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  چکیده

در سالهاي اخیر با توسعه تجهیزات لرزه نگاري بلند دوره و باندپهن در نقاط مختلف ، ثبت و پردازش امواج سطحی به 

الستوپالستیک براي انتشار موج سطحی در این مقاله تفاوت محیطهاي االستیک و ا. صورت گسترده قرار گرفته است

این بررسی ضرورت انتشار موج ریلی در محیطهائی که فعالیتهاي . ریلی از دیدگاه تحلیل عددي بررسی می شود

  .آتشفشانی مشاهده می شود، را براساس خواص االستوپالستیک اجتناب ناپذیر نموده است

  

  .ن،محیط االستیک،محیط غیراالستیکموج ریلی،حرکت بیضوي،ضریب پواسو :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
In recent years due to development of long-period and broadband seismic equipment, recording 
and processing of the surface waves have been used at the different parts of the world. Surface 
wave  analysis  is  become  popular  due  to  velocity  dispersion  characteristics  of  this  kind  of 
seismic  wavefield.  The  aim  of  this  paper  is  to  investigate  differences  of  the  earth  structure 
media for the wave propagation. The main media therefore are divided into two types. That is 
elastic  and  elasto-plastic  media.  The  investigation  of  wave  propagation  in  the  elasto-plastic 
media may help us  to find  the characteristics of  the volcano area, which is very significant  in 
volcano-seismology branch. 
 

Keywords: Rayleigh waves, elliptical motion, Poisson's ratio, the elastic, inelastic environment,  

 

  مقدمه1

یکی از این امواج . کند با همدیگر فرق میشوند که در این دو نوع نحوه انتشار موج  امواج سطحی به دو نوع تقسیم می

این بیضی داراي محور . کنند باشد که در آن ذرات در قسمتی به صورت شکل بیضی حرکت می سطحی موج ریلی می

سرعت انتشار موج ریلی کمتر از امواج حجمی است و سومین . باشد اصلی در جهت قائم و محور فرعی در جهت افق می

مقدار سرعت انتشار حرکت موج ریلی کمی کوچکتر از سرعت امواج .. رسد اه لرزه نگاري میموجی است که به ایستگ

که با  ایجاد نمایدتواند  اي می زمین ، موج ویژه -سطح مشترك هوا در معتقد بود که ) 1885(ریلی . باشد عرضی می

رود که ورود آن خیلی دیرتر از  ر میهاي کم از چشمه ، انتظا کند، و در فاصله سیر می Sسرعت موج  0.9سرعت تقریبی 

در  "در این موج حرکت ذره شامل دو مولفه قائم و افقی است، ولی در هر نقطه ، این حرکت الزاما. نباشد Sورود موج 

این نظریه حرکت ذره را بیضی با محور بزرگ قائم پیش بینی .صفحه قائمی است که راستاي انتشار موج را در بردارد

رو است، به طوري که حرکت در نوك بیضی مخالف راستاي انتشار  عمقهاي کوچک حرکت آن پس کند، که در می

هاي واقعی این موج که در  یکی از مشخصه. یابند هر دو مولفه حرکت در زیر سطح با افزایش عمق کاهش می. است

وجهاي حجمی در سه بعد توزیع اي برخوردار است، این است که انرژي به جاي اینکه مانند م ژئوفیزیک از اهمیت ویژه

هاي دور  نسبی این موجها را روي نگاشتها ، بویژه نگاشتهاي زمین لرزه وضوحاین امر . شود شود، در دو بعد توزیع می
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یابند، ولی از همسایگی مرکز زلزله  امواج ریلی ناشی از امواج عرضی یا طولی است که از کانون انتشار می. کند توجیه می

امواج ریلی در محیط هاي الیه اي پاششی .وند و ناحیه تشکیل این امواج معموال با مرکز زلزله فاصله داردش تولید نمی

  .اند

 

  روش تحقیق2

حال اگر موج .در یک محیط االستیک اگر موج همگن باشد میرایی ماکزیمم موج صفر است به عبارتی یعنی 

  .یمم میرایی براي موج ناهمگن عمود بر جهت انتشار فاز استو جهت ماکز ناهمگن باشد  

میرایی ماکزیمم موج بر جهت  و جهت  در یک محیط غیراالستیک میرایی ماکزیمم موج غیر صفر است 

 براي امواج ناهمگن در محیط االستیک و غیراالستیک و امواج همگن در محیط.انتشار فاز عمود نیست

غیراالستیک باشد، آنگاه اگر محیط . است وبراي امواج همگن در محیط االستیک غیراالستیک

  .میانگین نرخ اتالف انرژي در واحد حجم به خاطر برهمکنش،امواج ورودي و بازتابی صفر نیست

  

عدد موج  k.رابطه زیر به دست می آید و ضریب جذب براي موج سطحی ریلی از) سرعت موج( سرعت) بزرگی(اندازه 

  .است

)1                             (                                                                                                     

 )2                         (                                                                                                          

               (3) 

)4                (                                                                       

سرعت ، ضریب جذب و معکوس ضریب کیفت  و  و  است و   که که

  .همگن را نشان می دهند Sبراي یک موج

                                                                                               

(5)    

                                                                                                       

(6) 
  

