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 چكیده

متناوب  فنرهايشامل ي جرم و فنر زنجيرهيک ضريب عبور فونوني به بررسي  و نزديکترين همسايه هماهنگو در تقريب  مک روش تابع گريندر اين مقاله به ک

ها موجب ي بين ناخالصيش فاصلهو همچنين افزاي ي مرکزيدر سامانه هاکه افزايش تعداد ناخالصي دهدتايج نشان مين پردازيم.مي متصل به دو هادي فونوني ساده
ضريب عبور فونوني بيشتر از حالتي است که  ،دگيرفنر قرار مي-ي جرمي زنجيرهبه طور متوالي در ميانه ناخالصيدو  که. زمانيشودکاهش ضريب عبور فونوني مي

 باشند. آن ها در ابتدا يا انتهاآن
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Abstract 
 

In this paper, we study the phonon transmission coefficient of a mass-spring chain including alternative springs 

embedded between two simple phononic leads by using Green’s function method within the harmonic and 

nearest neighbor approximations. The results show that, the increasing number of impurities and the distance 

between them decrease the phonon transmission coefficient. For the case which two consecutive impurities are 

in middle of the mass-spring chain, the phonon transmission coefficient is greater than the case which they are 

at the first or end of the system. 

 

PACS No. 66 

 

 قدمهم

-ي خواص گرمايي و فونوني سامانهي گذشته مطالعهدر چند دهه

که  [2و1] ي زيادي به خود جلب کرده استهاي نانو مقياس عالقه

تالش براي بهبود اثربخشي ابزارهاي ترموالکتريکي علت اصلي آن 

. [3-5] استهاي تبديل انرژي حرارتي وري دستگاهو افزايش بهره

طور قابل توجهي روي رسانندگي گرمايي به هاقصن و هاناخالصي

 نانو .[7و6] دنهاي نانو مقياس تأثير دارو ترابرد فونوني سامانه

بعدي نقش مهم و قابل توجهي در توسعه و يکهاي شبهسامانه

 نظري مطالعاتدر  [.9و 8] اندايفا کرده آوري و صنعتپيشرفت فن

هاي فونوني به يهادبعدي يک  هاي شبهسامانه ترابرد فونوني

 شوندفنر ساده در نظر گرفته مي-هاي جرمصورت زنجيره

ها ترين روشروش تابع گرين يکي از بهترين و دقيق [.11و11]

هاي مزوسکوپيک ي نظري خواص ترابردي سامانهبراي مطالعه

با  ترين همسايهب نزديکريتقدر  در اين مطالعه [.12و11است ]

ضريب  تأثير ناخالصي بر استفاده از روش تابع گرين به بررسي

بين که متناوب  فنرهاي شامل فنر-ي جرمعبور فونوني يک سامانه

 پردازيم.دو هادي فونوني ساده قرار گرفته است، مي
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 بندیفرمول

گيريم را در نظر ميجرم  Nشامل متناهيفنر -ي جرميک زنجيره

-و از دو طرف به دو زنجيرهتشکيل شده  متناوب دو نوع فنر ازکه 

ها با هم برابرند در کل سامانه جرم ،فنر ساده متصل است-ي جرم

(. 1ها برهمکنش دارد )شکل ترين همسايهو هر جرم فقط با نزديک

از مکان  هاحسب جابجايي جرم انرژي پتانسيل کل سامانه بر

 ترازمندي در راستاي طول زنجيره به اين صورت است

(1)                                      2

,

,

1
( ) ,

2
i j i j

i j

U C u u  

)که در آن )i ju  جابجايي جرم( )i j ام از مکان ترازمندي وijC 

  از عالمتمنظور است.  امjام و iهاي ر بين جرمثابت فن

ي بين انرژي پتانسيل رابطههاي اول است. هجمع زدن روي همساي

 ام به صورت زير استiکل و نيروي وارده بر جرم 

(2     )                                                   ,i

i

U
F

u


 


 

( و با جداسازي متغييرهاي زماني و 2( و )1با استفاده از روابط )

)expها به صورت مکاني جابجايي )i iu u i t   که 

معادالت حرکت يک جرم در جايگاه بسامد فونون ورودي است 

 شودميچنين ررسي بي مورد در سامانهزوج 

2

1 2 2 1 1 1( ) 0,i i im C C u C u C u        (3     )        

