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Investigation Effects of Canyon Topography on the Seismic Wave Scattering by 3D-BEM
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Abstract A Boundary Element Code has been developed and verified by numerous study .The results of
the analysis of topographic forms triangular, trapezoidal, semi-circular and semi-elliptical under seismic
SH waves show that one of the important factors that influence on the dynamic behavior canyons are
geometric parameters (shape and depth). These factors with different frequency have various effect. The
results indicated that several parameters such as wave parameters (frequency and direction) are factors
that affecting the pattern of displacement on the canyon. It was demonstrated that the effects of this
parameters are highly dependent with incoming frequency. That is demonstrated with increasing
frequency, Effects of depth is increases. It is clear that, the graph of materials effects (damping and
Poisson) on the dynamic behavior and displacement pattern are undeniable and increase the accuracy of
result that need to be considered.
Key Words Topography, Three-Dimensional Boundary Element method, Wave Scattering, Site Effect,
Canyon Geometry.
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ارزیابی اثرات توپوگرافی بر تفرق امواج لرزهای بااستفاده از روش المان مرزی

مقدمه

تأثيرگاار بر بررگنمایی جابهجایی حاص از زلرله مانند

مطالعات زیادی در صوص پدیددۀ تشددید توپدوگرافی
روی امواج لرزهای توسط محققان مخت

زاویه و فركان

امواج ،به بررسی جداگانۀ ایدن عوامد

انجام گرفتده

پردا تهاند [ .]9كماليان و همكاران مطالعات پارامتریكی

است .یكی از نمونههای بسيار واضح در صدوص ایدن

را بهمنظور بررسی رفتار لرزهای تپه هدای نديمسينوسدی،

پدیده ،گسيختيیهای سنيی بهوجودآمدده در تكيدهگداه

نيمبيضی و ذوزنقهایشك دربرابر امدواج ردائم  SVو

سد پاكویما وارع در كاليفرنيا در طدول زمدين لدرزههدای

انجام دادند .در این مطالعات كه بااستفاده از روش المان

بررگ میباشد .بررسیهای صورتگرفته نشان میدهندد

مرزی انجام گردید تأثيرات نسبت شدك  ،نسدبت طدول

ایددن گسدديختيیهددای سددنيی مربددوط بدده پدیدددۀ اثددر

موج بر وردی به ابعاد عارضه و ضریپ پواسون بهطور

توپوگرافی میباشد .ركوردهای زمينلدرزۀ ثبدتشدده در

جداگانه در پاسخ لرزهای تپههای یادشده مدورد بررسدی

زلرلۀ  6339نورتریج و  6396سنفرناندو و باالی كوه و

ررار گرفتند ] .[8كماليان و همكاران در مقالدهای تحدت

رعر درۀ نردیك مخرن و سد پاكویما نشان میدهندد كده

عنوان آنالير رفتدار دوبعددی سدا تياه در حدوزۀ زمدان

ماكریمم شتاب زمين در باالی كوهی كه جناح چپ سد

بددرروی توپددوگرافی سددطوح بددااسددتفاده از روش المددان

g

مرزی ،به بيدان فرمدولبنددی پيشدرفته در حدوزۀ زمدان،

 6/15و  6/51 gبوده اسدت ،در حدالی كده در رعدر دره

توسددط روش المددان مددرزی دوبعدددی بددرای حالددت

 5/99gو  5/93 gاندازهگيری شده است .بددین ترتيدپ

االسدتودیناميك طددی پردا تدهانددد ] .[9یكدی دیيددر از

بررگ نمایی توپوگرافی برای زمين لرزۀ سال  6396زلرلۀ

تحقيقددات انجددامشددده توسددط كماليددان و همكدداران

سنفرنانددو و زمدين لدرزۀ سدال  6339زلرلدۀ ندورتریج

تح يد هدای پدارامتری متعدددی اسدت كدده روی درهای

مشخص شدند ] .[1, 2موسسيان و دراوینسكی در سدال

بهشك نيمسينوسی تحت اثدر امدواج فشداری و برشدی

 6335به بررسی مسئ ۀ بررگنمایی امدواج االسدتيك در

منتشرشده در راستای رائم در حالت دوبعدی بدااسدتفاده

یك درۀ سه بعدی بهشك دل واه پردا تند و پاسخهای

از روش المان مرزی مستقيم در حوزۀ زمان انجام دادند.

حالت دائم و گارا را بدهدسدت آوردندد ] .[3, 4یدوان و

طول موج و هندسۀ سدا تياه و در درجدهای پدایينتدر

جيانگ بهكمك گسسته سدازی بدهشدك ندوار محددود،

مشخصات مصالح و نوع موج مشخصههدای حداكم بدر

فرموالسيون روش المان مرزی در ح مسدائ تفدرق از

اليوی بررگنمایی ایدن درههدا شناسدایی شددند ].[10

یك درۀ سهبعدی بهشك دل واه را استخراج كردند .با

اميدوار و رحيميان در مقاالت به بررسی تفرق سهبعدی

مددییابدد و درددت

امواج هارمونيك مسطح بدرروی سدطوح بدا توپدوگرافی

محاسبات درمقایسه با روشهای مرسوم المان محدود و

اص بااستفاده از روش المان مرزی سهبعدی پردا تند.

