
Thermal Tuning of Focal Point in Fluid-Fluid Gradient Index Phononic Crystal Lenses …- F. Ahmadzadeh and et al. 

 Journal of Acoustical Engineering Society of Iran, Vol. 10, No. 1, 2022 

 

 

(Research Article) 

Thermal tuning of focal point in fluid-fluid gradient index phononic crystal 

lenses 

 
F. Ahmadzadeh, A. Bahrami


 

Optoelectronic and Nanophotonic Research Laboratory (ONRL), Faculty of Electrical Engineering, Sahand 

University of Technology 

 

Received: 2021/12/18, Accepted: 2022/09/20 
DOR 20.1001.1.23455748.1401.10.1.11.0 

 

Abstract 

Acoustic waves, like electromagnetic waves, can be converged at a focal point, which can be achieved 

with the help of negative refraction of waves and structures with gradient refractive indices. In this 

study, with the help of a fluid-fluid phononic crystal of methyl nonafluorobutyl ether (MNE) scatterers 

in an ethanol matrix, a gradient index structure at its homogenization frequency (i.e. 4a  ) designed 

and simulated. Gradual changes in structure with gradual changes in the radius of cylinders (or 

changes in filling factor), a hyperbolic secant profile for the refractive index is obtained to force the 

waves to follow curved paths in the structure. In most phononic crystal lenses, the focal point is fixed 

after it is made. Due to the temperature sensitivity of ethanol and methyl nonafluorobutyl ether, in this 

paper, an attempt is made to shift the focal point with the help of temperature effect, and two 

temperatures of 10 °C and 40 °C were investigated. The focal point from 199 mm at a temperature of 

25 °C reaches 184 mm at a temperature of 40 °C, while at a temperature of 10 °C the focal point is 

almost unchanged. The finite element method has been used to calculate the band structure of the unit 

cell and also to investigate the wave propagation inside the two-dimensional gradient refractive index 

structure.  
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چکیده
 چنکي   هک  به کمکک شکسکت من کی امکواج و      که شوندمتمرکز  نقطۀ کانونی در یک ندتوانمیامواج صوتی همانند امواج الکترومغناطيسی 

سکيا  بوورهکای    -به ای  هدف دست یافت. در ای  پژوهش به کمک یکک سکاختار سکيا    توان می ساختارهایی با ضرایب شکست تدریجی

سکازی آن  همگک   بسکامد بستر اتانو  یکک سکاختار شکسکت تکدریجی در      در ایی( اِن نانوفِووئورُبوتيل اِتِر )اِمجنس هایی از فونونی با استوانه

. تغييرات تکدریجی سکاختار بکا    سازی شده استثابت شبکه ساختار( طراحی و شبيهبرابر  چهارمساوی با  تر بزرگهای موج عبارتی طو )به

سکانت هذلولی برای ضکریب شکسکت    نمایهای است که یک گونه شوندگی( آن بهپر تهای )یا تغييرات نسبتغييرات تدریجی شعاع استوانه

بوورهای فونونی بعکد از سکاخت آن نقطکۀ     لنزهای تر بيشدر آید تا امواج را مجبور به طی مسيرهای منحنی شکل در ساختار کند.  دست به

به کمک  نقطۀ کانونیجایی در ای  مقاله سعی بر جابه ،ایی( اِن نانوفِووئورُبوتيل اِتِر )اِماتانو  و پذیری دمایی تأثيربه دليل  .کانونی ثابت است

 71متکری ورودی لنکز در دمکای    ميوکی  500نقطۀ کانونی از . گرفتمورد بررسی قرار  سوسيوسدرجۀ  00و  50دو دمای  است واثر دمایی 

نقطکۀ ککانونی تقریبکا      سوسيوسدرجۀ  50که در دمای  رسد حا  آنمی سوسيوسدرجۀ  00متری در دمای ميوی 580به  سوسيوسدرجۀ 

بعدی لنز ضکریب شکسکت    -بررسی انتشار موج در داخل ساختار دو چني  ه و  واحد یاخته نواریمحاسبه ساختار برای بدون تغيير است. 

