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 چكیده
ی اینرسی نقش غالبایجاد حرکت در عدد رینولدز پایین، جایی کھ جملھ
باشد. ما حرکت دو را در حرکت ندارد، نیازمنِد شکست تقارن زمانی می
اند را، در حضور کره کھ ھریک در یک انبرک نوری بھ دام افتاده

دما، ی گرادیان کنیم. شکست تقارن جھت، بوسیلھگرادیان دما، بررسی می
ی دو کره بشکند! موجب می شود تقارن زمانی نیز در حرکت جفت شده

ھمین دلیل مجموع دو کره مانند یک منبع خالِص نیرو عمل کرده، و بھ
 سیال پیرامونِ خود را از سمت گرم بھ سرد جاری می سازد.

 
 مقدمھ

 زیآمتیموفق یشکل بھرا  ھادهیپد از متنابھی تعداد یآمارکِ یمکان
در شرایط تعادلی رخ  ھادهیپد تقریبا تمام این اما،. کندیم فیتوص
 یماده در مخصوصا – ما رامونیپ در آنچھ اغلب ،کھیدرحال دھند.می

این یکی از دالیلی است ]. ۱[ است یرتعادلیغ افتداتفاق می – زنده
 یعالقھ مورد یمبحث بھ را یتعادلغیر طِ یرفتار ماده در شرا یبررسکھ 

ایجاد شرایط  یھاراه نیترساده از یکی. نمایدیم لبد پژوھشگران
، بھ ماده است. این پدیده کھ بھ دما انِ یگراد اعمال لیداتعغیر

سال است کھ مورد  ۱۵۰، حدود ]۳و۲[مشھور است ) Soret effect(اثر سره 
  ].۵و۴است [است؛ اما ھمچنان بھ طور کامل درک نشدهمطالعھ بوده

) binary fluid( ییدوتا محلولِ  کی بھ دما انیگراد اعمالمثال،  یبرا   
 یعنی ؛کند جدا ھم از – تاحدی – را شدهحل یمادهنوِع  دو تواندیم

فرض کنید  .]۵[سازد بدل ناھمگن یمحلول بھاولیھ را  ھمگن محلول
بنامیم؛ حال اگر چگالیِ  نسبی ملکوِل  Bو  Aشده را ی حلدو نوع ماده

ھایی از ملکوِل باشد، عمال با تک ذره A نوعِ ، بسیار کمتر از Bنوِع 
B  کھ در سیالی از نوِعA سئوال این ھستیمروبرو  ،ور ھستندغوطھ .

 Bملکوِل تک تواند موجب حرکت است کھ اعمال گرادیان دما چگونھ می
مستقیما کھ گرادیان دما  دانیممی پیرامون خود شود؟ سیالِ این در 

کند؛ اما ممکن است از طریق وارد نمی Bملکوِل نیروی خالصی بھ 
لف، موجب گر........خیزھای سیال در نقاط مختوساختن افتھمبستھ

برای نزدیک بشود.  Bملکوِل نوع  در نتیجھ ایجاد حرکت خالص سیال و
اما قابل سنجش در تر، ای سادهھ، ما مسئلھلشدن بھ این مسئ

 دھیم.آزمایشگاه را مورد بررسی قرار می
 

 :زکرهیدو ر یشدهجفتدینامیکِ 
دام ی نوری، بھدر دو تلھ aی صلب بھ شعاِع مطابق شکل دو کره

 𝐾𝐾S ھر َتلھ و ضریبِ سختیِ  Lلھ مرکز دو تَ میان ی اند. فاصلھافتاده
کنش برھم یصورت حرکت دو کره، بھ واسطھباشد. در اینمی

کھ تقارن شود. اما از آن جاییآنھا، ھمبستھ می ھیدرودینامیکیِ 
→ 𝑥𝑥(راست بھ چپ   −𝑥𝑥است، این ھمبستگی موجب ایجاد ) ھنوز نشکستھ