المددان مددرزی بدداال مددیرود ] .[5اشددراری و دراوینسددكی

نشان داده میشدود كده بدرای بررسدی هرچده دريدقتدر

توانستند بدااسدتفاده از بسدط توابدع مدوج در مختصدات

حركات سطحی زمين در توپوگرافی های مخت د

بایدد

كروی ،مسئ ۀ تفرق امواج هارمونيك در بر ورد بدا درۀ

تمام پارامترهای مؤثر مانند هندسدۀ محد  ،صوصديات

سهبعدی را مورد تح يد و ارزیدابی ردرار دهندد ] .[6از

مكانيكی مصالح زمينشناسی موجدود (دانسديته ،نسدبت

موارد دیير تحقيقات صورتگرفته در این زمينه میتوان

پواسون ،مدول برشدی) ندوع امدواج ،آزیمدوت و زاویدۀ

به تحقيق تارینژاد و همكاران اشاره كرد كه به بررسدی

بر ورد و همچنين فركدان

مدوج درنظدر گرفتده شدود

و آنالير تأثيرات بدررگنمدایی توپدوگرافی بدر سدا تياه

] .[11,12از دیير مطالعات صورتگرفته در ایدن زمينده

درهای بددااسددتفاده از روش المددان مددرزی سددهبعدددی

میتوان به پژوه های گتميری و همكاران اشداره كدرد

پردا تهاند .آنها با درنظر گدرفتن بعضدی از پارامترهدای

كه بااستفاده از روش المان مرزی بهبودیافته ،به بررسدی

را تشكي میدهد در دو زلرلۀ ماكور بهترتيدپ برابدر

ایدن روش حجدم محاسددبات كداه
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رفتار االستودیناميك دوبعدی سطوح شديبدار در حدوزۀ

بددا محددور طددولی دره ( )xمددیسددازد .در شددك ()6

زمددان پردا ت دهانددد .ایددن روش براسددات كوتدداه شدددن

مشخصددات سيسددتم و یددك مقطددع عرضددی دل ددواه از

سدریع

سا تياه بههمراه زوایای بر دورد افقدی و ردائم امدواج

انتيرالهای زمدانی اسدت كده منجدر بده كداه

جوابهای اساسی با گاشت زمدان مدیشدود ].[13, 14

نشان داده شده است.

سهرابی بيدار و همكاران به بيان فرمولبندی روش المان
مرزی سدهبعددی در حدوزۀ زمدان بدرای تح يد رفتدار
سا تياه پردا تندد .بدرای ارزیدابی دردت فرمدولبنددی
ارائهشده ،رفتار لرزه ای توپوگرافیهای مخت

به شدك

دره و تپه كه دربرابر بر دورد امدواج  P,Sردرار گرفدت
ارزیابی شد .نتایج بهدستآمده از تح ي سهبعدی رفتدار
لرزهای نشان داد كه تپۀ سهبعدی متقارن دارای پتانسدي
بررگ نمایی بيشتری درمقایسده بدا تپده هدای ندا متقدارن
سهبعدی و دوبعددی مدیباشدد ] .[15سدهرابی بيددار و
همكدداران بددااسددتفاده از روش المددان مددرزی سددهبعدددی
مستقيم در حوزۀ زمان پاسخ درۀ سه بعدی گوسیشدك
را بهصورت پارامتریك مورد مطالعه ردرار دادندد .طدول
موج و هندسۀ سا تياه و تا حدودی نوع مدوج مهداجم
پارامترهای مؤثر بر بررگ نمایی این نوع تپه ها شناسدایی
شدند .درههای دوبعدی بدررگنمدایی و كوچدكنمدایی

شك  6مشخصات سيستم و یك مقطع عرضی دل واه از دره []9

كوچك تری را نسبت به درههای سهبعدی بدا هندسده و
ابعاد مشابه نشان میدهندد ] .[16در تحقيدق حاضدر كده
براسات روش المان مرزی سه بعدی در حوزۀ فركدان
مددیباشددد مطالعددات پددارامتری متنددوعی روی دره بددا
هندسههای مخت
مخت

انجام میگيرد و اثدرات پارامترهدای

در دستياه مختصات

امواج بر دوردی هارمونيدك در هدر نقطدۀ دل دواه از
ناحيۀ نيمبینهایت زمين را می تدوان توسدط سده مؤلفدۀ
جابهجایی زیر معرفی كرد.

u(x)inc  Aueikxivzit

( )6

در پدیدۀ تفرق امواج لرزهای مورد بررسی ردرار

میگيرند.