 است اده شده است. متناهی عنصراز روش  ،تدریجی

 

 .نقطۀ کانونیجایی پذیری دمایی، جابه دمایی، تنظي شکست سکانت هذلولی، اثرات  ضریب نمایهلنز بوور فونونی، ا:هکلیدواژه

 

قدمهم.0

مصنوعی هسکتند ککه    متناوبساختارهای  فونونیبوورهای 

. انکد را به خود جوکب ککرده   زیادیهای اخير توجه در سا 

ناحيکۀ  شکد، بکه دليکل وجکود      ها آنتوجهی که در ابتدا به 

بود که در آن امواج اجکازه انتشکار بکه داخکل      شکاف نواری

سککاختار را نداشککته و سککاختار ماننککد یککک آینککه امککواج را  

[. محققکان از ایک  ویژگکی کاربردهکای     5کرد ]منعکس می

انکد، چکرا ککه بکا ایجکاد مکدهای       سکازی ککرده  زیادی پياده

ها را از سکاختار عبکور داد.   بسامدتوان برخی از ناراستی می

بکا اسکت اده    غيره[ و 3] حسگری[، 7] کويدزنیکاربردهای 

. امکا کاربردهکای   انکد شکده محقک    ینکوار از م هوم شکاف 

؛ دنشکو نمکی  محکدود جکا   به همي  فونونیهای بوورمختوف 


 :نویسنده پاسخگو bahrami@sut.ac.ir 

 امکواج هکای   کننکده  ، تقسي سازهانامرئیساختارهایی مانند 

تکوان بکا    را مکی  [70-1] لنزهکای صکوتی   چنکي   ه [ و 0]

 کنندگی جمعمن ی، خود شکست جموهم اهي  مختو ی از 

لنزهکای بوکور فونکونی     ارائکه داد.  تدریجی شکست ضریبو 

دليل پيچيدگی ساخت کنار گذاشته شده و  [ به1محدب ]

ونککونی تخکت مکورد بررسکی قککرار    طراحکی لنزهکای بوکور ف   

لنکز  یکک  و همککاران،  هاکانسکون   7001در سکا    .گرفتند

ه ارائک آلومينيومی در ماتریس هوا  سازهای با پراکنده صوتی

توسک  الگکوریت     سکازها پراکنده، که در آن موقعيت ندددا

 یصکوت  امواج که حداکثر ندگرفت ای قرار می ژنتيک به گونه

ساختار را با تعکداد   ها آن[. 0رخ دهد ] نقطۀ کانونیدر یک 

 کردنکد و مشاهده  قرار دادندبررسی مورد های مت اوتی  الیه

 نقطکۀ ککانونی  در  یصکوت ها، شدت  یش تعداد الیهکه با افزا

است اده از دو نوع با  7002تورنت در سا  یابد. میافزایش 
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یک لنکز  به  ،هوا ماتریسژ  در هواو آلومينيومساز پراکنده

، 7000در سکا   [. 2دست یافت ] صوتیبرای امواج  ش اف

بکا تغييکرات    شکست تدریجییک ساختار  ،لي  و همکاران

 هکا  آنشکست  که ضریب کشسانتدریجی مواد برای امواج 

 دادنکد پيشکنهاد  ککرد،  یهذلولی پيروی مک  سکانت نمایهاز 

ککردن بوورهکای     های مختو کی بکرای تکدریجی    روش[. 8]

نسکبت  تغييکرات تکدریجی در    ؛ از جموهوجود دارد فونونی

و  سکازها  پراکنکده و ارت کاع  ، ثابت شکبکه، زاویکه   شوندگیپر

 . تغيير در خواص مواد چني  ه 

و  صکوتی بوور فونکونی بکرای امکواج    پس از طراحی لنزهای 

، کاربرد و بررسی عوامل مختوف بکر سکاختار ارائکه    کشسان

، 7050بکه عنککوان مثکا ، در سککا    . [70-52، 50-0] شکد 

بکرای   را صوتیبر عموکرد لنز ، ضخامت لنز تأثير کالیمِنت

سکاختار  سکازی  همگ  بسامدکيووهرتزی تا  1/3های بسامد

بسکامد   اگراو دریافت که [. 0بررسی کرد ]کيووهرتز(  1/0)

