
 محيط هاي نامحدود با مرزهاي جانبي دلخواه به انتشار موج الو در تحليل

  هاي نازك روش اليه 

 
 
 
 
 
 
  دهيچك

نازك جهت  يه هاير قائم در روش اليك مرز نامنظم و غي يس سختيان نامه، بدست آوردن ماترين پايدر ا يهدف اصل

ك يمانند خاك نزد يه ايال يط هايانتشار امواج در محروش مذكور  .باشد ياندركنش سازه و خاك مانتشار موج و ل يتحل

 ياست و در جهت افق پذير رييتغ هيه ها در جهت عمود بر الين اليات ايخصوص .دهد يل قرار مين را مورد تحليسطح زم

  .باشد يهمگن م

د و در محل يآ يقائم بدست م ك مرزي يبرا يس سختياست كه ماتر ين روش به صورتيدر ابندي  فرمولمعمول روند 

ن مرز يدر فاصله ب ياضاف يها جاد گرهيو ا يبند شبكه توسط بايدل، يط نا منظم مورد تحليخاك به مح يه هايبرخورد ال

 يط نا منظم سازه ايمح يبرا يمرز قائم ياز آنجا كه در اكثر مسائل عمل. ردمتصل ك يكديگربه را ن دو قسمت يخاك وسازه، ا

  .شود يشكل مشخص من ميت حل ايوجود ندارد، اهم

ك با در ين تكنيدر ا .گرفته استنام  يمرز يها لماناپريهايا اجتماع ب يكه تركابداع گشته  يكيتكن پايان نامهن يدر ا

 يها رنده گرهيآنها در بر گ يمرزها كه يلمان مجاور به صورتاپري، چند هاير قائم به هر شكل دلخواهينظر گرفتن مرز غ

 يس سختيماتر ،ها سيماتر بر هم نهيآنها و  يس سختيو پس از بدست آوردن ماترخواهد شد  جاديمسأله باشند ا يمرز

. شود برهم نهي ميت متصل به آن ينها يم بيط نيمح يس سختيبا ماتر سياترين ما يگام بعددر . آيد به دست مي يستم كليس

  .شد خواهدحاصل ر قائم يمرز غ يس سختيماتر ،يمرز يها گره آوردنرون يكل و ب يس سختيكردن ماتر سپس با چگال

وسته همگن بدست يط پياز حل معادالت حركت در مح ها هيالنازك معادله انتشار موج در امتداد  يها هيال يدر تئور

. آيد در جهت قائم ميدان جابجايي كل محيط بدست ميستم يها و حل مودال س هيمرز ال يرو يبند سپس با مش .ديآ يم

نامه اين معادالت در حوزه فركانس  در اين پايانكه  وان معادالت را در حوزه زمان و يا فركانس نوشتدر اين روش مي ت

 يجوابها. ط استيمح يو هندس يكيزيط و مشخصات فيدر محانتشار موج هاي مسأله، فركانس  ورودي و شوند نوشته مي

  .ها بدست آيند مقدار حقيقي تغيير مكانتبديل معكوس فوريه به حوزه زمان برد تا  توان با يبدست آمده را م

در موج الو حركت ذرات عمود بر امتداد انتشار موج و به . يليموج الو و ر. شوند يم ميامواج زلزله عموماً به دو دسته تقس

ها  اي سازه خورد و در بحث لرزه طحي زمين به چشم ميس يه هايكه فقط در ال )SHاز نوع امواج (باشد يم يصورت افق

و عمود بر امتداد انتشار به حالت ) Pاز نوع امواج ( در امواج ريلي حركت ذرات در دو راستاي انتشار موج. كند ميت پيدا مياه

هستند  درگيرمعادالت حاكم در اين دو موج غير  ،خاطر تفاوت در ماهيت اين دو حركت به. باشد مي) SVاز نوع امواج ( قائم

  .دست آورد بسط داد و دو ماتريس سختي مستقل براي آنها بهمعادالت را توان براي هر كدام جداگانه  و مي

دست آمده است و با حل چند  نامه ماتريس سختي مرز غير قائم براي امواج الو به در كار عددي انجام شده در اين پايان

 .ه استشد آزمودهمثال صحت جوابها 


