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 بعدی  -ی شکست منفی در سه نوع بلور فونونی دوهابررسی ویژگی
 

 نژاد شجاعیسيده فردوس  ،صالحی ...حمدا

 انشگاه شهید چمران اهوازگروه فیزیک، دانشکده علوم، د

 

 چکيده
. سه نوو  سو     اند ر گرفتهررسی قراکه در آب جاسازی شده، مورد ب فوالدی )استیلی(های شامل میلهبعدی  -در این مقاله، بلور فونونی دو

سوس    و شود  نواری برای هر سه نو  بلور محاسبه ، ساختارعنصر متناهیکار بردن روش . با بهشده است گرفتهها در نظر مق ع برای میله

دارای تحودب  اول بریلوئن  ۀمن ق ۀاطراف گوشبسامد  همس    که علت این ه. بمددست آاول هر سه نو  بلور به برای نوار بسامد س وح هم

بلوور فونوونی،    سوازی یوک ور     ر فونونی منفی خواهد بود. بنابراین، رفتار شکست منفی توسط شبیهؤثکه جرم م شود می  هاست، حدس زد

ترتیب برابور  های بهبسامددایره، مربع و مثلث با  ترین شدت برای بلور فونونی با س   مق ع . نتایج نشان داد که بیششده است هنشان داد

، گرفتنود کانونی از ورقه موورد بررسوی قورار     ۀنق  ۀورقه بر میزان شدت و فاصلاز منبع  ۀفاصل اثر تغییر است. مگاهرتز 72/1 و 11/1 ،15/1

 من بق است. های دیگر پژوهشبا نتایج  این مقالهنتایج 

 

 .شکست منفی ،ساختار نواری، بسامد هم ویژه فونونی، هایبلور ها: واژهکليد

  

