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ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻՄԻՋԱՎԱՅՐԻ    ԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎԴԻՍՍԻՊԱՏԻՎ    ((((ՑՐՈՂՑՐՈՂՑՐՈՂՑՐՈՂ) ) ) ) ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻՆՆԵՐԻ    
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿՍԵՅՍՄԻԿ    ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ    ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ    

ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ` ` ` ` ԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻԱՊԱՐՆԵՐԻ    ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ    
ՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳՑԱԾՐԱՐԱԳ    ՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄՇԵՐՏԵՐՈՒՄ    

Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա Սահակյան Ժասմենա     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. դիսսիպատիվ, մերձմակերևույթային, ռեոլո-
գիական, ռեզոնանսային հաճախություններ, ցածրարագ, սեյսմիկ տա-
տանումներ 

        
Դիսսիպատիվ էֆեկտները պայմանավորված են Հուկի իդեալակա-

նորեն առաձգական օրենքից լարումների և դեֆորմացիաների միջև եղած 
կապի շեղումներով: Վերլուծությունը կատարենք, օգտագործելով լար-
ման և դեֆորմացիայի միջև եղած կապի երկու տարբերակ` հետևյալ 
առնչությունների տեսքով. 

 45 = 60�75 − �8 4, (1) 

 4 = 60�7 + 6175, (2) 
որտեղ 7-ը դեֆորմացիան է, 4-ն` լարումը, 9 և 1-ն` հաստատուններ են 
(9, 9∗ = ;<

=  –ն ռելաքսացիայի ժամանակներն են), 75 և 45-ը 7 և 4-ի ածանց-
յալներն են ըստ ժամանակի: (1) ռեոլոգիական առնչություններով նկա-
րագրվող նյութը կոչվում է Մաքսվելի մարմին, իսկ (2) օրենքով որոշվող 
նյութը` Կելվինի մարմին:  

Այստեղ մենք սահմանափակվենք երկայնական ալիքների դիտար-
կումով, քանի որ լայնական ալիքների համար ամեն ինչ կլինի նույնը` 
նշանակումների ճշտությամբ: 

(1) հավասարությունից, երբ 4 = 4>>, 7 = ?@?>  և շարժման 
6 A�BAC� = A4>>AD , (3) 

հավասարումից կստանանք AEBACE = 0� AEBAD�AC − 19 ∙ A�BAC� , 
որը մեկ անգամ ինտեգրելով ըստ C-ի, կունենանք. A�BAC� = 0� A�BAD� − 19 ∙ ABAC + �(D), 
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որտեղ �(D)-ը D փոփոխականի կամայական ֆունկցիա է: 
Մեր խնդրում, առանց խախտելու ընդհանրությունը, կարող ենք 

ընդունել �(D) = 0 (կայունացված տատանումների դեպքում), այն է` A�BAC� = 0� A�BAD� − 19 ∙ ABAC : (4) 

Նույն կերպ օգտագործելով (2) և (3)-ը, կունենանք. A�BAC� = 0� A�BAD� + 1 AEBAD�AC: (5) 

(4) և (5) հավասարումները մաթեմատիկական տեսանկյունից ներ-
կայացնում են իդեալական առաձգական դեպքին համապատասխանող 
հավասարման երկու հակադիր բարդություններ. (4) դեպքում բարդու-

թյունը կապվում է − �8 ∙ ?@?G  անդամի ավելացման հետ (որը հավասարման 
մեջ ածանցյալի կարգը չի բարձրացնում), իսկ (5) դեպքում այն կապված է 
այդպիսի կարգի բարձրացման հետ (ավելանում է որոնելի ֆունկցիայի 
երրորդ կարգի ածանցյալով անդամը): Այսպիսի սահմանային թույլա-
տրումներով խնդրի ստորև կատարվող վերլուծությունը թույլ է տալիս 
պարզել, թե գծային ռեոլոգիական օրենքների դասում ոչ-առաձգականու-
թյան կոնկրետ տեսքի հաշվառումը ինչ չափով է ազդում արդյունքի վրա, 
հատկապես այն պայմաններում, երբ այդ օրենքների շեղումը իդեալա-
կան դեպքից (Հուկի օրենքից) փոքր է: Ինչպես կտեսնենք, ռեզոնանսային 
հաճախությունների փոքր շրջակայքերից դուրս այդ ազդեցությունն ընդ-
հանրապես փոքր է, ուստի կոնկրետ ռեոլոգիական օրենքի ընտրության 
հարցն այստեղ դառնում է ոչ էական: Ռեզոնանսային հաճախությունների 
մոտակայքում ռեոլոգիական օրենքի մեջ դիսսիպատիվ անդամների հաշ-
վի առնելն արդեն անհրաժեշտ է, որը հնարավորություն է տալիս որոշել 
ռեզոնանսային տատանումների ամպլիտուդը և արդյունքն, իհարկե, 
կախված է նրանից, թե ռեոլոգիական օրենքի կոնկրետ որ տեսքն է օգտա-
գործված: 

