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 چکیده
ين کار را به شکل پيوستار و با استفاده از معادالت کنيم و ا ما براساس يك مدل ساده از يك شناگر ريزمقياس، رفتار يك سوسپانسيون از اين ريزشناگرها را بررسی می

مقيااس ايان مجموعاه     های هيدروديناميکی بين شناگرها را در رفتار بزرگ کنش دهيم. در اين کار قصد داريم اثر وجود برهم انجام می های هيدروديناميکی ميدانتحول 

هاا بارای    سازوکار ايجااد ايان ناپاياداری    شود. های با طول موج بلند در سامانه می ه ايجاد ناپايداریها منجر ب کنش اهيم داد که وجود اين برهم بررسی کنيم و نشان خو

شاوند   ری در هر دو فاز همسانگرد و قطبيده میيزهای از نوع خمش منجر به ناپايداوخ ، افتشناگرهای از نوع پوشر و پولر متفاوت است. در سوسپانسيونی از پوشرها
 الت از نوع گسترش در ناپايداری سامانه نقش دارند.و در پولرها، اختال
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Abstract 
 

Using a simple model for a micro-swimmer, we study the behavior of a suspension of such swimmers and 

present a continuum description for the dynamics of hydrodynamic fields. We aim to investigate the effects of 

hydrodynamic interactions on the large-scale behavior of this system and we show that these interactions lead 

to long-wavelength instabilities in the system. The mechanism of these instabilities is different for pushers and 

pullers. In a suspension of pushers, bend fluctuations cause instabilities in both isotropic and polar phase, and 

for pullers, splay fluctuations destabilize the system. 

  

05.10.Gg, 05.65.+b, 47.63.mf           
 

 قدمهم
توانند با  هايی هستند متشکل از ذراتی که می مواد پويا سامانه     

 تبديل انرژی آزاد ذخيره شده و يا دريافت شده از محيط اطراف،

اين مواد در ابعاد مختلف وجود  .مند انجام دهند يك حرکت نظام

ها  های پرندگان و ماهی ی حيوانات، دسته ها، گله دارند. از انسان

های سلولی و شناگرهای ريزمقياس مانند انواع  گرفته تا ارگانيزم

ای دارد اين  ای که در مورد ذرات پويا اهميت ويژه نکته .ها باکتری

ديگر و با  هايی که بين اين ذرات با يك کنش يل برهماست که به دل

محيط پيرامونشان وجود دارد، رفتارهای جمعی جالبی در اين 

هايی که خيلی  شود. اين رفتارها در مقياس ها مشاهده می سامانه

های متنوعی  مثال .افتد ذرات است اتفاق می ی تك تر از اندازه بزرگ

ای از  دسته :شود يده میاز اين رفتارهای جمعی در طبيعت د

بعيت از يك يا چند رهبر تگان که برای جستجوی غذا و يا با پرند

و يا  گذارند در گروه، حرکات هماهنگی را از خود به نمايش می

که به دليل   های محدود شده در يك محفظه ای از باکتری مجموعه

های هيدروديناميکی، رفتارهای گردابی  کنش اثرات ناشی از برهم

  .دهند البی نشان میج

      



 

های با طول  شناختی وجود ناپايداری پديده های مدلبرخی      

. ما در اين مقاله از [1] اند دادهموج بلند را در ذرات خودران نشان 

با کنيم.  برای بررسی اين موضوع استفاده می ريزمقياس يك مدل

که شناگرهای ريزمقياس از لحاظ زيستی اهميت   توجه به اين

 رفتار جمعی يك سوسپانسيون از دارند، ما در اين مقاله،

هيدروديناميکی  جهتی و هم  کنش در حضور برهم شناگرها راريز

نشان ما  دهيم. به روش تحليلی مورد مطالعه قرار می ها بين آن

کنش هيدروديناميکی بين شناگرها  خواهيم داد که وجود برهم

 .دارد اين سامانه مقياس در رفتار بزرگ مهمیاثرات 

 

 کنش هیدرودینامیکی برهم
کنشی بلندبرد است و يك  ناميکی برهمکنش هيدرودي برهم     

کنش  ديگر برهم ليل حرکت در شاره با يكبه د مجموعه از شناگرها

گيريم  مدلی که ما برای شناگرها در نظر می هيدروديناميکی دارند.

