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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

+ Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho môi trường đàn hồi có biến 

dạng trước tùy ý, chịu một ràng buộc trong đẳng hướng tổng quát.  

 + Thu được   công thức  vận tốc của  sóng  Rayleigh  truyền trong bán không gian đàn hồi 

micropolar đẳng hướng. 

 + Thiết lập các công thức xấp xỉ với độ chính xác cao cho vận tốc sóng Rayleigh truyền 

trong  các môi trường đàn hồi có ứng suất trước, môi trường đàn hồi micropolar.  

 +Tìm ra  phương trình tán sác dạng hiện  của sóng Rayleigh truyền trong bán không gian 

đàn hồi xốp trực hướng. 

 +Tìm được các công thức chính xác của vận tốc sóng Stoneley truyền trong hai bán không 

gian đàn hổi đẳng hướng khác nhau cho hai trường hợp:  

(i)  Khi hai bán không gian có liên kết không chặt. 

(ii) Khi hai bán không gian có liên kết chặt và chúng có cùng các vận tốc sóng khối. 

 +Chứng minh được sự duy nhất của sóng Stoneley truyền trong hai bán không gian đàn 

hồi không nén có biến dạng trước tùy ý.  

 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  Các kết quả của luận án có thể được sử dụng để đánh giá 

không phá hủy các tính chất cơ học của các kết cấu trước và trong quá trình sử dụng. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

      + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayeligh   cho các bán không gian đàn hồi 

xốp đẳng hướng. 

       + Thiết lập công thức vận tốc sóng Stoneley trong môi trường đàn hồi có biến dạng trước. 



      + Tìm ra công thức chính xác của vận tốc sóng Rayleigh cho các bán không gian đàn hồi 

chịu điều kiện biên trở kháng. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

  +Have been found the exact formulas for the velocity of Rayleigh waves in pre-strained 

elastic materials subjected to an isotropic internal constraint. 

    + Has been found the formula for the velocity  of  Rayleigh waves  in isotropic micropolar 

media. 

    + Have been established the approximate formulas for the velocity with high accuracy of 

Rayleigh waves  in pre-stressed elastic media, micropolar elastic media. 

    + Has been derived the secular equation of Rayleigh waves in orthotropic fluid-saturated 

porous media. 

    + Have been obtained formulas for the velocity of Stoneley waves propagating  in two 

different isotropic elastic half-spaces for two cases: 

(i) Two half-spaces are loosely bonded. 

(ii) Two half-spaces are perfectly bonded and  have the same bulk velocities. 

    +Has been proved the uniqueness of  Stoneley waves propagating  in pre-stressed 

incompressible elastic media. 

12. Practical applicability, if any: The obtained of the thesis can be used to non-destructively 

evaluate mechanical properties of structures before and during loading. 

13. Further research directions, if any 

- To find the formula for the velocity of Rayleigh  waves  in porous isotropic elastic half-space. 

- To derive the formula for the velocity of  Stoneley waves  in pre-stressed incompressible 

elastic media. 



. 

- To obtain the formula for the velocity of Rayleigh waves  in elastic half-space subjected to 

impedance boundary conditions. 
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