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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The H / V ratio formulas for orthotropic elastic half-space  have been found. 

- The H / V ratio formulas have been found for pre-stress elastic half-space. 

- Established approximate formulas for the H/V ratio of Rayleigh waves in orthotropic 

half-spaces coated by a thin elastic layer (orthotropic, monoclinic with symmetry plane x3 = 

0). 

- Established approximate formulas for the H/V ratio of Rayleigh waves in pre-stressed 

elastic  half-spaces coated by a thin elastic layer.  

- The exact formulas for the H / V ratio of Rayleigh waves in pre-stressed prestressed 

elastic coated by an  elastic layer have been established. 

12. Paratical applicability, if any: The H / V ratio formulas are a convenient tool for evaluating 

the mechanical properties of structures before and during use when progation the Rayleigh 

wave into a non-destructive structure. 

13. Further research directions, if any: 



- Establish approximate (global) formulas with high accuracy of the H / V ratio for free 

stressed elastic half-space. 

- Find the approximate formulas for  the H / V ratio of Rayleigh waves in  elastic half- 

space coated by an anisotropic thin layer (monoclinic with the symmetry plane x1 = 0, x2 = 0). 

- Establish the exact formula for the H / V ratio of Rayleigh waves in pre-stress elastic 

half-space constraint in general. 

- Apply the results obtained to solve the reverse problem. 
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