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را بده لحداظ تدوریدک دارد در روا

اازای محدود پیادهسازی و برای در نظر گرفتن میرایی تشعشعی استفاده ددده اسدر
آنچه در مقاله ارر ارائه میدود ،اعتبارسنجی و بررسی عملیرد الیه تطبیق یافتده
میبادد که این امر از طریق ل سه مسددله مدورد ارزیدابی ردرار گرفتده اسدر در
مسدله اول ،ارتعاا دالوده صلب بدون ارم وارع بر سه الر نیمفضدای بینهایدر،
الیه بر روی بستر صدلب و الیده بدر روی ندیمفضدای بینهایدر بدا اسدتفاده از PML

تحلیل و نتایج با مدل گسترده 2مقایسه ددده اسدر

در مسددله دوم ،کدارایی PML

در مدلسازی انتشار امواج سطحی مورد ارزیابی ررار گرفته اسر در مسددله سدوم
نیز ،به بررسی بزرگنمایی امواج در دره نیمدایرهای به کمک  PMLپرداختده ددده

استاد ،پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک ،پژوهشگاه بینالمللی

اسر نتایج اصل ،نشاندهنددهی رابلیدر مناسدب  PMLدر ددبیهسدازی میرایدی

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،تهران ،ایران

تشعشعی برای محیط نامحدود میباددد کده در واردع بیدانکننددهی ادذب امدواج
برگشتی غیروارعی و سازگار بودن  PMLبا محیط اصلی اسر
واژگان کلیدی :میرایی تشعشدعی ،الیده کدامالً تطبیدق یافتده ،انتشدار مدوج،
اازای محدود

 -1مقدمه
تحلیل دینامییی سازهها عموماً با فرض بستر صلب و تحر

میتواند بهطور مشخصدی متفداوت از اندبش سدطحی میددان آزاد

اثر تحریک میدان آزاد (تحریک در عدم ضور سازه و پیش

بادد تی برای این مورد خاص ،وارد اسدر کده غالدب اثدرات

از خاکبرداری) انجام میگیرد در سیستمهای خداک -سدازه،

اندرکنشی در نزدییی سازه بوده و در فاصله مشخصی از آن ،تغییر

انعطافپذیری بستر سدازه و رابلیدر تشعشدع اندريی بده سدمر

میانها به سمر انبش زلزله میدان آزاد همگرا خواهد دد []1

محیط نیمه بینهایر خاک منجدر بده تفداوت پاسدخ نسدبر بده
پاسخ سازه مشابه بر بستر صلب خواهد دد.

طی یک زمینلرزه ،امواج مهاام در سط آزاد درّهای که سدد در
آن بنا دده اسر منعی

و منجر به رکر غیریینواخر ددالوده سدد

درصورتیکه یک سازه انعطافپذیر و سبک بر روی یک پی

میدوند این مورد ،تفدرق  3نامیدده مدیددود عدالوه بدر ایدن ،رکدر

سنگی بسیار سخر ا داث دود ،فدرض اینیده اندبش ورودی در

دالوده بهعنوان تحریک سد عمل میکند ،اما آن همچندین از ارتعداا

پی سازه دبیه انبش زلزلده میددان آزاد اسدر ،فدرض رابدل ربدولی

سد تأثیر میپذیرد که این مورد ،اندرکنش 4نامیده میدود []2

خواهد بدود از طرفدی ،اگدر سدازه خیلدی جدیم و سدخر (مانندد

بددرای بسددیاری از مسددائل خدداک -سددازه ،معددادالت دداکم

سدهای بتنی وزنی) و پی نیز نسبتاً نرم باددد ،اندبش در پدی سدازه

بهصورت معادالت دیفرانسیلی هستند و ل اینها به کمک رواهای
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محمد داودی ،عباس پوردیلمی و محمدکاظم جعفری