 و ضکخامت لنکز   باشکد  سازی همگ  بسامدنزدیک به کاری 

تطکاب    هکای آزمایشکی  و داده سازی شبيه تر باشد، نيز بيش

تو  و  7050در سا  . دهند پرتو نشان می الگویبهتری با 

هکای   یاختکه )تعکداد   روزنکه و  شکيب ضریب  تأثير، همکاران

 بوور فونکونی را بر عموکرد یک لنز واحد در راستای عرضی( 

[. 50] نکد بررسی کرد کشسانبعدی برای امواج  -چاپ سه

مهک  باشکد،    تمرککز  ۀدریافتند که اگر شدت در نقطک  ها آن

، شکود ی اسکت اده  تکر  بکزرگ  هکای شکيب از ضریب  یستیبا

و  نظککری، تطبيکک  نتککای  روزنککهبککا افککزایش  چنککي  هکک 

   خواهد شد. تر بيشسازی  شبيه

در اثر بروز خطا در حي  ساخت قطعات مبتنی بر بوورهای 

. دارد وجکود  لنزهکا  ککانونی  نقطۀ جاییفونونی، امکان جابه

 نظکر  هبک  ضروری شده طراحی لنزهای پذیریتنظي  بنابرای 

بکه ایک     شکده  های انجام مطاب  بررسیرسد با ای  حا  می

نویسندگان مقالکه   7077در سا   ع پرداخته نشده تاوموض

کمک یک سکاختار جکانبی و بکا افکزایش نسکبت       به حاضر

واحکد   یاختکه را بکه انکدازه یکک     نقطکۀ ککانونی  شوندگی پر

 [.70] نمودندجا  جابه

 صکوتی ، پس از طراحی ساختار برای یک لنکز  مقالهدر ای  

مِتيکل   سکازهای پراکنکده شکده از   سکاخته  شکست تدریجی

امککان  مکاتریس اتکانو    در  5ایکی(  اِن اِمنانوفِووئورُبوتيل اِتِر )

بررسکی  ککاهش دمکا    بکا افکزایش و   نقطۀ کانونیجایی جابه

مهک    صکوتی کردن لنزهای  تواند در کاليبرهکه می شودمی

 نقطۀجایی ها در جابهاست اده از دما به کاهش هزینهد. باش

و  شودمیکار ارائه  نظریاصو  ابتدا کند. کانونی کمک می

شکوندگی  ت اده از تغييرات تکدریجی نسکبت پر  اس سپس با

 71در دمکای   (ایکی  اِن اِمسکازهای  )تغييرات شعاع پراکنکده 

یک لنز بوور فونونی شکسکت تکدریجی در    سوسيوسدرجۀ 

شکود.  کيووهرتز( طراحکی مکی   07/78سازی )همگ  بسامد

مککان  بکر   سوسکيوس درجکۀ   00و  50سپس اثر دو دمای 

آن بکا اسکت اده از   و نتکای   شکود  بررسکی مکی   نقطۀ کانونی

   نشان داده خواهد شد. متناهی عنصرسازی شبيه

 

هاموادوروش.2

دانککي  کککه انتشککار مککوج در سککياالت فقکک  شککامل    مککی

های طولی است. معادالت پایه برای انتشار امواج  جایی جابه

 [:5]صورت  صوتی رد سياالت به

(5)                                     
v(r, t )

p(r , t ) (r )
t


  


 

(7)                                
p(r , t )

B(r ) v (r , t )
t


   


 

 و یصوتسرعت   v،جرمچگالی  ρ،فشار p که در آنهستند 

B   مکوج   معادلکۀ آوردن  به دسکت . برای هستند انبوهمدو

 [:5حذف کرد ] توان سرعت رااسکالر برای فشار می

(3                                        )
p

.( p ).
B t


  



