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 خالصه
روش کاهش مرتبه با استفاده از ارتباط  کیشده  اسيمق یروش المان محدود مرز

 کيحل مسائل مکان یبرا یدو روش المان محدود و المان مرز انيبرقرار کردن م

روش  نیا یکينامیو د یکيدر حالت استات ک،يمسائل ژئومکان . درباشدیجامدات م

مقاله  نیباشد. در ا یم ديمفخاک  تینهایب مين یمدل کردن فضا یبه خصوص برا

کاربرد روش  یسپس به بررس ده،یگرد انيروش ب یاز روابط کل یاابتدا خالصه

شده است.  خاک وسازه پرداخته یکينامیکنش دحل مسائل اندر یمذکور برا یبيترک

 طيپاسخ محسازی مسائل استاتيکی بررسی شده سپس ابتدا کارآیی روش، در مدل

خاک با بلوک  یکينامیاندرکنش د وکریاز نوع موجک ر یبه موج افق کياالست

 یسازمدل یاند. براقرار گرفته ليمورد تحل یو زمان یفرکانس یدر حوزه کيتاالس

 یکينامید یسخت سیماتر یفرکانس باالحد  یاز بسط مجانب یفرکانس یدر حوزه

های بدست آمده با سایر صحت تمامی پاسخ استفاده شده است. هپد یسرتوسط 

 است.های عددی سنجيده شدهروش
 شده ، المان محدود اسیمرز مق ،یکینامیاندرکنش دکلمات کلیدي: 

 

  مقدمه .1
 

 یسازمدل یک و نحوهخا محدودمهين طيدر جهان، مح کيبحث ژئوتکن افتنی تيبا اهم

که خاک  ميدان یامر شده است. م نيمتخصص یبرا یمنبع الهام یعدد یهاآن با روش

 لیدر مسا تینهایب مهين طيمح نیا یمدل ساز یاست. برا تینهایب مهين طيمح کی

نظر گرفت که خاک دورتر از آن چنان بزرگ در امحدود خاک ر طيمح توانیم یکياستات

بدست آوردن  یبرا یعدد یهار پاسخ سازه نداشته باشد )در روشب یريتاث هيناح

 یکينامید یبارگذار یآزمون و خطا عمل کرد(. برا قیتوان از طر یم یاهيناح نيچن

اندرکنش خاک و  یمسئله یبررس یباشد. برا حيصح تواندیمدل کردن نم یوهيش نیا

دور   یاک واقع در فاصلهمدل کردن اثر خ یبا توجه به نحوه یسازه به صورت عدد

ها را روش نیاند. اتاکنون شکل گرفته یمتنوع یهااز سازه، بر امواج وارده روش

 .کرد یبنددسته یکل یدر دو مجموعه توانیم
انجام  یکيمشابه روش استات یسازها، مدلروش نی. در اميمستق یها( روشالف

 موج یکه انرژ شودیگرفته مظردور از سازه در ن یمرز در چنان فاصله یعنیشده 

 نیمدل در ا یبه مرز مستهلک شده باشد. البته تعداد درجات آزاد دنيهنگام رس

 شیمدل چنان افزا ليتحل یزمان ینهیهز نيو همچن انهیدر را یساز رهيحجم ذخ حالت

 اريبس یهاانهیبا را ومهم  یهاپروژه یروش جز برا نیمدل با ا ليکه تحل ابدییم

 .مند مقدور نخواهد بودقدرت
ها سازه ری. اساس روش زهارسازهیمدل به ز یبند ميبر تقس یمبتن یها( روشب