Նախ դիտարկենք խնդիրը (1) ռեոլոգիայի համար, այսինքն` (4) հա-
վասարման համար: 

Որոնելի մեծությունները ներկայացնելով հետևյալ տեսքով` 
 B = HI/J(D)IKLG2, 4>> = HI/M(D)IKLG2 (6) 
(4) հավասարումը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

JNN + OP0Q� R1 − SP9T J = 0, 
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որի ընդհանուր լուծումը կլինի. J = UIKV> + WIXKV> ,	
որտեղ U, W-ն ինտեգրման հաստատուններն են, իսկ Y պարամետրը 
որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ. 

 Y = L; Z1 − KL8: (7) 

D = −[  դեպքում B = B\(C) եզրային պայմանից կունենանք. 
 UIXKV] + WIKV] = B\: (8) 

Եզրային պայմանը D = 0 դեպքում ունի հետևյալ տեսքը. 4>>/>_�= 0, 
 կամ հաշվի առնելով (6)-ը  

 M(0) = 0: (9) 
Բայց (1)-ից M և J-ի միջև կապը կարտահայտվի 

RSB + 19T M(D) = SP60�J′(D) 
տեսքով, ուստի (9) պայմանը կընդունի JN(0) = 0 տեսքը, որը կտա U	և	W 
հաստատունները միմյանց կապող երկրորդ առնչությունը. 

 U − W = 0:  (10) 
(8) և (10) հավասարումների համակարգի լուծումը կլինի U = W = B\IKV] + IXKV]: 
Ազատ մակերևույթի տեղաշարժերի J(0) ամպլիտուդը տրվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

J(0) = U + W = 2B\IKV] + IXKV]: 
Ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղացման a գործակցի հա-

մար ստանում ենք. 

a ≡ |J(0)|B\ = 2|IKV] + IXKV]|: 
Այս առնչությունը ներկայացնենք հետևյալ տեսքով. 

aX� = 14 (IKV] + IXKV])�IXKVe ] + IKVe ]�: 
Հաշվի առնելով (7)-ը, որոշ ձևափոխություններից հետո կստանանք. 

 aX� = �� fcos g√2 ]L; Z1 + i1 + j�k + lℎ n √�opq ∙r
Z�si�sr<tu,  (11) 
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կամ` 

 aX� = cos� g ]L√�; Z1 + i1 + j�k + vℎ� n ]L√�; ∙ r
Z�si�sr<t,  (12) 

որտեղ նշանակել ենք 

j = 1P9: (13) 

j = 0 դեպքում այստեղից, բնականաբար, կստացվի a-ի արտահայ-
տությունը իդեալական առաձգական դեպքում: Երբ P → 0, (12)-ից ստա-
նում ենք 

 a = 1 − ]<Lx;<8 + ⋯ (14) 

ասիմպտոտիկան: Նկատենք նաև, որ (12) արտահայտությունը` նրա մեջ 
մտնող պարամետրերի բոլոր արժեքների դեպքում խիստ դրական է, իսկ 
դա նշանակում է, որ դիտարկվող դեպքում բացակայում են անսահմանա-
փակ a մեծություններով ռեզոնանսները, որը բնական է, քանի որ համա-
կարգում կա տատանումների էներգիայի ցրում: 

Վերջապես, ոչ առաձգական էֆեկտների փոքրության շնորհիվ, 
որոնք սովորաբար տեղի ունեն իրենց նկատմամբ ազդեցությունների 
փոքր ինտենսիվության դեպքում` գրունտներում և լեռնային ապարնե-
րում և թույլատրում են ռեոլոգիական օրենքի (1) գծային ներկայացումը, P9 պարամետրը պետք է համարել մեծ մեծություն` համեմատած միավո-
րի հետ, այսինքն` համարել, որ j ≪ 1: Դա նշանակում է, որ P∗ ռեզոնան-
սային հաճախությունները j ≠ 0 դեպքում քիչ կտարբերվեն դրանցից` j = 0 դեպքում, այն է`  P∗\ = (, + 0,5) #0[	 , , = 1,2, … 
արժեքներից, որոնք որոշվում են cos ]L∗}; =0 հավասարումով: 

Դա հնարավորություն է տալիս ստանալ a-ի արժեքի գնահատակա-
նը ռեզոնանսի դեպքում. 

