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 چكیده  

  زوتروپ يو جامد ناهمسان از نوع ا  الیس  هيال   یكینامياندرکنش د   انتشار اموج لرزه ای در کف اقیانوس ناشی از  اين مقالهدر  

آب و ارتعاشات جامد ناهمسان تحت    ريز  كی. معادالت مربوط به انتشار امواج آکوستردیگ  یقرار م   یمورد بررس  یجانب

حل معادالت حرکت در از روش تابع   ی. براديآ ی بدست م یلیبه صورت تحل هيمرز دو ال نیب كیهارمون یلرزه ا كيتحر

به دست    جيصحت حل انجام شده، نتا   یبررس  یبرااست.  هنكل استفاده شده  ليو تبد  هيفور  یسر  نیو همچن  لیپتانس

جامدات    یبرا  یامواج لرزه ا  و فازی  یگروه  یسرعتها  نمودار  شد.  سهيمقا  کف اقیانوس همسان و ايزوتروپآمده با حاالت  

ارايه و نتايج برای خواص مختلف االستیسیته جامد   یلرزه ا كيمختلف تحر یهافرکانسبر حسب  انوسیمتفاوت کف اق

  ی گروه  یسرعتهاناهمسان کف اقیانوس بررسی شد. نتايج بررسی نشان از تاثیرات قابل توجه نا ايزوتروپی و ناهمسانی بر  

   منتشر شده در کف اقیانوس دارد. یامواج لرزه ا و فازی
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Abstract 

In this paper, seismic waves dispersion is studied in an anisotropic ocean bottom and the dynamic 

interaction of liquid layer and transversely isotropic ocean bottom is considered. The method of 

potential functions and Fourier and Hankel integral transforms are utilized to uncouple the 

equation of motion of the transversely isotropic solid along with the displacement potential for 

the liquid. The frequency equation and the dispersion curves are developed. Several solid 

materials are considered for the bed and phase and group velocity curves are presented and the 

effect of anisotropy is illustrated. The solid bed is reduced to an isotropic medium by degenerating 

the elastic constants and the results are degenerated to the special cases and is verified with 

existing solutions.  
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 مقدمه      1

 یو طراح  لیو تحل  یمحاسبات  كيزیاز مباحث مهم ژئو ف  زوتروپيجامد ناا  هيآب و در اندرکنش با ال  ريانتشار امواج در ز

در مورد انتشار امواج    قاتیتحق  نیاز اول  ی ك يباشد.    یم   انوسیمستقر بر کف اق  یسونهای و ک  ونهایمربوط به فونداس  یلرزه ا

مورد   كیفضا االست  مین  كيمقاله انتشار امواج در    ني است. او در ا  شدهانجام    (1904) توسط لمب    كیاالست  طیدر مح

استفاده    نیهلمهولتز و همچن  هیبا استفاده از قض  ی. وديدر سطح اعمال گرد  یابه صورت نقطه   یقرار داد و بارگذار  یبررس
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 مساله مورد نظر را حل کرد.   یانتگرال التياز تبد

تحق  در مح  یفراوان  قاتیادامه  در  امواج  انتشار  موضوع  به  م   كیاالست  یهاطی نسبت  که  شده  آخنباخ     توانیانجام  به 

ا(  1975) پ   یبرا  یدي جد  یهاروش  نیمحقق  نياشاره کرد. در ادامه کار  و همكاران   خجستهشد.     شنهادیحل مسائل 

کردند.    انیب  كیاالست  زوتروپيفضا ا  میامواج در ن  شارحل معادالت مربوط به انت  یرا برا  یلیروش توابع پتانس  (2008)

 یطهایمح  یرا برا  و روابط مربوط به انتشار امواج لرزه ای  كینامياالستود  ن يتوابع گر(  2013و  2011)خجسته و همكاران   

  ی هاطیمح  بیو ترک  هيچند ال  یهاطیمح  یبر رو  قاتیتحق  ریاخ  یهابدست آوردند. در سال  ناهمسان  یا  هيسه گانه و ال

 یامقالهدر    (2016)  و همكاران  یاست به عنوان نمونه باقر  افتهي  ش يافزا  ناهمسان و ايزوتروپ جانبی  و    الیس  ثلمختلف م

  ه يمتقارن ال   يی گرانش تحت جابجا  یامواج سطح  شيدای پ   ی کننده چگونگ  فیتوص  یمحاسبه معادالت انتگرال  اقدام به

و    یباقرهمچنین    و معادالت تحلیلی پديده سونامی را بدست آوردند.  داشتند  ناشی از زلزله  عمق مشخص  كيدر    نیزم

  ن يدر امورد بررسی قراردادند.  را انتشار امواج رايلی و استونلی، شولته و الو در اندرکنش سیال و جامد    (2015)  همكاران

ا انتشار اموج لرزه  اق  یمقاله  اندرکنش د  ی ناش  انوسیدر کف  ا  الیس  هيال  یكینام ياز  از نوع   زوتروپ يو جامد ناهمسان 

آب و ارتعاشات جامد ناهمسان تحت    ريز  كی. معادالت مربوط به انتشار امواج آکوستردیگ  یقرار م   یمورد بررس  یجانب