 یدور و حوزه یکل دامنه به دو بخش حوزه ميدر بحث اندرکنش خاک و سازه بر تقس

 کینزد یدور بر حوزه یحوزه ريتاث یچگونگ افتنیمهم  یاستوار است. مسئله کینزد

را  تینهایب یهادامنه تواندیاست که م ییهااز جمله روش یمرزالمان. روش باشدیم

 ،خاک محدودمهين طيمح یسازروش در مدل نیا ییکند. توانا یسازمدل قيبه صورت دق

 ریناو یروش، معادله نی. اکنديتر مو زلزله را بر آن راغب کيژئوتکن نيمهندس

در مرز  هاکه مجهوالت تن آوردیت مچنان بدس نیگر یشده را با تئور فياستوکس ضع
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است  یبزرگ تنها کاف یمدل با هندسه کی یبررس یبرا بيترت نیبمانند. بد یباق

 مي. حجم عظابدییدرجه کاهش م کیابعاد مسئله  یعنیشود  یسازمرز هندسه پاره

 نیا تيآن با المان محدود گواه اهم بيترک ایروش  نیا یمقاالت کار شده بر رو

روش و توسعه آن در حد روش  نیشدن ا یتجار ع. متاسفانه آنچه مانباشدیروش م

)در  یبدست آوردن جواب اساس یاضیر یدگيچيو پ یالمان محدود شده است، دشوار

 نياز چن زيپره ی. براباشدیمسائل متفاوت م ی( برانیحالت خاص تابع گر

آنها  یهمه بایتقر گفت توانیاند که مشکل گرفته یمتنوع یهاروش ،ییهایدشوار

 1996در سال . کنندیرا به مسئله وارد م یاتينامحدود فرض طيکردن مح مدل یبرا

 ریکار سا یهیخود و بر پا قيدهه تحق کی یبه پشتوانه  ]1[سانگ وولف و  یالديم

روش  یهاییو توانا هاتيکردند که هم جذاب یمعرف یعلم یرا به جامعه یروش نيمحقق

آن بر اساس اصول المان محدود بود. وولف به  انيرا داشت و هم ب یالمان مرز

 یروش خود را بر اساس روش کار مجاز یکيصرفا مکان انيتوانستند ب ]2[کسید یهمراه

موجب توسعه  ،بود نينخست به متخصص انيچون آشناتر از ب انيب نیارائه دهند. ا

و در سال   یروش کلون یالديم 80و  70که در دهه  یروش شد. روش نیروز افزون ا

نام   2002شده بود، در سال  دهينام های همسان نامحدودسلول ،یالديم 1996

روش قادر است  نیشده به خود گرفت. اگر چه ا اسيمحدود با مرز مق یهاالمان

 نيمهندس یکند اما برا ليمحدود را تحل یبا دامنه  یهاو مدل یکيمسائل استات

و  دمحدو یهيناح طيمح انيم یمرز طی)شرا یشرط تابش قيدق نيتام تيعمران قابل

 اسيمحدود با مرز مق یهاروش است. روش المان نیتوجه به ا یعمده لينامحدود( دل

 ،یاضیر یهایسازو ساده هاقیمبتکرانه است که نه فقط حاصل جمع و تفر یشده روش

 ازيمورد ن یاساس . پاسخباشدیو نبوغ به وجود آورندگان آن م شهیبلکه حاصل اند

 یمسائل در حوزه یواحد برا یشتاب به بار ضربه خپاس سیبا ماتر یروش المان مرز

محدود و  یهيناح طيدر مرز دو مح یاندرکنش یروي. سپس نشودیم نیگزیجا یزمان

 یرابطه نی. ادیآیبدست م ییجااز زمان و جابه ینامحدود به صورت تابع هيناح

از  یکی. شودیم انيب یچشيپ یمرز ذکر شده به صورت انتگرال یبرا ییجاجابه روين

که در  ییشود. جا یقسمت مربوط م نيمشکالت کار انجام گرفته توسط وولف به هم

شلوغ بوده و در  یسیواحد ماتر یپاسخ شتاب به بار ضربه  سیماتر یزمان یحوزه

 مانله .باشدیم ینگيتک یدارا یهاشامل قسمت یکينامید یسخت سیفرکانس ماتر یحوزه

بر  را یشده، روش اسيمق یروش المان محدود مرز یمحاسبات ینهیکاهش هز یبرا ]3[

 یالزم و فضا اتيحجم عمل یزمان یارائه داد که توانست در حوزه] 4[اساس کار ژانگ

فرکانس را  یدر حوزه  یکينامید یرا به شدت کاهش دهد. سخت یسازرهيذخ ازيمورد ن

 یبدست آورد و برا ]5[اریبازو  سانگ یشنهاديروش پ قیاز طر یآسانتوان به  یم

 .ستيروش الزم ن یمبنا یاضیر اتيعمل ادیحجم ز گریآن، د دنبدست آور

 