موجود در سامانه  فنر دو نوع به ترتيب ثابت 2Cو  1C که در آن

 الزم به ذکر است شوند.به طور متناوب تکرار مي که است مرکزي

هاي ديگر متفاوت ها با جرم اتمبراي موردي که جرم يکي از اتم

 دقت بيشتري نمود و بجاي (3ي )رابطهباشد، بايد در استفاده از 

m اگر اين سامانه از دو طرف به  مورد نظر را قرار داد. جرم اتم

 mهر جرم آن که مشابه متناهي ي نيمهفنر ساده-ي جرمدو زنجيره

برهمکنش دارد  1Cبا ثابت نيروي هاي اول فقط با همسايهاست و 

 ايني متصل متصل شود، عناصر ماتريسي وارون تابع گرين سامانه

  شودمحاسبه مي ي زيراز رابطه هادو هادي
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 فنرهايشامل دو ناخالصي با فنر )الف( همگن )ب( -ي جرم: يک زنجيره1شکل

. اين دبکار رو يگانه و دوگانهپيوندهاي  بنديمدل تواند برايکه ميمتناوب 

در اين شکل  متصل شده است. فونوني يساده متناهينيمه به دو هادي زنجيره

 هستند. يا پيوند() هاي افقي نشانگر فنرخط

 

1که در آن 

,i jG ي سطر درايهi ام و ستونjام ماتريس وارون 

تابع گرين فونوني سامانه است. همچنين 
,i j

 نشانگر تابع دلتاي 

رونکر، ک
2 1

/C C   و
0 1

/C m  12ياز مرتبه 13

10 10 Hz 

براي موردي که  باال يرابطهالزم به ذکر است که  .[13] است

است،  2Cفنر آن  و سمت چپ 1Cفنر  امiاتم سمت راست 

 خود انرژي بدون بعد فونوني به دليل وجود  نوشته شده است.

 شودمحاسبه مي است و به اين شکل هادي هر

exp( ),i  (5)                                          

هاي فونوني به صورت پاشندگي هاديي از رابطه  که در آن
1 2 2

0cos (1 / 2 )    است. ضريب عبور فونوني از  با

 [14] شودي زير محاسبه ميرابطه

2

1,( ) 2sin ,NT G  (6)                                      

,1 که در آن NG اتريس تابع گرين ي سطر اول و ستون آخر مدرايه

توان ( مي6و )( 4ي )با استفاده از رابطه ي متصل است.سامانه

يب عبور فونوني را براي يک سامانه شامل پيوندهاي يگانه و ضر

   ي متناوب محاسبه کرد.دوگانه

 

 نتايج و بحث
قبل، به بررسي  بخشحال به کمک روابط به دست آمده در 

که ده جرم  شامل رـفن-رمـي جرهـيک زنجيضريب عبور فونوني 

در  ناخالصي در حضور دو صلند،متبه هم  مختلف فنر نوع دوبا 

 را روي هاصيـاخالـپردازيم و تأثير مکان نهاي مختلف ميجايگاه
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ي يک زنجيره بر حسب بسامد فونون ورودي براي : ضريب عبور فونوني2شکل

ي جرم و فنر متصل به دو زنجيرهمتناوب  فنرهايده جرمي شامل  فنر-جرم

 ي مرکزي.ها در سامانهاخالصيبراي چند جايگاه مختلف ني نيمه متناهي ساده

/در اينجا  2M m   و
2 1

/ 2C C  .جايگاه يکي از  اختيار شده است

 قرار گرفته است. 6و  4 ،2هاي ثابت و ديگري در جايگاه 1ها در ناخالصي

 