توان نشان داد که اين شناگر دارای  . می[2] ای است کره مدل سه

ی    است که به مشخصات هندسی  يك سرعت ذاتی به اندازه

ميکی با کنش هيدرودينا شناگر بستگی دارد. هر شناگر در اثر برهم

ديگر نيز کسب  ای سرعت خطی و زاويهسهم  شناگرهای ديگر يك

و  شناگری در مکان  ای کند. سرعت خطی و زاويه می

کنش هيدروديناميکی با شناگری در مکان  در اثر برهم گيری  جهت

 : [3] ی زير به دست آورد ز رابطهاتوان  را می  گيری  و جهت 
 

 
 

 

 

ی بين  فاصله R ی شناگرها و طول مشخصه  Lدر اين روابط،

خصات هندسی بستگی به مش Bو  Aضرايب  هاست. مجموعه آن

گيری و مکان  توابعی از جهت Gشناگرها دارند و بردارهای 

ت عالم ايم برای مدل شناگری که ما در نظر گرفته .شناگرها هستند

 ضرايب     و     که مربوط به سهم دوقطبی ميدان شارش هستند

از شناگرهای ريزمقياس يعنی پولرها و  ی مهم برای دو دسته

در ادامه که تحول سامانه را در حد  دهند. پوشرها تغيير عالمت می

ايجاد  اين ضرايب منجر به کنيم، های بلند بررسی می طول موج

طرح ميدان سرعت شاره  .شوند ا میو پوشرهناپايداری در پولرها 

 رسم شده است. 1در اطراف يك شناگر پولر و پوشر در شکل 
      

 
 

 : ميدان شارش در اطراف پولرها )راست( و پوشرها )چپ(. 1شکل 

 

 تیجه کنش هم برهم

های هيدروديناميکی که بلندبرد هستند، ما  کنش عالوه بر برهم     

تی نيز بين شناگرها در نظر جه هم برد کوتاه کنش يك برهم

تر از  ی بين شناگرها کوچك گيريم، به اين شکل که اگر فاصله می

ديگر  با يكجهت شدن  باشد، تمايل به هم مشخصيك مقدار 

 گيريم: جهتی را به شکل زير در نظر می پتانسيل هم ما اين دارند.

 

 

 

ت که ای اس فاصله lcکنش است و  قدرت برهم U0در اين رابطه، 

 هر ای سرعت خطی و زاويه شود. تر از آن پتانسيل صفر می بزرگ

به شکل زير به دست  با شناگر ديگر کنش شناگر در اثر اين برهم

 آيد: می

 

 

 

D  وDR   تانسور پخش انتقالی و ضريب پخش به ترتيب

  چرخشی ذرات هستند.

 

 یک سامانه از شناگرها وصیفت
دان متوسط از سامانه، فرض ی يك توصيف مي برای ارائه     

کنيم کسر حجمی شناگرها در سامانه خيلی کوچك باشد، به  می

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ی  تر از اندازه ديگر خيلی بزرگ ی شناگرها از يك طوری که فاصله

توانيم تحول تابع توزيع  نوعی شناگرهاست. با اين فرض می

 ی اسمولوکوفسکی بنويسيم: شناگرها را بر اساس معادله
 

 

 tدر زمان    گيری  جهت با rاحتمال يافتن شناگری در مکان   که 

های جريان انتقالی و چرخشی شناگرها  چگالی     و   است.

چنين  ها و هم کنش های ناشی از برهم که شامل جريان هستند

های پخشی هستند. عالوه بر اين، جريان انتقالی يك سهم  جريان

 ناشی از خودرانی ذرات نيز دارد:

 

 

 

گيری روی مکان و  های ميدان متوسط را با انتگرال کنش برهم

 آوريم: ی شناگرها به شکل زير به دست می گيری همه جهت

 

 

 

های  ای در اين رابطه، مجموع سهم های خطی و زاويه که سرعت

که در  جهتی هستند کنش هيدروديناميکی و هم ناشی از هر دو برهم

 .قبل معرفی کرديم های بخش

های پويا که  تحول سامانه ی های معمول برای مطالعه يکی از روش

های تابع  ی تحول ممان دور از تعادل ترموديناميکی هستند، مطالعه

چگالی، قطبش و  .هايی کندتغييرند که معموال کميت توزيع است

تانسور نظم نماتيك، سه ممان اول تابع توزيع هستند که به شکل 

 شوند: زير تعريف می

 

 

 

 

 

ها  توانيم تحول هر يك از اين کميت می (6)ی  با استفاده از معادله

فازهای قابل  توانيم ما بر اساس اين معادالت می را به دست آوريم.

دسترسی برای سامانه را به دست آوريم و رفتار آن را در 

  های زمانی و مکانی بزرگ بررسی کنيم. مقياس

 

 های حالت پایا جواب
توانيم  الت تحول، میبا صرف نظر از جمالت گراديان در معاد     

ه دست آوريم. خواهيم ديد که های حالت پايای سامانه را ب جواب

اين سامانه دارای دو حالت پايای همگن است: حالت همسانگرد 

  شود: که با مقادير زير مشخص می

 

ی ذرات در سامانه دارای توزيع مکانی  در اين حالت همه

 کنند. حرکت میهای تصادفی  گيری يکنواخت هستند و با جهت

 که برابر است با: است حالت منظم قطبيدهحالت ديگر، 

 

 که در آن داريم:

 

 

 

 

ی ذرات به طور ميانگين دارای يك جهت  در اين فاز، مجموعه

  .حرکت مرجح است
 

 پایداری فازهای همگن
حالت پايای سامانه، همگن و های  پس از به دست آوردن جواب

ها را مطالعه کنيم. برای اين  پايداری آنخواهيم  میدر اين بخش 

گيريم و  ها در نظر می منظور، اختالل کوچکی را در اين جواب

ابتدا اختاللی را در حالت  کنيم. بررسی میبا زمان ها را  تحول آن

های  ل ممانمعادالت تحو با استفاده از .کنيم وارد مینگرد همسا

ها را بررسی کنيم. نتايج ما نشان  توانيم تحول اختالل تابع توزيع می

های با طول موج بلند در تانسور نظم  دهد که تنها اختالل می

ها  اين ناپايداری نماتيك در ناپايداری فاز همسانگرد نقش دارند.