 ی زمان و فرکانسروش المان محدود مرزی مقياس شده در حوزه .2

 

های همسان سلولشده که ابتدا تحت عنوان روش  اسيمق یروش المان محدود مرز

المان محدود  قینامحدود از طر طيمح یسازمدل یبرا ،ارائه گشته بود حدودنام

انتشار موج  یکیزيف ميمفاه ؛یمیاستخراج معادالت روش قد ی. مبناشودیاستفاده م

آن در  ییکه باعث کاهش کار آ دشده توسط المان محدود بو یسازگسسته طيدر مح

 یمعرف قیاز طر یعدد دیبه روش جد معادالت مربوط بخش نی. در اشدیم یعمل یکارها

نامحدود  طيمح یسازمدل یو نحوه کاربرد آن برا شودیارائه م ژهیدستگاه مختصات و

شده به  اسيمق یالمان محدود مرز روش .گرددیم انيدر حوزه فرکانس و حوزه زمان ب

 یمعمول ليفرانسیمعادالت د ليموجود در تحل یایاستخراج شده است که از مزا ینحو

ناهمگن حاکم  یجزئ ليفرانسیمعادالت د ،که روش المان محدود ميدانی. مرديبهره بگ

 لیتبد یدستگاه معادالت خط کیبه  یبر مسائل را با استفاده از اصل کار مجاز

حاکم را  یجزئ ليفرانسیمعادله د نیشده ا اسيمق یکند. روش المان محدود مرزیم

 یليو سپس آنها را به شکل تحل کندیم لیتبد یمعمول ليفرانسیمعادالت د یسر کیبه 

. گرددیم یپاره ساز اسيمرکز مق کینسبت به  طيروش، مرز مح نی. در اکندیحل م

 دیشود، چنان با یم دهید 1آنچه در شکل  ندمان )y0x,0 (با مختصات اسيمرکز مق نیا

 .ئت باشدنقطه قابل رو نیبه وجود آمده از ا یمرز یهاانتخاب شود که تمام المان
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 شده اسيمق یمرز محدود یشده توسط المان ها یمرز پاره ساز  (:1) شکل

المان محدود با  یشده، دامنه توسط گسسته ساز اسيمق یدر روش المان محدود مرز

. تطابق گرددیم انيب یاسيبا پارامتر مق یمؤلفه شعاع کیدر مرز و  یمختصات محل

مرز  نينامحدود بر اساس تشابه ب طيمح یزسابا نحوه مدل توانیرا م لیتبد نیا

به دستگاه  یاز دستگاه مختصات دکارت رافضا  ل،یتبد نینمود. ا سهیمقا یفرض یها

 یبا مشتقات جزئ ليفرانسیمعادله د یمختصات لیتبد نیکه توسط ا نگاردیم یدیجد

 به گرددیم لیتبد یمستقل در جهت شعاع ريبا متغ یمعمول ليفرانسیبه معادله د

بدست  یطيالمان محدود در جهت مح یسازاز گسسته ريمعادله اخ بیکه ضرا یاگونه

انجام  یوزن یهاماندهيبا استفاده از روش باق یطيدر جهت مح ی. گسسته سازدیآیم

حل  یليبه صورت تحل توانیبه دست آمده را م یمعمول ليفرانسی. معادله دگرددیم

. اگر اصل کار گرددیمسئله م یر مؤلفه شعاعد قيجواب دق نيينمود که منجر به تع

دار بر وزن یهاماندهياز روش باق تفادهرا در نظر گرفته و آنرا با اس یمجاز

 یاساس یبه دو رابطه  تیدر نها ميکن فيشده ضع اسيمختصات مرز مق ستمياساس س

 .ديرس ميخواه ریز
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مرتبه دوم ناهمگن از جنس  یمعمول ليفرانسید یمعادله  کیکه  2 یمعادله 

