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 چکیده
ونی و درجات آزادي انتقالی و چرخشی دهد، نقش متقابل دینامیک فاز در ي آزادي داخلی فاز را به هر ذره نسبت می که درجه ي یک مدل ساده ارائهبا  در این مقاله ما

ما مشاهده کـردیم کـه    دارد. بلند هاي زمان قابل دسترسی سامانه در هاي بر حالتاثیر مهمی  دهد که این متغیر ت نشان می محاسبات ما. کنیم مطالعه می را ذرات خودران
 رفتار گردابی ذرات که بـا وارد کـردن   چنین ایی از ذرات با فاز یکسان شود. همه تواند منجر به تشکیل خوشه شدگی بین تحول جهت و فاز ذرات می وجود یک جفت

     هاي جالب توجه در این مسئله است. یکی دیگر از پدیده شود، فاز در معادالت تحول جهت حرکت ذرات دیده می متغیر
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Abstract 

 
In this paper, we present a simple model that attributes the internal phase degree of freedom to each particle 
and we aim to study the mutual roles of the dynamics of this internal phase and translational and rotational 
degrees of freedom in a system of self-propelled particles. Our calculations show that this variable has an 
important impact on the long time states of the system. We observed that a coupling between the dynamics of 
orientation and internal phase can lead to formation of in-phase clusters. Furthermore, development of vortices 
is another interesting phenomenon in this system.    
  
05.65.+b, 05.45.Xt, 05.10.Gg         
 

 دمهقم
به تواند  است که می هاي جمعی پدیده انواعهمگامی یکی از      

اتفاق دیگر  اجزاي یک گروه از یک تاثیرپذیري شدگی و دلیل جفت
هاي زیستی، فیزیکی، شیمیایی و حتی  . همگامی در سامانهبیفتد

 این پدیدهجالب هاي  یکی از نمونه .اجتماعی مشاهده شده است
 تاب است. هاي شب هنگ کرم، نور دادن همادر طبیعت

ها که توسط حرکات مارپیچی  اکتريبراي ریزشناگرهایی مانند ب     
توان نوعی فاز داخلی  ، میکند هایشان در محیط شاره شنا می تاژك

در نظر گرفت و نقش تحول این فاز داخلی را در حرکت ذره 
اي  ي وجود رابطه هندهد ما نشانقبلی محاسبات . [1]بررسی کرد

کنش  و برهم داخلی شناگرهاي ریزمقیاسن تغییر فاز بی
  . [2]هاست هیدرودینامیکی بین آن

ي آزادي  ما در این مسئله متغیر فاز را به عنوان یک درجه     
 براي مثال در مورد کنیم. داخلی براي ذرات خودران معرفی می

، عالوه بر اي که با یک سرعت ثابت در حال پرواز است پرنده
اختالف  ،آزادي جهتی ي به عنوان درجه پرنده تجهت حرک

در نظر  ي آزادي فاز به عنوان درجه توان میها را  ي بین بال زاویه
هاي  زمان بال این به این معنی است که باز و بسته شدن هم .گرفت

با این فرض وقتی شود.  گامی می پرنده منجر به نوعی هم
وه بر متوسط جهت ها را داشته باشیم عال اي از پرنده مجموعه



 

توانیم به  ها را نیز می گامی فاز آن حرکت مجموعه، متوسط هم
 محاسبه کنیم. ن یک پارامتر نظمعنوا
اي از  قصد داریم تا با در نظر گرفتن مجموعه در این مسئلهما      

ها، فاز داخلی  ذرات خودران که عالوه بر تحول مکان و جهت آن
را بر رفتار  فاز، تاثیر این تحوالت کند حرکتشان نیز تحول پیدا می

 مورد بررسی قرار دهیم. ها مقیاس آن بزرگ
 

 معرفی مسئله
 ي ما متشکل از ذراتی است که داراي یک سرعت ذاتی سامانه     

بر اساس مدل ویچک تحول  ها هستند و جهت حرکت آنثابت 
ي  اي هر ذره بر اساس این مدل، جهت حرکت لحظه یابد. می

مشخصی از  شعاعابر متوسط جهت ذراتی است که در خودران بر
ي یک نویز که به این جهت متوسط اضافه  آن قرار دارند، به عالوه

ذرات نیز جهت میانگین ذرات یا  جهتی . پارامتر نظم [3]شود می
ما براي هر ذره یک فاز داخلی عالوه بر این،  همان قطبش است.