جریان خالص در سیال 
پرسش این  .خواھد شدن

اگر با اعمال  کھ ،است
⃗��∇گرادیاِن دماِی  𝑇𝑇 = |∇��⃗ 𝑇𝑇|𝑥𝑥� 

تقارن راست بھ چپ را 
است  بشکنیم، آیا ممکن

ی دو کره شدهحرکت جفت
 یموجب اعمال نیروی خالص

در نتیجھ بھ سیال، و 
یا  �𝑥𝑥+در جھت  سیالحرکت 

−𝑥𝑥� بشود؟ 
 ی تنھایک کرهبھ  گرا   

(یعنی  وشکساندر سیاِل 
𝑅𝑅𝑅𝑅 ≪ عدد  𝑅𝑅𝑅𝑅کھ  ،1

نیرویِ باشد) ینولدز میرِ 
را وارد کنیم،  �⃗�𝐹ثابت 

⃗�𝑉𝑉با سرعِت  = �⃗�𝐹/6𝜋𝜋𝜋𝜋a  حرکت
 یگرانرو η کھ کند،می
اما  .]۷و ۶[ است الیس

 ھمانبا  یگرید یاگر کره
𝑟𝑟 یفاصلھدر و شعاع = 𝑟𝑟�̂�𝑟

میدان سرعت سیال را در اطراف خود و ، نماید اول حرکت یاز کره
سرعت سیال در دھد. در این حالت ی اول تغییر میکره اطرافِ  در نیز

بھ سیال محل ھریک از دو کره تابعی خطی از نیرویی کھ ھمان کره 
ی دیگر خواھد کند، و نیز نیروی واردشده از سوی کرهوارد می

]:۷بود[
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دو کره را در راستای خط واصِل آنھا، یعنی در  ما برای سادگی حرکتِ 
یم شعاِع دو کره نکمیفرض گیریم. ھمچنین ، در نظر می�𝑥𝑥+ راستای

a، باشدمی ن آنھای میابسیار کوچکتر از فاصلھ ≪ r .ی ما در مسئلھ
𝑟𝑟ی دو کره فاصلھ = 𝐿𝐿 + 𝑥𝑥R − 𝑥𝑥L خیزھای واست؛ کھ اگر خود را بھ افت

, 𝑥𝑥R، کوچک محدود کنیم 𝑥𝑥L ≪ 𝐿𝐿 ،توانیم می𝑶𝑶� ی را معکوس کرده و نیروی
 دست آوریم:بھکنند را کھ ھریک از دو کره بھ سیال وارد می

(2)�
𝑓𝑓R
𝑓𝑓L
� = 6𝜋𝜋𝜋𝜋a �

�̇�𝑥R − 2𝜀𝜀�̇�𝑥L
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2𝜀𝜀 𝑥𝑥R − 𝑥𝑥L
𝑙𝑙 �̇�𝑥R

� + 𝑂𝑂(𝜀𝜀2)

 نویسیم:می] را برای دو کره ۸ی النژون [معادلھ 𝑓𝑓R ،𝑓𝑓Lدانستن با 
(3) 0 = −𝐾𝐾𝑠𝑠𝑥𝑥R − 𝑓𝑓R + 𝜉𝜉R(𝑡𝑡) 

 (4) 0 = −𝐾𝐾𝑠𝑠𝑥𝑥L − 𝑓𝑓L + 𝜉𝜉L(𝑡𝑡). 
خیز وناشی از افت ینوفھ 𝜉𝜉(𝑡𝑡)و ی نوری، نیروی فنرِی تلھ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑥𝑥−جملھ 
〈𝜉𝜉𝑖𝑖(𝑡𝑡)〉متوسط صفر نوفھ، نیرویی با  .استسیال  = ی گاوس و توزیع 0
〈𝜉𝜉𝑖𝑖(𝑡𝑡)𝜉𝜉𝑖𝑖(𝑡𝑡′)〉 است: = 2𝑘𝑘B𝑇𝑇𝑖𝑖 × (6π𝜋𝜋a)𝛿𝛿(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡′)کھ ؛ 𝑘𝑘B ثابت بولتزمن و 𝑇𝑇𝑖𝑖  مقدار

ی وارد بر دو کره نیز ھمچنین نوفھ .باشندمیام 𝑖𝑖 یدما در محل کره
 :]۹[ ھستنداز طریق تانسور اوسین بھ ھم وابستھ 

(5) 〈𝜉𝜉R(𝑡𝑡)𝜉𝜉L(𝑡𝑡′)〉 = 2𝑘𝑘B(𝑇𝑇R+𝑇𝑇L
2

) × (6π𝜋𝜋a) 𝑂𝑂�−1𝛿𝛿(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡′) 

ــل  ــایی از دو کره۱شـــک ــھ دام . نم ی ب
ی نوری. حرکت دو کره شده، در دو تلھانداختھ

ـــطھ ھای ھیدرودینامیکی جفت کنشی برھمبھ واس
ــت. اعمال گرادیان دما ــده اس ــدگی  ،ش جفت ش

عھ مزبور را طوری تغییر می کھ این مجمو ھد  د
ـــبیھ بھ یک نیروی نقطھ ـــِل دور ش ای از فواص