   قدمهم. 1

اخیراً، موواد مصونوعی متنواوبی بوه نوام بلورهوای فونوونی        

انود.  اند که توجه زیادی را به خود جلب کورده ساخته شده

هوا  بسوامد ای از در این بلورهوا، اموواص صووتی در محودوده    

امکان عبور از بلور را ندارند، به این محودوده گواف نوواری    

الی چگو  ،یسورعت صووت   آن بوه مکان  گویند که اندازه ومی

محیط، کسر پرشدگی و ثابت شبکه وابسته است. اولین بار 

، وجوود مووادی بوا پوفیررفتاری و     1641وسالگو در سوال  

گوووفردهی الکتریکوووی منفوووی را بووورای انتشوووار اموووواص  

-بینی کرد. این مواد که موواد چو   الکترومغناطیسی پیش

نامیده شدند، دارای ضریب شکسوت منفوی بودنود.     1دست

ت گروه و سرعت فواز ماوالت تعیوین    این مواد توسط سرع

محویط وسوالگو در    صووتی شدند، در جستجوی مشابه می

محی ی که دارای ایون ویژگوی    و چنالکترومغناطی ، لی 

مووادی را موورد    هوا  آن را محویط وسوالگو نامیدنود.    ندبود

 بررسی قرار دادند کوه چگوالی و مودول حجموی مووثر آن     

شود.  فوی موی  شد، بنابراین ضریب شکست نیز منمنفی می

های فونونی یوا  طور تجربی در بلور سس ، شکست منفی به

صوتی مورد بررسی قرار گرفت. انتشار موص و رفتار شکست 

                                                 
 :نام نویسنده پاساگو salehi_h@scu.ac.ir  

1 Left-handed 

در س   مق وع بلوور صووتی و محویط      صوتیمنفی امواص 

بوورای بررسووی  .]3-1[ زمینووه مووورد بررسووی قوورار گرفووت

شکست منفی اموواص صووتی در بلورهوای فونوونی، امکوان      

(، بررسوی پراکنودگی   1وجوود دارد:   سازوکارز دو استفاده ا

اول بریلوووئن بوودون  ۀقوووی بوورا  در نزدیکووی موورز من قوو

(، انحنای نوواری کوه بوه    7 ؛ضریب شکست منفی ۀمشاهد

گورد اسوت، کوه    گرد با بردار عقبعلت شکست منفی عقب

-با پارامترهای هوم  موص صوتی 7ورامواد )متامتریال(مشابه 

ترین کاربردهای این اثور  مهم .]6[زمان منفی دوگانه است 

بوورای در بلورهووای فونووونی، توانووایی سوواخت ابرلنزهووایی  

 شده از منبع موص است.سازی امواص پراکندهکانونی
 

 توصيف روش محاسبات. 2

و  متنوواهی عنصوورموورد اسووتفاده در ایوون کووار روش   روش

برای حل تقریبی که  [5] استافزار کامسول  استفاده از نرم

بوه   انتگرالی تمعادالو نیز حل  دیفرانسیل جزئی معادالت

اساس کار این روش یا حوفف کامول معوادالت    . رود کار می

ل هوا بوه معوادالت دیفرانسوی    سوازی آن دیفرانسیل یا ساده

هوای عوددی مثول اویلور حول      ، کوه بوا روش  است معمولی

اصلی که معمووالً   ۀاستفاده از معادلدر این روش  .شوند می

                                                 
2 Metamaterial 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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شوکل  معادله به وشود مشکل  قوی معادله نامیده می شکل

شود و برای اسوتفاده در   ضعیت نامیده می شکلدیگری که 

ر د شوود.  تر اسوت تبودیل موی    مناسب عنصر متناهیروش 

الت دیفرانسویل را  تووان معواد   بعود موی   -ر دوحالت کلی د

  زیر نوشت: شکل به
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گیوری روی   با ضرب این معادلوه در توابع وزنوی و انتگورال    

 :آید ضعیت آن در می شکل تابع، معادله به ۀدامن
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 6راب وه  سوازی انتگورال    جزء و سادهبهگیری جزء با انتگرال

 :آید دست می به
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شود،  گرفته می  انتگرال دوم روی مسیر بسته دور س  

n بردار عمود بر مسیر  زمانی عنصر متناهیست. روش ا ،

با توابع   صراعنیابد که مقدار تابع روی هر یک از  قق میتح

 صورت،تقریبی به
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n

j j
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 که درآن زده شودتقریب 
j

   ًتوابع پایه هستند و معمووال

باشوند. بوا نوشوتن     ای خ ی یا درجات باالتر می جملهچند

 ۀ، یوک معادلو  اصور عنبرای توک توک   ضعیت معادله  شکل

 :آید دست می بهصورت زیر ماتریسی به
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 کووه در آن
j

u هووای ایوون معادلووه و مجهووول( )
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(1)                      ( )

i i n i
F f dxdy q ds     

و انتگرال دوم روی مسویر    ۀانتگرال اول روی مسیر بست

 گرفته شده است.  ۀبست

(6  )
n x y

u u u u
q n a a n a a

x y x y

      
      