نشان می  (5)معادله )مدول بالک برابر با مدول برشی است( براي جامدات االستیک و غیر االستیک که

یک مقدار  (6)ریلی معادلهمعادله موج سطحی  ، سپس ریشه اگر .  دهد 

. نه مقدار جذب در مواد  وابسته است ریشه معادله ریلی مختلط واقعی است و تنها به .است 0>>1واقعی است که 

  .به مقدار جذب وابسته نیست و نسبت ضرایب جذب  مقدار نسبت سرعت 
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و مقادیر ثابت مساوي  زیمم نرماالیز شده عمودي و افقی موج ریلی بعنوان تابعی از عمق نرماالیز مقادیر مثبت و متفاوتمقادیر ماک 1شکل

  .جذب در مدول بالک و برشی

 

    j = 1,3 براي

  )7        (                                                                     

 j = 1,3 براي

   )8                (                                                                           

 

(9)   

 
                                                                              (10) 

  

  

که براي مواد با پارامترهاي مطرح شده،حرکت موج سطحی نوع ریلی در سطح : نشان می دهد)1(شکل  نمودارها در

انتظار می رود،نمودارها شبیه نمودارهاي  به عنوان مثال براي محیط با .آزاد پادساعتگرد است

ي نمودار به دلیل اختالف مقادیر در تفاوت هاي قابل توجه در دو سر.نسبت ماکزیمم افقی به عمودي جابجا شده باشد

نشان می دهد که براي جامد غیر االستیک توزیع دامنه نرماالیز ،یک عامل )9(معادله .ضریب جذب بالک و برشی است

  .نشان می دهد که براي جامد االستیک این وابستگی سینوسی وجود ندارد )10(معادله . سینوسی وابسته به عمق است
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) (کزیمم نرماالیز عمودي و افقی براي موج ریلی بعنوان تابعی از عمق براي یک محیط بدون ضریب جذب بالک مقادیر ما 2شکل 

  و ) (مقادیر متفاوت جذب برشی 

  

 
ط با مقدار متوسط ضریب جذب بالک مقادیر ماکزیمم نرماالیز عمودي و افقی براي موج ریلی بعنوان تابعی از عمق براي یک محی 3شکل 

  و ) (مقادیر متفاوت جذب برشی ) (

  

  :نشان می دهد) 3(و ) 2(منحنی هاي  شکل هاي 

درصد بزرگی از هر دو دامنه عمودي و افقی براي یک موج سطحی نوعی ریلی بین یک طول موج سطح آزاد  )1

 .تمرکز می کند

افزایش مقادیر جذب به تمرکز کردن پخش عمودي و افقی نرماالیز براي موج سطحی  ادیر ثابت براي مق )2

 .ریلی به طرف سطح تمایل دارد
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 .درصد طول موج افزایش می یابد 20تا  5جابه جایی دامنه عمودي بیشینه به یک بیشینه در عمقی بین  )3

درصد طول  20تا  10آزاد به مقدار صفر در عمق هاي بین جابه جایی هاي بیشینه افقی به سرعت از سطح  )4

 .درصد طول موج است 50تا  30موج کاهش می یابد ، سپس مقادیر منفی کمینه فرض شده ، از حدود 

، توزیع دامنه افقی دوبار از میان صفر بین مسافت  و مقادیر بزرگتر جذب  براي مقادیر ثابت  )5

موج سطح آزاد فرض شده که دامنه توزیع براي محیط غیر االستیک نمایش می دهد یک اضافه یک طول 

 .سینوسی وابسته به عمق نوسان می کند

و براي محیط  تفاوت بین دامنه توزیع براي محیط غیر االستیک کم اتالف  )6

 .فزایش می یابددرصد در عمق دو طول موج ا 2االستیک با عمق تا یک مقداري کمتر از 

یک تفاوت عمده در خصوصیات حرکت ذره اي براي یک موج سطحی ریلی روي یک نیم فضاي غیر  )7

االستیک در مقایسه با موج ریلی روي یک نیم فضاي االستیک است که براي محیط غیر االستیک حرکت 

  .ذره اي بیضوي نشان می دهد که در عمق هاي مختلف نوسان عمودي دارد

  

 يگیر نتیجه3

وبراي امواج   براي امواج ناهمگن در محیط االستیک و غیراالستیک و امواج همگن در محیط غیراالستیک

براي جامدهاي غیر االستیک توزیع دامنه نرماالیز ،یک عامل سینوسی .است همگن در محیط االستیک 

جا .ي جامد هاي االستیک این وابستگی سینوسی وجود نداردنشان می دهد که برا)10(معادله . وابسته به عمق است

جا به جایی بیشینه دامنه عمودي و افقی با عمق تغییر .به جایی بیشینه دامنه عمودي و افقی با عمق تغییر می کند

براي محیط غیر االستیک حرکت ذره اي بیضوي می تواند تا مرئی شدن را نشان دهد ، اما فقط در سطح  .می کند

همگن که  Sمساوي است با امواج  Pاد براي نمونه ویژه جامدات ویسکواالستیک این مقدار جذب براي امواج همگن آز

 .البته یک رده جامدات ویسکواالستیک که شامل جامدات االستیک به عنوان یک نمونه خاص است
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