شده در  اسيمق یالمان محدود مرز یباشد را معادله یاولر م یمعادالت کوش

 یهاسیماتر ،اندبه کار رفته 2و  1که در معادالت ضرائبی نامند. یم ییجاجابه

معادله حرکت در حوزه ی  باشند. یشده م اسيمق یضرائب روش المان محدود مرز

 زمانی برای حالت کلی به صورت زیر بيان می شود.
(3) 0a(t) -b(t) (t)  TL 

دامنه  2اگر مطابق شکل . شدبا یم تهيدانس ρ و یکالبد یروهايبردار ن  b(t) که در آن

ی حرکت به صورت ، معادلهرا به دو بخش محيط دور و محيط نزدیک تقسيم کنيم

 بيان خواهد شد. 4یرابطه

 
 کیدور و نزد هيدامنه به ناح یبند مي(: تقس2شکل )

واقع بر مرز  یهاموجود در گره یگر درجات آزاد انيب ɼ سیرنوی، ز 4 یرابطهدر  

درجات  ریسا انگريب i سینو ریکه ز یباشد در حال یم کینزد هيناح دور و ی هيناح

 یحرکت م یمعادله  یانتگرال زمان ليتحل یبرا ومارکين بیضر γباشد.  یم یآزاد

 باشد.
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ی باشد و از رابطهمیواحد  یپاسخ شتاب به بار ضربه  سیماتر  M∞رابطه ی فوقدر 

 .شودزیر محاسبه می
 

)5(0)(][)()][]][[]([
6

])[5.1][]([')]'([

')]'([])[5.1]][([)]([)]([])][([

011012
3

110

0 0

0 0

101

00

10









 

 

tHMttHEEEE
t

IEEddM

ddMIEEdMtdMEtM

TT

t

ttt









 
 

با حل این معادله و بدست آوردن ماتریس پاسخ شتاب به بار ضربه ی واحد باید 

رابطه ميان محيط دور و محيط نزدیک را بيان کرد. این رابطه به صورت انتگرال 

 پيچشی زیر بيان می شود. 

)6()()]{([)}({
0

  

t

datMtR  

دو مجهول شتاب و نيروی  6ی ر معادلهد باشد.می tبردار شتاب در زمان   a(t)که

اندرکنشی به صورت توام وجود دارند. لذا الزم است در چرخه تحليل دیناميکی 

 صریح محاسبه شود.کنشی نيز برای هر گام زمانی به صورت غيربرنامه، نيروی اندر

 

 سازی عددیمدل .3

 

در این بخش ابتدا به بررسی کارائی روش المان محدود مرزی مقياس شده در حالت 

ی نوشته استاتيکی پرداخته شده سپس با اطمينان یافتن از صحت عملکرد برنامه

 شده، به بررسی مسائل در حالت دیناميکی پرداخته شده است.

وسط المان محدود ت سازی محیط نامحدود خاک برای تحلیل استاتیکیمدل         1.3

 مرزی مقیاس شده

 بارگذاری روی یک پی انعطاف پذیر واقع بر روی خاک رس اشباع

 .حليل مسئله با فرض رفتار االستيکالف ( ت

 24. عرض محيط برابر 3و ضریب پواسون 2KN/m510×1 با فرض مدول االستيسيته برابر

نيم برای تحليل در می بي 3متر مدلی مانند آنچه در شکل  5متر و ارتفاع برابر 

 نظر گرفته می شود )بنا به تقارن نصف مسئله مدل شده است(.