كه درآن  Aدامنۀ جابده جدایی،





k   / cp sin v

فشدداری و

حركات سطح آزاد زمين و دره
گام نخست در بررسی رفتار دیناميكی سازههای وارع در
سددا تياههددای درهای در اثددر زلرلدده ،شناسددایی امددواج
ایجادشده و محاسبۀ جابدهجداییهدای بدهوجودآمدده در
محيط نيمبینهایت زمين مسطح (بددون وجدود دره) در
مح تكيهگاه ها میباشدد .در حالدت سدهبعددی فدر

x  y  z

جابه جداییهدای

و







v   / cp cos v

فركدان

مدوج،

بدددرای امدددواج

 k   / cs sin vو v   / cs cos v

بددرای

امواج برشی میباشند cp .و  csبهترتيپ سرعت امدواج

P

و  Sهستند و بردار  uعبارت است از:
p  wave

()2

for

SV  wave

for

SH  wave

for

sin  v , , cos  v T

u   cos v , , sin v T

,1, T


میشود كه بردار عمود بر جبهۀ امدواج لدرزهای حجمدی

جابددهجدداییهددای ميدددان آزاد زمددين بددا مجمددوع

h

جابهجاییهای بر دوردی و جابدهجداییهدای ناشدی از

با بردار انتشار موج ،زاویههای  vبا محور رائم ) (zو
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امواج منعك شده برابر میباشد .در دسدتياه مختصدات

در این رابطه  ، u iمؤلفدههدای تيييرمكدان در نقطده

منتق میشدوند

مرزی  u ، iو  Pمؤلفههدای تيييرمكدان و تركشدن روی

جابهجاییهای حالت آزاد را میتوان بهصورت زیر بيدان

تمام مدرز،

و *  pجدوابهدای اساسدی تيييرمكدان و

نمود .بهمنظور ا تصار در رابطههای ارائهشدده درادامده،

تركشن روی مرز در اثر بدار واحدد متمركدر در نقطدۀ

ضریپ  eitحاف شده است.

میباشند.

x  y  z

كه امواج در صفحۀ

x  z


uff x  1 ek s sin  v x  cos  v z t 

 

  k s  sin  v x   cos  v z t
1 e

 

()9

*u

ضریپ مستق

ci

i

معروف به ترم پرش وابسدته بده

هندسۀ اص مرز در نقطدۀ  iمدیباشدد و مدیتواندد از
تركشن صفر جسم ص پ محاسبه گردد ].[17, 18
زمانی كه مرز به تعداد  neالمان گسستهسازی شدد
با جایگااری معادالت پارامترهای گسستهسازیشده در
معادلۀ ( )9معادله زیر بهدست واهد آمد:




ci u i    p*du j    u*dp j
j
j




j1
j1
ne

ne

()5

معادلۀ حاكم بر حل مسئله
معادالت حاكم بر مسائ االستودیناميك از روابط نداویر

كه

تبعيت میكند كه بهصورت برداری و براسات مؤلفههای
سرعت امواج بهشك زیر راب ارائه
2u
 b
t 2

( )9

در ایددن رابطدده

فوق را میتوان به فرم زیر بازنویسی

است.

c12 (.u )  c 22     u 

c1  (  2 / )0.5

j

نشاندهندۀ سطح المان  jمیباشدد .معادلدۀ

و

بهترتيپ سرعت امواج فشداری و برشدی در محديط،

b

نيروهای حجمی در جرم واحد و  uبردار جابهجاییهدا
میباشند .ضمن اینكه  λو  μثابتهای المده و  ρجدرم

ne

تحریك هارمونيك با فركان

 ωبه فرم زیر

()1

بنابراین برای تمدام گدرههدای  iمدی تدوان سيسدتم
معادالت را به فرم ك ی زیر بيان كرد.
()65

HU=GP

()1

u(t )  u ()e it

گردد ،جوابهای اساسی یا توابع گرین ناميده میشوند.

میباشد .بااسدتفاده از رابطدۀ ( )1معادلدۀ
است.
c12 (.u)  c 22     u  2 u  b

معادلۀ انتيرال مرزی حاكم بر مسدئ ه مدیتواندد از
آید.

تئوری تقاب دیناميكی به فرم زیر بهدست
()9
  p ud   u*pd
*
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جوابهای معادلۀ ( )1بهازای بار نقطهای هارمونيدك بدا

درمیآید.

برداری ( )9به شك مستق از زمان بهصورت رابطۀ ()1
راب بازنویسی

جوابهاي اساسي
دامنۀ واحد كه درجهت ا تياری (بدردار واحدد) اعمدال

در رابطۀ فوق u ،دامندۀ بدردار جابدهجداییهدا در
حوزۀ فركان

m 1

j1

حجمی جسم موردنظر میباشند .درصدورت اسدتفاده از
روش تح ي در حوزۀ فركان  ،بردار جابهجایی ها برای

n

c i u i   Ĥ im u m   G ij p j

()3

c 2  ( / ) 0.5

كرد.



i i

cu

این توابع بااستفاده از تجریۀ ه مهدولتر معدادالت حداكم
بهدست میآیند .درادامه جوابهای اساسدی مربدوط بده
تيييرمكان و تركشن ارائه میشدوند .ایدن جدوابهدا در
منابع موجود همواره با غ طهای تایپی همراه بوده اسدت
كه در اینجا فرمولهای دريق آنها بااستفاده از محاسدباتی
كه نيارنده انجام داده است ارائه میگردند.