2

2

1 1
 

یکک   بکه  ،شکسکت تکدریجی   ساختار ضریبیک در طراحی 

تا به تدری  باعک  شکسکت    نياز استشکست  ضریب نمایه

سککانت هکذلولی بکه دليکل      نمایه ازجا،  امواج شود. در ای 

 [:8] صورت زیر به کهشود است اده می آنانحراف ک  

(0                                     )
max

n (y) n sech( y)  

شکسککت در موقعيککت  ضککریب n(y)شککود کککه تعریککف مککی

شکست در مرکز ساختار و  باالتری  ضریب y  ،nmaxمشخص 

α طب  قانون اسنل امواج به د. نشوضریب شيب تعریف می

شکسکت را   ککه بکاالتری  ضکریب    لنزتدری  به سمت مرکز 

سکپس  شوند. در یک نقطه متمرکز میو شده  شکستهدارد 


1 MNE; Methyl Nonafluorobutyl Ether 
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شکروع بکه انتشکار     ساختار به موازات، طرف دیگردر امواج 

در داخکل   نظکری صکورت   بکه امواج حرکت کنند. مسير می

 [:75] شود محاسبه می (1) معادلۀ ساختار به کمک

(1        )          
f

y(x ) sinh [u H (x ) u H (x )]



 


1

0 0

1


 بکا توجکه بکه   [ آمکده اسکت.   75که جزئيات آن در مرجع ]

f   2 ، است.  نقطۀ کانونیکننده ضریب شيب تعيي 

 گسسکته بعدی برای ایجاد یک سکاختار   -دوبوور فونونی از 

در آن تغييکرات تکدریجی در نسکبت    شود ککه  است اده می

 شکسککتباعکک  سککاختار، در جهککت عرضککی  وندگیشککپر

در نهایت امواج در یک طوری که  شود بهتدریجی امواج می

سککانت هکذلولی    نمایکه . از شکوند همگرا مکی  نقطۀ کانونی

 در ایک  . گردیکد شکسکت اسکت اده    ( برای ضرایب0) معادلۀ

مشککخص شککوند. بککا  nminو  nmaxبایککد ارت ککاع لنککز،  معادلککه

شکست مؤثر در یکک   ضریبها جاروب کردن شعاع استوانه

 [:8شود ]( محاسبه می0) معادلۀصورت  مشخص، به بسامد

(0                               )             
eff

n n
n

 



2

 

nکککه در آن


nو 


شکسککت در  بککه ترتيککب ضککرایب   

واحکد هسکتند    یاخته ناحيۀ بریووئ  ΓM و ΓX راستاهای

 [:8شوند ]( محاسبه می2) معادلۀکه از 

(2                  )            
i

i

C
n , i ΓX , ΓM

k
 
 

 

( زمانی درست اسکت ککه   0) معادلۀتوجه داشته باشيد که 

جهکات مختوکف کک  باشکد     شکسکت در   ت اوت بي  ضرایب

ای در نظر دایره بتوانرا  ثابت بسامدهای پربندطوری که به

شکست معکاد  هکر شکعاع و     ضرایب محاسبهبا [. 8] گرفت

تکوان   می (0) معادلۀآمده از  دست به نمایهچني  داشت   ه 

هکای   هکای مناسکب را پيکدا ککرد و در موقعيکت     سایر شعاع

 شکبکه واحکد بکا    یاختکه عرضی مشخص ساختار قکرار داد.  

کککه شککامل   گرفتککه شککده مربعککی بککرای اجککزا در نظککر   

سکرعت  ماتریس اتکانو  اسکت.   در  ایی اِن اِم سازهای هپراکند

در دماهکای مختوکف    5و چگالی جرم مواد در شکل  یصوت

 [.73 -77] اند نشان داده شده

مشکخص اسکت، بکا افکزایش دمکا       5طور که از شکل همان

 ایکی  اِن اِمدر دو ماده اتکانو  و   یچگالی جرم و سرعت صوت

 یابد.  کاهش می

متکری و بسکامد   ميوکی  50با در نظر گکرفت  ثابکت شکبکۀ    

هککای مختوککف  سککازی، بککه ازای جککاروب شککعاع  همگکک 

( 0شکسکت مکؤثر بکرای هکر شکعاع طبک  معادلکۀ )        ضریب

 شود. محاسبه می
 

 
 )الف(

 
 )ب(

ساز و ماتریس در دماهای مختوف؛ های مواد پراکندهویژگی 0شکل

 [.73 -77ب( چگالی جرم ])و  یالف( سرعت صوت)

