
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Monte-Carlo simulatie van een supersone expansie

Reijnen, T.W.M.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/bf665779-e4a0-4731-a411-44a8eee4dfb8


NO 78-06 
MONTE-CARLO SIMULATIE VAN EEN 
SUPERSONE EXPANSIE 

T.W.M. Rejjnen oktober 1978 

Dit afstudeerwerk is verricht onder leiding van 
Prof. Dr. N.F. Verstar. 



Inhoud 
1. Inleiding 
2. Theorie 

2.1. Inleiding 
2.2. Het continuüm-gebied 
2.3. Het overgangsgebied 
2.4. Vr~e moleculaire stroming 

3. Doel van het onderzoek 
4. Botsingen 

4.1. Inleiding 
4.2. Numerieke aanpak 
4.3. De verdelingsfuncties 
4.4. Het botsingsproces 

5. Programmatechniek 
,5.1. Inleiding 
5.2. Programmastructuur 
5.3. Representatie van de virtuele bron 

6. Testresultaten 
6.1. Inleiding 
6.2. Controle van de dwarssnelheidsverdeling 
6.3. Meting van de relaxatietijd 
6.4. Het temperatuurverloop in de expansie 

1. Opbouw van de virtuele bron 
7.1. Inleiding 
1.2. De staart van de verdeling 
7.3. De vorm van de virtuele bron 

8. Conclusies 

Appendices 

A. Botsingskinematica 
B. Aselecte trekkingen 
C. Het gedrag van een botsing 

\ 



1. Inleiding 

Het doel van dit onderzoek is, met behulp van een computer
simulatie volgens de Monte-Carlo methode na te gaan of de een
voudige theorie die in de groep Molecuulbundels gebruikt wordt 
in staat is het experimentele gedrag van de zogenaamde virtuele 
bron te verklaren. Deze theorie nodigt uit tot qualitatieve be
schouwingen die hoognodig om quantitatieve onderbouwing vragen. 
De afstudeeropdracht luidde, de~e computersimulatie uit te voe
ren en de resultaten te confronteren met ae experimentele meet
resultaten. Het tweeae boordstuk is grotendeels een compilatie 
van de theorie als in gebruik b~ de groep en verwoord in het 
proei·schrift van A. Habets. 



2. Theorie 

2.1 Inleiding 

We beschouwen de stationa1re uitstroming van A.egon in 
vacuÜm. He~ gas komt uit een reservoir van constante druk 
en temperatuur, en stroomt d0or een convergerend p~pje, de 
nozzle, àe lege ruimte in. De conaities in ae nozzle zijn 
zodanig, dat aan ae con~inuÜmvoorwaarden is volaaan. Het 
eind van de nozzle heeft het effect van een Laval-tuit. 
Door de optredende versnelling en de daling van de tempera
tuur (en daarmee de geluidssnelheid) door de sterke expansie 
wordt de stroming supersoon. In korte t~d wordt het gas ver
sneld tot vr~wel zjjn eindsnelheid, en worden de strooml~nen 
recht. De dichtheid neemt ar met de afstand tot de nozzle, 
en daarmee het aantal botsingen. Een:met het gas meebewegende 
waarnemer ziet het gas expanderen, maar alleen in de richtingen 
dwars op de strooml~n die h~ volgt. Er ontstaat een verschil 

tussen de snelheidecomponent langs de stroomlijn en die dwars 
op de strooml~n die n~ volgt, dat in steeds mindere mate 
wordt genivelleerd door botsingen. Tenslotte treedt een toe
stand in waarb~ helemaal niet meer gebotst wordt; de langs
component- bljjf:t':'-'constant., de dwarscomponent neemt verder af. 

We verdelen het expansie-gebied in drie delen, die we 
achtereenvolgens onder de loep zullen nemen (fig. ~.1): 

I Het continuÜm-gebied 
II Het overgangsgebied 

III Het gebied van vr~e moleculaire stroming. 
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Fig. 2.1. Schematisch overzicht van de expansie. 

2.2 Het continuÜm-gebied. 
Het continuÜm-gebied omvat de nozzle en het daaropvolgen

de gebied van rechte strooml~nen. We nemen aan dat de bot
singafrequentie hoog genoeg is om locaal evenwicht te hand
haven, en verwaarlozen warmtegeleidings- en viscositeitsef-
fecten. Bovendien beschouwen we het gas als ideaal en calo~ 
risch perfect. Onder deze omstandigheden is de expansie !sen
troop. De stroming door een slanke paraxiale stroombuis kun
nen we nu beschr~ven door de volgende vergel~kingen: 

D i t 1 · """- rr-~; r -- 'oN,· c--A_,.~_ e sen rope toestandsverge ~k1ng: ,c - ~,. ,y, 

De continuiteitsvergel~king: ?Z U A = <=ONS7"AA-"7"' 

Energiebehoud: --A+ f /1n u"= coNS1'A/Yr 

De calorische vergel~king: ~ = r~ ~"'/' 
en de definities: 
Karakteristieke snelheid: 
Geluidssnelheid: 

o< == Jh k' V 4'7Z 

c = ff,iÎ/~. 
Specifieke warmteverhouding: ~= 5;13 
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Hierin is 
n de deeltjesdichtheid, 
k de constante van Boltzmann, 

T de temperatuur, 
h de enthalpie per deeltje, 
m de massa per deeltje, 
u de stroomsnelheid, 
A('z) de·dèorsnede van de stroombuis ter plaatse z; 
Alle grootheden in SI-eenheden. 

KEEL 
---------------~--------------------------· 

Fig. 2.2. Slanke paraxiale stroombuis. 

We relateren alle grootheden aan de overeenkomstige ver 
stroomopwaarts.(reservoir) waar u=O, die voorzien z:ijn van 
het subscript 0. Als snelheidsreferentie kiezen we de ide

ale eindsnelheia u00 (h~=O), 

(Loo = «o ~ 
die geheel door de reservoircondities bepaal~s. 

De stroombuis gedraagt zich als een Laval-tuit. De stroom
snelheid in de keel is gel:ijk aan de locale geluidssnelheid, 
en bedraagt voor Argon de helft van de eindsnelheid. In de 
keel is de deeltjesstroomdichtheid maximaal. Voor het ver
loop van temperatuur, dichtheid en stroomaichtheid na de 
nqzzle vinden we 

2.2.8 

~- 2 . .J 

--/}?. -
0 .?. 2. :f 0 

.?. Y.t :t 



De totale aeeltjesstroom wordt gegeven door 

• ~ L 

#== ~~ 7T~ = Cl. 7T~ ~ U 00 

CL -=0. 32S 

Het subscript 1 heeft betrekking op nozzle-condities; lfn is 
de nozzle-straal, en a is een constante die alleen van de 
specifieke warmfverhouding{ afhangt. 

In het gebied achter de nozzle daalt zowel de temperatuur 
als de dichtheid. Dientengevolge zakt ook de druk en daarmee 
de drukgradiënt die de strooml~nen kromt. Na enkele nozzle
diameters z~n de strooml~en dan ook recht. Alle strooml~
nen l~ken te komen uit é~n punt, op korte afstand van het 
nozzle-vlak. We kiezen dit punt als oorsprong voor het expan
sieproces. De afstand van de oorsprong tot het nozzle-vlak 
bedraagt ongeveer 0.15~. 