()66
كه در
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رهایی یافت و از روش گوت -لژاندر انتيرالهای اجرا


مث ثی را برآورد نمود .بهاینمنظور ابتدا المدان مسدتطي ی
برحسپ اینكه نقطۀ منبع منطبق بدر كددامیدك از نقداط

(

المان مرزی باشد به تعداد مناسبی المدان مث ثدی تقسديم
میگردد .سپ

با تبدی مختصات مناسپ انتيرالگيری

و  ijنشدداندهندددۀ تددابع دلتددای

روی المان مستطي ی به انتيدرالگيدری روی المدانهدای

 ، kبددهترتيددپ اعددداد ام دواج

سيسدتم

i
و i
k1 
c1
c2



2

مث ثی تبدی مدیگردندد .اسدات روش تعرید

فشاری و برشی میباشند .اندی هدایی كده شدام كامدا

مختصاتی است كه جاكوبين در نقطۀ منبدع صدفر گدردد

می باشند به منظور مشتقگيری نسبت به جهت مدوردنظر

بهصورتی كه با صفر موجود در مخدرج هسدته انتيدرال

می باشدد .الزم بده ذكدر اسدت از روی جدواب اساسدی

رفع ابهام شود .برای این منظور سيستم مختصات مطابق

مربوط به تيييرمكان میتوان جواب اساسدی مربدوط بده

شك ( )2طوری تعری

میشود كه جداكوبين در نقطدۀ

تركشن را محاسبه نمود .ایدن كدار بدااسدتفاده از روابدط

صفر گردد.

موجود بين تن  ،كرن

منبع

و تيييرمكان و نير رابطۀ تدن

و تركشن (رانون استوك ) صدورت مدیگيدرد .جدواب
اساسی مربوط به تركشن محاسدبهشدده از روی جدواب
اساسی تيييرمكان بهصورت زیر میباشد ].[17-18
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شك  a 2و )bالمان مستطي ی  3گرهی اص ی و مادر )c ،المان
تقسيمشده به زیرالمانهای مث ثی با تكينيی در گره شمارۀ  d ،5و
 )eتبدی های الزم برای انتيرالگيری از المان مث ثی []9

برآورد انتگرالهاي تکين
برای انتيرالگيری از هسته با تكين بودن از نوع ضعي
مشابه آنچه در هسته تيييرمكان وجود دارد با اسدتفاده از
تكنيك تبدی انتيدرالگيدری روی المدان مسدتطي ی بده
انتيرالگيری روی المان مث ثی میتدوان از تكدين بدودن
سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

رابطۀ بين مختصات  s1و  s 2و

مختصدات  1

,

2

بهصورت زیر میباشند.
( )6 9

 i  (1  s1 )1i  s1 (1  s 2 ) i2  s1s 2  3i

كدده در رابطددۀ فددوق  i=1,2و اعددداد بدداالی 
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بهدستآمده از تح ي عدددی بدا نتدایج تح يد هدای
چوپرا انجام شده اسدت .روش اسدتفادهشدده توسدط
چددوپرا ،روش المددان مددرزی دوبعدددی اسددت كدده بددا
انتيرالگيری تح ي ی در بعدد سدوم بدرای درهای بده
طول بینهایت به حالت سهبعدی تعميم یافته اسدت.
این در حالی است كده در ایدن تحقيدق روش المدان
مرزی سه بعدی استفاده شده اسدت .ا دتالف اندد

نشاندهندۀ گرههای گوشۀ مث ث میباشند.
d1d2  J 2 ds1ds2  2As1ds1ds2

( )6 9

كددده در آن  Aمسددداحت مث دددث در مختصدددات
بیبعد 1  2

میباشد.

بهمنظدور اسدتفاده از روش انتيدرالگيدری گدوت،
حوزۀ مربعی در سيستم  s1s2بایستی به مربعی به طدول

بين نتایج را (كمتر از ده درصد) میتوان به ا دتالف
در روش بهكاررفته و استفاده از المانهدای دوبعددی
توسط چوپرا و سهبعدی در تحقيق حاضر نسبت داد.

وجوه معادل  2انتقال یابد .بندابراین بایسدتی انتقدال دوم
بهشك زیر انجام گيرد.

1  ti
2
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Uy- Zhang & Chopra
Uz- Zhang & Chopra
Uy- BEM

به دست میآید .انتيرال مستطي ی با استفاده از تبدی های

Uz- BEM

تبدددی

2

میشود و بااستفاده از روش اسدتاندارد گدوت محاسدبه
میگردد ].[17, 18
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)Distance (Y/R

صحتسنجي كد كامپيوتري بهكار رفته در تحقيق
بهمنظور انجدام محاسدبات الزم در روی سدا تياههدای
درهای كد كامپيوتری به زبان فرتدرن ( )TDASCنوشدته
شددده اسددت .ایددن كددد راب يددت حدد انددواع مسددائ

شك  9مقایسۀ نتایج بهدستآمده از تح ي عددی و نتایج
ارائهشده توسط نانگ و چوپرا ] [19برای موج ورودی  SVبا
 v  0 h  90و فركان

بیبعد واحد برای درۀ نيمدایرۀ
منشوری

االستودیناميك سه بعددی را كده شدام بر دورد امدواج
حجمی زمين لرزه به سا تياههای درهای است داراست.