 

( و در نظکککر گکککرفت   0) معادلکککۀسکککپس بکککه کمکککک  

نه )یعنی لبه و مرکز لنکز بکه   يشکست کمينه و بيش ضرایب

 نمایکه   = 55y ترتيب( و در نظر گرفت  نصکف ارت کاع لنکز   

الکف نشکان    -7نت هذلولی محاسبه شکده و در شککل   سکا

شکود، بکاالتری    طور که مشاهده مکی داده شده است. همان

و به تدری  به سکمت  است شکست در مرکز ساختار  ضریب

، که همکي  امکر   یابدشکست کاهش می ضریب ،های لنزلبه

 امواجشدن  سبب شکست تدریجی امواج و در نهایت کانونی

و  ایککی  اِن اِم سککازهایشککعاع پراکنککده جککاروب. بککا شککودمککی

، سککعی در یککافت  هککا آنشکسککت مککؤثر  محاسککبه ضککریب

مقکدار  را بکا   مطابقکت تکری    شکستی است که بکيش  ضریب

سکککانت هککذلولی داشککته باشککد.  نمایککهآمککده از  دسککت بککه

بکه  شکوندگی ) صکورت نسکبت پر   آمده به دست بههای  شعاع

=FFصککورت r a
 a سککاز وشککعاع پراکنککده r کککه در آن 22

نمودار پاشندگی و  شدهثابت شبکه ساختار است( محاسبه 

انکد،  دست آمکده  هفالکه ب -بالخ نظریهکه با ها  متناظر با آن

نشان داده شکده اسکت. بکا افکزایش شکعاع       ب -7در شکل 
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او   نوار، نمودار شوندگییا به عبارتی نسبت پر سازپراکنده

ککه   شودمی جاجابهتر های پایي بسامدبه سمت پاشندگی 

مشخص با  بسامدای  حقيقت است که در یک  دهندۀنشان

افزایش و به تبع سرعت مؤثر شکست  افزایش شعاع، ضریب

ایک  موضکوع در   ککه   یابکد گروه موج در ساختار کاهش می

 .( قابل مشاهده است2معادلۀ )

 

 
 )الف(

 
 )ب(

ب( نوار او  )شکست و  الف( نمایه سکانت هذلولی ضریب)2شکل

های عرضی آمده در موقعيت دست های مختوف بهپاشندگی برای شعاع

 مشخص.



آمکده در سکاختار پيشکنهادی بکرای      دسکت  بهضریب شيب 

است  0800/0 ،(0طب  معادلۀ ) سوسيوسدرجۀ  71دمای 

 است.برابر ثابت شبکه  07/50 نقطۀ کانونیمعاد  با که 
 

.نتایج3

از  ،قبل بخششده در  ساختار طراحی عموکردبرای بررسی 

تغييککرات در . شککده اسککتاسککت اده  متنککاهی عنصککرروش 

نهایکت در  بکی  z در جهکت سازها پراکندهو است   xyص حه

صورت  بهرا ها سازیشبيهتوان پس میشوند نظر گرفته می

سکاز در  پراکنکده  05داد. سکاختار شکامل   بعدی انجکام   -دو

اسکت )بکه   ساز در راستای عرضکی  پراکنده 73و  xراستای 

 3در ایکک  طراحککی(. شکککل   شککده دليککل ارت ککاع انتخککاب 

 هکای ویژگکی ککه   نهایی ساختار است واره طرح دهندۀ نشان

 5 شککل در ( و چگکالی جکرم   یسرعت صکوت ) سازندهمواد 

 .است نشان داده شده
 


امواج از سمت ؛ ارائه شده بوور فونونی لنزنهایی  طرح واره 3شکل

 .شوندچپ وارد ساختار می
 

بکا اسکت اده از   در دمکای اتکاق    سکاختار مسير امکواج درون  

داده الکف نشکان    -0شککل  در  و محاسبه شکده ( 1) معادلۀ

هکای عرضکی   امواج هنگام برخورد بکه موقعيکت  شده است. 