      
11 12 21 22 

نظور   های ساده در ای صورت چندجملهبه توابع پایه معموالً

هوای   بایستی تعوداد گوره   عناصرشوند. در تعریت  گرفته می

کوه   ،ای هوای چندجملوه   لبرابر تعداد مجهو عنصرروی هر 

 د.  نای هستند، باش ب چندجملهمعموالً ضرای
 

 نتایج. 3

 بسامد ساختار نواری و سطوح هم. 3-1

در  صووتی موواص  در این مقاله، مشاهدات از شکست منفی ا

داده شوده  نشوان   ،>0S.kهایی با بسامدبلورهای فونونی در 

 هوای  بعودی شوامل میلوه    -. سه نوو  بلوور فونوونی دو   است

های دایره، مربوع و مثلوث   با س   مق ع (استیلی) فوالدی

ه نظر گرفت در ،اندمربعی مرتب شده ۀکه در آب طبق شبک

 1000 و 2150فووالد و آب بوه ترتیوب    هوای  . چگوالی شد

 قووالد و آب نیوز   یسورعت صووت   و کیلوگرم بر مترمکعوب 

 1ثابوت شوبکه،    باشوند؛  موی  متر بور ثانیوه   1660و  4100

 3/0چنووین شووعا  سوو   مق ووع دایووره،  و هووممتوور  میلووی

 ۀو قاعود  متور  میلوی  4/0، ضلع س   مق ع مربوع  متر میلی

نظور گرفتوه شود.     در متور  میلی 4/0س   مق ع مثلث نیز 

 :باشند  می 10راب ه شکل  ر موص بهانتشا ۀچهار معادل
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آخر نیز  ۀضرایب المه هستند و معادل μو  λر این معادله، د

هوای نوواری بلورهوای    سواختار  1 بالخ است. شوکل  ۀمعادل

توسوط   10فونونی که توسط شرایط مرزی و حل معادالت 

در دهود.  نشوان موی   ،را ست آمدنددبه عنصر متناهیروش 

هر ساختار، چندین گاف جزئی که با رنگ قرمز نشان داده 

اموا در یوک گواف نوواری کامول در       .شده است، وجود دارد

بلورهای فونونی با س   مق ع دایره و مثلثی بین نوار سوم 

دهد که مووص صووتی در   و چهارم وجود دارد. این نشان می
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شوود و  هوا مونعک  موی   هوت ی در هموۀ ج بسامداین بازۀ 

نظور   امکان عبور از بلوور را ناواهود داشوت. اکنوون بوا در     

شود که س   مق وع   های شبکه مشاهده میگرفتن تقارن

کند، اموا  های شبکۀ مربعی پیروی میمربعی از تمام تقارن

های شبکۀ مربعی پیوروی  تقارن س   مق ع مثلثی از همۀ

ترین کسر پرشودگی بورای سو       چنین بیش کند، هم نمی

 است. یکمق ع مربعی برابر با 
 

 
 )الت(

 
 )ب(

 
 )ص(

ی هابعدی شامل میله -ساختار نواری بلور فونونی دو 1شکل 

 ص()مربع و  ب()دایره،  الت()س   مق ع  با فوالدی )استیلی(

 ند.اآب جاسازی شده مثلث است که در ماده زمینۀ
           

 

هوا، نوارهوای توبهگن از هوم دور     تقارن با افزایشبنابراین، 

شووند، بنوابراین   هوای نوواری هواهر موی    شووند و گواف  می

ترین  به ترتیب، س   مق ع مربعی با بیش شد کهمشاهده 

تورین گواف، سوس  سو        مربعوی و بویش   ۀتقارن با شبک

ی ای و بعوود از آن سوو   مق ووع مثلثووی دارامق ووع دایووره

حاضور، نووار اول بورای     ۀ. در م العهستندها ترین گاف کم

 ه شده است.نظر گرفت های شکست منفی درویژگی ۀم الع

بین جهوت   ۀبلور صوتی برای تشری  راب  بسامدس وح هم

موورد  ثابوت،   بسامد( در یک θiی برخورد )شکست و زاویه

نوار اول بلور  بسامد ترتیب س   همبه 7 . شکلهستندنیاز 

دهد. نشان می را فونونی با س   مق ع دایره، مربع و مثلث

 بسوامد هر رنگ در این ساختارها معرف یوک مقودار ثابوت    

هر منحنی برای هور سوه    بسامدبهنجار شده است، مقادیر 

 .اند شدهارائه  1ساختار در جدول 

 

 
 )الت(

 
 )ب(

 
 )ص(

ر برای نوا بسامد های همنمایش ساختار منحنی 2شکل 

ص( )ب( مربعی و )ای، الت( دایره) اولین بلور با س   مق ع

 زمینۀ آب. مثلثی در ماده
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 .7مربوط به هر رنگ در شکل  بسامدنمایش مقادیر  1جدول 
 زرد صورتی قرمز سبز آبی روشن آبی تیره مشکی )الت(