De hoek~, die een strooml~n maakt met de as (fig. 2.1) 
is in paraxiale benadering evenredig met ~ , de straal van 
de stroombuis in de keel. De deeltjesstroom ~u, 7T4,!,.:.., stroomt 
uit in een openingshoekdV

1
, wat leidt tot een "intensiteit" 

(deeltjes/ster sec) I= -?t1~(hllt.;,/ll-).2= (#/7T~'I.). (4~nir,/#)~. 
De verhouding {~;;u;.,/Rh) /11- volgt uit numerieke berekening van 
het stromingsveld [2); gewoonl~k wordt de piekfactor X=~I/A/ 
opgegeven. Voor Argon geldt X=1.98. 
We z:ijn geinteresserd in de dichtheid n( z) langs de as. Uit ; c}. 

nu -;:.I/7.'2 volgt 

waarin de refere~tieafstand ~ gedefinieerd wordt door 

V=~ thïX = o.8o2 Rn. 2.2:t6 
Met behulp van 2.2.9 t/m 2.2.11 kan nu het verloop van tempe
ratuur en dichtheid worden berekend. Na korte t:ijd echter is de 
eindsnelheid u~ bereikt (na 5 ~ is het gas op 95% van ~. 
Dit vereenvoudigt de betrekkingen aanzienl~k en leidt tot 

:è -2 

'h (l) = -n.("ro/-) ~ ~- é./.:t; 
? - ..3 

7 CJ:) :: To ( rty') t. 2:1 d' 



2.3. Het overgangsgebied. 

Na enige t~d is de expansie zover gevorderd dat niet meer 
aan de continuÜmvoorwaarden is voldaan. De dichtheid is ge
zakt, en daarmee de botsingsfrequentie, zodat het handhaven 
van locaal evenwicht niet meer lukt. Een waarnemer op een 
strooml~ ziet de z~anden w~ken met constante snelheid. 
De snelheidscomponent van de deeltjes awars op de stroomlijn 
vermindert dus tv1/z, in tegenstelling tot de langscomponent 
die niet verandert. Dit proces wordt in steeds mindere mate 
genivelleerd door ootsingen die energie overdragen van de 
langs- naar de dwarscomponent. Tenslotte is de aichtheid zo 
laag geworden dat er helemaal niet meer wordt gebotst. De 
lan/component van de snelheid ol~rt dan constant, de dwars
component neemt verder af. Het gebied vanaf ae continuÜm
stroming tot de vrije moleculaire stroming is het overgangs
gebied. 

We veronderstellen dat de strooml~nen volkomen recht z~n, 
en dat het gas z~n eindsnelheid heeft bereikt((u='llo"). We voe
ren temperaturen in voor de snelheidscomponenten van een 
deeltje langs en dwars op~e strooml~n volgens 

:i. ~ $ 2 
<J"--m~ >=Tm~ 

< j ~ ~Z> ,:: ~ /?n ex'_} 

De extra factor 2 b~ de dwarstemperatuur kom~ door de samen
stelling van de dwarssnelheid uit twee componenten. 

We gaan nu het gebeuren in het overgangsgebied beschrijven 
met het relaxatiemodel (BGK, [3]). ~en met rust gelaten 
(niet expanderend) gas zal eventuele temperatuurverschillen 
door botsingen wegwerken met een zekere reLaxatiet~d. 

cl . 3 1 
dt (~ -~)::: -"i~ (~- 0) 

~- 3. :1 

~- 3. 2 

2.3.3-

Aangezien daarb~ de gemiddelde temperatuur, gederiniëerd door 

1m == 1 ( 0 -1- 2 !L) .?. 3. r. 



niet verandert, kunnen we schr~ven 

d 
dt (J# -1-.2 7_;) ::= 0 

We kunnen nu differentiaalvergel~kingen opstellen voor bei
de componen~en afzonaerl~k: 

.1-z (7;) = -~~ (7#- 0) 
;t Cl.L)= ;. ~~ (T;;- !L) 

De ractor 3/2 in 2.3.3 is toegevoegd om in 2.3.6 geeil nume
rieke factoren over te houden. 
Bekijken we nu een expanderend gas, dan zien we dat de verge
lijking voor de langstemperatuur ongewijzigd blijft; de dwars
temperatuur is echter onderhevig aan afkoeling, zodat we hier 
een term moeten toevoegen. Met z=ut kr~gen we dan 

d
el ?L = - :i 71. + 1. -4- (7;;- ~) 

é 2 .2 /i c:-1-d .i 3. cf 
cl ~ 
dr 7# -= ttfW (7"- 0.) .<.J.y 

We verwachten dat de relaxatiet~d omgekeerd evenredig is met 
de botsingsfrequentie. In het continu~~-gebied zal de relaxa
tietijd kort zijn, en dus het temperatuurverschil klein. We 
kunnen schr~ven 

ol (-r- -- ) 9 ~ 
o/2 '# -r 1 ~ = - T 

r 
wat voor 'J11 =T.L =T het cotrecte temperatuurverloop geeft 
( cf. 2. 2. 18) • 

Aan het andere eind van het overgangsgebied zal de dwarstem
peratuur verwaarloosbaar z~n ten opzichte van de langstempe
ratuur. De relaxatiet~d is omgekeerd evenredig met de bot
singsfrequentie, ~us evenredig met zJ. De vergel~king voor 
de dwarstemperatuur wordt dan 

cl 2.7;. c 
d2- 7_1 .::: - T f- 22. 

met de as~nptotische oplossing 

.!.3.-fo 

,t. 3 • .1.t 

c 
1j_ ( ~) = 2 ' Z!:--? co 

~3 . .:!2 



Dit paradoxale resultaat vormt een essentieel deel van 
dit onderzoek. We zien hier immers de dwarstemperatuur af
nemen~1/z, terwijl we in een botsingsloze expansie een 
temperatuurafname ....,%.2 verwachten. De verklaring hiervoor 

zoeken we in het feit dat de botsingsfrequentie weliswaar 
-~ . 

,v ~ afneemt, het effect van elke botsing daarentegen gro-
ter wordt door het toenemende verschil tussen langs- en 
dwarsrichting. De moeilijke meetbaarheid van dit effect is 
een reden voor het onderhavige werk. 

Een quantitatieve beschrijving krijgen we door het ener
gietransport per botsing te middelen over alle botsingen. 
Het resultaat is (1]: 

-t - ~ _1--:-:::-:-:--w - :16 -?Z ..a <~tJ(T) 
<~.2.) 

Hierin is .Il een passend gewogen produkt van snelheid 

en botsingsdoorsnede [3]. We zien dat de relaxatietijd in~ 
derdaad omgekeerd evenredig is met de botsingsfrequentie 

v , wegens 0 .) f) 

'} = .t ??. 12 (T) 

Voor temperaturen T~~~/k, waarin E de putdiepte van de in~ 

termoleculaire potentiaal voorstelt, blijkt de botsing en 
daarmee de afbuigfunctie ~(b) geheel door het lange-af
standsdeel van de potentiaal te worden bepaald, d.w.z. 
door de Van der Waals-term V(r)=-Cth- 6 • Numerieke bereke-
ning geeft [1] v /.1 

(2.,~J IC"&_) 
1l ( T) -= ~gs o<c~r/ 

Voor Argon geldt E/k=142:K. In het overgangsgebied is de 
temperatuur al voldoende gedaald om aan bovenstaande eis 
te voldoen. 

