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 بعدی -اثر تقارن بر ساختار نواری بلور فونونی دو
 

 نژاد سيده فردوس شجاعی ،محمد صباييان، *صالحی هللحمدا
 دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکدۀ علوم،گروه فیزیک

 

 چکيده
 بررسیآب،  -ای، مربعی و مثلثی در مادۀ زمینه دایره مقطع -سطحبا  فوالدی های میلهبعدی شامل  -بلور فونونی دودر این مطالعه، سه نوع 

ایدن اسدک کده بدرای      ندد دادچه نتایج نشان  محاسبه شد. آن شیوۀ عنصر متناهی ، با به کارگیریx-y برای مد ی. ساختار نوار بسامدندشد

تدرین   بیش. ندگاف جزیی ظاهر شد مربعی تنها مقطع -سطحبرای  ، وجزییای و مثلثی گاف کامل و  دایره مقطع -سطحبا  فونونی هایبلور

اتفاق افتاد. اثر  مگاهرتز 62/5و  55/5، 51/5های های استوانه، به ترتیب در بسامد مقطع -سطحشدت نقطۀ کانونی برای بلور فونونی با انواع 

بررسدی قدرار    تحدک ضخامک ورقه بر شدت نقطۀ کانونی و فاصلۀ نقطۀ کانونی نسبک بده منبدع   تغییر فاصلۀ منبع نسبک به ورقه، اثر تغییر 

 د.ندارخوبی لعه با دیگر نتایج موجود سازگاری دسک آمده در این مطا . در کل نتایج بهندگرفت

 

 .سازی شبیه ،نواری گاف، بلورهای فونونی :ها کليدواژه

 

    قدمهم. 9

در سه دهۀ اخیر، انتشدار امدواد در سداختارهای تنداوبی و     

. ایدن  اند قرار گرفتهای مورد مطالعه  مرکب به طور گسترده

تحقیقات شامل ساختارهای متفاوتی از مواد جاسازی شده 

هدای   د که با استفاده از روشنباش های مختلف می در زمینه

بلورهدای فوندونی    .اندد  گوناگون مورد مطالعده قدرار گرفتده   

دارای سداختار   که باشند میجدیدی مصنوعی ساختارهای 

 صددا مانند  د مکانیکیاوام (کنترلانقیاد ) تناوبی هستند و

ابعدداد در  [.6-5سددازند   ممکددن مددیرا  کشسددانامددواد  و

. ابعاد ایدن سداختارها   هستندبسیار بزرگ  بلورهای فونونی،

تدر تغییدر    یدا کد    چند صد نانومتر تا د از چند مترنتوان می

شدوند   صورت پیوسته مطالعه می در این ابعاد، مواد به د.نکن

 تفکدر و مکانیک کالسیک برای مطالعۀ آن مناسدب اسدک.   

فوندونی سداختن یدک سداختار تنداوبی       بلورهدای  در اصلی

کددارگیری دو مددادۀ  ، حددداقل بددا بدده)اصددطناعی( مصددنوعی

بعدددی،  -هددا در بلورهددای فونددونی دو پایددهمختلددف اسددک. 

ثلثدی یدا   م صورت شبکۀ مربعی، هایی هستند که به استوانه

صدوتی  هدای   ای با ثابدک  ماده بعدی در -های دو دیگر شبکه

تدرین ویگگدی    مهد   اندد.  متفاوت چیدده شدده   )یا کشسانی(


 :نویسنده پاسخگو salehi_h@scu.ac.ir 

امواد  یبسامددر ساختار نوار  5وجود گاف ،بلورهای فونونی

یددا  بسددامدای از  هددا اسددک. گدداف، محدددوده  عبددوری از آن

توانندد از   نمدی امواد ، باشد که در آن محدوده مود می طول

بلورهای فونونی که دارای گداف کامدل    ساختار عبور کنند.