استفاده از مدل کوراموتو که تحول آن را با  گیریم نیز در نظر می
اي از نوسانگرهاي  مجموعه در مدل کوراموتو کنیم. مشخص می

شدگی بحرانی، نوعی  جفت شده در مقادیر باالتر از یک جفت
ي نوسانگرها همگام  نظم به حالتی که همه گذار از حالت کامال بی

همانند  فاز داخلی متغیري است که .[4] دهند اند نشان می شده
داشته  π2تواند مقداري بین صفر و  براي هر ذره می جهتی،ي  زاویه

ي تحول  کننده معادالت توصیف ،باال مدلدو ما با ادغام باشد. 
 نویسیم: مکان، جهت حرکت و فاز داخلی ذرات را به شکل زیر می

  
 

 
 
 

هت ج                          هر ذره و ذاتی سرعت    این رابطه،در 
جهت متوسط ذراتی است که در     اي حرکت آن است. ظهلح

که بر اساس مدل ویچک  از هر ذره قرار دارند Rشعاع همسایگی 
پارامتري است که میزان تغییر جهت ذرات را در     .شود تعیین می

متوسط فاز      کند. اثر اختالف فاز با ذرات همسایه مشخص می

ي آخر  جمله ه قرار دارند.ذر Rکنشی  برهمذراتی است که در شعاع 
قدرت نویز ي نویز است که     ي تحول جهت، جمله در معادله

است.  π2است و       عددي با توزیع یکنواخت بین صفر و 
هر ذره یک شود:  ي سوم داده می تحول فاز ذرات نیز با معادله

و  آید دارد که از یک توزیع گاوسی به دست میفازي      فرکانس
هستند متناسب با یک  Rي  ن با ذراتی که در فاصلهکنش آ برهم

  .شود داده میو بر اساس مدل کوراموتو  Kشدگی  ضریب جفت
 شدگی بین ي جهت، جفت در معادله    پارامتر  ي شامل جمله     

هر قدر مقدار  کند. تحول جهت و فاز داخلی ذرات را مشخص می
گیري  ذرات در جهتتر باشد نقش تاثیرات فاز  بزرگاین  پارامتر 

 شود.  ها بیشتر می آن
  و سرعت ذاتی ذرات Rکنشی  شعاع برهممقیاس با استفاده از ما      

به روش اویلر  بعد کرده و بی را باالمعادالت دیفرانسیل 
در  کنیم و سپس با حل عددي این معادالت سازي می گسسته

مورد مجموعه از این ذرات را ، رفتار یک اي شرایط مرزي دوره
بر طبق پارامترهاي نظم جهتی و فازي را  دهیم. قرار می مطالعه

 کنیم: به شکل زیر تعریف میهاي ویچک و کوراموتو  مدل
 
 
 
 
 
 

ظر براي بررسی میزان منظم بودن سامانه از ن این دو پارامتراز ما 
 .کنیم جهت و فاز میانگین ذرات استفاده می

ي ذرات را به طور  گیري و فاز همه ، مکان، جهتدر زمان اولیه     
ها را بر اساس معادالت  کنیم و سپس تحول آن تصادفی انتخاب می

 کنیم. مطالعه می
 

 نتایج
  :          الف) حالت     
 صفر رکت ذراتجهت ح تاثیرات فاز دردر ابتدا فرض کنیم      
دیر پارامترهاي توانیم با حل معادالت، مقا در این شرایط می .باشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نظم جهتی و فازي را برحسب مقادیر مختلف چگالی و 
ما مشاهده کردیم که در یک  شدگی بین ذرات محاسبه کنیم. جفت

ي  به تدریج همه دهیم، را افزایش می نویز ثابت وقتی چگالی ذرات
هایی ایجاد  شوند اما در عین حال ناحیه جهت می ذرات با هم هم

گام است و این  دیگر هم ز ذرات با یکها فا شود که در آن می
محاسبات ما نشان تر هستند.  هاي بیشتر بزرگ نواحی در چگالی

به صورت کیفی به شکل توان  دهد که فضاي فاز سامانه را می می
   زیر رسم کرد:

 
 

ها در  شدگی بین آن : فضاي فاز سامانه بر حسب چگالی ذرات و جفت 1شکل 
 حالت           .