شکست مختوف قرار داده شکده در   به دليل ضرایبساختار 

هکای لنکز   شکوند و در لبکه  به تدری  دچار شکست مکی  ،آن

 شود.شکست خ  می سمت باالتری  ضریبمسير امواج به 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

مسير امواج در داخل یک ساختار شکست تدریجی و الف( )0شکل

 71سازی در دمای سازی انتشار موج در بسامد همگ نتای  شبيه ب()

 .سوسيوسدرجۀ 
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سکازی در  سازی انتشار مکوج در بسکامد همگک    نتای  شبيه

ب نشان داده شده  -0در شکل  سوسيوسدرجۀ  71دمای 

متری از ورودی لنکز  ميوی 500است که نقطۀ کانونی را در 

جککایی کککه در حککل تحويوککی از آنالبتککه دهککد. نشککان مککی

شکود، مککان نقطکۀ     های مکواد در نظکر گرفتکه نمکی     ویژگی

دست آمده ممک  اسکت مقکداری ت کاوت داشکته      کانونی به

ار صکوتی در  ب نيز نمایه فش -0ر سمت چپ شکل باشد. د

که نشکان   ،راستای عرضی در نقطۀ کانونی نشان داده است

 اند.  خوبی در نقطۀ کانونی متمرکز شده دهد امواج بهمی

 

.بحث0

طور که قبال اشاره شد، شکسکت تکدریجی امکواج در    همان

سازی است. در  های مختو ی قابل پيادهیک ساختار با روش

شوندگی برای یک [ از تغييرات تدریجی نسبت پر0مرجع ]

های آلومنيومی در هوا در یک لنز صوتی متشکل از استوانه

 بسکامد هکای نزدیکک بکه    بسکامد ی ابکر  ضکوعی  شبکه شش

کانونی در خارج از ساختار نقطۀ سازی است اده شد. همگ 

و بکا   مربعکی شکبکۀ  از یکک   ،دست آمد. در ایک  مطالعکه   هب

سکاختار  سازها در طراحکی  تغييرات تدریجی شعاع پراکنده

 . است اده شده استدهنده  مواد سيا  تشکيل برای

[ از یککک سککاختار جککانبی بککرای   70در مطالعککه قبوککی ] 

آن شکبکۀ  ز بوور فونونی است اده شد. ثابکت  پذیری لن تنظي 

نيومی در مکاتریس هکوا   يهای آلوممتر و از استوانهميوی 50

و تغييککرات  xتشکککيل شککده بککود. انتشککار مککوج در جهککت 

شوندگی در راستای عرضی ساختار بکود.  نسبت پرتدریجی 

بککا اضککافه کککردن یککک سککاختار جککانبی و افککزایش شککعاع  

جکا  واحد جابکه  یاختهکانونی به اندازه یک  نقطۀ ها، استوانه

   شده است.

چگالی جکرم و سکرعت    از جموهمواد  هایویژگیاثر دما بر 

و از مزایکای آن کک     خکوبی شکناخته شکده اسکت     به یصوت

در ایک   . پذیری بکرای سکاختار اسکت   ر بودن تنظي تهزینه

و مکاتریس در دمکای    سکاز  پراکندهمواد دما بر  تأثيربخش، 

ارائککه شککده و سککپس امکککان   سوسککيوسدرجککۀ  00و  50

. تغييککرات شککود بررسککی مککی نقطککۀ کککانونیجککایی  هجابکک

نشکان داده   5های مواد در دماهای مختوف در شکل  ویژگی

او  پاشکندگی بکه    نوار، ای  اثرشده است. برای درک بهتر 

ککه در وسک  لنکز قکرار     ساز ی  شعاع پراکندهتر بزرگازای 

 شده است. ارائه 1در شکل  گيرد، می



 
ی  تر بزرگبر  سوسيوسدرجۀ  00و  71، 50سه دمای  تأثير 1شکل

 .ساختار سازشعاع پراکنده

 