بسدامدی در بدازۀ گداف، همانندد      هستند، بدرای امدواد بدا   

های کامل هستند. به عبارت دیگر امواجی کده بسدامد    آینه

را ندارندد   بلدور  در ها در محدودۀ گاف اسک، امکان نفوذ آن

تنداوبی آن و  بلورهای فونونی با توجده بده خدوا     [. 8-4 

های بسدامدی مختلدف دارای کاربردهدای     چنین در بازه ه 

 برهدا،  صوتی، مدود  (فیلترهای) های صافی چون متفاوتی ه 

شکن در سواحل دریا  لرزه، مود عامل استهالک امواد زمین

ورهدای فوندونی در کداهش امدواد     بل ها هسدتند.  و اقیانوس

 د بددانیددز کاربردهددای فددراوان دارنددد. ایددن امددوا   دافروصدد

هرتز، شدامل امدواد زلزلده، امدواد      62تر از  بسامدهایی ک 

باشدند. یدک بلدور فوندونی بدا ابعدادی        ها می دریا و اقیانوس

متدر، باعدا اسدتهالک امدواد      -متدر  مناسب حددود سدانتی  

تحقید  روی سداختار بلورهدای     ،در واقدع  شود. می دافروص

و  6با کار نظدری مایکدل سدیگاالس    5996فونونی در سال 

هدا گداف ندواری کامدل فوندونی را       آن شدد.  همکاران شروع


1 Gap 
2 Michael Sigalas 
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و نشدان دادندد کده سداختارهایی بدا شدبکۀ       کردند بررسی 

چگدالی   های یکسدان بدا   کره بعدی متشکل از -متناوب سه

این  فونونی باالتری دارند. گاف زمینه، نسبک به مادۀ باالتر

با توجه . سیال باشد -جامد یا سیال -تواند جامد ساختار می

درون سدیاالت فقدب بدا یدک ندوع       صدوتی ه این که مدود  ب

شددود، سددیگاالس و  سددرعک )سددرعک طددولی( منتشددر مددی

بینی کردند که گاف نواری کامل فونونی باید  پیش 5اکونومو

کدار، مدانوویر    در هر دو مورد وجود داشته باشد. جدا از این

ندواری   وجدود گداف   5998در سال  ،و همکاران 6کاشوواها

 -دو در سامانۀ کشسدان قطبیده  فونونی برای مود کشسان

عملددی کدده   ۀاولددین نموندد [. 1بعدددی را تیدیددد کردنددد   

را نشدان داد، توسدب    تناوبیهای صوتی ساختارهای  ویگگی

ایدن سداختار    .دسداخته شد   نو همکارا 8فرانسیسکو مسجر

توخدالی   فدوالدی هدای   مربعی از استوانه تناوبی ۀدارای آرای

مطالعده   بسامدعنوان تابعی از  هرا ب صداشدت عبور  و اسک

صوتی که در جهدک عمدود    مود متوجه شدند ها کردند. آن

 5262بسدامد   در شدود،  مدی ده ها تابید  بر محورهای استوانه

 ۀ تجربدی شود. این اولدین مشداهد   می بازتابشدت  به هرتز

سددال  [. در2د  ای بددو در سدداختارهای دوره وجددود گدداف 

در یدک   را یو همکاران، ساختار ندوار بسدامد   4لیو ،6221

گوشدده  شددشبعدددی متشددکل از شددبکۀ  -بلددور فونددونی دو

در مادۀ زمینۀ هدوا   فوالدیهای  شامل استوانه (هگزاگونال)

