boatwright function n=3 \gamma=2') 

xlabel('Frequency (Hz)') 

ylabel('Spectral amplitude') 

title(['Amplitude spectum of ',wavetype,' wave for ', fileinput]) 

  

% Plot sum of squared errors with respect to estimated parametres 

subplot(2,3,1), plot(omegas(1:count(1),1),e_vs_omega(1:count(1),1)) 

title('n=1') 

subplot(2,3,2), plot(omegas(1:count(2),2),e_vs_omega(1:count(2),2)) 

title('n=2') 

subplot(2,3,3), plot(omegas(1:count(3),3),e_vs_omega(1:count(3),3)) 

title('n=3') 

subplot(2,3,4), plot(fcs(1:count(1),1),e_vs_fc(1:count(1),1)) 

subplot(2,3,5), plot(fcs(1:count(2),2),e_vs_fc(1:count(2),2)) 

subplot(2,3,6), plot(fcs(1:count(3),3),e_vs_fc(1:count(3),3)) 

  

  

  

% Plot collected estimations of parametres vs # of iterations 

figure 

subplot(1,3,1), plot(omegas(1:count(1),1)) 

subplot(1,3,2), plot(omegas(1:count(2),2)) 

subplot(1,3,3), plot(omegas(1:count(3),3)) 

  

figure 

subplot(1,3,1), plot(omegas(1:count(1),1),e_vs_omega(1:count(1),1)) 

subplot(1,3,2), plot(omegas(1:count(2),2),e_vs_omega(1:count(2),2)) 

subplot(1,3,3), plot(omegas(1:count(3),3),e_vs_omega(1:count(3),3)) 

  

disp(['Plateau amplitude for n = 1,2,3:         ', num2str(omega)]) 

disp(['Asymptotic standard error:               ', num2str(ste_omega)]) 

disp(['Relative error:                          ', num2str(ste_omega./omega)]) 

disp(['Corner frequency for for n = 1,2,3:      ', num2str(fc)]) 

disp(['Asymptotic standard error:               ', num2str(ste_fc)]) 

disp(['Relative error:                          ', num2str(ste_fc./fc)]) 

disp(['N.o. iterations for for n = 1,2,3:       ', num2str(count)]) 
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Numeriska resultat för vertikalkomponent 
Name of data file: rotZ 

Wavetype: P 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         0.0085074  2.5459e-07  2.2731e-07 

Asymptotic standard error:               6.9439e-09  2.1472e-08  1.6291e-08 

Relative error:                          8.1622e-07    0.084341    0.071666 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      3.4841e-05      2.0681      2.4346 

Asymptotic standard error:               1.6955e-06     0.16212     0.14194 

Relative error:                          0.048665    0.078389    0.058302 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       811   42  456 

 

Name of data file: rotZ 

Wavetype: S 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         1.3648e-06  6.7717e-07  5.2432e-07 

Asymptotic standard error:               4.2263e-07  3.1657e-08  1.9988e-08 

Relative error:                          0.30965    0.046749    0.038121 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      0.84903      3.0899       4.357 

Asymptotic standard error:               0.30131     0.15157     0.20581 

Relative error:                          0.35488    0.049055    0.047236 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       8  45  44 

 

Name of data file: falZ 

Wavetype: P 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         5.1601e-07  1.2295e-07  1.0158e-07 

Asymptotic standard error:               6.2519e-07  8.8772e-09  6.2037e-09 

Relative error:                          1.2116    0.072203    0.061074 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      0.42075       3.386      4.7609 

Asymptotic standard error:               0.53159     0.24763     0.25412 

Relative error:                          1.2634    0.073133    0.053377 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       28  41  49 

 

Name of data file: falZ 

Wavetype: S 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         0.0073941  4.5099e-07  3.8648e-07 

Asymptotic standard error:               15.7653  3.33592e-08  2.24917e-08 

Relative error:                          2132.1352    0.073968546    0.058195494 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      -0.00010477      3.4151      4.6296 
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Asymptotic standard error:               0.22337     0.22862     0.25416 

Relative error:                          -2132.1352    0.066942598    0.054898036 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       1000    32    43 

 

Name of data file: hasZ 

Wavetype: P 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         0.0032442  1.6938e-07  1.4813e-07 

Asymptotic standard error:               18.9923   8.7862e-09  6.35012e-09 

Relative error:                          5854.1875    0.051871297     0.04286775 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      6.9729e-05      2.5274      3.1811 

Asymptotic standard error:               0.40821     0.12796     0.11611 

Relative error:                          5854.1875    0.050629028    0.036501354 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       1000    40    45 

 

Name of data file: hasZ 

Wavetype: S 

Plateau amplitude for n = 1,2,3:         5.0226e-07  3.2283e-07   2.138e-07 

Asymptotic standard error:               1.0692e-07   2.047e-08  1.1631e-08 

Relative error:                          0.21289    0.063409    0.054402 

Corner frequency for for n = 1,2,3:      1.4186      3.8776      6.6071 

Asymptotic standard error:               0.38382     0.27009     0.43175 

Relative error:                          0.27056    0.069653    0.065346 

N.o. iterations for for n = 1,2,3:       72  48  46 
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