 .2مقایسۀ نتایج بهدستآمده از تح يد عدددی و نتدایج
ارائهشده توسط كماليان و همكاران ] [10برای مدوج

محاسبۀ جابه جایی های ميدان آزاد سطح دره یدكسدری

ورودی  SVبا  h  90و  v  0بدهازای فركدان
بیبعد مساوی نيم در شدك ( )9ارائده شدده اسدت.
نتایج به دستآمده از تح ي حاضر با نتایج ارائهشدده
توسددط كماليددان و همكدداران اندد ا تالفددی نشددان
میدهندد ضدمن ایدنكده روندد ك دی كدامال یكسدان
میباشد .نتایج ارائدهشدده توسدط كماليدان بدرای درۀ

موج ورودی  SVبا زاویدۀ افقدی  35درجده و زاویدۀ
رائم صفر درجده و فركدان بدیبعدد واحدد درنظدر
گرفته شده است ( .)در شك ( )9مقایسه بين نتایج

دوبعدی بوده ،درحدالیكده در تح يد حاضدر مددل
سهبعدی از دره بهطول محدود ( 1برابدر شدعاع دره)
با روش المان مرزی بهكارگرفته شده اسدت .بدهطدور

بهمنظور اطمينان از صحت و ارزیابی كد  TDASCبرای
مقایسه با جوابهای بهدستآمدده در مقداالت مخت د
انجام شده است.
 .6تحقيق انجدامشدده توسدط ناندگ و چدوپرا ] [19در
زمينۀ تح ي سهبعدی تيييرات مكانی جابدهجدایی در
سطح دره با مقطع نديمدایدرهای منشدوری تحدت اثدر

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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ك ی جوابهای به دستآمده از مددلهدای دوبعددی
نسبت به مدلهای سهبعدی اندكی كوچكتر میباشد
و این مورد درمقایسۀ نتایج به دستآمدده بدهوضدوح
نمایان است .براسات مقایسۀ نتدایج انجدامگرفتده بدا
رفرن های متعدد كد المان مرزی توسعهیافته در این
تحقيق صحتسنجی شد و از نتایج بهدسدتآمدده از
آن برای انجام تح يد هدای بعددی اطميندان حاصد

نيمدایرهای و نيمبيضوی انجام شدده اسدت .ابتددا درهای
راعدده ) (bبده عمدق )(h
بهشك مث ث با نسبت عدر
برابر 2،6و 9برای نشدان دادن اثدرات عمدق و بازشددگی
دره كه از فاكتورهای مهدم در طراحدی سددها بدهشدمار
میآید ،مدل میشود .شك ( )1نشداندهنددۀ درۀ مث ثدی
مدلشده می باشد .این مدل تحت بر ورد مدوج برشدی
 SHبدا زاویدۀ افقدی و رددائم  91درجده ردرار مدیگيددرد.

گردید.

به منظور ارزیابی اثرات فركدان مدوج زمدين لدرزه ایدن
تح ي ها بهازای فركان های بیبعد مخت انجام شدده
و نتایج آن در شك ( )1ارائه شدده اسدت .نتدایج نشدان
میدهد كه با كاه این نسبت اثرات توپوگرافی برروی
رفتار دیناميكی درۀ مث ثدی افدرای مدییابدد .همچندين
اثرات عمق و شك دره تابعی از فركان مدیباشدد .بدا
افرای فركان بهدلي كداه طدول مدوج بر دوردی،
اثرات سا تياه افرای مییابد .در فركدان هدای پدایين
( )≤0.1بهدلي بررگی راب توجه طول موج نسبت بده

شك  9مقایسۀ نتایج بهدستآمده از تح ي عددی و نتایج
ارائهشده توسط كماليان و همكاران ] [10برای موج ورودی  SVبا
v  0 ، h  90

و فركان

بیبعد نيم برای درۀ نيمدایرۀ منشوری

تحليلهاي عددي
در این مطالعه بااستفاده از روش المان مرزی سدهبعددی
توسعهیافته بده بررسدی پارامترهدای اثرگداار بدر پاسدخ
دیناميكی ناهمواریهای مخت د پردا تده مدیشدود .از
عوام تأثيرگاار در این رفتارها میتوان بده پارامترهدایی
نظير هندسۀ توپوگرافی ،جن مصالح ،پارامترهای امواج
بر وردی (زاویه و فركان ) اشاره كدرد .بدرای بررسدی
پارامتر هندسۀ توپدوگرافی از چهدار دره بده شدك هدای
مث ثی ،ذوزنقهای ،نيمدایره و بيضوی استفاده میشود.