 ،6222سدال   در ،[. عالوه بر این6مورد بررسی قرار دادند  

 -فنگ و همکاران، با درنظدر گدرفتن یدک بلدور فوندونی دو     

 فدوالدی هدای   کۀ مثلثی شامل استوانهبعدی متشکل از شب

و  یهوا و بدا محاسدبۀ سداختار ندوار بسدامد      زمینۀ مادۀ در

 با صوتیبسامد نوار دوم توانستند شکسک منفی  سطوح ه 

 تجربدی مدورد   طدور نظدری و   را به 1سو اثر انتشار مود عقب

لیو و همکاران  ،6226در سال  [.52-3بررسی قرار دهند  

متشدکل از  بعددی   -با درنظر گرفتن یدک بلدور فوندونی دو   

فوالدی در مادۀ زمینۀ آب، های  شبکۀ مربعی شامل استوانه

[. در سدال  55را بده دسدک آوردندد     ی بسامد ساختار نوار

بسامد ندوار   و همکاران برای محاسبۀ سطح ه چن  ،6223


1 Economou 
2 Kushwaha 
3 Francisco Meseguer 
4 Liu 
5 Backward 

ک بلدور  اول و دوم با استفاده از روش بسب مدود تخدک، ید   

هددای  بعدددی از شددبکۀ مثلثددی شددامل اسددتوانه -فونددونی دو

و وابسدتگی   در مادۀ زمینۀ هوا را درنظدر گرفتندد،   فوالدی

ها و زوایای برخدوردی را محاسدبه   جهک شکسک به بسامد

محاسدبات سداختار    ایوانسدن  ،6229در سال [. 56کردند  

بدا اسدتفاده از    بعددی را  -ای دو نواری بلورهای فونونی ورقه

 [.58  الیه انجام دادروش پراکندگی چند

و همکدداران، بلورهددای  2ژانددگ ،6256چنددین در سددال  هد  

های متفاوت را درنظدر گرفتندد.    بعدی با تقارن -فونونی دو

محددودۀ   صدوتی براساس اثر شکسک منفدی دوگانده   ها  آن

را هرتددز  21/5تددا  3/2های شکسددک منفددی بددرای بسددامد 

تدر بدر روی    بدرای اطدالع بدیش    ،[. لداا 54 دسک آوردند  به

تدوان بده    شده در مورد بلورهدای فوندونی مدی    کارهای انجام

، سداختار  ایدن  عدالوه بدر   [ مراجعده نمدود.  53-51  مراجع

و  -؛ ضرادب جاب و تراگسیل بلورهدای فوندونی یدک   نواری

بعدی با اسدتفاده از روش بسدب امدواد تخدک توسدب       -دو

مددورد بررسددی قددرار  6253 صددالحی و همکدداران در سددال

 جزیدی   های نواری پهدن  نشان دادند که گاف ها آن .ندگرفت

بعددی وجدود    -دو تر برای بلور فوندونی  پایینهای  بسامد در

های بسیار خدوبی   ها عای  این بلورها در بعضی جهک. دندار

تحکامات مددورد بندددی اسدد تواننددد در عددای  هسددتند و مددی

بعددی دارای   -بلورهای فونونی یک ،اما .استفاده قرار گیرند

که در بلورهای  ندنتایج نشان داد گاف نواری کامل هستند.

خدوبی   ضدعیف و انتقدال بده    صدابعدی جاب  -فونونی یک

ها به عنوان عای  مناسب  شود، پس استفاده از آن انجام می

 [.  59باشد   نمی



 ها مواد و روش. 2

 مطالعه در این کدار، های تناوبی مورد  که محیب با فرض این

هدای متنداوب    امدواد در محدیب   ؛باشندمتشکل از دو ماده 

محاسدبات بدا    شدده هسدتند.   علک شرایب مدرزی، جفدک   به

، انجدام  6اِم( ددی  اِف -م ع )ش عنصر متنداهی  شیوه استفاده از

ایددن روش حدداف کامددل معددادالت در اسدداس کددار  .ندشددد

هدا بده معدادالت     سدازی آن  یدا سداده   (دیفرانسدیل )افتراقی 

های عددی  ، که با روشاسک معمولی (دیفرانسیلافتراقی )


6 Xiandong Zhang 
7 FEM; Finite Element Method 



بعدی -دو اثر تقارن بر ساختار نواری بلور فونونی

9318/ پاييز و زمستان 2مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/ سال هفتم/ شماره 