 1075/0 3236/0 4653/0 6142/0 0566/1 1111/0 3766/1 بسامد بهنجارشده

 هرتز 15/0 هرتز 54/0 هرتز 62/0 هرتز 34/1 هرتز 52/1 هرتز 22/1 هرتز 62/1 مدبسا

 زرد صورتی قرمز سبز آبی روشن آبی تیره مشکی )ب(

 1075/0 3236/0 4653/0 6142/0 0566/1 1111/0 3766/1 بسامد بهنجارشده

 هرتز 15/0 هرتز 55/0 هرتز 64/0 هرتز 34/1 هرتز 52/1 هرتز 22/1 هرتز 62/1 بسامد

 زرد صورتی قرمز سبز آبی روشن آبی تیره مشکی )ص(

 1075/0 36121/0 41104/0 62036/0 11261/1 75647/1 60424/1 بسامد بهنجارشده

 هرتز 15/0 هرتز 51/0 هرتز 01/1 هرتز 66/1 هرتز 44/1 هرتز 12/1 هرتز 06/7 بسامد

 

ای هکامالً دایور  ،های زرد و صورتی برای هر ساختارمنحنی

 .سرعت گروه در هر نق ه موازی با بردار موص است .هستند

دهد که رفتار بلور مانند یوک محویط همگون    این نشان می

های قرموز بورای سو      ها است. منحنیبسامدمؤثر در این 

مق ع دایره به مقدار کمی از شوکل دایورۀ کامول منحورف     

های آبی روشون و آبوی تیوره بورای سو        ، منحنیاند شده

، آبی روشن و تاریوک  ثلثی و منحنی سبزمربعی و ممق ع 

د نو دار تحودب   Mبرای س   مق ع دایره در اطراف نق وۀ 
بنوابراین،   که این به علت جرم مؤثر فونوونی منفوی اسوت.   