Invullen van ~.3.15 in 2.3.13 geeft 

~ (6' .-~ T -Yj 

~= o~'lyt /ilU (~ra) (ra ) 

i. 3.13 

f.3.1Y 

~.3.:ts 

.?. 3. :tt 



We voeren een referentiet~d ~~ in, volgens 

:1 (cc )-Y.3 
i-uj ::= o. tt!/6 V ~ro 

(
T -Y6 

~~ ~ ~.t./ ~) T" ) 

We vinden dan met ~.2.17 

z. i ( /(-?))- f/6 
i-u.~(~)~ o/(?u;) To 

l. 3. :ftf 

~- 3 .. :f_g 

.?. 3. ~ 0 

Om de differentiaalvergel~kingen 2.3.8 en 2.3.9 samen met de 
begincondities 2.2.19 op te lossen onafhankel~k van broncon-
dities voeren we schaalfactoren in volgens 

2.-: 't; ·i-se i A é J 1.3.2:1 

.f. 3. 2 2 

zodat 

2. 3 . .2 3 

met als begincondities 

De factor 4 /ttt~ in 1.5.22 is alleen af.hankel~k van de 
geometrie van de nozzle en van de reservoircondities. We 
noemen deze factor de bronparameter8. 

~ _ ~~l _ ~ ;.c~ )73 / 
~ - q.{tt/ - J.o2 y .mo l4'To .f. 3. 2h 

Voor de oplossing van het stelsel 2.).23 t/m 2.3.25 zie 
fig. 2.3. 
We zien dat in het continuÜm-gebied beide temperaturen samen 
afnemen met 2-o/3 , en dat de langstemperatuur daarna naar 

een constante waarde loopt. 

Z//oo ~ ~ :15"1 

De dwarstemperatuur koelt uiteindel~k af volgens 

.f. 3.~!1 
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Fig. 2.3. Oplossing van het stelsel 2.3.23 t/m 2.3.25. 

Convectie in de langsrichting. 

In het voorafgaande is stilzw~gend aangenomen dat alle 
moleculen zich met dezelfde snelheid u=u00 langs de stroom
l~nen voortbewegen, d.w.z. dat voor alle moleculen z=ut 
geldt. Dit leidt tot een eenvoudig beginwaardenp~obleem 
zonder terugwerking: we zien steeds dezelfde groep mole
culen, en verwaarlozen alle effecten van "inhalen" en 
"achterblijven". Gezien de grote vereenvoudigingen in het 
model handhaven we dit beeld zonder quantitatieve verant
wooraing. 

::.z.v 



2.4. Vr~e moleculaire stroming. 

Deeltjes die niet botsen bewegen langs rechte banen. De 

snelheden van zo'n deeltje meten we ten opzichte van de . __ 

strooml~n die door de momentele positie van het deeltje gaat. 

We veronderstellen dat de snelheideverdeling f~(~~) in het 

vlak z=z1 onafhankel~k is van het waarnemingspunt in dat vlak. 

----------- --------------· 

x 

Fig. 2.4. De virtuele bron. 

Uit de figuur bl~kt dat in paraxiale benadering de banen 

van·alle deeltjes die in het vlak z=z1 een dwarssnelheid 

('J..x , v...Ly) en een langssnelheid u+~ hebben, sch~nen te komen 

uit één punt in het vlak z=O. 
~)( /(J_ }' 

X= 2/ · u 1-~ Y .=. 2:1 • 1/ r- 1/h .l f'. :t 

Dit punt is onafhankel~k van de positie in het vlak z=z1. 

We kunnen de verdeling f~(v~) dus vervangen door een in

tensiteitsverdeling in het vlak z=O [1]. Naar analogie van 

de optica noemen we dit de virtuele bron. Deeltjes die zonaer 

botsen verder reizen, laten.de virtuele bron ongemoeid; deze 

verandert alleen door botsingen. Waarneming in het vlak 
- ..llo 

z=z~>z1 laat een versmalling zien van de verdeling van v~ 
2 -~ 

volgens v.L.vz1/z2, resulterend in een daling van Tj_""'<V.J../'"""~ • 

Dit is de geometrische afkoeling aie in 2.3.8 als dr~vende 

kracht is ingevoerd. 

1.:1. 



.1.2 

Vergelijking voor de virtuele bron. 

Het lijkt verstandig, om in vergelijking 2.~.8 niet de dwars
temperatuur als afhankelijk veranderlijke te nemen, maar de vir- · 
tuele bronstraal R, gedefiniëerd door 

.2 2 -~~~2 ~--? ~ 2 
I( = ~· < V. 2 = -....t z:; .!! Jf? '..L z::. "2 ~ > tt~ - /}n q!l 

Substitutie geeft dan 

zodat de ietwat mystieke geometrische afkoelingsterm verdwe
nen is. We zien dan oQk dat zonder botsingen (~oo) de vir
tuele bron niet verandert. 

/ 



3. Doel van het onderzoek. 

Het onderzoek is gericht op een quantitatieve beschrij

ving van de samenstelling van ae virtuele bron. We verwach
ten daarbij dat de bron in het continuÜm-gebied een geleide
lijk verbredende Boltzmann-verdeling zal hebben (R~z~, om
dat het hoge aantal botsingen locaal evenwicht kan handha
ven. Het overgangsgebied zal een scheiding te zien geven 
tussen een geometrisch afkoelende kern (constante R) en 
een brede onderliggende veraeling van deeltjes die energie 

hebben meegebracht uit botsingen. De vorm van deze compo
nent is niet noodzakelijk aie van een Boltzmann-veraeling. 
Tenslotte zal er in het vrije moleculaire stromingsgebied 
een derde component optreden: weinig botsingen met hoge 
energieeveretracht veroorzaken "blaren" op de virtuele bron. 
Dit zijn deeltjes die .. lver bui ten de andere componenten te
recht komen, en die we verantwoordelijk achten voor de 

TJ.""1/z paradox. 
Het doel van dit onderzoek is dan ook dit qualitatieve 

beeld van een geleidelijk verVormende virtuele bron te quan
tificeren, in het bijzonder om te zien or de zeer gedetail
leerde meetresultaten [1,4,5] begrijpelijk zijn uit dit model. 
Uit deze experimenten blijkt dat de intensiteit van de bun
del en de schalingawetten zeer goed bij het model aansluiten. 
De langsverdeling blijkt redelijk te beschrijven met een Boltz
mann-verdeling, eventueel met Hermite-polynomen als vorm
factoren (5]; ook de langstemperatuur blijkt redelijk te klop-. 
pen. De dwarsverdeling blijkt goed beschreven te worden met 
twee Boltzmann-componenten ~J. De blaren zijn in het expe
rimentpiet te onderscheiden van strooiing aan achtergrond
gas. 

13 



4. Botsingen 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we de invloed na van botsingen 

op de virtuele bron. Eerst beschr~ven we de numerieke aan

pak door de nadruk te leggen op het effect van één botsing; 

daarna gaan we in op de representatie van de optredende 

verdelingsfuncties. Tenslotte geven we een beschr~ving van 

het botsingsproces. 