42



حدل  ر د تواندد  می. این روش [62  شوند مثل اویلر حل می

هددای  جزدددی روی دامندده (دیفرانسددیلافتراقددی )معددادالت 

 ،این به کار آید. عالوه بر متغیر ۀدامن در حالکیا  وپیچیده 

جای دامنه  دقک باال در همه زمانی که عنصر متناهی شیوه

یکندواختی   در صدورت عددم همبسدتگی و   یدا   نیاز نباشد و

 باشد. ، بسیار مفید مینتایج

افدزار کامسدول و کامسدول     در محاسدبات از ندرم   ،چنین ه 

 ،باشدد  مدی  عنصدر متنداهی   شدیوه که اساس آن  ،اسکریپک

و  افدزار  جا با استفاده از این ندرم  در این .استفاده شده اسک

دسک آوردن یک مقدار ویدگه   یف منطقۀ اول بریلودن، بهتعر

مدد نظدر    یبسدامد  بسامد و سپس محاسبۀ ساختار نوار از

 ناپایر در فضای معکوس و که با یافتن منطقۀ کاهش ،اسک

. آیدد  می  دسک بهکردن محیب این منطقه، این ساختار  طی

هدای   با اعمال شدرایب مدرزی جدیدد و تعریدف کدنویسدی     

دسدک آورد   را بده  یان سداختار ندوار بسدامد   تو مناسب، می

 الگدوی تدوان   افدزار کامسدول مدی    در ندرم  ،چنین [. ه 65 

 ،سازی و با نتایج حاصله نظر را شبیه فرآیند یا سامانۀ مورد

رفتار سامانه را مورد بررسی قرار داد. در سداختار کامسدول   

هایی بدرای محددودۀ وسدیعی از مسدادل     الگوفیزیک  مولتی

افدزار   هدایی در ندرم   برای ایدن منظدور، مددول    د.نوجود دار

هددا از اصددطالحات فنددی و  . ایددن مدددولانددد طراحددی شددده

های خاصدی بدرای ایجداد یدک همداهنگی خدا  در        روش

هددا اسددتفاده الگوسددازی و تجزیدده و تحلیددل  جهددک سدداده

جریدان  ای هد  کامسدول شدامل مددول   افدزار   ندرم نمایند.  می

ندسی شدیمی،  ، مدول مهیصوت الگویمستقی  و متناوب، 

مدول علوم زمدین، مددول انتقدال حدرارت، مددول بسدامد       

 مدول جا از رادیویی و مدول ساختار مکانیکی اسک. در این
در سیاالت  صداسازی الگومحیب مناسبی برای که ) یصوت

کده  سداختار مکدانیکی )   آورد( و مدول و جامدات فراه  می

حددل مسددادل در حیطددۀ سدداختار مکددانیکی و مکانیددک  بدده

پرتدو،   عناصدر خا  مانندد  عناصر جامدات با اضافه نمودن 

 پدردازد(  مهندسی مدی  سازی در صفحه و پوسته برای ساده

 استفاده شده اسک.

براساس افراز دامنۀ مسئله به عنصر متناهی  شیوه ،در واقع

مقددار   زدن و تقریدب  عنصدر تر به نام  های کوچک زیردامنه

صورت یک تابع ساده کده معمدوال     به عنصرهاتابع روی این 

باشدد. ایدن توابدع، توابدع      ای اسدک، مدی   خطی یا چندجمله

ای براسداس   شدوند. ضدرادب توابدع تکده     نامیده می 5ای تکه

هدای   شوند و مجهول مقدار تابع روی نقاط شبکه نوشته می

 ،افدزار  چندین بدا ایدن ندرم     دهندد. هد    مسئله را تشکیل می

توان با تغییر اندازۀ سامانه، شدرایب عملیداتی و شدرایب     می

مرزی به تجزیه و تحلیدل رفتدار سدامانه پرداخدک و رفتدار      

سدازی بده    بینی نمود. شبیه سامانه را برای حالک بهتر پیش

وسدیلۀ   بینی رفتار یک سامانه یا فرآیند را بده  ما اجازۀ پیش

حرکدک،   ی و انددازه ای مانند موازندۀ جدرم، اندرژ   روابب پایه

 دهد. معادالت حرکک و شیمیایی می



 نتايج. 3

برای x-y  به مدمربوط  یدر این مطالعه ساختار نوار بسامد

 هدای مختلدف،   هایی با هندسه شبکۀ مربعی و پایه بلوری با

دایدره، مربدع و مثلدا     مقطدع  -سطحهایی با  شامل استوانه

محاسبه و اثر تغییر تقارن بر پیدایش و پهنای گاف بررسی 

افددزار کامسددول  شددود. محاسددبات بددا اسددتفاده از نددرم  مددی

باشدد،   مدی  عنصر متناهی شیوهفیزیک که اساس آن  مولتی

 .  اند انجام شده

در  فدوالدی ای شدکل   هدای اسدتوانه   بلور فونونی شامل پایه

هدای بسدیار    با توجه به ویگگدی  فوالدمادۀ زمینۀ آب اسک. 

مفیددد آن ماننددد: فراوانددی، ضددد حریدد ، مقدداوم در برابددر   

پدایری و   زدگدی پدایین، شدکل    زنگ پایین خوردگی، میزان

 نوفده  مهارغیره، این بلور را برای کاربردهای بسیاری مانند 

هدا   ها و سداختمان  ماشین ،خودروهاها،  و ارتعاش در سفینه

سداختار ندواری کدافی     برای محاسبۀ .دکن میقابل استفاده 

. اسک که ناحیۀ بریلودن غیرقابل کاهش در نظر گرفته شود

هدایی بدا    کده وجدود اسدتوانه    بایدد توجده نمدود    چنین، ه 

مقطع با شبکه، باعدا کداهش    -سطحمتفاوت های  هندسه

ناحیدۀ بریلدودن   ممکدن اسدک کده    تقارن شدده و بندابراین   

هدا تغییدر    مقطدع  -سطحغیرقابل کاهش با تغییر شکل این 

علدک ایدن کده      مقطع مثلثی بده  -در مورد سطح ،کند. ولی

مربعی اسک، ناحیدۀ   تر از شبکۀ دارای تقارنی متفاوت یا ک 

الزم بده   ،کندد. البتده   بریلودن غیرقابل کاهش نیز تغییر می

kذکر اسک که تقارن k  علک عددم تغییدر معادلده      به

مان، حتی اگر خود بلور این تقدارن نداشدته   تحک وارونی ز


1 Piecewise 
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قابدل   ناحیۀ بریلودن غیر ،باشد، همواره وجود دارد. بنابراین