 
شود یک چگالی بحرانی     وجود دارد که  طور که دیده می همان
و  ي زردرنگ) (ناحیه تر از آن پارامتر نظم جهتی صفر است پایین

چین سبزرنگ  در بخش باالي نقطه شود. پس از آن غیر صفر می
منحنی قرمزرنگ نیز مرز بین براي سامانه نظم جهتی کامل داریم. 

  صفر و غیر صفر است.ایست که پارامتر نظم فازي  ناحیه
که در این بخش به دست آوردیم این  یکی دیگر از نتایجی     

چگالی ذرات دارد. است که مقدار نظم فازي سامانه بستگی به 
شود، هر قدر چگالی ذرات  گونه که در شکل باال نیز دیده می ناهم

  شود. تري ایجاد می شدگی کم باالتر باشد، نظم فازي در جفت
 

  :          ف) حالتال     
 نتایجشود.  جالبی براي ذرات دیده میدر این حالت رفتارهاي      
 شدگی ضریب جفتو     دهد که براي مقادیر ما نشان می ي اولیه

دهند و سپس با  می هاي کوچکی ، ذرات تشکیل گردابهکوچک
دیگر پیوسته و تشکیل یک  ها به یک گذشت زمان این گردابه

 .فاز هستند که ذرات داخل آن هم دهند تر می گي بزر گردابه
اما اگر  نشان داده شده است. 2اي از این رفتار در شکل  نمونه

اي دیده  گردابه دیگر شدگی خیلی بزرگ باشد، ضریب جفت
ي ذرات به  شود. دلیل این امر آن است که در این شرایط همه نمی

گین فاز ذرات شوند و فاز هر ذره با میان فاز می سرعت با هم هم
ي    دیگر اثري  ) جمله2ي ( همسایه یکی شده و بر اساس رابطه

 نخواهد داشت. 
 

 
 

شرایط            . جهت هر  اي از جهت و فاز ذرات در تصاویر لحظه:  2شکل 
ذره با یک پیکان و فاز آن با رنگ مشخص شده است. (الف) تا (د) به ترتیب 

در این شکل  ي منسجم هستند. ان تشکیل یک گردابهي اول تا زم مربوط به لحظه
 ،             و         .              پارامترها برابر است با:             ،

 

 
 

که براي این مقادیر رفتار پارامترهاي نظم جهتی و فازي بر حسب     :  3شکل 
 .           از پارامترها رسم شده است:             ،              و 

 

 

 

 

 

 

    

 
   



 

 
چنین رفتار پارامترهاي نظم جهتی و فازي را بر حسب  ما هم

شود،  دیده می 3طور که در شکل  پارامتر     بررسی کردیم. همان
یابد ولی نظم جهتی  با افزایش این پارامتر، نظم فازي افزایش می

دهد. کاهش نظم جهتی به این معنی است  رفتار کاهشی نشان می
تواند به نوعی نقش نویز را براي جهت ذرات ایفا  می  که پارامتر  

 کند و منجر به از بین رفتن نظم شود. 
جهتی  نویزي  جملهاز  ما در به دست آوردن این نتایج تاکنون     

ا صفر در نظر کردیم و مقدار آن رنظر  صرف در مدل ویچک
از تحت تاثیر تحول فتنها جمعی ذرات را گرفتیم تا بتوانیم رفتار 

ما ي این مسئله است.  این اولین گام براي مطالعه. ها مطالعه کنیم آن
ي این کار به بررسی نقش نویز خواهیم پرداخت و  در ادامه

فازي را کنش  برهمي  توانیم نقش متقابل نویز تصادفی و جمله می
در حالت کلی، وارد کردن در تحول جهتی ذرات بررسی کنیم. 

 شود. ه کاهش نظم جهتی ذرات مینویز در مدل ویچک منجر ب
در صورت وجود دهد که  نشان می براي این سامانه ي ما نتایج اولیه

د و نکن هر دو پارامتر نظم کوراموتو و ویچک کاهش پیدا می ،نویز
  شود. این کاهش با افزایش نویز بیشتر می

 

 گیري نتیجه
که در نظر ي یک مدل ساده نشان دادیم  ما در این مقاله با ارائه     

ي آزادي  گرفتن تحول فاز براي ذرات خودران به عنوان یک درجه
تواند تاثیرات مهمی در رفتار جمعی این ذرات داده  داخلی، می

فاز از ذرات و حرکات گردابی از این  هاي هم باشد. تشکیل خوشه
 نتایج جالب است.
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