براساس نتایج باال، ویژگی شکسوت منفوی در ایون بلورهوا     

شکسوت منفوی    رود موی انتظوار   .گرفوت مورد بررسی قورار  

هوا در  سوازی بنوابراین، شوبیه  یافتد، اتفا  ب Mاطراف نق ۀ 

 ی انجام شد.بسامدهای این محدوده

و  xهوا در جهوت   ردیت از میلوه  هشتها دارای  سازیشبیه

است. ابتدا، منبوع مووص در    yها در جهت ردیت از میله 75

از مرکز اولین  ی، مرکز منبع صوتa1) گرفتقرار  a1 ۀفاصل

 کسوت منفوی،  هوا(. بورای بررسوی ویژگوی ش     ردیت از میله

منبوع از بلوور    ۀ، فاصول برده شود کار اول بررسی به سازوکار

 3 . شوکل گردیود تغییر  a6و  a1 ،a7 ،a3 ۀفونونی در فاصل

افوزار کامسوول   هوای انجوام شوده توسوط نورم      سوازی  شبیه

نشوان   را ترتیب برای س   مق ع دایوره، مربوع و مثلوث    به

 .دهد می

قرموز نشوان    های سمت چ  با دایرۀکانونی در شکل نق ۀ

 015/0تووا  07/0 . نق ووۀ کووانونی در مکووان انوود داده شووده

برای س   مق ع دایره و س   مق ع مربوع و در   متر میلی

متر برای سو   مق وع مثلوث     میلی 07/0 تا 075/0 مکان

تشکیل شده است. بنابراین، برای هر ساختار، نق ۀ کانونی 

تورین   چنوین، بویش   مستقل از مکان منبع موص اسوت. هوم  

ترتیب برای سو   مق وع مربوع، دایوره و مثلوث      دت بهش

ها اتفا  ترین تقارن دهد که بیشاست، این نتیجه نشان می

عنوووان  سووازی اول بووه نتووایج حاصوول از شووبیه افتوود. مووی

سووازی دوم  هووای )پارامترهووای( ورودی شووبیه  سوونج شووبه

سازی برای س    ، نتایج شبیه6شود. در شکل  استفاده می

و مثلث در چهوار مقودار ضواامت ورقوه      مق ع دایره،مربع

 آمده است. a6و  a3 ،a5 ،a2شامل 

شده و منبوع مووص   مشاهده شد که فاصلۀ بین نق ۀ کانونی

یابد. بنابراین، برای هر با افزایش ضاامت ورقه، افزایش می

ی کوانونی وابسوته بوه ضواامت ورقوه      ساختار، مکان نق ه

 a4دایره،  برای a6ترین شدت در ضاامت ور   است. بیش

بورای سو   مق وع مثلوث      a5برای س   مق ع مربوع و  

تورین شودت    دست آمود. در ایون سواختارها نیوز، بویش      به

ترتیب برای ساختار با س   مق ع مربع، دایوره و مثلوث    به

 اتفا  افتاد.

ها وجود دارد ایون  نکتۀ بسیار مهمی که در مورد این شکل

نموودار شودت   شده و  سازیشکل شبیه است که، با توجه به

نق ۀ کانونی وجود  ، در حقیقت دو محدودۀبرحسب فاصله

دوم بیوورون از آن در  دارد، اول درون ورقووۀ بلووور فونووونی و

معموالً شدت محدودۀ نق ۀ کانونی درون  سمت چ  ورقه.

که درون آن  علت این تر است، ولی به ورقۀ بلور فونونی بیش

دودۀ نق وۀ  محو  سودمند نیست و معمووالً  شود،تشکیل می

شوود،  کانونی دوم که بیرون از ورقۀ بلور فونونی تشکیل می

 شود.نظر گرفته می در
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 .ترتیب برای س   مق ع دایره، مربع و مثلثافزار کامسول بهشده توسط نرم های انجامسازیشبیه 3شکل 

 

 گيری  نتيجه .4

ها مورد های نواری و گافدر این مقاله، اثر تقارن بر ساختار

بورای هور سواختار     بسوامد بررسی قرار گرفت. سو وح هوم  

ی بسامدچنین اثر شکست منفی در محدودۀ  محاسبه و هم

سازی ورقۀ بلور فونونی نشان داده جرم مؤثر منفی، با شبیه

انونی مسوتقل  که مکان نق ۀ ک داده شدشد. سس ، نشان 

از مکان منبع و وابسته به ضاامت ورقۀ بلور فونونی اسوت.  

چنین، شدت بیشینه در هر سواختار مشواو و نشوان     هم

یشووینه بورای سوواختارهایی بووا  کووه ایون شوودت ب  داده شود 

 آید.وجود میتقارن بهحداکثر 
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 .است xجهت و در سمت راست، نمودار شدت برحسب مکان در  صوتیسازی اثر شدت موص شبیه (، در سمت چ ،صتا ))الت(  4 شکل
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Abstract  

In this paper, a two-dimensional phononic crystal comprising of steel rod in water is investigated. 

Three cross- sections for this rod are considered using finite element method (EFM). We plot the 

equifrequency surface of the first band, because of equifrequency surface convex around the edge of 

the first Brillouin Zone, we guess the negative effective phononic mass and so negative refraction. 

Moreover, the negative refraction behaviors are demonstrated by the simulation of a phononic crystal 

slab. The results show the maximum intensity for the phononic crystal with the circle, square, and 

triangle cross- section, of 1.15 MHz, 1.11MHz and 1.27MHz, respectively. The dependence of 

intensity and focal point distance on the slab thickness and between the source and the slab on the 

negative refractive is investigated. The results are in good agreement with other works. 

 

Keywords: Phononic crystals, Equiefrequency, Negative refraction, Band Structure.  

 

pp. 64-69 (In Persian) 

 

                                                 
 Corresponding author E-mail: salehi_h@scu.ac.ir 


	8.salehi64-69
	9.salehi-A.70