 
  محيط خاک هندسه و نحوه ی المان بندی : (3شکل )

ابتدا فقط از المان های محدود برای تحليل مدل استفاده می کنيم . بار را 

 Aرا مدل  وارد می کنيم. این مدل q=200KN/mصرفا در ناحيه ی االستيک با شدت بار 

المان  23می ناميم. حال با افزایش دامنه مورد تحليل و افزایش المان ها )

می ناميم. از مقایسه ميان  Bبيشتر( تحليل را انجام می دهيم. این مدل را مدل 

 Aمتوجه خواهيم شد که اثر تکيه گاه ها نتایج حاصل از مدل  A, Bنتایج مدل های 

ی نقطه ای واقع در مکان اعمال بار روی خط برا (را تحت تاثير قرار می دهد 

را در شرایطی که در مرز   A% شاهد خواهيم بود.(. حال مدل 34مرکزی خطایی معادل

های مقيد آن به جای تکيه گاه، المان های مرزی محدود مقياس شده به کار برده 

 فال.4می نا ميم(. شکل  Cایم ، مورد ارزیابی قرار می دهيم )این مدل را مدل 
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نتایج چنين تحليلی را نشان می دهد. همانطور که از شکل نيز مشخص است نتایج 

مشابه هم می باشند، بنابراین می توان نتيجه گرفت که المان محدود  C,Bمدل های 

 مرزی مقياس شده محيط نامحدود را به خوبی مدل می کند. 

 

يير شکل قائم روی خط نحوه تغ ب(   A,B,Cمقایسه نتایج مدل های  الف(   :(4شکل )

 B, Fهای مدلمرکزی در 

های نامحدود در حالت ی المان محدود مرزی مقياس شده با المانب( مقایسه

 استاتيکی

های نامحدود استفاده های محدود مرزی مقياس شده از الماناگر به جای المان

شکل  بدست خواهد آمد. همانطور که از این .ب 4(، نتایجی مطابق شکل Fشود)مدل

های نامحدود جواب بدست آمده تا عمق باالتر از آید، با به کاربردن المانبرمی

ها با المان محدودمرزی مقياس شده قرابت زیادی خواهد داشت، لکن برای این المان

های پایين تر جواب نادرست خواهد بود. دليل این نادرستی جواب، صفر کردن عمق

جایی( در آخرین گره می باشد. بنابرآنچه بهجا ،متغير ميدانی )در این تحليل

گفته شد می توان نتيجه گرفت که المان محدود مرزی مقياس شده در حالت استاتيکی 

 عملکرد بهتری از المان نامحدود دارد.

 ( تحليل االستوپالستيک .ج

المان  –بعد از آنکه در قسمت الف نشان دادیم مدلسازی تر کيبی المان محدود 

ی مقياس شده نتایج بسيار قابل قبولی ارائه می دهد ، حال مسئله مطرح محدود مرز

.برا ی  شده را به صورت کامل و تحت مدل رفتاری االستو پالستيک تحليل می کنيم

مورد  (Von Mises)مدل سازی رفتار خاک رس در شرایط زهکش نشده مدل ون مایسز

سازی رفتار اصل برای مدلاین مدل رفتاری اگرچه در استفاده قرار گرفته است. 

است، اما قادر است رفتار خاک رس در شرایط زهکشی نشده را به فلزات ارائه شده

اگر ضریب اصطکاک داخلی خاک رس برابر صفر و مقاومت برشی زهکشی خوبی مدل کند. 

ظرفيت  )Prandtl( فرض گردد، با توجه به روش پراندت 2KN/m 100نشده ی خاک برابر 

 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.باربری خاک 
 

  (7)KN/m 514=cu×2)+(=q 2   

ی چگونگی سوراخ شدن فلزات بدست آمده است لکن ی پراندت در مطالعهرابطه

توان آنرا به کاربرد.  برای حالت رس زهکشی نشده با گسيختگی از نوع برش کلی می

 .الف5ستو پالستيک مطابق شکل یج تحليل االبا اعمال بار شبه استاتيکی نموی نتا

  2N/mKبا رسيدن بار به مقدار ،شکل  مشخص استاین همانطور که از  بدست می آید.