بدوده کده در آن نقداط    5 کاهش در این حالک طب  شکل

X ( , )
a


 0 1 ،M ( , )

a


 1 )و 1 , )  0 نقدداط بددا تقددارن  0

 ،لداا  ند،باشد  نقاط فضای وارون( می) بریلودنباال در منطقۀ 

 .ندانجام گرفتمحاسبات در چهار جهک فوق 
 

 
نمایش ناحیۀ بریلودن غیرقابل کاهش در بلور با شبکۀ مربعی  9شکل 

 .مقطع مثلثی -هایی با سطح و حفره
 

نددوار اول بددرای   52 یبسددامد سدداختار نددوار  6در شددکل 

ای در راستای خطوط با  دایره مقطع -سطحیی با ها استوانه

نشدان داده شدده    اندد.  دسک آمده به و X ،M تقارن باالی

هدای مشدکی،    شدود، منحندی   طور که دیده می همان اسک.

د اگدر در ایدن   ند ده نوارهای عبوری هستند که نشدان مدی  

هدای بلدوری مدوردنظر، بده بلدور       های بسامدی و جهک بازه

. کندد  مود از آن عبدور مدی  ، تابیده شودفونونی مود صوتی 

هدای خدا ( و    )گافی در جهدک  های جزدی گاف ،چنین ه 

هدای   گاف د.نشو ها( نیز دیده می گافی در تمام جهک) کلی

د که اگر فقب در آن جهک مدوردنظر و  نده جزدی نشان می

، بلدور  تابیده شوددربازۀ بسامد آن گاف به بلور مود صوتی 

انع صدوتی در مقابدل مدود عمدل     در آن جهک مانند یک م

 کند.   می
 

 
های جزدی و کلی  همراه با گاف ینمایش ساختار نوار بسامد 2 شکل

 دایره. مقطع -سطحهایی با  برای استوانه

 

نکتۀ مه  و جالب ایدن سداختار وجدود گداف ندواری       ،البته

( بدین ندوار   6/6تدا حددود    1/6در بازۀ بسامدی بین ) کامل

دهندۀ عای  صدوتی بلدور در    نشان . اینسوم و چهارم اسک

ها برای بازۀ بسامد گاف نواری کامدل اسدک کده     تمام جهک

 8969/6و  3322/5شددۀ  بهنجار در این ساختار بین بسامد

   .باشد می 1228/2چنین پهنای آن  ، و ه اسک

بددرای نددوار اول  52 یسدداختار نددوار بسددامد  8در شددکل 

ی خطدوط بدا   مقطع مربعی در راستا -هایی با سطح استوانه

نشدان داده شدده اسدک. در ایدن      ،و X ،M تقارن بداالی 

د و گداف کداملی   ند های جزدی وجدود دار  ساختار فقب گاف

 ،چندین  ها نددارد. هد    زیرا گافی در تمام جهک ،ظاهر نشده

بیشینۀ بسامد در این ساختار نسبک به حالدک قبدل بداالتر    

   اسک.
 


های جزدی برای  همراه با گاف یبسامد ساختار نوارنمایش  3شکل 

 مقطع مربع. -هایی با سطح استوانه

 