عددددی ااددزای محدددود ( ،)FEMتفارددالت محدددود (،)FDM

برخددورد صددفر مددیدددد) بنددابراین الیدده ا اطددهکننددده محدددوده

اازای مرزی ( )BEMو غیره تسهیل مدیددود هدر یدک از ایدن

محاسباتی به لحاظ تدورییی ،هدر ندوع مدوج برخدورد کنندده بده

روا ها برای نوع خاصی از مسائل مناسب بوده و مزایا و معایدب

مرزها را بدون انعیا

اذب نموده و مدیتدوان آن را بدهعندوان

خددود را دارنددد روا ااددزای محدددود ،دددناختهددددهتددرین ابددزار

«الیه کامالً تطبیق یافتده» ( )PMLدر نظدر گرفدر همچندین ایدن

محاسباتی بوده و در موارد مهندسی بسیار کاربرد دارد

محقق تینیک  PMLرا برای معادالت ماکسول برای امواج با هر

برخالف تحلیلهای معمول که سازه مورد نظر بدا المدانهدای
محدود مدل ددده و پد

فرکان

و هر زاویه برخدورد ارائده داد ایدن روا تحدر عندوان

از اعمدال بارگدذاری و تعیدین ددرایط

«کامالً تطبیق یافته» ددناخته مدی ددود ،زیدرا فصدل مشدترک بدین

تییهگاهی (عموماً تییهگاه ساده در مرزها) معادالت تعادل برای

محدوده فیزییی و الیه ااذب ،تولید انعیدا

غیروارعدی داخدل

المانهای سازه ل مدیددود ،در یدک تحلیدل دیندامییی انتشدار

محدوده مورد نظر نمیکند ،درصورتیکه ایدن مشدیل در مدورد

امواج ،ناگزیر از ا تساب خواص زمین مانندد یدک محدیط نیمده

سایر درایط مرزی ااذب 5واود دارد

بینهایر هستیم مدل کردن محیط نیمه بینهایر یا بهعبارتدیگدر

تحقیقات بر روی مرز  PMLدر دو دهه گذددته بدهسدرعر

دخیل نمدودن تدأثیر سدختی و یدا ادرم آن بدا رواهدای معمدول

توسعه یافر به علر مزایای  ، PMLاین ایده برای دل مسدائل

تحلیل اازای محدود امیان پذیر نبوده و نیازمندد فرمدولبنددی و

فیزییی زیادی از امله معادله ماکسدول [ ، ]5انتشدار امدواج در

روا ل خاصی میبادد در این فرمدولبنددی ،اعمدال ددرایط

محیط غیر همگن [ ،]6دستگاه اویلدر خطدی [ ]7و معادلده مدوج

مرزی مناسب در مرزها اهمیر دارد بهطدوریکده ددرایط مدرزی

لرزه ای در محیط پرواالسدتیک [ ]8بده کدار گرفتده ددده اسدر

بهکار رفته میبایسر رابلیر انتشار امواج به سدمر بدی نهایدر را

ينددو و همیدداران [ ] 9بددا اسددتفاده از روا تفارددل محدددود و

دادددته بادددند و بتواننددد خاصددیر میرایددی تشعشددعی محددیط نیمدده

مختصددات مخددتلط ،روا  PMLرا بددرای محددیط پرواالسددتیک

بی نهایر را بهخوبی ایفا نمایند الزم به ذکر اسر ،ددرط از بدین

نامحددود گسدترا دادندد و روا  PMLغیدر همسدان را بددرای

رفتن اابهاایی در بینهایدر ،کدافی نیسدر [ ]3ددرط مدرزی در

مددوج االسددتیک در مختصددات کددارتزین ،اسددتوانه ای و کددروی

بینهایر میبایسر رادر بادد انريی را بهطور غیر رابدل برگشدتی،

توسعه دادند چو و لیو [ ] 11یک فضای مختصاتی مختلط برای

امددواج

تعریف  PMLدر نظر گرفتند و نشان دادند کده محدیط اصدله

برخوردکننده به مرز را ذف کند که ایدن ددرط مدرزی ،همدان

توانایی اذب امواج منتشر دده را دارد همچندین کداربرد مدرز

درط تشعشعی نام دارد

 PMLبرای دبیه سازی معادلده سده بعددی ماکسدول توسدعه داده

از محددیط محدددود بدده دامندده نامحدددود منتقددل و انعیددا

برنگر [ ]4تینیک ادیدی برای دبیهسازی فضای آزاد ارائده

دددد [ ]11چددو و ویدددان [ ]12مفهددوم مددرز  PMLرا از طریددق

داد این تینیک بر پایهی کاربرد یک الیه اداذب ردرار دارد ،بدا

تبدددیل مختصددات فضددای مخددتلط و گسسددتهسددازی عملگددر

این تفاوت که محیط تطبیق یافته ارائه دده در تحقیقات ربلدی بدا

دیفرانسیلی گسترا داده و مبنایی تدوریک برای توسدعه بیشدتر

یک محیط تطبیق یافته ادیدد کده بدرای ادذب بددون انعیدا

مرز  PMLبه سیستم های دیگر رکر موج بنا نهادندد کولیندو

طرا ی دده ،اایگزین دده اسر با ایدن

و تسوگیا [ ]13یک مدل  PMLبا روییرد فضدای مجزاسدازی

امواج الیترومغناطی

تدورییی امواج برخورد کننده به الیه

دده برای یک سیسدتم هایرربولیدک کلدی تولیدد نمودندد و در

و هددر زاویددهای صددفر خواهددد بددود (بددرخالف

مسدددائل االسدددتودینامیک خطدددی بدددرای محدددیط غیدددر همسدددان

روا های ربلی که این رریب تنها در صورت ردائم بدودن زاویده

پیادهساز ی نمودند بییاچ و همیداران [ ]14بدهصدورت تددوری

الیه ادید رریب انعیا
بددا هددر فرکددان
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شبیهسازی میرایی تشعشعی با استفاده از الیه کامالً تطبیق یافته در مدلسازی عددی به روش اجزای محدود

 PMLرا برای موج های االستیک غیرهمسان بررسی نمودند
فستا و نیلسن [ ] 15انعیا

پنجی و همیاران [ ]24با استفاده از روا اازای مرزی نیمفضا

موج های رایلی و جمی را در

زوایای مختلف برخورد و طول موج های مختلدف بده صدورت
عددی و تحلیلی با به کارگیری  PMLارزیدابی نمودندد آنهدا

در وزه زمان بده دل مسددله انتشدار مدوج دو بعددی در محدیط
االستیک همسان و همگن پرداختند
خزائددی و لطفددی [ ]25بددا بددهکددارگیری  PMLدر تحلیددل

