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  چکیده
در . اسـت  در این مقاله شبیه سازي انتشار امواج در محیط نیمه بینهایت زمین به روش اجزا محدود طیفـی انجـام شـده                

. سـازي عـددي بـسیار بـاال اسـت      هاي مرتبه باال، دقـت شـبیه     اي  ز چندجمله روش اجزا محدود طیفی به دلیل استفاده ا       
شـود کـه    همچنین با توجه به بزرگ بودن مدل نیمه بینهایت، با استفاده از این روش ماتریس جرم سیستم قطـري مـی        

، بـه منظـور   در ایـن مقالـه  . گـردد منجر به افزایش قابل توجه بازده محاسباتی این روش نسبت به روش اجزا محدود می   
استفاده از این نوع جاذب نیز موجـب خـروج   . سازي مدل نیمه بینهایت از مرز جاذب مرتبه اول استفاده شده است       شبیه

 .سازي مدل نیمه بینهایت خواهد شد بخش زیادي از انرژي موج از مرزهاي مدل و بهبود شبیه
 به اول، گسل معکوس ، انتشار موج، مرز جاذب مرتی اجزا محدود طیف:هاي کلیديواژه 
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Abstract 
In this paper, simulation of the wave propagation in semi-infinite environment of earth is 
performed by using spectral element method. In this method, numerical solution has high 
accuracy due to using high order polynomial. Also, considering the large dimension of the semi-
infinite model, the mass matrix is diagonal by using this method; which results in considerable 
increase in computational cost with respect to finite element method. In this paper, to simulate 
the semi-infinite model, first order absorbing boundary is used. Using this absorbing boundary 
leads to exhaust of large part of wave energy from the model boundaries of the medium which 
results in better semi-infinite simulation. 
 
Key words: spectral element, wave propagation, first order absorbing boundary, reverse fault 

  

  مقدمه    1
 در ییپذیري بـسیار بـاال  معموال براي شبیه سازي انتشار امواج در مواد از روش اجزا محدود استفاده می شود که انعطاف        

در این روش حجم محاسـبات بـسیار زیـاد و نیازمنـد     . حل مسائل با مرزهاي نامنظم و اعمال شرایط مرزي مختلف دارد     
بنابر این روش اجزا محـدود طیفـی کـه در واقـع نـوعی روش اجـزا               ). 2011فیشر،  (حافظه پردازشی بسیار باالیی است      
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ارائه شده است که  مـشابه روش اجـزا محـدود اسـت، بـا ایـن       ) 2005کوماتسیچ و همکاران،  (محدود مرتبه باالتر است     
جـرم،  ن صـورت مـاتریس      یـ در ا . شـوند گیري عددي برهم منطبق می    ها و نقاط انتگرال   یابی پاسخ تفاوت که نقاط درون   

-اي به دلیل اسـتفاده از چندجملـه  یاجزا محدود طیف. توجه حجم محاسبات خواهد شد قطري شده و باعث کاهش قابل    
  . سازي انتشار موج برخوردار استهاي مرتبه باال از دقت بسیار خوبی در شبیه

بـه  . اسـت  طیفـی انجـام شـده   در این مقاله شبیه سازي انتشار امواج در محیط نیمه بینهایت زمین به روش اجزا محدود     
سازي مدل نیمه بینهایت از مرز جاذب مرتبه اول استفاده شده اسـت کـه موجـب خـروج بخـش زیـادي از          منظور شبیه 

همچنـین سـاختار زمـین بـا اسـتفاده از      . سازي مدل نیمه بینهایت خواهد شد انرژي موج از مرزهاي مدل و بهبود شبیه       
  .مدل گسل معکوس انجام شده است

  

  معادالت حاکم    2
  ):2012دونالد، مک(باشد  در محیط کشسانی ایزوتروپ و همگن به صورت زیر می1معادله انتشار امواج االستیک

1 , , 1,2 3i ij j iu f i and     

 ی مـ  امi يتانسور تنش، مولفه جابجایی و مولفه نیرو در راسـتا   امijب چگالی، مولفه  و  به ترتی   ifو    ،ij  ،iuکه  
ij,همچنین  . . باشند j   و iu          يراستا به ترتیب نشان دهنده مشتق تانسور تنش نسبت به jو مشتق دوم جابجایی  ام 

تـوان بـا اسـتفاده از حـساب تغییـرات از       انتگرالی حاکم بر انتشار امواج االستیک را میمعادله .نسبت به زمان می باشند   
   :معادله دیفرانسیلی حاکم بر آن به دست آورد

2 , , 1,2 3ij ij i i i i ij j id u u d f u d n u d i j and      
   

          