نددوار اول بددرای   52 بسددامد یسدداختار نددوار  4 در شددکل

السداقین در   مثلدا متسداوی   مقطدع  -سطحهایی با  استوانه

 ،اندد  دسک آمده به و X ،M راستای خطوط با تقارن باالی

نشددان داده شددده اسددک. ایددن سدداختار ماننددد حالددک اول  

در بدازۀ  کلی نیز دارد، گاف نواری کامل ) های جزدی و گاف

بین نوار سوم و چهارم در این بلدور   (1/6تا  6بسامدی بین 

وجود دارد. گاف نواری کامل در این سداختار بدین بسدامد    

چندین پهندای    اسک، و ه  1632/6و  5665/6 بهنجار شدۀ

هدای   گدرفتن تقدارن  درنظر اکنون بدا  .باشد می 8121/2آن 

مقطع دایره و مربدع از   -شبکۀ مربعی، ساختارهایی با سطح

 -ساختار با سطح ،اما ند.کن های شبکه پیروی می کل تقارن

کندد. از   های شبکه پیدروی نمدی   مقطع مثلثی از کل تقارن

که  علک این ، بهگرفته شوداگر کسر پرشدگی درنظر  ،طرفی

مربعدی را   تواندد کدل یدک شدبکۀ     مقطع مربعی می -سطح

 -ترین مقدار کسر پرشدگی برای ایدن سدطح   بپوشاند، بیش

 باشد. 5تواند  مقطع می
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های جزدی و کلی  همراه با گاف ینمایش ساختار نوار بسامد 4شکل 

 مثلا. مقطع -های با سطح برای استوانه

 

مربعدی در درجدۀ    مقطدع  -سدطح ها،  از نظر تقارن ،بنابراین

بدا   د. اکندون، ند اول، سپس دایره و بعد از آن مثلا قرار دار

دیگدر   نوارهای تبهگن از هد   رود میها انتظار  کاهش تقارن

طور کده   همان ،و گاف نواری ظاهر شود. بنابراینشوند جدا 

مربعدی   مقطدع  -سدطح نشان داده شده اسدک، سداختار بدا    

ترین مقدار  ک  و ،کند ترین تقارن را با شبکه حفظ می بیش

دایدره و سدپس    مقطدع  -سدطح در  ،بعد از آن .گاف را دارد

هدا،   هدا در آن  ترتیب با کاهش تقدارن  مثلا به مقطع -سطح

سدازی یدک    با شبیه ،شود. در ادامه تری ظاهر می گاف بیش

داده ورقۀ بلور فونونی با ضریب شکسک مؤثر منفی، نشدان  

متمرکزسدازی یدا   تدوان بدرای    که از این پدیده می شود می

سازی مود صوتی منتشرشده از منبع در یک نقطدۀ   کانونی

 بدرای  تر از منبع، استفاده کدرد.  بیش صوتیخا  با شدت 

[ اسدتفاده شدده   56از مرجع   پگوهش حاضرسنجی اعتبار

بسامد نوار اول و دوم درنظر  اسک. در این مرجع سطوح ه 

S.k، در نوار اولاند گرفته شده   و یعنی سرعک گروه) ،0

علک جرم مؤثر فونونی منفی  به ،اند( اما جهک سرعک فاز ه 

شکسک منفدی در ندوار   در گوشۀ نوار، اثر بسیار ضعیفی از 

ترین  اسک، و بیشS.k<0 در نوار دوم ،اما اول وجود دارد.

این نوار اسک. بدرای   نقطۀ کانونی دردۀ میزان شدت محدو

که در هنگام دور شدن  به علک ایننوار دوم  بسامد سطوح ه 

سازوکار یابد،  از مرکز، مقدار بسامد ثابک سطوح کاهش می

برقدرار اسدک. اکندون، بدا      در ندوار دوم  دوم شکسک منفدی 

 مقالده را ، نتایج این ندسازی که انجام شد محاسبات و شبیه

بسدامد   . سدطوح هد   شدود  میتضمین  ها آندرستی  ید ویتی

های مربوط بده   داده. اند نشان داده شده 1 نوار اول در شکل

 :فدوالدی هدای   مقاله یک شبکۀ مثلثی متشدکل از اسدتوانه  

صدددای و سددرعک کیلددوگرم بددر مترمکعددب 6322 چگددالی

 6/5بدا چگدالی    :در مدادۀ زمیندۀ هدوا    ،متر بر ثانیده  2522

بدا  متر بر ثانیه  848 صدایو سرعک کیلوگرم بر مترمکعب

متدر   میلی 8 مقطع -سطحو شعاع متر  میلی 52ثابک شبکۀ 

 الیه و در جهدک  x ،3 سازی در جهک . در این شبیههستند

y ،64 دنالیه استوانه وجود دار. 
    

 
بسامد مربوط به نوار اول ساختار نواری  نمایش سطوح ه  5 شکل

 [.56  بسامد
 

[، شکسک منفی بدرای بسدامدهای   56  طب  مطالب مرجع

 42تدر از   بدرای زوایدای برخدوردی بدزرگ     Mاطراف نقطدۀ  

تددا کیلددوهرتز  649/54درجدده و محدددودۀ بسددامدی بددین  

سدازی    لاا بهترین شدبیه  افتد، می اتفاقکیلوهرتز  512/56

 درجه و بسدامد   41داده شد برای زاویۀ برخوردی  که انجام

نشدان داده   2سدازی در شدکل    این شبیه .بود کیلوهرتز 56

  شده اسک.
 