دقت و صحت حل انجام شده،    یبررس  یبرا  .د يآ  یبدست م  یلیصورت تحل  به  هيمرز دو ال  نیب  كیهارمون  یلرزه ا  كيتحر

  یو فاز  یگروه  ی. نمودار سرعتهامی گردد  سهيمقا  زوتروپيهمسان و ا  انوسیحاالت کف اق  جيبه دست آمده با نتا   جينتا

  ج يو نتا  هديگرد  هيارا  یلرزه ا  كيمختلف تحر  ی هابر حسب فرکانس  انوسیجامدات متفاوت کف اق  یبرا  یامواج لرزه ا

قابل توجه نا    راتی نشان از تاث  یبررس  جيشد. نتا   یبررس  انوسیجامد ناهمسان کف اق  تهیسیست خواص مختلف اال  یبرا

   دارد.   انوسیمنتشر شده در کف اق یامواج لرزه ا یو فاز ی گروه یبر سرعتها   یو ناهمسان یزوتروپ يا
 

 معادالت مربوط به انتشار امواج      2
. با  ردیگ  یقرار م  یمورد بررس  یجانب  زوتروپيو جامد ناهمسان از نوع ا  الیس  هيال  یكیناميمقاله اندرکنش د  نيدر ا

امواج آکوست  الیس  اتیدر نظر گرفتن خصوص انتشار  به  به عنوان آب، معادالت مربوط  آب و   ريز  كیدر حالت خاص 
.  ديآ  ی مبدست    یلیبه صورت تحل  هيمرز دو ال   نیب  كیهارمون  یلرزه ا  كيآن تحت تحر  ريارتعاشات جامد ناهمسان ز

پژوهش مرکز مختصات در    ني. در اباشدیم  یجانب  زوتروپيفضا ا  مین  ی بر رو  الیس  هيال  كيشامل    یمورد بررس  طیمح
. در شودیمثبت در نظر گرفته م  نيیبه سمت پا  یزوتروپ يعمود بر صفحه ا  zقرار گرفته است و محور    الیس  هيسطح ال

فرض    كیبه صورت هارمون  لرزه ای  كيمسئله تحر  ن يدر ا  می باشد.  الیس  طیمح  انگریب  liq  ی هاسيباالنو  ريز  تمعادال
  (𝜑)در محیط سیال تابع پتانسیل جابجايی  .  قرار دارد  یجانب  زوتروپيا  یفضا  میو ن  الیس  هيال   نیکه در مرز ب  شودیم

 .  به صورت زير است
(1) 𝜕2𝜑

𝜕𝑡2
=

𝐾

𝜌𝑙
𝛻2𝜑(𝑟𝜃, 𝑧) 

سری فوريه و تبديل  ام  mبا به کارگیری جمله  باشند,  چگالی جرمی مايع می  𝜌𝑙مدول بالك و    𝐾که در اين رابطه  

 باشد: ( در فضای تبديل يافته به صورت زير می1معادله )ام mهنكل مرتبه 

(2) 
(

𝜌𝑙𝜔2

𝐾
− 𝜉2 +

𝑑2

𝑑𝑧2) 𝜑𝑙𝑖𝑞
𝑚

𝑚
= 0 

 ( به صورت زير است: 2حل عمومی معادله )

(3) 𝜑𝑙𝑖𝑞
𝑚

𝑚
(𝜉, 𝑧) = 𝐴𝑚1

(𝜉)𝑒−𝜆1𝑧 + 𝐵𝑚1
(𝜉)𝑒𝜆1𝑧 

𝜆1در معادله فوق   = √𝜉2 −
𝜔2

𝑐𝑙
𝑐𝑙است و   2 = √𝐾/𝜌𝑙 باشد. سرعت صوت در مايع می 

 باشند: جابجايی و فشار )تنش( در محیط سیال بر اساس تابع پتانسیل دارای روابط زير می

(4) 𝑢𝑧𝑧
𝑙𝑖𝑞

𝑚

𝑚
=

𝜕𝜑𝑙𝑖𝑞
𝑚

𝑚

𝜕𝑧
 

(5) 𝜎𝑧𝑧
𝑙𝑖𝑞

𝑚

𝑚
= −𝑝𝑙𝑖𝑞 = 𝜌𝑙𝜔2𝜑𝑙𝑖𝑞

𝑚

𝑚
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  (2008)کف اقیانوس بر اساس مقاله خجسته و همكاران    برای جامد ناهمسانروابط مربوط به جابجايی و تنش  همچنین  

,𝑓(𝑟بار هارمونیكی دلخواه با شدت  .  که روابط در اينجا تكرار نمی شود  استخراج شده است 𝜃)𝑒𝑖𝜔𝑡    در سطح محدود
𝜋0    صفحه روی  𝑧)بر  = ℎ)  می صورت  اعمال  به  بارگذاری  قائم  مولفه  تنها  آب،  محیط  شرايط  به  توجه  با  شود. 