4.2. Numerieke aanpak. 

We hebben gezien dat de virtuele bron alleen verandert 

door botsingen. Deze verandering wordt beschreven door 

vergel~king 2.4.3, die kan worden gelezen als het tweede 

moment van een vergel~k~ng 

d /; ( ~) = _!;_ /~ois/nf/5 lerHt // = /~ · -1 ( ~ ( 'l.)) 
dr. u Q' u 

Y. ~.:1. 

-1 
'1. f"-) = tl·? f'. z. 2. 

waarin de verandering van de virtuele bron verdeling f~(r) 

wordt bepaald uit de botsingsintegraal h(v~(r)), de inte

graal over alle niet genoemde parameters, namel~k de langs

snelheid en de botsingsvector. We hebben geen pogingen ge

daan, de samenhang met de Boltzmann-vergeljking af te leiden. 

Vergel~king 4.2.1 kan ook anders worden gelezen: 

Hierb~ is h de verandering van de genormeerde verdelings

functie f,z(r) ten gevolge van botsingen in de 't~dAt. 

We k~ken steeds naar hetzelfde ensemble van S moleculen. 

Voor voldoende kleine ~t geetf h het effect van één bot• 

singsversch~nsel binnen deze verzameling. Voor de numerie

ke oplossing hebben we gekozen voor een Monte-Carlo simu

latie, waarb~ we S zodanig kiezen dat we in principe alle 

botsingen achtereenvolgens in rekening brengen. Deze-bot-



singen worden gesimuleerd door aselecte trekkingen uit de 

betreffende verdelingen, waarb~ zowel de nauwkeurigheid 

uls de rekent~d bepaald worden door de ensemblegrootte S. 

.:iS 

We starten het gas met geschikte beginvoorwaarden, en kunnen 

dän de verandering van,: alle belangr~ke grootheden bestuderen. 

Het gaat daarb~ vooral om de verdeling van de virtuele bron, 

die als histogram wordt b~gehouden. We kunnen nu de verande

ring h van de verdeling f~(r) schr~ven als 

Hierin is a de kans dat de gekozen t>otsing tussen twee deel

t.jes op posities r1 en r2 in Cie virtuele bron met bo"tsings

vector ys,$0) optreedt. De vergeljjking zegt in feite dat b~ 

~lke ·botsing in de simulatie een oppervlak a, schaalgroot

:neid Vàn de simulatie, uit de virtuele bron wordt ver\v~derd 

trp de posities rï en :r2., en wordt toegevoegd op de posities 

:r~1' en r2', afgeleid uit de deeltjessnelheden na de botsing. 

Voor de details van de botsingskinematica :zie appendix A. 

A;angezîe.n we vooraf' 41 t vastleggen., en de bot.singskans af

~hàngt van de :relatieve:..::snëlheid van de botsende deeltjes en 

ld:us niet vooraf bekend is., :zal ni-et steeds gelden a=1 /S. 
-W'el geldt deze :relat:ie voo:r de gemiddelde a. 

::tn :ht:ft 'Jl-:e:rvolg sp::reke:n ;we dan ook n:i:et o-ver een verdeling van 

:a'an~tall.en., maar :over een kans>rerdel:ing.. We kunnen nu een 

:s~ha.-tti:ng .nrake:n ·van :d·e v.e:rwaclrte ::rui:s :: om :in een sirnul at ie 

waarblj fte vi:rtu:e::L-e ·n:ron i:n 1E llnkj:e.s 'Verde-eld wordt een ruis 

'V"~n :m:.i:ntte::r ita;n T% ::p-e-r ::b.:ok;j e "t-e kr~jgen., lilo-eten we 500 , 000 bot

lS.i:ngen ·u:i 1;-vo:e.'!'en .• 



4.3. De verdelingsfuncties. 

De snelheidsverdeling. 

We veronderstellen dat de verdeling van langs- ,,·en dwars

snelheid onafhankel~k z~n. We kunnen de verdeling dan schr~

ven als produkt van langs- en dwarssnelheidsverdeling. We 

benaderen de verdeling van de langssnelheid door een Boltz

mann-verdeling waarvan de breedte steeds gegeven wordt door 

de langstemperatuur die per botsing wordt aangepast op grond 

van de energiebalans. De dwarssnelheidsverdeling wordt b~

gehouden in histogramvorm, zodat we steeds de momentele ver

deling kennen. De beide genoemde benaderingen worden in re

del~ke mate gesteund door de experimenten [1,5]. 

De botsingsvector. 

De verdeling van de botsingsvector is een homogene ver

deling over een cirkelvlak met straal bmax, zodanig gekozen 

dat het totale oppervlak gel~k is aan de(total~ notsings

doorsnede voor hoeken groter dan een gekozen ~in , die onge

veer gel~k is aan de golfmechanische grenshoek (Apl'e"d,·x C) 

Voor aselecte trekkingen uit de aiverse verdelingen zie ap

pendix B. 



4.4. Het botsingsproces. 

Volgens een algemeen formalisme voor de beschr~ving van 
tweedeeltjesbo~singen (de enige die we meenemen) wordt het 
aatal botsingen d1

..2 N.sc in een volume d3 r van deeltjes van 
soort 1 met dichtheid n1(r) en snelheid v1 verdeeld volgens 
f1(~1)d3v1 met deeltjes van soort 2 met dichtheid n2(r) en 
snelheid v2 verdeeld volgens f2(v2)d3 v2, waarb~ de botsing 
een afbuiging over een ruimtehoek~tot gevolg heeft, gegeven 
door het volume dat de differentiële Dotsingsdoorsnede 6'(.n.)cf2_n. 

in het beschouwde t~dsinterval dt schoonveegt: 

We bek~ken deeltjes van één soort, dus f1=f2=fv, n1=n2 en 
n1n2=~n~, waarb~ de factortervoor zorgt dat we de bot
singen niet dubbel tellen. 

· In de ~~d dt verplaatst het gas zich over een a:rstanó. 

dz=udt. Voor de differentiële botsingadoorsnede geldt 

2 2 /, )2 ( Y') 
tSd J2. = .tel tel yJ -= 7l ~11K o/ {6/hlx d ~7T 

We ·stellen b=Î· 6ma"' , en interpre~eren d/::~d/, 0f1'<1 als 
een verdelingst.unctie ~ y)d/, en d/,, 05'/<271" als ve.r:·de
lingst'unctie fp(l.f)dt(J. Vervolgens ilJ.teg:reren we over een 
volume ter plaatse r dat N deeltjes bevat en zo klein is, 
dat we alle grootheden constant mogen veronderstéllen bin
nen dat volume. Het resultaat is 

cl~/#= j mt .. "'J! rt;_,_t,J b. JtritJfr rV.Jj ~~tf')djt c1k cfsai;P 

De dichtheid gedraagt zich volgens 2.2.1, als 

~ -2 
/Jl(~) = /!0(2o/) 

ter~l volgt uit het gedrag van een botsing, als gestëid 

in appendix C: ~ 

:J I c 6)13 I L l- '.3 

~q.r ;;::: s. st' (~To (~I 



We gebruiken de schalingsgrootheden uit het relaxatiemodel 

(cf. 2.3.18, 21 en 22). 