نشان دادند که رخامر  PMLتی در مطالعات بدا فرکدان

دینامیک سیستم های مخزن سد نشان دادند که این نوع ددرایط

پایین می تواند کم در نظر گرفته ددود و همچندین نشدان داده

مدددرزی کارآمددددترین روا در تحلیدددل هارمونیدددک زمدددان و

دده که  PMLتوانایی اذب موج های رایلی را دارد باسو و

گذراسر فرزانیان و همیاران [ ]26یک مدل اازای محدود بر

چوپرا [ ] 16به توسعه مفهدوم  PMLبدرای االسدت ودینامیک در

پایدده تغییددر میددان بددا اسددتفاده از  PMLبددرای محددیط ندداهمگن

وزه فرکان

پرداختند در این تحقیق ،روا اازای محدود

نامحدود ارائه نمودند

متقارن بر پایه اابده ادایی 6بدرای رکدر کدرنش مسدط یدا

روا اازای مرزی کده یدک ابدزار عدددی مدثثر در تحلیدل

سه بعدی در مختصدات کدارتزین ارائده ددده اسدر ازئیدات

دینامییی محیطهای نامحدود خطی اسدر ،بده طدور گسدترده در

مفهوم  PMLاز طریق نتایج تحلیلی و عدددی مددل  PMLدر

مدلسازی انتشار امواج بهکار میرود زیرا گسستهسازی فقدط بدر

یک میله نیمه بی نهایر وارع بر پی االستیک ارزیا بی و نتدایج

روی مرز انجام میپذیرد که منتهی بده سیسدتم معدادالت کمتدر و

عددی برای رکر خارج از صفحه الیه نیمه بی نهایر واردع

المانبندی کوچکتر میدود؛ اما بههر ال روا اادزای مدرزی

[]17

مختص رفتار خطی اسر و نمیتوان وزه نزدیدک را کده رفتدار

به معادالت االستیک خطی PML ،را وارد نمودند کده منجدر

غیرخطی دارد دبیهسازی نماید همچنین ،این روا نیاز بده دل

به بهبود پایداری گردید هاراری و آلبدوچر [ ]18بدرای یدک

نیمهتحلیلی دارد که در بعضی نقاط منجدر بده پاسدخ غیدر همگدرا

محیط االستیک با  PMLکه توابع دیل معمول را به کار بردند

میدود لذا ،در این موارد مدیتدوان از روا الیده کدامالً تطبیدق

یک روا اازای محدود ساده پیشنهاد نمودند ما و لیو [ ]19با

یافته بهعنوان اایگزین مناسب بهره برد

بر بستر صلب مورد بررسی ررار گرفته اسر آپلو و کرای

روا اازای محدود سریع و با استفاده از روا انتگرال گیری

همانطور که از مطالعده متدون فندی برمدیآیدد ،کداربرد الیده

تکنقطه ای ،به سادگی  PMLرا پیاده ساز ی نمودند باسو []21

کامالً تطبیق یافته در ل مسائل دینامییی و لرزهای بدهخصدوص

با وارد کردن مدل  PMLدر روا اازای محدود صدری بدر

پدیده انتشار امواج همچنان رابل بررسی اسر و فضدا بدرای ارائده

پایه اابه اایی ،آ ن را برای تحلیدل هدای دیندامییی سده بعددی

پاسخهای دریقتر در وزه االستودینامیک وادود دارد کده ایدن

بزرگ مقیا

رابل استفاده نمدود لیدو و همیداران [ ]21روا

موروع به کمک  PMLمیسر خواهد بود

کرنک نییلسون 7را با هم با چندین الگدوریتم بدرای محاسدبه
معادله موج  SHاستفاده نمودند کیم و پاسیاک [ ]22الیه ها ی

 -2هدف و رویکرد مطالعه

کامالً تطبیق یافته کارتزین را برای ل معادلده هلمهدولتز 8در

همان گونه که بیدان ددد ،مددلسدازی انتشدار مدوج در روا

محددیط نامحدددود دو بعددد ی اسددتفاده نمودنددد النچیددونی []23

از برخدورد

عملیرد  PMLو درایط مرزی دراه باالی بدون انعیدا

اازای محدود ،به علر ا تمال بازگشر امواج پد

را

به مرز ،بهسدادگی امیدانپدذیر نیسدر؛ عدالوه بدر ایدن ،در روا

در معادله مدوج یدک بعدد ی مقایسده نمودندد و نقداط ردوت و

ااددزای محدددود انتشددار مددوج بدده گسسددتهسددازی دامندده و روا

رعف دو روا را بیان نمودند

انتگرالگیری زمان وابسته اسر
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برای یک زمان محدود ،پاسخ محیط نامحدود می تواند از

مورد نظر زمانی مشخص می ددود کده توسدعه رابلیدر و اردافه

روی یک محیط محدود و به اندازه کافی بزرگ تعیین ددود

نمودن انبه های محاسباتی گوناگون از اهدداف تحقیدق باددد

بدین ترتیب ،محیط نامحدود توسدط المدان بنددی امتدداد داده

بدین ترتیب ،تغی یرپذیری و تسلط بر بخش های مختلف سداختار

دده مدل سازی میدود به طوریکه مرز خارای در بیدرون از

یاد دده می تواند راهگشای ل مسائلی بادد که پدیش از ایدن،

نا یه تحر تأثیر ررار می گیدرد پاسدخ سدازه در مددل امتدداد

نرم افزارهای مواود رادر به تحلیل آن نبودهاند

داده دده در زمان های ابتدایی تحلیل و ربل از رسیدن امدواج

برای تحلیل پاسخ دینامییی یا لدرزهای سداختگاه بدا اسدتفاده از

یافته از مرزهای رطع دده به نقطه مورد نظر ،همانندد

روا اازای محدود برنامهای تهیه دد برنامه تولید دده به کمک

سازه در محیط نامحدود اسر اگرچه ،المان بندی امتداد داده

نرمافزار  MATLABکه یک زبدان ادیدد بدرای انجدام محاسدبات

دده به دامنه محاسباتی بزرگ برای تحلیل لرزه ای پاسخ یک

ریاری اسر ،نودته دده اسدر در ایدن زبدان ،اسدتفاده از رابلیدر

سیستم خاک -سازه نیداز دارد مددل سدازی ایدن دامنده عظدیم

بردارسازی 9سبب افزایش سرعر برنامهنویسی و خالصه بدودن آن

محاسباتی توسط روا اازای محدود ،به مقدار زیادی افظه

(برخالف زبانهای برنامهنویسی کالسیک مانند )FORTRAN, C

رایاندده و تددالا محاسددباتی نیدداز دارد کدده بددرای کاربردهددای

مددیدددود از دیگددر تواندداییهددای ایددن زب دان ،اسددتفاده از مدداتری

مهندسی عملی نیسر

اسرار  11برای کاهش جم مورد نیاز از افظه سیستم اسدر کده

انعیا

کلید ل مسدله در روا اازای محدود ،اعمال درط میرایی

با ذخیره درایههای غیر صفر این امر میسر گشته اسر

تشعشعی اسر این نوع میرایی که سدبب کداهش دامنده رکدر

برنامه ارر رادر اسر انواع ددیل هدای هندسدی بدا تعددد

میگردد ،نادی از پخش انريی بر روی جم بزرگتر ماده اسر

الیه بندی را تحر بارگذاری دینامییی و یدا تحریدک لدرزهای،

هنگامیکه انريی زلزله از گسل زیر سدط زمدین رهدا مدیددود،

در وزه زمان تحلیل نماید ویحگی خاص این تحقیق ،پیادهسدازی

امواج جمی از منبع به تمامی اهات منتشر می دود چنانچده

الیه کامالً تطبیق یافتده ( )PMLاسدر کده مددل سدازی میرایدی

ن ا یه گسیختگی به صدورت یدک منبدع نقطده ای نمدایش داده

هندسی را انجام میدهد

دود ،ابهه موج به ددیل کدروی بدوده و تحلیدل هدای انجدام
گرفته ربلی نشان می دهد که میرایدی تشعشدعی سدبب کداهش
دامنه رکر موج جمی با نرخ  1⁄rو موج سطحی بدا ندرخ
 1⁄میگردد به عبارت دیگدر  ،امدواج سدطحی آهسدته تدر از

√r

امو اج جمی میرا میدوند
در مطالعه ارر روا عدددی اادزای محددود بده عندوان
ابزار محاسباتی انتخاب دده اسر که این امر ،به یک ساختار
توانمند برای اارای تحلیل دینامییی در وزه زمدان نیازمندد
اسر از این رو ،مفاهیم اولیه روا اازای محددود بده همدراه
مطالب پیشرفته آن در تولید یک چارچوب ساخریافته به کار

 -3فرموالسیون الیههای کامالً تطبیق یافته
در این بخش ،فرموالسیون مدل اازای محدود الیههای کامالً
تطبیق یافته در الر دو بعدی در وزهی زمان آورده دده اسدر
اسا

اسر در یک محیط االستیک دو بعدی ،روابط اکم بر الیههدای
کامالً تطبیق یافته بهصورت زیر ارائه دده اسر
()1