ابعاد عارضۀ طبيعی تفرق امواج ناشی از وجدود عارضده
به حدار میرسد و دروارع مدوج ورودی اثدر وجدودی
دره را احسات نمیكند و پدیدۀ تفرق روی امواج رابد
چشمپوشی است .بهعنوان یك راعدۀ ك ی درصورتیكده
ابعاد دره با طدول مدوج امدواج بر دوردی بده آن رابد
مقایسه باشد تفرق و آشفتيی ناشدی از وجدود دره روی
اليوی تييير مكانهای بهدسدتآمدده در سدطح آزاد دره
بيشتر میشود.
درادامه بهمنظور بررسی تأثير تيييرات زاویدۀ مدوج
بر وردی به دره روی نتایج به دست آمده ،تح يد هدایی
با زاویۀ بر ورد مخت

انجام شده است و نتایج آن در

شك ( )9ارائه شده است .نتایج نشان میدهد كه تيييدر
زاویدده تددأثير زیددادی روی اليددوی رفتددار دیندداميكی و
همچنين مقادیر تيييرمكانهای به دسدت آمدده در سدطح
آزاد دره میگاارد .بر ورد امواج درجهت رائم منجر به

ارزيابي اثرات هندسه ومشخصههاي امواج بر درۀ
مثلثيشکل
بهمنظور ارزیابی اثر شك و عمق دره روی تفرق امدواج
از درههددای سددهبعدددی تح يد هددایی روی درههددایی بددا
شك هدای مث ثدی و درادامده روی درههدای ذوزنقدهای،
سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

جابهجاییهای متقارن حول محور تقارن دره و بر دورد
با زاویه های غير از رائم منجر به جابهجاییهای نامتقارن
حول محور تقارن دره می گردد .در شرایط بر ورد غير
رائم غالبا یك سمت دره كه در سدمت بر دورد امدواج
ررار گرفته است جابه جاییهای بدررگ و سدمت دیيدر
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جابدددهجددداییهدددای كوچدددكتدددری را درمقایسددده بدددا
جابهجاییهای حالت رائم نشان میدهد.

شك  1درۀ مث ثی

شك  9مقایسۀ نمودارهای بهدستآمده از تح ي های انجامشده
در زاویههای مخت

در فركان

بیبعد واحد

ارزيابي اثرات هندسۀ درۀ ذوزنقهاي
درۀ ذوزنقهای مطابق شدك ( )5بده صدورت سده بعددی
منشوری درنظرگرفته شده است .در این تح يد هدا سده
راعدۀ بررگ ) (bبه عمدق ) (hتحدت اثدر

نسبت مخت

بر ورد مدوج  SHبدا زاویده  91درجده و دو فركدان
بیبعدد واحدد و نديم مدورد توجده بدوده اسدت .نتدایج
بهدستآمده از این تح ي هدا در شدك ( )3ارائده شدده
اسددت .نتددایج نشددان مددیدهنددد كدداه

نسددبت ()b/h

همانطوری كه در درۀ مث ثدی گفتده شدد ،باعدث بيشدتر
شدن آشفتيیهای ناشی از اثرات توپوگرافی میشدود و
ميران این افرای
افرای
شك  1مقایسۀ نمودارهای بهدستآمده از تح ي های انجامشده
بهازای فركان های بیبعد  5/5 ،1/6و  6و شيپ دیوارۀ 21/1 ،91
و  69/9درجه

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

فركان

و با كاه

فركان

به فركان

وارده وابسته میباشدد .بدا

بیبعد ميران این افرای
این تيييرات كاه

بيشتر میگردد
مییابد.

درادامۀ این مطالعه به بررسی اثدرات تيييدر نسدبت
راعدددۀ بدداالی ذوزنقدده ( )bبدده راعدددۀ پددایين ( )aدر
سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،
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فركان های بیبعد مخت

كه در شك ( )65ارائه شده است نشان میدهند كده در

تحت زاویۀ ردائم بدر رفتدار

دیناميكی و ميران جابهجاییها پردا ته شدد .بدا كداه

فركان های بیبعد كمتر از نديم بدا افدرای

نسددبت دو راعددده ،شددك دره بددهسددمت مسددتطي و بددا

راعده مقادیر جابدهجداییهدا بده مقددار بسديار نداچيری

افرای

افرای

آن بهسمت مث ث مي میكند .این تيييدر شدك

نسدبت دو

مییابد .باتوجه به مقادیر ارائدهشدده در جددول

منجر به تيييرات بسيار زیاد شيپ دیوارۀ دره میگردد و

( )6میتوان گفت كده در فركدان هدای بدیبعدد نديم و

این تيييرات باعث میشود تا اثدرات شدك دره كده بده

بررگتر از نيم و در نسبتهای راعددۀ بدررگتدر از 2/1

وارده نير وابسته اسدت دچدار تيييدرات زیدادی

پيدا میكند .باتوجه به جددول ()2

فركان

شود .دروارع میتوان گفت كه با افدرای

شديپ دیدواره

مشخص است كه ورتی نسبت دو راعددۀ ذوزنقده از 25
جابدهجدایی

ميران آشفتيیهای ناشی از اثدرات سدا تياه افدرای
با كاه

این شيپ این ميران كاه

مقادیر حاص كاه

و

به  6كاه

مییابد بيشترین درصد افرای

مییابدد .نتدایج آن

در فركان

نيم ایجاد میشود.