، بکا افکزایش دمکا،    آیدبه دست می 1طور که از شکل همان

، شکود مکی  جاجابهتر های پایي بسامدبه  او  پاشندگی نوار

در یکک  ثر با افزایش دما ؤشکست م به ای  معنی که ضریب

توان نتيجه گرفکت  پس می ابدیافزایش میمشخص  بسامد

 جا شود.تواند جابهمی نقطۀ کانونی ،که با تغييرات دمایی

و  0202/0 سوسککيوسدرجکۀ   50ضکریب شکيب در دمککای   

آیکد   مکی  دست به 0810/0 سوسيوسدرجۀ  00برای دمای 

ی دمکا  تکوان نتيجکه گرفکت بکا ککاهش )افکزایش(      که مکی 

 بککاالتربککه نقککا   نقطککۀ کککانونی، سککاز و مککاتریسپراکنککده

 .  شودمنتقل میتر(  )پایي 

درجکۀ   50در ساختار برای دمای  صوتیامواج نتای  انتشار 

  .استنشان داده شده فال -0در شکل  سوسيوس
 

 
 )الف(

 
 )ب(

ميدان فشار صوتی و نمایه آن در راستای عرضی برای دمای  6شکل

 .سوسيوسدرجۀ  00ب( )و  سوسيوسدرجۀ  50الف( )
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متکری از ورودی  ميوکی  508در نقطۀ کانونی در ای  حالت، 

ککه نسکبت بکه مقکدار نظکری آن       آمکده اسکت   دست لنز به

تکری نسکبت بکه     بکيش برابر ثابت شبکه( اخکتالف   02/70)

دارد امککا نسککبت بککه دمککای  سوسککيوسدرجککۀ  71دمککای 

توان گ ت در ای  دما تغييکر زیکادی در مککان    ذکرشده می

درجککۀ  00نقطککۀ کککانونی ایجککاد نشککده اسککت. در دمککای  

متری ميوی 580(، نقطۀ کانونی در ب -0)شکل  سوسيوس

دست آمده که نسبت به مقکدار نظکری آن    از ورودی لنز به

 دهد.برابر ثابت شبکه( تطبي  بهتری نشان می 30/58)

 

گیری.نتیجه1

بعدی با  -سيا  دو -فونونی سيا  بووریک لنز  ای  مقالهدر 

سکازی  طراحی و شبيه شکست تدریجیم هوم ساختارهای 

پکس  و  شدسازی انتخاب همگ  بسامد، طراحی بسامد. شد

بکه  ، سوسکيوس درجکۀ   71دمکای   بکرای از طراحی ساختار 

در نتيجکه باعک    مکواد ککه    هکای ویژگیدما بر  تأثيرکمک 

جکایی  شوند، سعی بر جابهپاشندگی می او  نوار ییجاجابه

شد. نتای  نشان داده شده حاکی از آن اسکت   نقطۀ کانونی

نتکای   ، سوسکيوس درجکۀ   00بکه   71که با افزایش دمکا از  

، ککه بکه دليکل    دنی بهتری دارسازی سازگار با شبيه نظری

نقطکۀ  دهنده در آن دمکا اسکت. تغييکر     تشکيل خواص مواد

 دمکا(  به کمک یک کنتر  خارجی )در ایک  مقالکه،   کانونی

است اده از دما  .است اده شود هاتواند در کاليبراسيون لنزمی

هکای  چنکي  ميکدان   نسبت بکه سکاختارهای جکانبی و هک     

 -سکيا  تکر اسکت و در سکاختارهای    مغناطيسی ک  هزینکه 

یکا جامکداتی ککه تاثيرپکذیری خکوبی از دمکا دارنکد،         سيا 

 شود. توصيه می
 

.تقدیروتشکر6

 تبریز دانشگاه صنعتی سهندبدینوسيوه از معاونت پژوهشی 

 گردد. تقدیر و تشکر می
 

تضادمنافع.7

 ای  مطالعه تضاد منافع ندارد.  
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