̃)∇= −ω2 ρ[λ1 (x1 )λ2 (x2 )]u
(σΛ

()2

̅̅ = (1 + 2ia0 ξ)Cε
σ

گرفته دد و در نهایدر در رالدب برنامده تحلیدل دیندامییی در
د وزه زمان مورد استفاده ر د رار گرفر اهمیر تولید ساختار

1

فرموالسیون از تحقیقات باسدو و چدوپرا [ ]27برگرفتده ددده

()3

1
] [(u∇T )Λ + ΛT (u∇T )T
2

=ε
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شبیهسازی میرایی تشعشعی با استفاده از الیه کامالً تطبیق یافته در مدلسازی عددی به روش اجزای محدود

کدده در آن  ωسددرعر زاویددهای ρ،چگددالی مصددال  ζ ،میرایددی
مصال

 λ1،و  λ2توابع توسعهدهندده u ،تغییدر میدان ε ،کدرنشσ ،

تنش C ،ماتری

بدون بعدد ( a0=ks bکده

رفتاری و  a0فرکان

2ξb
) ̇ε
cs

()11

(F e T ε̇ F e + (F e T εF p + F p T εF e ) + F p T EF p = )12

 ksسختی و  b=B/2نصف عرض مشخصه سازه اسر) میبادد

(gradu̇ )T F e ] +

1
T
[F e (gradu̇ ) +
2

] (gradu)T F p

1
T
[F p (gradu) +
2

روابط تنش ،تغییر میان و کرنش بهصورت زیر اسر:
u1
ε12
ε22 ] , u = {u2 },

()4

σ11
σ = [σ

σ12
ε11
σ22 ] , ε = [ε21

0

در معادالت ( )11الی ( )12داریم:

21

∂
∂x1
{ ∂ },
∂x2
1

توابع توسعهدهندهی ارائه دده در روابط باال بهصورت زیر اسر

()16

p
) fi (xi
a0

()6

میگردد
()7
() 8

1 p −1
) F
iω

Λ = (F e +

1 p
) ̃F
iω

p

cs f (x2 )/b
0
F̃ p = [ 2
]
p
0
cs f1 (x1 )/b

() 9

) 1 + f1e (x1
0
],
0
) 1 + f2e (x2
0

]
𝑝
𝑏𝑐𝑠 𝑓2 (𝑥2 )/

Ω

روابدط فددو در معددادالت ( )1تدا ( )3و تبدددیل معیددو

معادالت اکم بر الیههدای کدامالً تطبیدق یافتده در دوزه زمدان
بهصورت زیر بازنویسی میگردد
c
μ
(div(F̃ e σ + F̃ p Σ) = ρfm ü + ρ bs fc u̇ + b2 fk u )11

Ω

Γ

که در آن  Γ=dΩمرز محیط و  nبردار وا

د رائم مرز اسر و ε̃e

p

و ̃ εبهصورت زیر اسر:

𝑏𝑐𝑠 𝑓 (𝑥1 )/
F =[ 1
0

فوریدده،

Ω

∫w. (σF̃ e + ΣF̃ p )ndΓ

()19

با ررب طرفین معادله ( )1در  iωΛ−Tو  Λ−1و با اایگذاری

∫Ω ρfm w. ü dΩ + ∫Ω ρcs fc w. u̇ dΩ +
= ∫ μfk w. udΩ + ∫ ε̃e : σdΩ + ∫ ε̃p : ΣdΩ

[ = Fe

𝑝

t

Σ = ∫0 σdτ, E = ∫0 εdτ

()17

()18

p

t

= fk

ازء به ازء و استفاده از رضیه گرین بر سط داریم:

̃ = (F̃ e +
Λ

) 1 + f2e (x2
0
[ = F̃ e
],
0
) 1 + f1e (x1

p
p
) f1 (x1 )f2 (x2

با ررب طرفین رابطه ( )11در تابع وزنی  wو انتگرالگیدری

λi (xi ) = (1 + fie (xi )) − i

با تواه به رابطه ی فو معادله ( )5به صورت زیر بازنویسی

p

) (1 + f2e (x2 ))f1p (x1

()15

()5

fm = (1 +

fc = (1 + f1e (x1 ))f2 (x2 ) +

()14

̃ = [𝜆 2
Λ
0

]1
𝜆2

0
𝜆
] Λ=[ 1
𝜆1
0

)) f1e (x1 ))(1 + f2e (x2

()13
=∇

σ = C (ε +

T

1

] ε̃e = 2 [(grad w)F̃ e + F̃ e (grad w)T
T

1

] ε̃P = 2 [(grad w)F̃ P + F̃ P (grad w)T

و با تبدیل  uو  ωبده مقدادیر گدره ا ی و بدا وارد نمدودن توابدع
دیل به معادالت و با محدود کردن سط انتگدرالگیدری بده
سط یک المان ماتری

ارم ( )M eو سدختی (  )Keو میرایدی ()C e

تولید میگردد
e
e
e
e
M e Ün+1
+ C e U̇n+1
+ K e Un+1
)+ Pint(n+1
(= )21

e
)Pext(n+1
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𝛀M e = ∫Ω ρfm NT Nd

()21

ρCs
𝛀f N T Nd
b c

()22

C e = ∫Ω

μ

𝛀K e = ∫Ω 2 fk N T Nd
b

()23

T

e
̃ T σn+1 dΩ + ∫ e B
̃ p Σn dΩ
)Pint(n+1
= ∫Ωe B
Ω
e
)Pext(n+1
= ∫ Ns (F̃ e σ + F̃ P Σ)n dΓ
Γe

در این رابطه  σn+1و
T

Σn+1

بهصورت برداری بیان دده اسر و

T

ماتری های  B̃ eو  B̃ pبهصورت زیر به دسر میآید
0

()25

e
)F̃(2,2
] ⋯ ) N2i
e
)F̃(1,1
N1i

0

()26

p
⋯ F̃(2,2) N2i
p
] ) F̃(1,1) N1i

استفاده میدود
بددرای پیدداده سددازی  PMLدر برنامدده ااددزای محدددود،
معادله اکم استخراج دد؛ سر