 
)الف(

 
)ب(

نمایش اثر شکسک مثبک و منفی براساس، )الف( شدت  6شکل 

 .صوتیو )ب( فشار  صوتی
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 حرکدک  منطقه وقتی مرکز در شود، طور که دیده می همان

 ، مقدادیر بسدامد ثابدک کداهش پیددا     اسدک سمک خدارد   به

 86مقددار  زاویدۀ برخدوردی بده    با درنظر گرفتن  .دنکن می

 -46/29کار بردن قانون اسدنل، زاویدۀ شکسدک     درجه و به

درجه محاسبه شد. این مقدار بسیار نزدیک به مقدار اصلی 

 دسک آمد. درجه( به -1/23)یعنی 

ترین شدت عبدور مدود،    [ بیش56طب  مرجع   ،چنین ه 

 درجده اتفداق   1و زاویۀ برخدوردی  هرتز  64252در بسامد 

زاویدۀ   4 در شده برای این بسامد سازی انجام شبیه .افتد می

اثددر شدددت  .باشددد مددیدرجدده  62و  51، 52، 1 برخددوردی

  نشان داده شده اسک. 6 شکل در صوتی
 

 

 

 

 
، برای زاویۀ پایینبه  باالترتیب از  نمایش اثر شدت صوتی به 7شکل 

 درجه. 62و  51، 52، 1برخوردی، 
 

برحسب مکدان نشدان داده    صوتینمودار شدت  3 در شکل

طور که از این شکل پیداسک، بدا افدزایش    شده اسک. همان

سازی( در برخوردی، شدت بازۀ نقطۀ کانونی )متمرکز زاویۀ

سمک پایین )شکسک  یک نقطه کاهش و اثر انحراف مود به

 شود که بیدانگر توافد  خدوبی بدا     مثبک(، اندکی نمایان می

    اسک.[ 56نتایج مرجع  
 

 

 

 

 
به  باالاز ترتیب از  به ،y برحسب مکان صوتینمودار شدت  8شکل 

 .درجه 62و  51، 52، 1زاویۀ برخوردی  ، برایپایین

 

لاا بدرای هدر سداختار، بدا تغییدر فاصدلۀ منبدع تدا ورقده،          

تدرین شددت نقطدۀ کدانونی در آن طدرف ورقدۀ بلدور         بیش

موردنظر، اثدر تغییدر   فونونی تعیین و سپس به ازای فاصلۀ 

ضخامک ورقۀ بلور فونونی بر میزان شدت نقطۀ کدانونی در  
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نظر گدرفتن   با در ،در نهایک .شود آن طرف ورقه تعیین می

هددا  ازای آن ای کدده بدده ضددخامک و فاصددلۀ منبددع تددا ورقدده 

، اثدر تغییدر زاویدۀ مدود     وجدود داشدک  تدرین شددت    بدیش 

ر تغییدر  اثد  اکندون، . گرفکبرخوردی نیز مورد بررسی قرار 

زاویه بر شدت محدودۀ نقطدۀ کدانونی مدورد بررسدی قدرار      

. در این حالک برای هر سده سداختار، زاویدۀ مدود     گیرد می

 51و  52، 1 برخوردی با زاویه دادن به منبع مدود، صدفر،  

، و شدت بازۀ نقطدۀ کدانونی مدورد    گرفته شدنظر  درجه در

 .گرفکبررسی قرار 

فاصدلۀ   ای، دایدره  مقطع -سطحترین شدت برای  بیش الف:

از مرکدز اولدین    صدوتی ، مرکز منبدع  a5 (a5 منبع از ورقۀ

اتفداق   a9ها( و ضدخامک ورقدۀ بلدور فوندونی      ردیف از میله

 نشدان داده  9در شدکل   شده سازی انجام افتد، که شبیه می

زاویدۀ برخدوردی افدزایش پیددا      9 مطاب  شکلشده اسک. 