 جرمسبت ن .ب(-1 شکل) دهيمترابرد سامانه مورد بررسي قرار مي

/ ها راي جرمنسبت به بقيه ناخالصيهر  2M m   و

2 1/ 2C C  ثابت  1. ناخالصي اول را در جايگاه کنيمفرض مي

نگه داشته و مکان ناخالصي دوم را تغيير داده و ضريب عبور 

فونوني را به صورت تابعي از بسامد فونون ورودي براي چند 

طور که در شکل . همانکنيمميترسيم  2جايگاه مختلف در شکل 

ي بين دو ناخالصي ضريب عبور شود با افزايش فاصلهمشاهده مي

همچنين  .يابدي سامانه کاهش ميمدهاي ويژهفونوني و تعداد شبه

زني در انتهاي نوار بسامد کاهش يافته و اين ي تونلپهناي ناحيه

 شود.جا ميناحيه به سمت بسامدهاي باالتر جابه

مشابه ي مرکزي دو ناخالصي کنيم که در سامانهحال فرض مي

/وجود دارد و  2M m   2و 1/ 2C C   است. ابتدا

داده و قرار  11و9و  ؛5و4، 2و1 هايها را در جايگاهناخالصي

طور که در شکل يم. هماندهترابرد فونوني را مورد بررسي قرار مي

ها که ناخالصي ورديمفونوني دو  ضريب عبور ،شودمشاهده مي 3

ي مرکزي سامانه ( يا انتهاي2و  1به طور متوالي در ابتدا )جايگاه 

به دليل تقارن هندسي و فيزيکي مسئله ارند قرار د( 11و  9)جايگاه 

تي که ـد. ضريب عبور در حالـق هستندقيقاً بر هم منطبـ

  ،ندـاشـ( ب5و  4رکزي )جايگاه ـي مسامانهي ها در ميانهصيـناخال




0.0 0.5 1.0 1.5 2.0









0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1,2

5,6

9,10

 
ي يک زنجيره بر حسب بسامد فونون ورودي براي : ضريب عبور فونوني 3شکل

ي جرم و فنر متصل به دو زنجيرهمتناوب فنرهاي ده جرمي شامل  فنر-جرم

 ي مرکزي.ها در سامانهبراي چند جايگاه مختلف ناخالصيي نيمه متناهي ساده

/در اينجا  2M m    و
2 1

/ 2C C  .در ها ناخالصي اختيار شده است

 .اندقرار گرفته 11و9و  ؛6و5 ،2و1هاي جايگاه

 

ها در ابتدا و انتهاي سامانه هستند. چون آن بيشتر از حالتي است که

M/نسبت  m زني در انتهاي نوار ي تونلثابت است، پهناي ناحيه

 .ماندميبسامد ثابت و بدون تغيير 

 سامانه مرکزي  در ابتدايها اکنون با افزايش تعداد ناخالصي

دهيم در مانه را مورد بررسي قرار ميضريب عبور فونوني اين سا

/کنيم اينجا فرض مي 2M m   2و 1/ 5C C  است. در 

  در و  تاني اسور فونوني نوسريب عببينيم که رفتار ضيم 4کل ـش
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ي يک زنجيره بر حسب بسامد فونون ورودي براي : ضريب عبور فونوني4شکل

ي ي جرم و فنر سادهمتصل به دو زنجيرهمتناوب  فنرده جرمي شامل  فنر-جرم

 ي مرکزي.سامانه ابتداي در ي متواليهابراي تعداد مختلف ناخالصينيمه متناهي 

/در اينجا  2M m    و
2 1

/ 5C C  .اختيار شده است  
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زني وجود دارد. همچنين با ي تونليک ناحيه بسامدف ـانتهاي طي

ها ضريب عبور فونوني کاهش يافته و تعداد لصيافزايش تعداد ناخا

در طيف  هاي تشديديقله باعث بروزي سامانه ويژهمدهاي  شبه

 يابد.افزايش مي ،دنشورسانش مي

 

 گیرینتیجه
ي در اين مقاله با استفاده از روش تابع گرين به بررسي زنجيره

به طور متناوب  دو نوع فنر مختلف فنري پرداختيم که در آن-جرم

ناخالصي است. هنگامي يک يا چند شوند و سامانه شامل ر ميتکرا

با تغيير مکان ناخالصي دوم  ،که مکان ناخالصي اول ثابت است

ي بين دو ناخالصي افزايش يابد شود که هر چه فاصلهمشاهده مي

طور کاهش ضريب عبور مشهودتر است. زماني که دو ناخالصي به

 ،رکزي قرار بگيرندفنر م-ي جرمدر ابتدا يا انتهاي زنجيرهمتوالي 

کند ولي با قرار گرفتن عبور فونوني هيچ تغييري نمي ضريب

يابد. با افزايش مي ي زنجيره ضريب عبورها در ميانهناخالصي

طور ي مرکزي همانهاي موجود در سامانهافزايش تعداد ناخالصي

 رود ضريب عبور فونوني کاهش يافته و تعداد شبهکه انتظار مي

بندي و نتايج اين فرمول يابد.فونوني افزايش مي يمدهاي ويژه

هاي تواند در محاسبه و بررسي رسانندگي گرمايي سامانهمقاله مي

 د.شبه يک بعدي مفيد واقع شو
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