Met g=J'"· tSLAlt: en Y=Nsc/N vinden we dan 

/9 = .t. 73' r)j z:: -d.; ttv:Jd}; /cV;Jct't? ( Y'J)~ _{;~«'y 
In de simulatie betekent elke aselect getrokken botsing de 
benadering van alle verdelingsfuncties door delta-functies. 
Een keuze v1=v1i betekent fv(v1)=~(v1-v1i) en analoog voor 
de andere botsingsgrootheden. Integratie over de snelheden 
en de botsingsvector geeft 

Verdelen we het interessante4-gebied, dat zich uitstrekt 

.18 

van -z:., tot Z:N', in N intervallen ~~' dan geldt voor elk inter
val 

/ }3 -=ï 
a = .Y.:: .t.13 6 l ç A ~. 

.. . . 'I ' 'i. .l.f. 
waarmee de coefficient a uit ~~is vastgelegd. 
Om technische en historische redenen leggen we de interval
grenzen zodanig dat ~-1A < geljjk is voor elk interval. 

'"$t· / / ) 
.P-2' ~ = I -t; -2c~ ~ == -L(- --...., A ,A/ ~D ~N' 

'>t'-t 

l I /) h ~ = ~13C;t; (~-?; f 
Opmerkingen: 
1. In werkeljjkheid voeren we om rekentjjd te besparen in elk 
interval M botsingen uit. Bovendien nemen we bjj elke trekking 
van de snelheden K botsingsparameters, zodat voor elke botsing: 



2. Bovenstaande keuze van intervalgrenzen levert een 
. vaste ensemblegrootte op. Een nadeel wordt gevormd door 
het feit dat de intervallen in het begin erg dicht b~ 

elkaar liggen, zodat een zorgvuldige keuze van het start
punt ~0 van belang is. Een te kleine waarde van ~o bete
kent zowel, dat een onevenredig groot gedeelte van de re
kentijd voor het minder interessante continuÜm-gebied 
wordt gebruikt, als een beperking van de bereikbare nauw
keurigheid bij hetzelfde aantal intervallen. Een geschik
t~tartwaarde is ~0=1. Stellen web~ wijze van voorbeeld 
J"~3 =1, dan vinden we bij -;"p>> -,;o een ensemblegrootte 

5 = : -== ~o /VMK 
" ~-J36 



5. Programmatechniek. 

5.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk brengen we de theorie uit de voorgaan
de hoofdstukken over in programmavorm. We beginnen met de 
prograrnrnastructuur. Vervolgens houden we ons bezig met het 
concept histogram en de representatie van de virtuele bron 
in histogramvorm. 

5.2. Prograrnrnastructuur. 

Het programma bestaat in essentie uit een drietal elkaar 

omsluitende iteratielussen (geneste loops),.in schematische 
vorm weergegeven in rig. 5.1. In de buitenste loop, dieN 
maal wordt uitgevoerd, wordt in elke slag een interval door
lopen. Alle-z; -afhankelijke berekeningen zijn in deze loop ge
concentreerd. Dit zijn met name de bepaling van de interval
grenzen en de berekening van de transformatiefactor tussen 
virtuele bron en dwarssnelheid. Binnen deze loop bevindt zich 
een tweede, die ~~~ keer het gokken van de sn~eden voor z:ijn 
rekening neemt. Uit de gekozen snelheden wordt het effect van 
de botsing bepaald. Hiermee wordt de derde loop gestart, ·:" · 
waarin K maal een botsingvector wordt gegokt, de nieuwe snel
heden berekend en de wijzigingen op de verdelingen geaccumu- ·. ·' 
leerd. Vervolgens worden de geacclli~uleerde wijzigingen aange
bracht_ in de verdelingen. Voor de langssnelheidsverdeling be
tekent dit een aanpassing van de temperatuur, voor de virtu
ele bron een aanpassing van het histogram. Tenslotte wordt in 
elk interval nog de dwarstemperatuur bepaald door middeling 
over het~istogram, en schrijven we de belangrijkste groo~heden 
naar het achtergrondgeheugen van de computer, om latere be
werkingen op de data mogelijk te maken. 



Voor een executie van het programma met N=200, M=500, 
en K=20 bedraagt de rekent~d per botsing gemiddeld 
1.2 msec. B~ lagere waarden van K loopt dit op tot 
ca. 1.5 msec. 

START 

INITIALISATIE 
IV 

/ 

Ir .. 

BEPAAL INTERVAL EN Loop $. 

TRANSFORMATIEFACTOR IJl x 
111 

./ ... 

GOK SNELHEDEN Loo~ .! 

BEPAAL BOTSINGSEFFECT a /1>< 

' , 
' , 

GOK BOTSINGSVECTOR Looi' 3 
AFBUIGING Kx J Ij\ •I' 

ACC. WIJZIGINGEN 

'" ' 11 , 

WIJZIG VERDELHIGEN 
'I " 
~~ 

BEPAAL DWARSTEMPERATUUR 

BEWAAR BELANGRIJKE DATA 
~ ' il , 

-
BEËINDIGING 

STOP 

Fig. 5.1. Programmastructuur 

.21 



5.3. Representatie van de virtuele bron. 

We hebben gezien dat ae virtuele bron alleen verandert 
door botsingen. Om inzicnt te krjjgen in de transformaties 
die nodig zjjn voor de opslag van de vir~uele bron in his-
togramvorm, bekijken we eerst een botsingaloze expansie. De 
verdeling van de dwarssnelheid is een Boltzmann-verdeling. 

-2 1:1. - {::; / 
;; (J:t.) = --"2 e 
'.1 o<..J. 

Tie geometrische afkoeling is hierbij te vinden in de karak
teristieke dwarss~elheid 

waarin ~~ 0 de karakteristieke dwarssnelheid ter plaatse 
8=z0 is. We introduceren de gereduceerde virtuele bron 

} 

en krijgen de verdeling 

0 ~ f< 0D • 

De belangrijkste grootheid van een deeltje is zijn energie. 

In termen van de gereduceerde virtuele bron komt de dwars
energie overeen met het kwadraat van de positie~. De ver-

. 2 
deling wordt met q= f 

5:3. f. 

5'. 3. 2 

~3.3 

s: 3. ~ 

Door het oneindige domein van q kunnen we de verdeling niet 
direct in histogramvorm opslaan. We moeten of de verdeling 

afsnijden bij een nader te bepalen~mq~ ' of transformeren naar 
een variabele met een eindig domein. De eerste methode is in 
dit geval minder bruikbaar, omdat we door het afsnijden deel
tjes weggooien, en wel die deeltjes die we verantwoordelijk 
achten voor de Ti~1/z paradox. Om dit te vermjjden zouden we 
~~x onaanvaardbaar hoog moeten nemen. We kiezen dus voor de 
tweede methode. De meest voor de hand liggende transformatie 
is die naar een homogene verdeling op het interval (0,1). 
Deze heeft echter het nadeel dat het laatste interval, beho-
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. .. 
rende b~ hoge energleen, door de steile afsn~ding gemakkel~k 

kan ontploffen. We kiezen daarom voor een verdeling die een 

kleine afgeleide heeft in het kritieke gebiea., (q~). De trans

formatie is 

en de verdeling wordt 

De cumulatieve verdeling wordt gegeven door 

3 
;: (o) = er . 
tr 

s: 3."" 

Deze functiekeuze is willekeurig; het is mogel~k dat een an

dere keuze beter uitvalt. 