با تفییدک مداتری

هدای

سختی ،ارم و میرایی و همچن ی ن بردار نیروی داخلی ،المان
 PMLبا کمک توابع دیل مربوط بده ال مدان چهدار گدره ای
تولید دده اسر با ورود المان  PMLبه برنامده ،روا دل
همانند آنچه پ ی ش تر توری داده دد برای کل سیستم به کار
گرفته دده اسر
هدف اصلی از پیادهسازی الیه کامالً تطبیق یافته ( )PMLدر

e
)F̃(1,1
N1i

0

رمنی نیومارک برای ل معادله تعادل دینامییی در وزه زمان

فرمول بندی مربدوط بده آن بازنویسدی و نهایتداً فدرم ردعیف

نیروی داخلی و خارای از معادالت زیر به دسر میآید:
()24

تحلیل استاتییی بدرای وزن را داراسدر ،از روا انتگدرالگیدری

̃e

( ⋯[ = B

e
)F̃(2,2
N2i

الوگیری از بازگشر امواج منعی

p
F̃(1,1) N1i

0
i
̃p
(F(2,2) N2

روا عددددی ااددزای محدددود ،مدددلسددازی میرایددی هندسددی و
ددده از مرزهدای مددل بده

دامنه محاسباتی میباددد بدهمنظدور صدحرسدنجی و اطمیندان از
⋯ = ̃p
B
[

کارایی برنامه نودته دده ،تعداد سه مسدله مد نظر ررار گرفته کده
به بررسی عملیرد  PMLمیپردازد

با تواه به آنچه در تشییل سداختار الیده کدامالً تطبیدق یافتده
آمده اسر مشاهده میدود که تفاوت عمده این نوع از المانها با

 -1-4مسئله اول :کنترل عملکرد  PMLدر شالودههای

المانهای مرسوم در روا اازای محدود مربوط به ماتری های

صلب مرتعش

سختی ،میرایی و ارم میدود عالوه بر این ،وادود یدک بدردار

در ایددن رسددمر ،عملیددرد  PMLدر اددذب امددواج نادددی از
رییر11

اعمال دده بر ددالوده صدلب بددون ادرم

نیروی داخلی که برای میرا سازی رکر فعال میدود و میبایسدر

نیروی نقطهای

در هر گام زمانی مورد محاسبه ررار گیدرد از دیگدر تفداوتهدای

مورد بررسی ررار گرفتده اسدر در ادامده سده الدر ندیمفضدای

روا یاد دده با روا مرسوم اسر

بینهایددر ،الیدده بددر روی بسددتر صددلب و الیدده بددر روی نددیمفضددای
بینهایر با استفاده از  PMLتحلیل و نتایج با مدل گسترده مقایسه

 -4صحتسنجی و بررسی توانایی برنامه
بهمنظور انجام تحلیل دینامییی خطدی در دوزه زمدان بدرای

دده اسر
شالوده صلب بدون جرم واقع بر نیمفضای بینهایت

محیط پیوسته ،برنامه اادزای محددود بدا اسدتفاده از المدان چهدار

در مدلسازی ،دالوده صلب بدون ارم به عرض  2متر واردع

گره ای نودته دده اسدر در ایدن برنامده کده همده مرا دل روا

بدر ندیمفضددای بینهایدر ،از پارامترهدای هندسددی معرفدی دددده در

اازای محدود از ربیل تشییل المانها ،سر هدم کدردن المدانهدا،

تحقیق باسو و چوپرا [ ]16الهام گرفته ددده اسدر بددینترتیدب،

اختصاص رفتار االستیک خطدی ،اعمدال ددرایط مدرزی و انجدام

رخامر الیه  PMLبه اندازه نصف عرض بارگذاری و الیه

9
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شکل ( :)1هندسه و المانبندی مدل نیمفضا به کمک .PML

اصلی به اندازه  1/5برابر نصف عرض بارگذاری ردرار داده ددده
اسر (دیل )1
یادآور میدود برای انتقال دریق موج در محیط ،دداکرر
اندازه دبیهبندی می بایسر از یک دهدم تدا یدک هشدتم طدول
مددوج مربددوط بدده بددزرگ تددرین مثلفدده فرکددان

مددوج ورودی

کوچک تر بادد که در این مسدله ،اندازه المدان هدا کمتدر از
 17سانتی متر اسر
نیروی اعمال دده در نقطه  ،Aبدهصدورت موادک رییدر بدا
فرکان

غالب  2هرتز و زمان انتقال (متندارر بدا دداکرر مقددار)

برابر بدا  1/2ثانیده مدیباددد کده در ددیل ( )2تاریخچده زمدان و
محتوای فرکانسی آن نمایش داده دده اسر
همچنددین ،خصوصددیات محددیط اصددلی در ا ددول ( )1آورده
دده اسر الیه کامالً تطبیق یافته نیز به کمک تدابع میراکننددهی
خطی با دیب  11و میرایی داخلی  5درصد مدل دده اسر
شکل ( :)2نمایش موجک ریکر بهعنوان بارگذاری نقطهای.
جدول ( :)1خصوصییا

بیه کیار گرفتیه شیده بیرای محییی اصیلی در

مدلسازی عددی.

پایش ورعیر تغییدر میدان ردائم در نقطده  Aبدا زمدان را مدیتدوان
نسبت

سرعت موج

میرایی

برشی )(m/s

مصالح ()%
1
5

مدول االستیسیته
)(kN/m2

دانسیته
)(kg/m3

پواسون

15111

1811

1/33

55/97

15111

1811

1/ 4

54/55

بهعنوان معیاری برای کنترل بازگشر موج از مرز در نظر گرفر نتدایج
اصل از تحلیل ،برای االت مجزای بارگذاری افقی و رائم بدا فدرض
واود و عدم واود میرایی مصال  ،در دیلهای ( 3الدی  )6ددان داده
دده اسر همانطور که مشخص اسر ،تغییر میان در دو مدل گسترده
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و  PMLبا هم انطبا دادته و به غیر از پاسخ نادی از بارگذاری،
نوسان ارافی رابل مشاهدهای در طول زمان واود ندارد
چنانچه از نظر مدتزمدان اادرای برنامده ،مقایسدهای بدین دو
مدل گسدترده و  PMLانجدام پدذیرد مشداهده مدیددود کده اگدر
ردرت پردازا سیستم برای هر دو الر ییسان بادد ،زمان ل
یک مسدله با ابعاد گسترده میتواند تقریباً تا چهار برابدر بیشدتر از
زمان ل مسدله با ابعاد کوچک دده بادد
در این رسمر ،بهمنظور ارائه نمایشی کامل از عملیدرد ،PML

شکل (:)3تغییر مکان قائم شالوده ،حالت نیمهبینهایت برای نسبت پواسون
 0/4و میرایی مصالح برابر با  5درصد.