.خالص دیده خواھدشد



 نیرو و جریان خالص!
اگر  .]۹[آوریم دست میرا بھ 𝑓𝑓Lو  𝑓𝑓R، دو نیروی با حل معادالت باال

𝑟𝑟دور ( واصلِ سرعت سیال در ف بھ میدانِ  ≫ 𝐿𝐿مند باشیم، مجموعِ ) عالقھ 
�⃗�𝐹tot دو نیرو = 𝑓𝑓R + 𝑓𝑓Lبرای سرعت سیال   اینقطھ ای، بھ صورت چشمھ

 صفر متوسطِ  طوربھ �⃗�𝐹totدما،  در غیاب گرادیانِ  .]۹[ عمل خواھدکرد
⃗��∇ اگراما .باشدمی 𝑇𝑇 ≠  :بھ �⃗�𝐹tot مقداِر متوسط باشد، 0

(10) 〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉 = −4𝜀𝜀2 𝐾𝐾𝐵𝐵∇��⃗ 𝑇𝑇 
گونھ این یعنی ناظر دور، حرکت سیال را ھمان .]۹[شودتصحیح می
⃗��∇4𝜀𝜀2 𝐾𝐾𝐵𝐵−ای و غیِر صفِر کند کھ وقتی نیروی نقطھثبت می 𝑇𝑇 بھ سیال
برای فواصل نزدیک اما، باید اثر ھر یک  کرد.شد، ثبت میوارد می

در  Cی ، سرعت در نقطھالمث از دو کره را مستقال در نظر بگیریم.
𝑉𝑉𝑐𝑐ی از رابطھ)۱(شکل میان دو کره  = (𝑓𝑓𝑟𝑟 + 𝑓𝑓𝑙𝑙)/2π𝜋𝜋𝐿𝐿 + (𝑓𝑓𝑙𝑙 𝑥𝑥𝑙𝑙 − 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑥𝑥𝑟𝑟)/π𝜋𝜋𝐿𝐿2 

 ؛ کھ مقدار متوسط آن:آیدبھ دست می
(11)

〈𝑉𝑉𝑐𝑐� 〉 = −12 𝜀𝜀2
𝐾𝐾𝐵𝐵∇��⃗ 𝑇𝑇
4π𝜋𝜋𝐿𝐿

=
3

4π𝜋𝜋𝐿𝐿
〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉 

) نیرو و جریان خالصی ۱۱) و (۱۰]. دو معادلھ (۹[ خواھد بود
⃗��∇𝜀𝜀2 𝐾𝐾𝐵𝐵متناسب با  𝑇𝑇 دھند. را نشان می 

دادن این ) امکانِ ربطdissipative dynamics(دینامیکِ واھلشی مسئلھ    
〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉 (یعنی را بھ گرادیان یک انرژی موثر  ھاعبارت = −∇��⃗ 𝑈𝑈𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 (

با  〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉توان انتظار داشت کھ مالحظات ابعادی، می ازدھد. اما نمی
〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉، متناسب باشد خیِز گرماییوگرادیان افت = −∇��⃗ (𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇) . از طرف

عامل  کنش ھیدرودینامیکی میان دو کرهبرھمکھ دیگر از آنجایی
باید با حاصل ضرب شعاع دو کره،  〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉، استایجاد نیروی خالص 

𝑎𝑎 یعنی × 𝑎𝑎 = 𝑎𝑎2، حال برای اینکھ ُبعِد  .]۹[ متناسب باشد نیز〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉 
〈�⃗�𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡〉د ناچار بایدست آید، بھصحیح بھ ∝ (a2 × 𝐾𝐾𝐵𝐵∇��⃗ 𝑇𝑇)/L2 ∝ 𝜀𝜀2 𝐾𝐾𝐵𝐵∇��⃗ 𝑇𝑇   .باشد

  ایم.) یافتھ۱۰ی (این ھمان چیزی است کھ در معادلھ
ی کھ بھ دو ذرهاست  باراولیندانیم، این کھ ما میتا جایی    

ای یک نیروی نقطھبرھمکنش کننده در حضور گرادیان دما، بھ شکل 
تجربی قابل سنجش است، است. این نتیجھ ھم بھ لحاظ خالص نگاه شده

کمک نماید. اما، در تمام این ره ی سُ تواند در درک پدیدهو ھم می
نظر ، بھ دمای محیطی صرفِ 𝜼𝜼شکسانیِ سیال، محاسبھ، ما از وابستگی وُ 

کردیم. برای گام بعدی باید این وابستگی را ھم در نظر بگیریم تا 
 نماییم. بتوانیم تصویری کامل و قابل مقایسھ با تجربھ عرضھ
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