توانـد  گیري یا هندسـه مـسئله اسـت و مـی     بیانگر محدوده انتگرال بردار عمود بر سطح، n ،2 عملگر تغییرات  که  
 معادله معادالت، یمکان يساز گسسته از پس . بیانگر مرز مسئله استباشد و ) حجم(و یا سه بعدي ) سطح(دوبعدي 

  :شودیم لیتبد ریز صورت به یزمان) ODE (یمعمول یلیفرانسید معادله دستگاه کی به يالرزه امواج حرکت بر حاکم
3   MU CU KU F   

اي براي   بردار جابجایی گرهU. نظر هستند هاي جرم، میرایی و سختی مدل مورد         به ترتیب ماتریس   K و   M  ،Cکه  
  . هاي مدل عددي است نیز بردار نیروي خارجی وارد بر گرهFکل مدل و 

  

 یروش اجزا محدود طیف    3

هاي مرتبـه بـاال،    ايدجملهبه دلیل استفاده از چن .  زیادي با روش اجزا محدود دارد      يها شباهت یروش اجزا محدود طیف   
 با توجه به تعداد گره هـر المـان   یدر روش اجزا محدود طیف. هاي پیچیده بسیار خوب استدقت این روش براي هندسه 

ي گیـر در این روش، نقاط گرهی و نقـاط انتگـرال        . شودابی استفاده می  ی لژاندر براي درون   nهاي مرتبه   اياز  چندجمله  
مـاتریس  . شـود کسان است که منجر به قطري شدن ماتریس جرم و کاهش قابل مالحظه هزینه محاسباتی مـی       یعددي  

همان طور کـه  .  نشان داده شده است.Error! Reference source not foundسختی و جرم براي هر دو روش در 
 ماتریس سختی پربـارتر  یشود، در روش اجزا محدود طیف مشاهده می .Error! Reference source not foundدر 

  .شودسازي عددي می از روش اجزا محدود است که موجب افزایش دقت شبیه
به عنوان مثال در صورت . ابی خصوصا در مرز یک المان داردیاي یک المان تاثیر بسزایی در دقت درون      انتخاب نقاط گره  
 اسـت کـه در   3ل یکسان، خطاي زیادي در مرز المان ظاهر می شود که موسوم به اثر رانـگ          اي با فواص    انتخاب نقاط گره  

_____________________________________________________________________________________ 
1 Elastic wave propagation   
2 Variation operator 
3 Runge’s effect 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 

40

یابی در یک المـان مینـیمم   در صورتی خطاي درون. است یاب گوسی یک بعدي نشان داده شده     براي تابع درون   :1شکل  
1)2له هاي معادشود که نقاط گرهی از ریشه  می ) ( )nx P x به دست بیاید که ( )nP x اي لژانـدر مـی   تابع چندجملـه-

  . هاي یک المان استفاده شده است در این مقاله از این روش براي تعیین گره. باشد
  
  

 
  یاب مناسب و حذف اثر رانگ  استفاده از نقاط درون)ب. يبعدکی ی تابع گوسیابیاثر پدیده رانگ در درون)  الف: 1شکل 

  شرایط مرزي    4 
در ایـن روش، انتـشار مـوج در کرانـه     .  براي شبیه سازي مرز نامحدود از روش مرز جاذب مرتبه اول استفاده شده است          

 از مرزهـاي  ینوعشود که منجر به کاهش قابل توجه بازتـاب مـص        هاي مدل با معادله انتشار موج یک طرفه توصیف می         
  . شودمدل می
)4(  

1
, , 1,2 3

e

n
ij j i ij j i ee
n u d n u d i j and   

 
      

  :آیداین معادله در مسائل دوبعدي، به صورت زیر درمی
)5(   11 1 13 3 22 2 , , 1,2 3

e
ij j i i en u d n n n u d i j and     

 
        

  .شوددرنهایت با جایگذاري تنش برحسب عبارات جابه جایی، فرم ضعیف عبارت مرز به صورت روبه رو خالصه می

)6(   1 2

2 1

0
( )

0e

T
ij j i e

n n
n u d d

n n
  

 

       U CDU  

. باشدهاي کرنش هر المان می مؤلفهآیند که  به دست می     و      از روابط  D و Cدر این رابطه    
jn    نیز مؤلفه jظـاهر  یطرفـه، مـشتقات مکـان   با در نظرگرفتن معادله انتشار موج یک. باشدمرز میبردار نرمال هر   ام 

بنابراین اثـر کرانـه هـاي مـدل در شـبیه سـازي مـدل نیمـه          .توان برحسب مشتق زمانی نوشترا می 6شده در معادله 
در بـاالي مـدل بـه     طرفـه   به عنوان مثال، معادله مـوج یـک       . شودبینهایت به صورت ماتریس میرایی و سختی ظاهر می        