a(P∗) ≈ a(P∗\) ≈ Rvℎ [209TX�: 
Եթե 209 ≫ [, ապա a(P∗) ≈ �;8] ≫ 1, այսինքն` առաձգականությունից 

ռեոլոգիական օրենքի ունեցած փոքր շեղման դեպքում ռեզոնանսային 
տատանումների ամպլիտուդը դառնում է մեծ, բայց վերջավոր մեծու-
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թյուն: Իսկ եթե հաճախություններն ընկած են ռեզոնանսային արժեքների 
փոքր շրջակայքերից դուրս, ապա ոչ առաձգականության ազդեցությունը a մեծության արժեքը հաշվելիս կարելի է անտեսել: 

Այժմ դիտարկենք (2) ռեոլոգիայի դեպքը, այն է` (5) հավասարման 
լուծման կառուցվածքը: Օգտագործելով (6) ներկայացումը, (5)-ից 
կստանանք հետևյալ հավասարումը. 

JNN + P�0� + S1P J = 0, 
որի ընդհանուր լուծումն է J = U�IKV�> + W�IXKV�>	, 
որտեղ ընդունված է Y� = P

0Z1 + S 1P0�
: 

Այս դեպքը նախորդից տարբերվում է նրանով, որ Y�-ը P-ից կախված 
է այլ կերպ, քան Y-ն` ըստ (7)-ի: Ուստի եզրային պայմաններից` U� = W� = B\IKV�] + IXKV�] 	, 

J(0) = U� + W� = 2B\IKV�] + IXKV�] 	, 
իսկ ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղացման a� գործակցի 
համար կունենանք. 

a�X� = 14 (IKV�] + IXKV�])�IKVe�] + IXKVe�]�, 
որը ձևափոխություններից հետո կբերվի հետևյալ տեսքի. 

 a�X� = �� fcos n√�L]; ∙ Z�si�s�<
i�s�< t� + lℎ n√�L]; ∙ �

i�s�<Z�si�s�<t  

կամ  

 a�X� = cos� n L]√�	; ∙ Z�si�s�<
i�s�< t + vℎ� n L]√�	; ∙ �

i�s�<Z�si�s�<t, (15) 

որտեղ	
� = 1P0 : 

a�-ի համար ստացված արտահայտության կառուցվածքն այս դեպքում 
նման է a-ի համար ստացած արտահայտությանը (տես (11)-(13)-ը): Այս-
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տեղ ևս 1 → 0 դեպքում, այսինքն, երբ � → 0, ստացվում է a-ի բանաձևը` 
իդեալական առաձգական դեպքում: Սակայն, երբ P → 0, ստացվում է 
հետևյալ ասիմպտոտիկան 

a� = 1 + 12 R[P0 T� + ⋯, 
որը որակապես տարբերվում է (14) ներկայացումից`	a-ի համար: (15)-ի 
աջ մասը նույնպես խիստ դրական է, այսինքն, այստեղ անսահմանափակ 
ամպլիտուդով ռեզոնանս չկա: Իդեալական առաձգականությունից փոքր 
շեղման դեպքում, այսինքն` փոքր �-ի դեպքում այստեղ ևս ռեզոնանսա-
յին հաճախությունները մոտ կլինեն իդեալական դեպքի տվյալներին, այն 
է` P∗\-ին, իսկ a� գործակցի ռեզոնանսային արժեքը կգնահատվի 
հետևյալ մեծությունով. 

 a�(P∗) ≈ a�(P∗\) ≈ �vℎ O]=L∗}<
�;< Q�X�: (16) 

P∗\ –ի ոչ շատ մեծ արժեքների դեպքում (ոչ այնքան մեծ ,-երի 
դեպքում) (16)-ից կհետևի հետևյալ գնահատականը. 

a�(P∗) ≈ 20�[1P∗\� = 2[#�(, + 0,5)�1:	
(15) և (12) արտահայտությունների էական տարբերությունն ի հայտ է 

գալիս մեծ հաճախությունների դեպքում, այսինքն, երբ P → ∞: Այն դեպ-
քում, երբ (12)-ի աջ մասը P → ∞ դեպքում մնում է սահմանափակ, ուստի 
և a մեծությունը մնում է վերջավոր, (15)-ի աջ մասը P → ∞ դեպքում 
աճում է, այնպես, որ 

aL→� ≈ gvℎ P[√20i�kX� = �vℎ g[Z P201k�X� → 0, 
այսինքն`(2) ռեոլոգիական օրենքի դեպքում բարձր հաճախության տա-
տանումները փափուկ ապարի շերտերում մարվում են: Եթե P հաճախու-
թյունները շատ մեծ չեն և գտնվում են ռեզոնանսային փոքր շրջակայքե-
րից դուրս, իսկ ոչ առաձգականության չափը փոքր է (� ≪ 1), ապա a� 
գործակցի արժեքները քիչ կտարբերվեն իդեալական առաձգական դեպ-
քիններից: 