Brengen we nu het et·fect van botsingen in rekening, dan 

zien we dat de dwarstemperatuur langzamer afneemt dan gegeven 

wordt door de geometrische afkoeling. Als we de transformaties 

hetzelfde nouden, vinden we de b~behorende verbreding van de 

virtuele bron terug in de verdeling vano. Stellen we om de 

gedachten te bepalen weer een enkele Boltamann-component als 

snelheidsverdeling, dan zien we dat de verdelingen van q en 6 

eruitzien als { "'<t.olo)Z 

(

o( ~ 2 - o(...L ~ tjr 
((t)df; ~oë:c) e d'f 

/_oi..J.o2~\.2 

(

0( 2,\.2 3( ~..J..~;-1 
/.-cd") do== 3 ~o ~ 

0

) () ot o 

De transformatie van ~ naar q wordt 

11.~ )t 
'J = (oûo ~o 

gegeven door 

s-. 3...9 

f): 3.1o 

De verdeling van ö is geschikt om in een histogram op te slaan. 

We hebben daarb~ de keus tussen het bewaren van de differenti~le 

of de cumulatieve verdeling. Het opslaan van de dirrerenti~le 

veraeling heeft het voordeel dat we eenvoudig w~zigingen kun

nen aanbrengen; aselecte trekking daarentegen is wat minder ef-



ficiën~. Bij opslag van de cumulatieve verdeling ge~dt het 
omgekeerde. We kiezen voor de laatste methode. 
Volgens appendix B wordt aselec~e trekking uit een verdeling 
uitgevoerà door inversie van de cumulatieve veraeling, aie 
b~ een histogram slechts in een beperkt aantal punten, de 
hokjesgrenzen, bekena is. In ait geval komt de inversie van 
de verdeling neer op het zoeken van de oplossing van de ver
gel~king 

r ( o) - ~Au:l>o~ = o 
(j 5:3. :!2 

J 

ç_ ~ 

/ 

/ 

/ 
/ 

.-fA,.YJ0/-1 ", 
_ .... , -:: 

"' ------;- -r ... !t 
t) 

0 VI ~ 3. ..$; z 

Fig. 5.2. Aselecte trekking uit een histogram. 

Kiezen we voor het aantal equiaistante ~-intervallen N een 
tweemacht, dan is een in l.t::rvalhal veringsproces d·e eenvoudig
ste methode om het gewenste hokje te bepalen (~log N slagen). 
Het aantal hokjes van het histogram is enerzijds begrensd door 
een te geringe nauwkeurigheid als we teveel hokjes kiezen, 
anderz~ds een te gering oplossend vermogen b~ te weinig hok
jes. Een goede keuze is 16 of 32. We kunnen nu de energie q 
berekenen door het midden van het aangewezen hokje te ge
bruiken als basis voor de transformatie. Dit bl~kt echter 
een ontoelaatbare afw~king te geven in de energiebalans. 
Daarom kennen we aan elk histogramhokje een energie toe die 
gelijk is aan de gemiddelde energiê van alle deeltjes in dat 
hokje. We veronderstellen dat alle deeltjes in een hokje een 
energie hebben die gelijk is aan die gemiddelde energie q;, 



~ 
en kennen aan elk deeltje een snelheid Nq. toe. 

i. 

De fractie deeltjes in het ie hokje wordt gegeven door 
..L 

N 

~ = ./ (_(o-)clo = Ç(;·)- 1;.(~1) ~ 
' t-1 

k 
De gemiddelde energie die bij het hokje hoort wordt bepaald 

door 

{ 

.IV ; f:! ft{q}t{_(o) ció 
IV 

Deze gemiddelde energie wordt bij de initialisatie ingevuld 
met een gegeven verdeling en tijdens het proces bijgehouden. 
Bij een botsing met effect a waarb~ een deeltje uit hokje nr 
i betrokken is, voeren we een fractie a aan deeltjes af uit 
het betreffende hokje, en een energie a.qi. Het hokje j waar 
het deeltje na de botsing terecht komt kan of worden bepaald 

door de transformatie 5.3.6, èf door een zoekproces in de ta
bel met intervalgrenzen, analoog aan het proces b~ de trek~ 
king. Daarb~ wordt de nieuwe inhoud van het hokje gegeven 
door 

hj = hj+a 

en de gemiddelde energie van het hokje door 

q!=(h.q.+a.q)/h! 
J ç t ) 

waarbij q de energie van het deeltje na de botsing is. 
Voor beide botsende deeltjes slaan we zowel de correctie op 
de verdeling als de correctie op de energie apart als histo
gram op. Na een aantal bot singen worden de verzamelde wijzi§ i.-· 
gingen aangebracht in de verdeling. Door dit mechanisme 
wordt de energiebalans exact b~gehouden. 

We kunnen eventueel een verrijning aanbrengen in het trek
kingsmechanisme door niet de gemiddelde energie in het hok
je te nemen, maar een interpolatie binnen het hokje uit te 
voeren. Daarb~ verliezen we echter de exacte energiebalans. 

s: 3. :t3 

5.3.15 

5.3.16 



6. Testresultaten 

6.1. Inleiding 

Om het programma voor de computersimulatie te tes

ten voeren we een aantal controleberekeningen uit. De

ze omvatten een controle op het constant bl~ven van de 

vorm van de dwarssnelheidsverdeling in een evenwichts

toestand, een meting van de relaxatiet~d b~ diverse 

temperatuurverschillen, en een vergel~king van het 

temperatuurverloop in de simulatie met het voorspelde 

in het overgangsgebied. 

6.2. Controle van de dwarssnelheidsverdeling. 

In een niet-expanderend gas worden aanwezige tempe

ratuurverschillen genivelleerd. B~ gel~ke temperaturen 

is de verdeling een Boltzmann-verdeling, waarb~ alleen 

nog een hoeveelheid ruis optreedt. Fig. 6.1 en 6.2 ge

ven het resultaat van drie tests, waarb~ langs- en 

dwarstemperatuur op een gel~ke waarde geinitieerd z~n. 

De ruis in de temperatuur is iets hoger dan verwacht 

op grond van het equivalente ensemble S=1/a. We w~ten 

dit aan het trekken van meerdere botsingsparameters 

b~ één snelheidskeuze. Hetzelfdegeldt voor de ruis in 

de verdelingsfunctie. 

6.). Meting van de relaxatiet~d. 

Een geschikte controle op het correcte gebruik van 

de afbuigfunctie is de meting van de relaxatiet~d b~ 

diverse temperatuurverschillen. In alle gevallen bl~kt 

de theorie een goede beschr~ving van de relaxatie te 

geven. Resultaten van telkens twee metingen z~n gege

ven in de figuren 6.), 6.4, en 6.5. Elke test is slechts 

nauwkeurig in een beperkt energie-interval. Wanneer we 

dit niet in het oog houden, komen alle deeltjes in één 



hokje van het histogram terecht, zodat het oplossend 

vermogen te klein wordt om zinvolle interrnatie te ver

kr~gen. 

6.4. Het temperatuurverloop in de expansie. 

In de simulatie van het expansieproces houden we 

steeds de langs- en dwarstemperatuur in het oog. Deze 

bl~ken zeer goed overeen te komen met de ~heorie uit 

het overgangsgebied, zoals bl~kt uit vergel~king van 

de resultaten in fig. 6.6 met de oplossing (fig. 2.3) 

van de differentiaalvergel~kingen 2.3.23 t/m 2.3.~5. 
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7. Opbouw van de virtuele bron. 

