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  ملخص الوصف الفنى

Apparatus for supporting a vibrational shear wave transducer 

and coupling shear wave energy into the earth’s surface, the 

apparatus includes separate lateral base plate assemblies 24 .26 

having the vibrator assembly 10 operatively disposed there 

between , and the vibrator frame structure includes necessary 

hydraulic porting structure and supports manifold and servo 

valve control structure to provide a unitary, improved form of 

transducer apparatus, each of the lateral base plate assembiles 

further includes a removable earth-coupling structure in the form 

of inverted pyramid or cleat structure 84, 86 having 

characteristic apex angles in both the lateral and longitudinal 

dimension so that earth coupling of energy is optimally effected 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

جهاز لسنادة محول طاقة موجات جز اهتزازية ووصلة طاقة موجات جز بسطح 

ويشتمل الجهاز على تجميعتي لوحي قاعدة جانبيتين منفصلتين لهما تجميعه  ضر، اال

موضوعه للتشغيل بينهما  وتركيب اطاضر اهتزازي يضم تركيب المنافذ  01اهتزاز 

الالزمة وهو يساند ماسوضرة ضرئيسية وتركيب للتحكم في صمام معاون  الهيدضروليكية

وتشتمل كل من تجميعتي لوح لجهاز محول الطاقة   العطاء شكل محسن متحد

اضرضية يمكن نزعها على شكل هرم مقلوب  القاعدة الجانبي ايضا على تركيب وصلة

كل من البعد الجانبي والطولي  له زوايا ضراس مميزة في 49   48او تركيب ماسك 

   بحيث يتم تحقيق توصيل الطاقة لالضر، بصوضرة مثلى
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