  .باشدصورت زیر می
)7(  1 0z tB U U  

و با تعریف  2*2 با ابعاد ی ماتریس و زمان بوده و zجایی نسبت به محورترتیب مشتق بردار جابهبه zU ،tUکه 
  .باشدزیر می

)8(  

 
با اضافه . دیآی درمی و سختییرایس می، جمله شامل اثرات مرز به صورت دو ماتر8 در معادله 7ادله با جایگذاري مع

  .شودبینهایت ارضاء میکردن این دو ماتریس به ماتریس جرم و سختی درون مدل، اثر مدل نیمه
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  4شبیه سازي انتشار امواج در گسل معکوس    5 
ک یـ مدل گسل معکوس . شود مین با استفاده از مدل گسل معکوس انجام می سازي انتشار امواج در ز      در این بخش شبی   

 2000متـر در   2000ابعاد این مدل، .  نشان داده شده است3باشد که در شکل مدل ناهمگن از ساختار درون زمین می
 در ایـن مـدل،   .شـود   و بقیه سطوح نیمه بینهایت در نظر گرفته مـی 5سطح باالي مدل به عنوان سطح آزاد   . باشدمتر می 

باشـد   میPاین منبع، تولید کننده موج .  متري از باالي مدل قرار دارد10 در فاصله 6کریمنبع انرژي تولید کننده موج ر    
 6در این مدلـسازي از المـان مربعـی مرتبـه     . شود تولید می  S و   Pکه در اثر بازگشت آن از سطح آزاد باالي مدل، موج            

  .باشد عدد می100 در هر راستا تعداد المان. استفاده شده است
  

 
   متر2000 متر در 2000مدل گسل معکوس با ابعاد : 2شکل 

  
  

-شـود کـه داده    متري از باالي مدل انتخاب مـی 30 در فاصله 7 مشترك يبراي بررسی نتایج شبیه سازي، مقطع چشمه      
توان انتشار امـواج   ها می با استفاده از این داده.  نشان داده شده است    3 شکلهاي موردنیاز در این مقطع ثبت شده و در          

 بـه ترتیـب مـوج    3 و 2، 1شـود، در نقـاط      مشاهده مـی   3 شکلهمانطور که در    . در زمین و بازتاب آن را مشاهده نمود       
توان بـه ترتیـب     می7 و 6، 5، 4همچنین در نقاط . ی، موج مستقیم برشی و موج شکست مرزي وجود دارد     مستقیم طول 

 بازتاب موج از گسل 8در نقطه . بازتاب الیه اول، بازتاب الیه دوم، بازتاب الیه سوم و بازتاب الیه چهارم را مشاهده نمود              
بازتـاب از سـطوح   .  را مشاهده نمـود S و موج Pتاب مرزي موج توان باز نیز به ترتیب می10 و 9در  نقاط . شود دیده می 

بـر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده       . شـود  ثبت مـی  S و سپس موج Pباشد که ابتدا موج میS  و Pمختلف شامل موج 
   .توان درستی شبیه سازي انجام شده را تایید نمود می

_____________________________________________________________________________________ 
4 Reverse fault model 
5 Free surface 
6 Ricker Wave 
7 Shot record 
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  )الف(

  
  )ب(

   يعمود)  و بیافق)  الفي مدل در راستاي از باالي متر30 انتشار امواج در مدل گسل معکوس در فاصله يساز هیج شبینتا: 3شکل 

  

  گیري      جمع بندي و نتیجه5
سازي انتشار امواج در محیط نیمه بینهایت زمین با استفاده از روش اجزا محدود طیفی در حیطه  در این مقاله شبیه

همچنین براي . براي شبیه سازي ساختار زمین از مدل گسل معکوس استفاده شد. سی قرار گرفتزمان مورد برر
مدلسازي انتشار امواج االستیک در محیط نیمه بینهایت از شرط مرزي جاذب مرتبه اول استفاده شد تا با جلوگیري از 

ا به کارگیري شرط مرزي جاذب مرتبه اول ب. بازتاب امواج از سطوح مدل، بتوان نیمه بینهایت بودن محیط را مدل نمود
با استفاده از . شودمقدار زیادي از انرژي موج از کرانه هاي مدل خارج شده و از بازتاب آن به درون مدل جلوگیري می

المان طیفی انتشار امواج در ساختار درونی زمین انجام شد که سرعت حل باال و دقت نتایج به دست آمده نشان دهنده 
  .  باشد  این روش در مدلسازي انتشار امواج در زمین میکارآیی
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