𝑇𝑧(𝑟, 𝜃, 𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡  شود. با صرف نظر از های بارگذاری برابر صفر در نظر گرفته میشود و ساير مولفه در محیط اعمال می
𝑒𝑖𝜔𝑡  فوريه و تبديل هنكل بارگذاری به  و اعمال سری𝜎𝑧𝑧𝑚

𝑚(𝜉, 𝑧 = 0) = 𝑍0; (𝑟, 𝜃)𝜖𝜋0  در اين    شود. تبديل می
و در مرز بین اليه سیال و ايزوتروپ   𝑎ای در درون يك دايره با شعاع  گردد که بارگذاری يكنواخت صفحه قسمت فرض می

شود  رايط محیط آب، تنها مولفه قائم بارگذاری در محیط اعمال میشود, با توجه به شجانبی اشباع و متخلخل اعمال می
به صورت زير   𝑧شود. مولفه هارمونیك اين بارگذاری در راستای  های بارگذاری برابر صفر در نظر گرفته میو ساير مولفه

 است:

(6 ) 𝑇𝑧(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝑓𝑣𝛿(𝑧) ; (𝑟, 𝜃, 𝑧) ∈ 𝜋ℎ, 𝑇𝑧(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 0   (𝑟, 𝜃, 𝑧) ∉  𝜋ℎ 

فوق   روابط  در  𝜋ℎکه  = {(𝑟, 𝜃, 𝑧)|0 < 𝑟 ≤ 𝑎, 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋, 𝑧 = دايره  {0 بارگذاری  ناحیه  به معرف  ای شكل 

𝑓𝑣است    𝑎شعاع   = 𝐹𝑣/𝜋𝑎2    مقدار بدون بعد شدت بار يكنواخت مكانیكی است مولفه زمانی هارمونیك به صورت𝑒𝑖𝜔𝑡  

 برای سادگی عبارات حذف گرديده است. با اعمال  تبديل هنكل داريم: 

(7) 
𝑍0 = 𝑎(𝑓�̅� + �̅�𝑧𝑝𝑓)

𝐽1(𝜉𝑎)

𝜉
; 𝑍𝑚 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑚 ≠ 0 

𝐽1  .با نوشتن شرايط مرزی در فصل مشترک سیال و جامد ناهمسان زير آن، روابط    تابع بسل نوع اول از مرتبه صفر است

و  1در شكل به آن مربوط به انتشار امواج لرزه ای در مرز سیال و جامد ناهمسان به دست می آيد که نموداهای مربوطه 

به منظور در نظر گرفته شده است.    1در اين نمودارها خواص االستیسیته جامد ناهمسان مطابق جدول  ارايه شده است.    2

( برای مواد همسان مقايسه صورت گرفته است که نتايج 1957صحت سنجی روش تحلیلی ارايه شده، با نتايج اوينگ )

   رد. کامال بر هم منطبق بوده و نشان از صحت روش تحلیلی و عددی ارايه شده دا
 

 

 . ضرايب االستیسیته جامدات مختلف کف اقیانوس .1ل  جدو 

v ماده  hE E 
h 

11c 
12c 

13c 
33c 

1 1 0.25 3.00 1.00 1.00 3.00 

2 2 0.33 3.00 1.12 1.03 5.51 

3 3 0.17 2.65 0.52 0.79 7.91 

4 4 0.25 2.72 0.72 0.86 12.93 
 

 
   .ختلفبرای جامدات مکف اقیانوس  منتشر شده در امواج  ود اولم سرعتهای فازی . 1شكل  
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 ختلف.برای جامدات م منتشر شده در کف اقیانوسامواج  سرعتهای گروهی. 2  شكل

 

 گیری نتیجه      3

مقالهدر   د  اين  ا  ال یس  هيال  ی كینامياندرکنش  نوع  از  ناهمسان  جامد  بررس  ی جانب  زوتروپيو  م  یمورد  .  ردیگ  ی قرار 

  نیب  كیهارمون  یلرزه ا  كيآب و ارتعاشات جامد ناهمسان تحت تحر  ريز  كیمعادالت مربوط به انتشار امواج آکوستنمودار

از روش تابع    یجانب  رزوتوپيا  یهاط یحل معادالت حرکت در مح  ی. براديآ  یبدست م  یلیبه صورت تحل   هيمرز دو ال

دقت و صحت حل انجام شده،    یبررس  یاست. در ادامه براهنكل استفاده شده  ليو تبد  هيفور  یسر  نیو همچن  لیپتانس

امواج  و فازی   یگروه  یسرعتها نمودار شد.  سهيمقا ايزوتروپکف اقیانوس همسان و حاالت  ج يبه دست آمده با نتا   جينتا

ا اق  یبرا  یلرزه  ارايه گرديد و نتايج برای   یلرزه ا  كيمختلف تحر  یها فرکانسبر حسب    انوسیجامدات متفاوت کف 

نتايج بررسی نشان از تاثیرات قابل توجه نا ايزوتروپی  خواص مختلف االستیسیته جامد ناهمسان کف اقیانوس بررسی شد.  

 منتشر شده در کف اقیانوس دارد.  یامواج لرزه ا و فازی  یگروه یسرعتهاو ناهمسانی بر 
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