شك  5درۀ ذوزنقهای
جدول  6مقادیر جابهجاییهای بهدستآمده در فركان های مخت

در نقطۀ صفر و تحت زاویۀ رائم

20

10

5

2.5

1.25

1

b/a

1.43

1.665

2.258

2.593

2.022

1.985

ɳ=2

1.781

1.949

2.351

2.712

2.087

1.376

ɳ=1.5

1.232

1.203

1.266

1.637

2.015

2.005

ɳ=1

1.966

2.033

2.253

2.589

2.591

2.378

ɳ=0.75

1.061

1.137

1.321

1.775

2.644

3.576

ɳ=0.5

1.086

1.054

0.998

0.914

0.851

0.841

ɳ=0.25

1.773

1.762

1.749

1.711

1.656

1.642

ɳ=0.1

جدول  2درصد تيييرات جابهجایی در فركان های مخت

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

0.1

0.25

0.5

0.75

1

1.5

2

ɳ

7.39

22.56

237.04

20.96

60.74

22.74

38.81

درصد تيييرات
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شك  65مقایسۀ نمودارهای بهدستآمده از تح ي های انجامشده در نسبتهای دو راعدۀ مخت

ارزيابي اثرات هندسۀ درۀ نيمدايرهاي

است .نتایج بهدستآمده از این نمودارها نشان مدیدهدد

برای ارزیابی اثرات تييير عمق در درۀ نيمدایدرهای از دو

كه در یك فركان

دره به شك های نديمبيضدوی و نديمدایدره مانندد شدك

تييير عمق تأثيرات محسوت و راب توجهی را بر پاسخ

( )66استفاده میشدود .درۀ نديمبيضدوی دارای دهاندهای

دیناميكی دره میگاارد .نتدایج نشدان مدی دهدد كده درۀ

شدعاع دره دارد.

نيمدایره دچار بررگنمایی و تيييرات بيشتری درمقایسده

با مشخصدات مصدالح

با درۀ نيمبيضوی میشود ،چدون عمدق درۀ نديمبيضدوی

نسبت پواسون  5/9و سرعت برشی  652/1انجدام شدده

نسبت به درۀ نيم دایرهای درمقایسه با طول مدوج برشدی

برابر دهانۀ دایره ولی عمقی برابر نص
تح ي ها در سه فركان

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

مخت

مشدخص تيييدر شدك و همچندين
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كوچددكتددر اسددت لدداا در ایددن حالددت اثددر دره روی
جابهجاییهای بهدستآمده كمتر واهد بود .بهطوریكه

واهد شد .نتایج مربوط به مقایسۀ دو شك نيمبيضوی
و نيمدایرهای در شك ( )62آورده شده است.

در فركان های باال این حساسيتها به عمق دره بيشدتر

شك  66تصویر سهبعدی درۀ نيمدایره

شك  62مقایسۀ نتایج بهدستآمده برای درههای نيمبيضوی و نيمدایرهای تحت امواج  SHبا زاویۀ بر ورد ()h 90, v0
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مقایسهای بين دو شك ذوزنقدهای و مث ثدی بدا عمدق و
دهانۀ برابر انجام شده كه نمودارهای موردنظر در شدك
( )69ارائه شده است .درمدورد نتدایج بده دسدت آمدده از
مقایسۀ نمودارهای مث ثی و ذوزنقه ای میتوان گفت كده
دلي ا تالف این نمودارهدا بده داطر وجدود راعدده در
ذوزنقه می باشد ،كه باعث می شدود اثدر مدوج روی ایدن

( )b/a=2.5,5,10آورده شده است .درصدهای ارائهشده
در این جدول نشاندهندۀ ا تالف ایجادشده براثر تيييدر
نسبت  b/aدر درۀ ذوزنقهایشك درمقایسه با درۀ مث ثی
است كه هم دارای عمق و هم دارای دهانۀ برابدر بدا درۀ
ذوزنقهای می باشد .همانطدور كده از جددول مشدخص
اسددت بيشددترین درصددد افددرای در نسددبت  b/a=2.5و
فركان بیبعد نيم میباشد ،كه بهانددازۀ  16/95درصدد

شك بيشتر و تيييرمكان آن زیاد شدود .عدالوهبدراین در
جدول شمارۀ ( )9نتدایج بدهدسدتآمدده از تح يد هدای
انجامشده مربوط به یك نقطۀ دل واه (در ایدن بررسدی
نقطددۀ صددفر) در فركدددان هددا و نسددبت دو راعدددده

افرای مییابد .همچنين میتوان نتيجه گرفت كه بدرای
نسبتهای  b/a>10رفتدار درۀ ذوزنقدهای بدا درۀ مث ثدی
(همعمق و دهانه) یكسان میباشد و میتدوان از اثدرات
تيييرشك صرفنظر كرد.