و  کانتورهای تنش در جهت قائم .ب5شکل خاک به ظرفيت باربری خود رسيده است. 514

 دهند.را برای تحليل االستوپالستيک نشان می .ج تنش برشی5شکل 
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توزیع تنش در   ب(  جابه جایی برای تعيين ظرفيت بار بری –ر بار نموداالف(  :(5شکل )

 ج( توزیع تنش برشی برای تحليل االستو پالستيک  قائمجهت 

در تحليل  جایی در برابر عمق را برای خط مرکزی مدلنمودار جابه 6شکل 

 دهد.نشان می االستوپالستيک 
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 برای تحليل االستو پالستيکی خط مرکزی رو در عمق خاک، قائم جابه جایی چگونگی : (6شکل)

ی در حوزه پاسخ محیط االستیک به موج افقی از جنس موجک ریکر             2.3

 فرکانسزمان و 

در این بخش، پاسخ محيط االستيک به بار افقی گذرا از جنس موجک ریکر مورد 

مرزی و المان ی زمانی توسط روش المان گيرد. این مسئله در حوزهارزیابی قرار می

 ی فرکانسدر حوزه هامحدود مرزی مقياس شده حل شده است. بنابراین صحت سنجی جواب

همچنين از روش شود. ی زمانی انجام میبه تبدیل معکوس فوریه جواب موجود در حوزه

های نامحدود و روش مبتنی بر ميرائی نيز استفاده شده است. حل مستقيم المان

ی سری پد اس شده توسط روش مجانبی حد فرکانس باال به وسيلهالمان محدود مرزی مقي

رانشان  ییجابجا یابیمحل اعمال بار و نقاط ارز ریشکل زانجام گرفته است. 

 .دهدیم

 
از  یبه موج افق کياالست طيپاسخ محمحل تاثير بار و نقاط ارزیابی برای مسئله   (:7شکل)

 کریجنس موجک ر

فرکانس به صورت  یو در حوزه 8یبه صورت رابطه یزمان یدر حوزه کریتابع موجک ر

 .باشدیم 9 یرابطه

)8())(exp())(21()( 2

0

2

0 t

tt

t

tt
At SS

R
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)9())(25.(exp)(5.)( 2

0

2

00 tttAR   

بار اعمالی را  .ب8ی زمانی و شکل بار دیناميکی اعمالی را برای حوزه .الف8شکل 

 دهد.ی فرکانسی نشان میبرای حوزه

 
بار  : (ب)    شکل زمانیجنس موجک ریکر در حوزهبار دیناميکی از  : الف((8شکل )

 فرکانسیی دیناميکی از جنس موجک ریکر در حوزه

نشان  .الف9در شکل  Bی برای نقطه ذکرشده یهابه روش ليحاصل از تحل جینتا

نامحدود  یدقت و المان ها نیها بهترروش نیا انياز م هپد بیاست. تقرداده شده

 یاز سر یاگر چه دقت کمتر یرائيبر م ی. روش مبتنباشندیدقت را دارا م نیکمتر

به نظر  یو محاسبات یکمتر زمان ینهیاما با توجه به هز دهد،یاز خود نشان م هپد

ی زمانی نيز نتایج برای در حوزه .رسدیم دتريبزرگتر به نظر مف یپروژه ها یبرا

 .ب نشان داده شده است.9در شکل  A نقطه

 
با چهار روش فرکانسی  یدر حوزه ليتحلدر  Bی جابه جایی نقطه یامنهد: الف(( 9) شکل

 زمانی یحوزه ليتحلدر  Aی ب( جابه جایی نقطه مختلف

 