خروای مربوط به کانتور تغییر میان افقی و رائم در کل محیط در
دیلهای ( 7و  )8بهترتیدب بدرای لحظدات  1/28 ،1/2و  1/4ثانیده
نشان داده دده اسر همانطور که از روند انتشار مدوج در محدیط
مشاهده میدود ،برای هر دو نوع بارگذاری رائم و افقی در دالوده
صلب بدون ارم ،پ

از ایجاد ارتعاا ااباری در محیط و انتشدار

امواج به سمر مرزها که  PMLدر آنجا ررار گرفته اسر ،اذب و
میرا ددن ارتعادات رابدل رؤیدر اسدر بدهعبدارتدیگدر ،پد

از

گذدر  1/4ثانیه از دروع ارتعاا دالوده ،تمامی امواج منتشره در

شکل ( :)4تغییر مکان افقی شیالوده ،حالیت نیمیه بینهاییت بیرای نسیبت
پواسون  0/4و میرایی مصالح برابر با  5درصد.

محیط توسط الیه کامالً تطبیق یافته اذب دده و بدون برگشر به
محیط اصلی میرا مدی ددود کده ایدن موردوع همدان نقدش میرایدی
هندسی در مدلسازی به روا اازای محدود میبادد
شالوده صلب بدون جرم واقع بر الیه روی بستر صلب

در الر دوم ،بهمنظور مدلسازی دالوده صلب بدون ادرم
به عرض  2متر وارع بر الیه روی بستر صلب ،عرض الیه  PMLبه
اندازه نصف عرض بارگذاری و الیه اصلی به اندازه هشر برابدر

شکل ( :)5تغییر مکان قیائم شیالوده ،حالیت نیمیهبینهاییت بیرای نسیبت

نصف عدرض بارگدذاری ردرار داده ددده اسدر .ردخامر الیده

پواسون  0/33و میرایی مصالح برابر با صفر.

محدود نیز برابر با  2متر و خصوصیات مصال استفاده ددده در
مدل مطدابق اددول ( ) 2در نظدر گرفتده ددده اسدر هندسده و
المانبندی مدل با  PMLدر دیل ( )9نمایش داده دده اسر
مواک رییر و خصوصیات محیط اصلی همانند بخش ربدل
میبادد بهاز اینیه میرایی مصال برابر با  5درصد در نظر گرفته
دده اسر الیه کامالً تطبیق یافته نیز به کمک تدابع میراکننددهی
خطی با دیب  11در اهر افقی و صفر در اهر ردائم و میرایدی

شکل ( :)6تغییر مکان افقی شیالوده ،حالیت نیمیه بینهاییت بیرای نسیبت

داخلی  5درصد عمل مینماید

پواسون  0/33و میرایی مصالح برابر با صفر.
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شکل ( :)7نواحی همتراز برای تغییر مکان افقی ،حالت نیمهبینهایت.

شکل (:)8نواحی همتراز برای تغییر مکان قائم ،حالت نیمهبینهایت.
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شکل ( :)9هندسه و المانبندی مدل الیه واقع بر بستر صلب به کمک .PML

جدول ( :)2خصوصییا

بیه کیار گرفتیه شیده بیرای محییی اصیلی در

مدلسازی عددی در حالت الیه واقع بر بستر صلب.
مدول االستیسیته
)(kN/m2

دانسیته
)(kg/m3

نسبت

سرعت موج

میرایی

پواسون

برشی )(m/s

مصالح ()%

15111

1811

1/ 4

54/55

5

پایش ورعیر تغییر میان ردائم در نقطده  Aدر مرکدز سدط
دالوده بدا زمدان را مدی تدوان بده عندوان معیداری بدرای کنتدرل

شکل ( :)10تغییر مکان قائم شالوده ،حالت الیه واقع بر بستر صیلب بیرای

بازگشر موج از مرز در نظر گرفر نتیجه اصدل از تحلیدل در

نسبت پواسون  0/4و میرایی مصالح برابر  5درصد.

ددیلهدای ( )11و ( )11نشددان داده ددده اسدر همددانطدور کدده
مشخص اسر ،تغییر میدان در دو مددل گسدترده و  PMLبدا هدم
انطبا دادته و به غیر از پاسخ نادی از بارگذاری ،نوسان اردافی
رابل تواهی در طول زمان واود ندارد
شالوده صلب بدون جرم بر روی الیه محدود واقع بر نیمفضای بینهایت

در الر سوم ،بهمنظور مدلسازی دالوده صلب بدون ادرم
به عرض  2متر بر روی الیه محدود وارع بر ندیمفضدای بینهایدر،
پارامترهای هندسی معرفدی ددده در تحقیدق باسدو و چدوپرا []16

شکل ( :)11تغییر مکان افقی شالوده ،حالت الیه واقع بر بستر صلب بیرای

استفاده دد بدینترتیب ،عرض الیده  PMLبهاندازه نصف عرض

نسبت پواسون  0/4و میرایی مصالح برابر  5درصد.
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بارگددذاری و الیدده اصددلی بدده اندددازه  1/5برابددر نصددف عددرض

نشان داده دده اسر همانطور که مشخص اسر ،تغییر میان در دو

بارگذاری ررار داده دده اسر رخامر الیه محددود برابدر بدا 2

مدل گسترده و  PMLبا هم انطبا دادته و به غیدر از پاسدخ ناددی از

متر ،رخامر نیمفضا برابر با یکچهارم عدرض بارگدذاری و بده

بارگذاری ،نوسان ارافی رابل تواهی در طول زمان واود ندارد

دنبال آن PML ،بده ردخامر نصدف عدرض بارگدذاری در نظدر
گرفته دده اسر هندسه و المانبندی مدل با  PMLدر دیل ()12
نمایش داده دده اسر

 -2-4مسئله دوم :کارایی  PMLدر مدلسازی انتشار امواج سطحی

در این بخش ،امواج سطحی بر روی نیم فضای االستیک
در نظر گرفته دده اسر در مطالعه ارر ،امواج سطحی توسط

شکل ( :)13تغییر مکان قائم شالوده حالت الیه واقع بر محیی نیمهبینهایت
شکل ( :)12هندسه و المانبندی مدل گسترده -الیه واقع بر نیمفضای بینهایت.

برای نسبت پواسون  0/4و میرایی مصالح  5درصد.

مواک رییر اعمالی بر نقطه  ،Aهمانند بخش ربل میباددد
خصوصیات محیط اصلی دامل الیه محدود و نیمفضای بینهایدر
ال تطبیدق یافتده نیدز بده
در ادول ( ) 3ارائه ددده اسدر الیده کدام ً
کمک تابع میراکننددهی خطدی بدا ددیب  11و میرایدی داخلدی 5
درصد ،در دو اهر افقی و رائم مدل دده اسر
پایش ورعیر تغییر میان رائم در نقطه  Aدر مرکز سدط ددالوده
با زمان را میتوان بهعنوان معیاری برای کنترل بازگشر موج از مدرز

شییکل ( :)14تغییییر مکییان افقییی شییالوده حالییت الیییه واقییع بییر محیییی

در نظر گرفر نتیجه اصل از تحلیل در دیلهای ( 13و )14

نیمهبینهایت برای نسبت پواسون  0/4و میرایی مصالح  5درصد.