مقايسه بين دو درۀ مثلثي و ذوزنقهاي

روی درههای ذوزنقهای و مث ثی در فركان های مخت

جدول  9مقایسۀ نتایج بهدستآمده از تح ي های مخت

و در نسبتهای

b/a=2.5,5,10
10

5

2.5

b/a

1.62

0.5

0.065

ɳ=1.5

8.03

13.67

27.28

ɳ=1

14.51

24.5

61.48

ɳ=0.5

3.81

8.92

16.87

ɳ=0.3

شك  69مقایسۀ نتایج بهدستآمده برای درههایی با شك های ذوزنقهای و مث ثی تحت امواج  SHبا زاویۀ بر ورد  h 45, v45و
فركان
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ارزيابي اثرات جنس مصالح بر تفرق امواج از
درههاي سهبعدي
بهمنظور ارزیابی اثرات مشخصات مصالح شام ضدریپ
ميرایی ،ضریپ پواسدون و همچندين مددول االستيسديته
تح ي های مخت فی با مقادیر متفداوت از ایدن پارامترهدا
انجام شد .نتدایج بدهدسدتآمدده در دو زاویدۀ بر دورد
مخت

در شك هدای ( )69و ( )61ارائده شدده اندد .بدا

مقایسۀ نتایج به دست آمده از نمودارهای مربوط بده ایدن
پارامترها میتوان فهميد كه تيييرات پارامترهدای ميرایدی
و پواسون تأثيری بدر اليدوی تيييدرات تيييرمكدانهدای
بهدستآمده ندارد ولی در مقادیر بهدستآمده تأثيرگداار
است .عالوه براین بهعنوان یك راعدۀ ك ی می توان گفت
كه افرای

ميرایی منجر به تيييرمكدانهدای بدررگتدری

نسبت به حالت بدون ميرایی در راستای وجهی میشدود
كه در معر

بر ورد موج ررار میگيرد .در مورد تييير

پارامتر ضریپ پواسون نير میتوان گفت كه با تييير این
پارامتر تيييرمكانهای به دست آمده دچار تييير میشدود.
با توجه به نتایج حاص شده الزم است كه برای بهدست

شك  69مقایسۀ نتایج بهدستآمده تحت امواج  SHبا زاویۀ
بر ورد ) (h45, v0و فركان

بیبعد واحد

آوردن مقادیر دريدق تيييرمكدان دره ،مقددار دريدق ایدن
پارامترها درنظر گرفته شود .درمدورد مددول االستيسديته
نير همچنان كه از نمودارها مشخص است میتوان گفت
كه بيشتر از دو پارامتر دیير بر اليدوی تيييرمكدانهدای
بهدستآمده تأثير دارد و مانند ميرایی و ضریپ پواسدون
تعيين مقدار دريق آن الزم میباشد.
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مددرزی سددهبعدددی مددورد بررسددی رددرار گرفددت .نتددایج
بهدستآمدده نشدان داد كده پارامترهدای مخت فدی مانندد
پارامترهای موج (فركان

و جهت بر ورد) و همچندين

پارامترهای هندسۀ توپدوگرافی از عوامد تأثيرگداار بدر
اليوی جابهجایی دره میباشد .همچنين نشدان داده شدد
كه ميران اثرگااری شك دره و عمدق دره بده فركدان
وارده بسيار وابسته میباشد ،بهاینصورت كه با افدرای
فركان
شك  61مقایسۀ نتایج بهدستآمده تحت امواج  SHبا زاویۀ
بر ورد ( )h 45, v45و فركان

بیبعد واحد

بود .مقدار بررگ نمایی و افرای

عمق نيدر بدا یكددیير

ارتباط مستقيم دارندد .همچندين از نمودارهدا مشدخص
است كه اثرات مصالح (ميرایی و پواسون) برروی رفتدار

نتيجهگيري
در دو دهۀ ا ير روشهای مرزی محبوبيدت فراینددهای
پيدا كرده اند .با چنين اليوریتمهایی تنها شرایط مرزها و
گسستهسازی آنها برای ح معادلۀ موج بهكدار مدیرود.
این روش از معرفی مرزهای موهومی كه در روشهدای
ناحيهای معموال مورد نياز است اجتناب میكند .در ایدن
تحقيق اثدرات پارامترهدای مخت د

اثرات افرای

عمدق بسديار محسدوت واهدد

روی بدررگ نمدایی

امددددواج لددددرزهای بددددااسددددتفاده از روش المددددان

دیناميكی و اليوی جابهجایی غيرراب انكار است و برای
افرای

درت در محاسبات الزم است كه درنظدر گرفتده

شوند .درمورد درههای ذوزنقهای نير میتوان گفدت كده
بهدلي وجود راعددۀ پدایين ميدران جابدهجدایی بيشدتری
نسبت به درۀ مث ثی همعمق و دهانۀ برابدر بدا آن ایجداد
مددیشددود ،كدده ایددن موضددوع بددهدلي د افددرای

سددطح

توپددوگرافی مددؤثر در تفددرق امددواج لددرزهای مددیباشددد.
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