 بررسی اندرکنش بلوک االستیک با خاک برای بار دینامیکی             3.3

سال  30مسائل اندرکنش دیناميکی خاک و سازه از جمله ی مسائلی است که در طی 

. برای سنجيدن توانایی روش زیادی را به خود اختصاص داده استذشته تحقيقات گ

المان محدود مرزی مقياس شده در تحليل های دیناميکی مسئله ی اندر کنش خاک با 

با استفاده از المان مرزی و المان  ]6[ بلوک االستيک را که در اصل استورف 

مقاله مورد تحليل قرار می دهيم. ، با روش مذکور در این استمحدود انجام داده 

 رسم شده است. 10شکل کلی و نحوه ی المان بندی مدل در شکل

 
ندسه ، المان بندی ، بار اعمالی و مشخصات مصالح برای مسئله اندر کنش خاک ه:  )10(شکل 

 و سازه
 

برابر گرفتن سختی بلوک نسبت به بستر برای بار قائم نتایج تحليل مطابق  4با 

 بود. .ب خواهد11شکل افقی نتایج مطابق و برای بار گذاری لف .ا11شکل
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ب( تاریخچه ی   افقی.تاریخچه ی زمانی جابه جایی برای بار گذاری الف( :  (11شکل )

 قائمزمانی جابه جایی برای بار گذاری 

سازی دهد که روش نوین المان محدود مرزی مقياس شده در مدلنشان می 11شکل 

ی زمانی دقتی نزدیک به دقت های دیناميکی حوزهخاک برای تحليلمحيط نا محدود 

ی محاسابتی الزم در روش المان مرزی با در نظر المان مرزی دارد. البته هزینه

ی خاص بيشتر و بيان آن از لحاظ ی تابع گرین برای هر مسئلهی محاسبهگرفتن هزینه

ر شده دقت های مشابهی دارند باشد. بنابراین اگرچه دو روش ذکریاضی دشوارتر می

برای بررسی  تر می باشد.لکن استفاده از روش المان محدود مرزی مقياس شده بهينه

ای از بار ی فرکانس نيز از سری پده استفاده شده است. به جای بار ضربهدر حوزه

.ب استفاده شده است. شکل  8دیناميکی از جنس موجک ریکر نشان داده شده در شکل

 دهد..ب برای بار افقی نشان می12نتایج را برای بار قائم و .الف 12

 
 جایی برای بار افقیی جابهی جابه جایی برای بار قائم  ب( دامنه: الف( دامنه (12شکل)

دهند برای بارگذاری قائم، هر دو روش سری ی فوق نشان میهاگونه که شکلهمان

گذاری اند لکن برای باربهی رسيدهميرایی به جواب های مشاپده و روش مبتنی بر 

های متوسط ميان جواب بدست آمده از دو روش دیده افقی، اندک تفاوتی در فرکانس

ها تقریبی بوده و از تجانب حد فرکانس باال و شود. به هر حال هر دوی این روشمی

 کنند.  پایين ماتریس سختی دیناميکی محيط نامحدود خاک استفاده می

 

 يريگنتيجه .4

 
روش المان محدود مرزی مقياس شده در  توسطدر این مقاله محيط نا محدود خاک 

ی زمانی و فرکانسی مدل گردید. برای حالت حاالت استاتيکی و دیناميکی حوزه

روش مذکور دقتی معادل روش المان مرزی ی زمانی نشان داده شد که دیناميکی حوزه

ی فرکانسی هم ن در آن وارد نيست. در حوزهی تابع گریی محاسبهدارد اگر چه هزینه

سازی محيط نا محدود خاک از نشان داده شد که راه حل تک مجانبی سری پده در مدل

هر چند در برخی حاالت تفاوت دقت ميان این روش با  ،باشددقت مناسبی برخوردار می

رسد ر میبه نظمشاهده شد. های متوسط در فرکانسروش دو مجانبی مبتنی بر ميرایی 

های با فرکانس بزرگتر عملکرد سری پده نياز به بررسی بيشتر داشته برای بار

 باشد.
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