جدول ( :)3خصوصیا

بهکار گرفته شده برای محیی اصلی شامل الیه محدود و نیمفضای بینهایت در مدلسازی عددی.

الیه
2

مدول االستیسیته ) (kN/m

3

دانسیته ) (kg/m

نسبت پواسون

سرعت موج فشاری )(m/s

میرایی مصالح ()%

خصوصیا
الیه محدود

15111

1811

1/ 4

54/55

5

نیمفضا

61111

1811

1/ 4

54/55

5
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اابهاایی از پیش تعیین دده هارمونیک تولید مدیددود و نتدایج

رعف روا اازای محدود در مدلسازی فضای نامحدود با

اصل با تحقیق چاو و ادمید [ ]28که با استفاده از روا اازای

کمک  PMLبرطدرف ددده و در اینجدا از آن بدرای ددبیهسدازی
دامنه بینهایر استفاده دده اسر الیه کامالً تطبیق یافتده در ردلع

مرزی انجام گرفته ،مقایسه دده اسر
در این مسدله به علر تقارن ،تنها نصدف هندسده مددلسدازی

راسر و کف مدل همانگونه که در دیل ( )15نشان داده ددده

دده اسر که المانبندی آن برای درایط کرنش مسط در دیل ()15

به کار گرفته ددده اسدر الزم بده ذکدر اسدر یدک تدابع خطدی

نشان داده دده اسر همچنین ،خصوصیات محیط در ادول ()4

بهعنوان میراکننده در محیط  PMLبا میرایی داخلی  5درصدد در

درج دده اسر

نظر گرفته دده اسر
اابه اایی از پیش تعیین دده به صورت مدوج هارمونیدک بدا

جدول ( :)4خصوصیا

رفتاری در نظیر گرفتیه شیده بیرای نییمفضیای

االستیک [.]28

دامنه  1/48متر و فرکان

 5هرتدز در عرردی برابدر بدا  1/75متدر

اعمال میدود

مدول برشی
)(kN/m2

وزن مخصوص
)(kN/m3

نسبت پواسون

53281

17/64

1/33

میرایی مصالح
()%
1

نتایج اصدل از تحلیدل ددامل دامنده اابدهادایی در فواصدل
مختلف از منبع بارگذاری برای دو مطالعه به روا اازای مدرزی
و اازای محدود بهعالوه  PMLدر دیل ( )16ارائه ددده اسدر

با انجام تحلیلهای متعدد بر روی مددلسدازیهدای موادود،
تعداد المان مناسب برای الیه کامالً تطبیق یافته به دسر آمد کده

همانگونه که مشخص اسر نتایج تطدابق خدوبی داددته و برنامده
نودته دده رادر به مدلسازی امواج سطحی نیز میبادد

با آنچه در مطالعات باسو و چوپرا [ ]16مشاهده میدود همخوانی
دارد؛ بر این اسا

تعداد  5تا  8المان بهمنظور بهدرهمنددی بهینده از

عملیددرد الیدده کددامالً تطبیددق یافتدده توصددیه مددیدددود همچنددین،
همانگونه که در بخش  1-4مقاله اداره دده اسدر بدرای انتقدال
دریق موج در محیط ،دداکرر انددازه ددبیهبنددی مدیبایسدر از
یکدهم تا یکهشتم طول مدوج مربدوط بده بدزرگتدرین مثلفده
فرکان

موج ورودی کوچکتر بادد

شکل ( :)15دامنه جابه جایی در فواصل مختلف از منبع بارگذاری.

شکل ( :)16هندسه و المان بندی در برنامه برای حل مسئله تشکیل امواج سطحی.
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شبیهسازی میرایی تشعشعی با استفاده از الیه کامالً تطبیق یافته در مدلسازی عددی به روش اجزای محدود

 -3-4مسئله سوم :بررسی بزرگنمایی امواج در دره نیم دایرهای به
کمک PML

خصوصیات محیط االستیک در ادول ( )5ارائه دده اسدر
الیه کامالً تطبیق یافته نیز بده کمدک تدابع میراکننددهی خطدی بدا

در این مسدله به صحرسدنجی بزرگنمدایی اصدل از انتشدار
موج مهاام از بستر صلب پرداخته میدود برای این منظور ،دره

دددیب  11در راسددتای افقددی و صددفر در راسددتای رددائم ،بدده همددراه
میرایی داخلی  5درصد مدل دده اسر

نیمدایره وارع در محیط االستیک که ردبالً توسدط ووندو [ ]29و

دتابنگادر اعمال دده بر کف مدل ،بهصورت مواک رییر

موسسیان و دراوینسیی [ ]31بهترتیب بده روا تقریدب مدرزی و

با فرکان

غالب  2هرتز و زمدان انتقدال (متندارر بدا دداکرر مقددار)

ترکیبی اازای محدود و انتگرالگیری مرزی غیرمسدتقیم مطالعده

برابر با  1/9ثانیه میبادد که در دیل ( )18نمایش داده دده اسر

دده ،مدل سازی گشته و بزرگنمایی ردائم و افقدی ناددی از مدوج
مهاام  Pو  SVاز نوع دتابنگادر رییر محاسبه خواهد دد
هندسه مدل که به کمک  PMLدر دو طرف آن ساخته میدود
برای دو الر تحلیل  Pو  SVدر دیل ( )17نشان داده ددده اسدر
برای انتقال دریق موج در محیط ،داکرر اندازه المدان مدیبایسدر از
یکدهم تا یکهشتم طدول مدوج مربدوط بده بدزرگتدرین مثلفدهی
فرکان

مدوج ورودی کوچدکتدر باددد عدرض  ،PMLبده انددازه

نصف دعاع دره نیمدایره برابر با  25متر در نظر گرفته دده اسر

شکل ( :)17تاریخچه زمیانی محیر

ورودی موجیک ریکیر در مسیئله

بزرگنمایی امواج در دره نیمدایرهای.

شکل ( :)18هندسه و المان بندی محیی شامل دره نیمدایرهای به همراه .PML

جدول ( :)5خصوصیا

به کار گرفته شده برای محیی اصلی شامل دره نیمدایره.