کنند که باالتر از آن يك  ای را معرفی می چگالی مشخصه

مسانگرد از پوشرها )پولرها( تحت تاثير سوسپانسيون ه

 شود.  وخيزهای خمش )گسترش( ناپايدار می افت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

وخيزهای  افت تاو بردار راهنما غير صفر باشدسامانه   اگر در بخشی از:  2شکل 

 گسترش )چپ(وخيز از نوع  افت اگر واگرايی غير صفر باشد خمش )راست( و

کرده و هر  وخيزها رشد های هيدروديناميکی اين افت کنش به دليل برهم .داريم

     .کنند دو حالت همسانگرد و قطبيده را ناپايدار می

 

ی  کنيم اندازه فرض می، ری فاز قطبيدهبرای بررسی پايدا     

 پارامترهای نظم قطبش و نماتيك ثابت است و تنها اختالل کوچکی

گيريم. پس از به دست آوردن  هت بردار راهنما در نظر میج را در

توانيم  ی چگالی و بردار راهنما میوخيزها معادالت تحول افت

وخيزها را به شکل ماتريسی زير  ی اين افت شده معادالت جفت

 بنويسيم:

 

 

ی  توان رابطه ی ماتريس ضرايب می با به دست آوردن مقادير ويژه

به دست آورد. اين وديناميکی سامانه را پاشندگی مدهای هيدر

مختلط باشند که توانند در حالت کلی توابعی  روابط پاشندگی می

تواند رشد و يا از بين رفتن  ها می عالمت بخش حقيقی آن

را با زمان مشخص کند. اگر بخش  ی چگالی و قطبشوخيزها افت

کنند و اگر منفی باشد ميرا  وخيزها رشد می حقيقی مثبت باشد افت

وخيزهای خمشی معادالت تحول چگالی و  برای افت شوند. می

شوند و بخش حقيقی روابط  ل میاز هم مستق بردار راهنما

  پاشندگی مربوط به آن دو به شکل زير است:

 
 

در اين ايم.  های مرتبه باالتر بردار موج صرف نظر کرده که از توان

. است پوشرها منفی و برای برای پولرها مثبت   رابطه ضريب 

ها از بين برای پولر یخمش با طول موج بلند وخيزهای بنابراين افت

 .کنند می رفته و برای پوشرها رشد

 توان اين کار را انجام داد وخيزهای گسترش نيز می برای افت     

شده  اما در اين حالت معادالت تحول چگالی و بردار راهنما جفت

وخيزها برای  دهد که اين افت . در اين مورد نتايج ما نشان میهستند

 وند.ر پولرها رشد کرده و برای پوشرها از بين می

 

 گیری نتیجه
توصيفی ی يك مدل ريزمقياس،  ما در اين مسئله بر پايه     

پيوستار برای يك مجموعه از ريزشناگرها ارائه کرديم و با استفاده 

فازهای قابل دسترسی برای سامانه و  بندی توانستيم از اين فرمول

نشان داديم که هر دو فاز همسانگرد  ها را بررسی کنيم. پايداری آن

های هيدروديناميکی ناپايدار هستند.  کنش و قطبيده تحت تاثير برهم

رشد ناشی از سازوکار ناپايداری هر دو فاز برای پوشرها 

وخيزهای  وخيزهای خمش و برای پولرها ناشی از رشد افت افت

 گسترش است.

 

 کارهای پیش رو
توان از  می، بين ذرات جهتی کنش هم همبر به جای استفاده از     

استفاده کرد که نظم نماتيك در سامانه  کنش نوع ديگری از برهم

کنش حجم ممنوعه دارد  کنش اثری شبيه برهم اين برهمتوليد کند. 

 توان آن را ايجاد کرد: و با استفاده از پتانسيل زير می
 

 نی داشته باشند:اپوش اگر دو ذره با هم هم     

    در غير اين صورت:     

 اينوجود  ای دارند که ذرات شکل ميلهها  در بسياری از سامانه

قادر به  توليد کند امااز نوع نماتيك تواند نظم جهتی  میکنشی  برهم

رفی شد از روشی که در اين مقاله مع توليد نظم قطبی نيست.

 هايی استفاده کرد. ن سامانهچني ی توان برای مطالعه می
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