بدرای زاویدۀ   شدود،   که مشداهده مدی   طور کرده اسک. همان

تدرین اثدر شددت بدازۀ نقطدۀ       برخوردی صفر درجده، بدیش  

 افتد.   کانونی در این زاویه اتفاق می
 

 

 
 

 
 

 
 

  
سمک  در x حسب مکان در جهک در سمک چپ و نمودار شدت بر صوتیسازی اثر شدت مود  نمودار شبیه 1 شکل

 راسک.
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مقطدع  مربعدی، فاصدلۀ     -سدطح ترین شدت برای  بیش ب:

ثابک شبکۀ مربعدی( و ضدخامک ورقدۀ     a) a8منبع از ورقۀ 

شده در  سازی انجام افتد، که شبیه اتفاق می a6بلور فونونی 

نشان داده شده اسک. مطداب  ایدن شدکل زاویدۀ      52شکل 

که همانند نتیجۀ حالک )الف(  کرده،برخوردی افزایش پیدا 

 اسک.

فاصلۀ منبع  مثلثی، مقطع -سطحترین شدت برای  بیش ج:

افتدد،   اتفاق مدی  a1و ضخامک ورقۀ بلور فونونی  a8از ورقۀ 

نشدان داده شدده    55 شدده در شدکل   سازی انجام که شبیه

 ترتیدب افدزایش   اسک. مطاب  این شکل زاویۀ برخوردی بده 

 های قبلی اسک. حالکد نتیجۀ که همانن پیدا کرده،

 

  

  

  

  
 سمک راسک. در x حسب مکان در جهک در سمک چپ و نمودار شدت بر صوتیسازی اثر شدت مود  نمودار شبیه 91 شکل
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 درسمک راسک. xحسب مکان در جهک  در سمک چپ و نمودار شدت بر صوتیسازی اثر شدت مود  نمودار شبیه 99 شکل

 

 گيری نتيجه .4

هدا بدا    گداف های نواری و ساختار در این مقاله، اثر تقارن بر

  .مورد بررسدی قدرار گرفدک   عنصر متناهی استفاده از روش 

های بسامدی برای سه نوع بلور  و گاف یساختار نوار بسامد

 مقطدع  -سدطح با  فوالدهایی از جنس  فونونی شامل استوانه

. ندمحاسبه شدمربعی و مثلثی در مادۀ زمینۀ آب ای،  دایره

 -سدطح در حالک که  هستنددسک آمده بیانگر این  نتایج به

ای  ای و مثلثی گاف کامل و برای حالدک دایدره   دایره مقطع

تقعدر روبده پدایین ندوار      ،چنین ه  .ندگاف جزیی ظاهر شد

دهنددۀ جدرم    در گوشۀ منطقۀ اول بریلودن، نشدان  یبسامد

جرم مؤثر فونونی منفدی عداملی    و مؤثر فونونی منفی اسک،

ندونی  نفی مدود صدوتی در بلدور فو   برای پیدایش شکسک م

تدرین اثدر شددت محددودۀ نقطدۀ       این بدیش  . عالوه براسک

با تغییدر فاصدلۀ منبدع از ورقده، تغییدر       ،کانونی و مکان آن

ضخامک ورقۀ بلور فونونی و تغییر زاویدۀ برخدوردی، مدورد    

دسک آمده بیدانگر ایدن اسدک     نتایج به .ندبررسی قرار گرفت

که مکان محدودۀ نقطۀ کانونی، مستقل از مکان منبع مود 

ورقۀ بلدور فوندونی وابسدته     این مکان به ضخامک و هستند

 ،کدانونی  محددودۀ نقطدۀ   شددت تدرین   بیش عالوه، بهاسک. 
ای، مربعی و مثلثی  دایره مقطع -سطحبرای ساختارهایی با 

و ضخامک  a8و  a 5، a6قۀ منبع از ور ترتیب برای فاصلۀ به

افتد. اتفاق می a1و  a9 ،a6ورقۀ بلور فونونی 
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Abstract  

In this paper, three types of two-dimensional phononic crystals comprising of steel rods (with circular, 

square, and triangular cross-sections) in water-ground matter were investigated. The frequency band 

structure for the x-y mode was calculated using Finite Element Method. What the results show 

complete and incomplete gaps for phononic crystals with a circular and triangular cross-sections and 

for the square cross-section an incomplete gap appeared. The results show the maximum intensity for 

phononic crystal with circle, square and triangle cross section, 1.15 MHz, 1.11 MHz and 1.27 MHz, 

respectively. The effect of change of source distance to sheet, effect of sheet thickness change on focal 

point intensity and focal point distance to source were investigated. In general, the obtained results are 

in good agreement with other existing results. 
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