7.1. Inleiding. 

Bij het afsluiten van dit manuscript is de analyse 
van de met behulp van de computersimulatie verkregen 
resultaten nog niet voltooid. We geven enige eerste 
resultaten, eerst over de blaarvorming en de energie
bijdrage van de diverse componenten van de verdeling 
van de virtuele bron, daarna over de vorm van de ver

deling. 

7.2. De staart van de verdeling. 

Fig. 7.1 geeft de deeltjesfractie in de "staart" 
van de virtuele bron verdeling als :functie van de ... 
positie~ in de expansie. Onder de staart van de verde
ling verstaan we alle deeltjes met energie q>8.3, dwz 
dat de deeltjes in de staart meer dan 8.3 maal zoveel 
energie hebben als wordt aangegeven door een geometrisch 

afkoelende temperatuur. Figuur 7.2 laat de verde.ling 
zien van de totale dwarsenergie over de staart en de 
rest van de virtuele bron. 
Uit de figuren bl~kt, dat de keuze van de histogramre
presentatie van de virtuele bron een ongelukkige is. Een 
andere keuze is nog ondernerp van studie. 

In fig. 7.3 is de temperatuur van de rest van de 
verdeling uitgezet als :t·unctie van de pos i tie -z:. We zien 

dat de temperatuur duidel~k sneller daalt dan ~1/z, zo
dat de gegeven verklaring voor de T.l,."1/z-paradox correct 
blijkt. 

7.3. De vorm van de virtuele bron. 

Voor s<1 bl~kt de virtuele bron goed beschreven te 
worden door een Boltzmann-verdeling. Voor grotere ~la
ten de figuren 7. 'J t/m 7 ."'f de evolutie zien van de vir-



t.ueLe:c hro:n op e·en. antaL p:o1d:ti:es= verderop:: in_ dè expan:-

s:ie •. We. c:.onstat.er:en d;at:. dB. experiment-elE-:: conclusie: [JJ:. 
- de virtuele: ~on is teé hes-ehrijyen door.:- twee: Boltz~

mann- cromp:onenten- - do:or: d:'e: ongelukkig_e representatie~ 

n.iet. geto:e:t.st kan~ worden •. Pogingen t-ot· een kl:einst-e 

kwadraten aa..llpass.ing o-p g):'ond:. van. een. derg_~ljjke. vorm--

functi-e bleken. fud.erdaad tot·. misiukking_ g~doemd •. 
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8. Conclusies 

Met de gevolgde methode is het mogelijk gebleken, 
inzicht te krijgen in de evolutie van de virtuele bron 
tijdens de expansie. Door de vergaande schaling is in 
wezen slechts één executie van het simulatieprogramma 
nodig. Deze executie vereist voor een voldoende nauw
keurigheid ca. 45 minuten rekent~d op de Burroughs 
B7700 installatie van het TEE-rekencentrum (kosten 
ca. f 2000,--). De verkregen resultaten zijn opgeslagen 
en worden nog nader geanalyseerd. 

Een aantal verf~ningen kunnen nog in de simulatie 
worden aangebracht: 
- onderzoek ten behoeve van een betere keuze van de 

histogramrepresentatie van de virtuele bron. 
- onderzoek naar de vorm van de langssnelheidsverdeling 

door ook deze in histogramvorm op te slaan. 
- onderzoek naar de mogelijkheid om correlatie tussen 

de langs- en dwarssnelheidsverdelingen te ontdekken. 
Aan de eerste van de genoemde verf~ningen wordt momen
teel gewerkt. We volstaan met een referentie [5] voor 
de experimentele basis van de andere verfijningen. 



Appendix A Botsingkinematica 

We gaan uit van twee snelheden langs een stroomlijn 

v#1 en vb2 , twee snelheden dwars op de strooml~n vi1 en 
v~2 , en de hoekX tussen de dwarssnelheden (de absolute 
oriëntatie van de dwarssnelheden is niet van belang). 
We nemen de z-as als stroomlijn en stellen 

--

~ ... ~ 
Transformatie naar de relatieve snelheid g=~-v2 en de 

somsnelheid s=v, +v.:l < jacobiaan 2) levert 

~ :1 1- ~2 {4., t' 
~ -j'= = - J2. 2 .r~J s = h.-2 st-k} J 

~:t- ~2 ~1 f. ~2 

~ 

Na strooiing houden we een vector g' over. De snelheden 
~ -"' v; en v_2 volgen na terugtransformatie met de uiteraard 

_... 
ongewijzigde s: 

r:: - f ( s t:.j') 
~ 

...\ 
De componenten van g worden gegeven door A.2. We trans-
formeren naar bolcoÖrdinaten, waarbij de goniometrische 
verhoudingen volgen uit de cartesische coÖrdinaten. 

A.1 

A.2 

A.3 

A.'t 

A.s-



Om de strooiing gemakkel~k te kunnen uitvoeren gaan we 
over op een coÖrdinatenstelsel waarin de relatieve snel
heid langs de z-as ligt. Daartoe draaièn we eerst over 
een hoek"Y'om de z=z'-as. 

jJ"~-n? .r~y 

jU) I(_ 

= A-1 
0 0 

Vervolgens draaien we over een hoekf om de y'=y"-as. 

= A.8 

Nu gaan we strooien; dit levert een vector g'=(g~"'g;",g~ 11 ). 
De strooihoek f heeft een isotrope verdeling en dus een 
willekeurige referentierichting. We kiezen de x"-as. 

Terugdraaien over 1t om de y"=y'-as geeft 

0 

/ = 0 :1 0 .::. Ir"' A.1o 
-Sth? () UJ? i · I 

-~x" StMf _,.i 2 ~ CtPf 

Tenslotte draaien we terug over f om de z'=z-as 

I !x~' wy4f>? r ,;" ft4.pU7?-l;'' ;~ ~ 7)( &>Jb -SU.~ 
I y; 11 UOf f ~ Jl' -+ f~ ,, .ftA;? lts." Jt-' .., j; _,,a> y A. ft ,, .::: s~y- -&"?~ -
I / / . 

/2 0 0 /2"' un~- /x"" .fu,? 



Het resultaat is: 

r~ -#wyen?wJ t-cn#.rvi[ CEJ~-.-o~Jf.-o~y4u, ~ 
;:. j s~ I a? 1 aif ft..'jl-- .f-wl fû.'! fti. y -f /.Jtit I /.Jw."y Céo p 

en#&PIJ - --ou~lûJ_rl4t~? 

Deze formule wordt gebruikt voor de berekening van de 

Cartesische coÖrdinaten vang'. g, ;zen Jb volgen uit de 

gegeven g met de transformatie A.6; ~en ~ z~n gegeven 

strooihoeken. 

De energieoverdracht van de langs- naar de dwarsrich

ting bedraagt 

A.12 

A . .13 



Appendix B Aselecte trekkingen 

We hebben gezien dat alle aselecte trekkingen moeten 
worden gedaan uit de betreffende verdelingen. We onder
scheiden drie typen: -De botsingsvector; wordt getrokken uit een homogene 

cirkelverdeling 

- De langssnelheid wordt getrokken uit een Boltzmann-

_(~)2 
e cl t;; 

,) 

verdeling 

- De dwarssnelheid wordt getrokken uit een histogram. 