Այսպիսով, խնդրի դիտարկված երեք դեպքերից`կապված տատա-
նումների էներգիայի կորուստների հետ (առաձգական ալիքների ճառա-
գայթման կորուստները, որոնք պայմանավորված են ապարների համար 
ռեոլոգիական օրենքի շեղումով` իդեալական առաձգականից) կարելի է 
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կատարել հետևյալ ընդհանուր հետևությունը. Եթե առաձգական օրենքից 
շեղման չափը փոքր է, այսինքն` փոքր են ոչ առաձգականության և 
առաձգական ալիքների ճառագայթման կորուստները, ապա ռեզոնանսա-
յին հաճախությունները քիչ են տարբերվում իդեալական առաձգական 
դեպքի նույն պարամետրերից, ռեզոնանսային հաճախությունների փոքր 
շրջակայքերից դուրս` ազատ մակերևույթի տատանումների ուժեղաց-
ման գործակիցը քիչ է տարբերվում առաձգական դեպքի նույն գործակ-
ցից, ռեզոնանսային տատանումների ամպլիտուդը վերջավոր է և գնա-
հատվում է վերևում ստացված պարզ բանաձևերով, ըստ որոնց` այդ 
ամպլիտուդը հակադարձ համեմատական է ռեոլոգիական օրենքում 
առաձգական անդամներին ավելացածի գործակցին կամ, ճառագայթու-
մով խնդրի դեպքում, առաձգական ալիքների ճառագայթման գործակցին: 
Նշենք, որ այս հետևությունը իր ուժը պահպանում է նաև փափուկ շերտի 
անհամասեռ միջավայրի առավել բարդ դեպքերում: 
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ВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫВЛИЯНИЕ ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДХ СВОЙСТВ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ ИНАМИКУ ИНАМИКУ ИНАМИКУ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ Х Х Х 
НИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯНИЗКОСКОРОСТНЫХ СЛОЯХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫХ ПОРОДЫ    

    
Саакян Жасмена  Саакян Жасмена  Саакян Жасмена  Саакян Жасмена      

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: диссипативный, приповерхностный, реологический, 

резонансные частоты, низкоскоростной, сейсмические колебания. 
В настоящей работе анализируется влияние диссипативных свойств 

среды в рамках линейных моделей на динамику сейсмических колебаний 
в приповерхностных низкоскоростных слоях породы. Анализ проводится 
для двух, в определенном смысле предельных, случаев моделей - модели 
Максвелла и модели Кельвина. Исследованием полученных простых 
явных формул устанавливается характер изменения параметров колеба-
тельного процесса и, в частности, резонансных эффектов, вследствие учета 
неупругих свойств породы. 

 
    
    
    

INFLUENCE OF DISSIPAINFLUENCE OF DISSIPAINFLUENCE OF DISSIPAINFLUENCE OF DISSIPATIVE PROPERTIES OF TTIVE PROPERTIES OF TTIVE PROPERTIES OF TTIVE PROPERTIES OF THE ENVIRONMENTHE ENVIRONMENTHE ENVIRONMENTHE ENVIRONMENT    
    ON THE DYNAMICS OF SON THE DYNAMICS OF SON THE DYNAMICS OF SON THE DYNAMICS OF SEISMIC WAVES IN THE EISMIC WAVES IN THE EISMIC WAVES IN THE EISMIC WAVES IN THE LOWLOWLOWLOW----SPEEDSPEEDSPEEDSPEED    

SUBSURFACE LAYERS OFSUBSURFACE LAYERS OFSUBSURFACE LAYERS OFSUBSURFACE LAYERS OF    THE ROCKTHE ROCKTHE ROCKTHE ROCK    
    

Sahakyan Zhasmena  Sahakyan Zhasmena  Sahakyan Zhasmena  Sahakyan Zhasmena      
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speed, seismic vibrations. 

This paper analyzes the effect of the dissipative properties of the 
environment in the framework of linear models on the dynamics of the seismic 
waves in the low-speed subsurface layers of the rock. The analysis is performed 
for two models: Maxwell model and Kelvin model. The study of obtained 
explicit formulas sets the behavior of the change in parameters of the oscillation 
process and, in particular, the resonance effects, taking into account the 
inelastic properties of rocks. 	

     