مدول االستیسیته
)(kN/m2

دانسیته )(kg/m3

نسبت پواسون

سرعت موج فشاری
)(m/s

سرعت موج برشی
)(m/s

میرایی مصالح ()%

7661/8

1811

1/33

732

411

1
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محمد داودی ،عباس پوردیلمی و محمدکاظم جعفری

با تواه به مطالعات پیشدین ،عددد بدیبعدد فرکدان
ωr
 :ω( Ω = πCفرکدان
نرمال دده) بهصورت

(فرکدان

ائز اهمیر اسر الیه کامالً تطبیق یافته بهصدورت تدوریدک بدا

زاویدهای :r ،ددعاع

اذب کامل امواج مهاام و ممانعدر از برگشدر آنهدا بده دامنده

دره :Cs ،سرعر موج برددی در محدیط) تعریدف مدیددود کده در

اصلی محاسبات ،میتواند برای تدریق پاسخ خاک و سازه بهکدار

اینجا بهمنظور مقایسه با تحقیقات انجام دده ،برای  Ω = 0.5نتایج

گرفته دود

s

اصل از تحلیل در دیلهای ( )19و ( )21ارائه دده اسدر خدط
تو پر ،بزرگنمایی بهدسرآمده از مطالعه ارر را نشان میدهد

در مطالعه ارر ،روا عدددی اادزای محددود بدهعندوان ابدزار
محاسباتی انتخاب دده اسر که برای تحلیل پاسخ دینامییی یا لدرزهای
ساختگاه با استفاده از این روا برنامهای تهیه دد برنامه اردر ردادر
اسر انواع دیلهای هندسی با تعدد الیهبنددی را تحدر بارگدذاری
دینامییی و یا تحریک لرزهای در وزه زمان تحلیل نمایدد ویحگدی
خاص این تحقیق ،پیادهسازی الیه کامالً تطبیدق یافتده ( )PMLاسدر
که مدلسازی میرایی هندسی را انجام میدهد
برای پیادهسازی  PMLدر برنامه اازای محدود ،فرمولبندی
مربددوط بدده آن بازنویسددی و نهایتدداً فددرم رددعیف معادلدده دداکم

شکل ( :)19تغییرا

بزرگنمایی افقی ناشی از موج  SVبهدستآمده از

تحلیل و مقایسه با پژوهش پیشینیان.

استخراج دد؛ سدر

بدا تفییدک مداتری هدای سدختی ،ادرم و

میرایی و همچنین بدردار نیدروی داخلدی ،المدان  PMLبدا کمدک
توابع دیل مربوط به المان چهار گرهای تولید دده اسر
هدف اصلی از پیادهسازی الیه کامالً تطبیق یافته ( )PMLدر
روا عددددی ااددزای محدددود ،مدددلسددازی میرایددی هندسددی و
الوگیری از بازگشر امواج منعی

ددده از مرزهدای مددل بده

دامنه محاسباتی میباددد بدهمنظدور صدحرسدنجی و اطمیندان از
کارایی برنامه نودته دده ،تعداد سه مسدله مد نظر ررار گرفته کده
شکل ( :)20تغییرا

بزرگنمایی قائم ناشی از موج  Pبه دسیت آمیده از

تحلیل و مقایسه با پژوهش پیشینیان.

به بررسی عملیرد  PMLمیپردازد
در مسدله اول ،ارتعاا دالوده صلب بدون ارم واردع بدر سده
الر نیمفضای بینهایر ،الیه بر روی بستر صلب و الیه بدر روی

واود اندکی اختالف بین نتدایج ،عمددتاً بده نحدوه المدانبنددی در

نیمفضدای بینهایدر بدا اسدتفاده از  PMLتحلیدل و نتدایج بدا مددل

مدلسازی ارر مربوط میدود که پیشبینی میدود با منظمتر نمودن

گسددترده مقایسدده دددده اسددر در مسدددله دوم ،کددارایی  PMLدر

المانبندی در نا یه نزدیک دره نیمدایره ،این اختالف رفع دود

مدلسازی انتشار امواج سطحی مورد ارزیابی ردرار گرفتده اسدر
در مسدله سوم نیز ،به بررسی بزرگنمایی امواج در دره نیم دایدرهای

 -5نتیجهگیری

به کمک  PMLپرداخته دده اسر دایان ذکر اسر که انتخداب

الیه کامالً تطبیق یافته برای مددلسدازی میرایدی تشعشدعی در

پارامترهای مناسب در مدلسازی الیه کدامالً تطبیدق یافتده ،تدأثیر

تحلیلهای دینامییی مدورد بررسدی ردرار گرفدر ایدن موردوع،

بسزایی در همگرایی و تدریق پاسخ دارد که میبایسر بدرای هدر

بهخصوص در مسائلی که با پدیده انتشدار امدواج سدروکار دارندد

مسدله مورد بررسی ررار گیرد
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In this research, perfectly matched layer has been implemented in the finite element method to simulate the
radiation damping for soil-structure interaction analysis application. The perfectly matched layer (PML) has the
ability to absorb and attenuate scattered waves under any angle of incidence and frequency, such that with the
minimum dimensions of the modeling and the minimum amount of calculations, high-precision responses can be
achieved. In order to time domain dynamic analysis by finite element method, a program is written utilizing
MATLAB mathematical language, which is capable of analysis of different geometries, layering and
dynamic/seismic loading in models with linear elastic behavior. The present program uses four-noded quadrilateral
elements and uses the implicit Newmark method to solve the dynamic equation. The feature of the program is the
implementation of PML, which can address the simulation of radiation damping in the finite element method
correctly. This is done by rewriting the PML formulation, implementation in the finite element method, and step-bystep verifying the analysis of dynamic problems. First of all, to verify the dynamic analysis performance of the
program, three simple examples have been solved, and the results show that they are consistent with existing
theories and the literature. Next, using PML, the problem of a rigid massless foundation vibration has been studied.
Computing the impedance/compliance functions and comparing them with analytical or semi-analytical approaches
existing in the technical texts, the efficiency and the precision of PML for surface loading conditions has been
evaluated. In the frequency domain, the results are in good agreement with the previous studies. Besides, comparing
the response from the reduced model (using PML) with the expected response from the extended mesh indicates that
there is a complete match in the time domain. It is worth noting that this match is achieved while the model
dimensions and the volume of data storage have been drastically reduced, but the accuracy of the answers has not
varied. This reduction of dimension is such that if PML is located at a distance of up to a quarter of the foundation
width, similar responses to larger models can be achieved.
Keywords: Perfectly Matched Layer, Radiation Damping, Wave Propagation, Finite Elements Method, SoilStructure Interaction.
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