Om de botsing volledig te berekenen hebben we de rela
tieve orientatie van de dwarssnelheden nodig. Dit be
tekent dat we ook de hoek tussen de dwarssnelheden moe
ten gokken. Dit kunnen we eenvoudig doen door te trekken 
uit een cirkelverdeling en de afgeleverde straal te ne
geren. 

Al deze typen moeten worden afgeleid uit een ter be
schikking staande procedure RANDOM, die aselecte trek
kingen aoet uit de standaardverdeling 

O~X<~ 

Algemeen geldt voor de transformatie van een verdeling 
fy(y} naar een verdeling fz(z) van een nieuwe onafhan
kel~k veranderl~ke z(y) 

We zoeken een transformatie naar x(y), zodanig dat 
fx(x)=1, waarbij het domein van y op het in~erval [0,1) 
wordt afgebeeld. 

.8.:f 

8.2 

83 

B.'/ 



f (j(x)) /'!t~N/ = _f 

j' x 

fi;t)=-/;/t;t)d;t= /clx~ x 

~l~) j r----------::::::=:oor 

t 

Fig. B.1. Aselecte trekking door inversie van de cum. verd. 

We zien, dat we een willekeurige verdeling kunnen 

transformeren naar de standaardverdeling door inversie 

van de cumulatieve verdeling. Een aselecte trekking van 

y wordt verkregen aoor 

y:=F;1 (RANDOM) 

Voor trekkingen uit een cirkelverdeling kiezen we om 

efficiëntie-redenen een andere methode. We hebben met 

de hoek ~nodig, maar de sinus en de cosinus van die 

hoek. Om deze goeakoop ar te leveren gokken we een punt 

(x,y) in een vierkant dat de 

eenheidscirke1 omsluit, en 

berekenen de straal r, waar

b~ punten buiten de cirkel 

worden overgeslagen. De si

nus en de cosinus worden nu 

eenvoudig gegeven door 

cosy; =x/r en sin ~=y/r. Het 

rendement van de gokken be

draagt r/4>78%, wat ruim

schoots opweegt tegen een 

aparte berekening van sinus 

1 

-.i 

FlG- 1l.:t. A sE LEert: 
/.REkkiNG U// .éE"/V 
c/.R k ~L J/E/?..lJ E L//IIG~ 

B.7 

8. ,6' 



en/of cosinus uit de gegekte hoek. 

Trekkingen uit een Boltzmann-veràeling dwingen tot een 

soortgel~ke dubbele verueling: de CQ~ulatieve verdeling 

is de errorfunctie, waarvan de inv~rse niet beschikbaar 

is. We brengen ook hier een tweede identieke verdeling 

Na overgang op poolcoÖrdinaten kr~gen we twee verdelingen 

die beide inverteerbaar zijn. 

Het feit dat we b~ de transformatie B.9 de sinus en de 

cosinus van de hoek nodig hebben, suggereert een trans

formatie naar een cirkelverdeling. De transformatie is: 

. 2 

V- I - i/ / A :1 
.I /_-"J A • 0 .... -~ $ = -2 ~ 1 .) ", = e 

1 
., 

.,{ (h) ,çt;P) CÓl elf? = ~1. :ET di dpJ 
De inversie van het domein van r is door de homogeniteit 

van de standaardverdeling niet van belang. 

Na de terugtransformaties z~n x en y twee onafhankelijke 

trekkingen uit een Boltzmann-verdeling. 

Voor aselecte trekkingen uit een histogram z~ verwe

zen naar paragraaf 5.3. 

Opmerking: 

Er is een alternatieve techniek om te trekken uit een ge

geven verdeling fy(y). Hierb~ wordt getrokken uit een nu

numeriek aantrekkel~ker verdeling gy(y), waarna aan de 

gebeurtenis een gewicht fy/gy wordt toegekend,(importance 

sampling). Deze techniek wordt in het prograrmna niet toe

gepast. 

8.cf 

B.g 

8 . .:/o 

8. :f:f 
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Appendix C Het gedrag van een botsing. 

In de klassieke mechanica hebben we moeite met het be
grip totale botsingsdoorsnede, omdat de deeltjes ook op 

grote afstand nog invloed op elkaar uitoefenen. De pro
blemen treden op b~ grote botsingsparameters, dus b~ 
kleine afbuighoeken. In dit gebied wordt de afbuiging be
paald door het lange-afstandsdeel van de potentiaal, dus 

-6 . door de Van der-Waals term -c6r • Berekenlng van deze 
kleine-hoek strooiing [6] geeft 

~a , ) :1 s- I/ c 6 / - 6 .L 
1/(~j.; = _ -;r ~j' 2 -6- " /= ~"'n C. 2 

We zien dat de botsingsparameter in deze afbuigfunctie 

schaalt met de botsingsparameter borb van de orbiting
baan [1]. 

. Y/ 

__(ëtt (j); (:1/f) . _ ( C2 
6 ST(_i_) 7J( ~.tJ = 1l(6~) = - 36 6"~ c. 3 

B~ zeer kleine hoeken treedt een fundamentele afw~king 
op. Uit de onzekerheidsrelatie bl~kt, dat afbuighoeken 

111"l<"h~gb niet zinvol zijn. We snijden de afbuigfunctie 
dan ook af op het grenspunt I~ 1=1/ugb • Met introduc-g . ( g 
tie van de Bernsteinparameters 

Voor Argon-Argon botsingen geldt 

L /~ 
2.. - -"'j'o:f K ..-6~ - ~-

C.y 

C.> 

c.6 



Gezien de zwakke K-afhankel:ijkheid en ten behoeve van 
schaling stellen we 

voor alle K. Dit is correct voor K~0.04 .. 
Voor de totale botsingsdoorsnede kunnen we nu met behulp 
van C.2 en ~.2.6 schr:ijven 

6 J~ -% 
rr6~x = 5:56 7T{J~} ~) 

De in C.3 optredende schaling bl:ijkt ook te gelden voor 
kleinere botsingsparameters [7]. De afbuigfunctie voor 

Argon-Argon botsingen is, met x=b/borb' 

tJ = 1T-I. 6 S" x- o.2s-x3
- /.oS" Ln ( :::) /l/dil o~ x< :1 

fJ = ~ [ 0 • .76 --k ( .f-x-
6
)- o.oY /::.

6

z ] -vm x> :1 

Deze benadering is naar schatting beter dan 0.02 rad 

50 

voor t#/<271 [1]. De benadering Cc2 voor borb is beter dan 
~ % voor K<0.2. 

In het bovenstaande hebben we de strooiing over zeer 
kleine hoeken verwaarloosd, omdat het energietransport, 

de belangr:ijkste grootheid in dit onderzoek, evenreaig is 
met sin2#, dus met ~2 • Voor nauwkeuriger berekeningen 
kunnen we rekening houden met de eindige waarde van de 
difrerentiële werkzame doorsnede voor deze kleine hoeken. 

In het gebied bg<b<bmax nemen we dan de afbuigfunctie 
evenredig met b;ax- b2 • Deze verf:ijning is niet in het 
programma opgenomen. 
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