
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Kinetische theorie van de elektronen in een zwak geïoniseerd gas

van de Water, W.

Award date:
1976

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/d1725866-a146-4200-9841-63c00097dc44


Technische Hogeschool Eindhoven 

Afdeling der Technische Natuurkunde 

Vakgroep Transportfysica 

"Kinetische theorie van de elektronen ln een zwak geioniseerd gas " 

verslag van het afstudeenverk dat door 

Willem van de !,ater in de ~verkeenheid 

kinetische theorie gedRan is.De 

af studeerdocent \vas dr. ir. P.P. J. M. Schram. 

Met dank aan mijn afstudeerdocent,zonder 

de vele gesprekken die ik met hem had 

was dit werk niet tot stand gekomen. 

Met dank aan Carla die dit verslag getypt 

heeft. 

maart 1976. 



INHOUDSOPGAVE 

1. Inleiding 

2. De Boltzmann-vergelijking 

2. 1. Elektron-elektron en elektron-ion interaktie 

2.2. Karakteristieke parameters 

2.3. Tijdsschalen 

2.4. Relaties tussen de parameters 

3. De botsingsterm J 12 (f 1,f2) ,ontwikkeling,berekening van gere

-duceerde botsingstermen,irreducibele tensoren 

3 

4 

6 

7 

3. 1. Ontwikkeling van J 12 (f 1,f 2) in machten van 9 

3.2. Vereenvoudigingen 15 

3.3. Eigenfuncties van de rotatieinvariante botsingsoperator 18 

3.4. Irreducibele tensoren 20 

3.5. Berekening van de gereduceerde botsingsoperatoren 23 

4. Oplossing van de boltzmannvergelijking 

4. 1. Inleiding 

4.2. Stationaire en uniforme achtergrond ,het veeltijden

-formalisme 

4.3. Instationaire achtergrond 

5. De momentvergelijkingen 

5.1. ·Inleiding 

5.2. Momenten van de botsingsintegraal 

5.3. Momentvergelijkingen voor stationaire achtergrond 

5.4. Konsistentie met de kinetische behandeling 

5.5. Momentvergelijkingen voor instationaire achtergrond 

6. Een normale oplossing voor f 0 en fii) 

6. 1. Inleiding 

6.2. Afleiding van de normaalvergelijking 

6.3. Oplossing van de normaalvergelijking 

6.4. Normering en aanpassing aan de beginkondities 

6.5. De oplossing voor f(i) 
1 

26 

27 

36 

39 

40 

44 

49 

50 

53 

53 

56 

60 

62 



7. Enkele uLtbreidingen , suggestLes voor verder onderzoek 

7. I. Inleiding 

7.2. Een uitwendig magnetisch veld 

7.3. Onderlinge wisselwerking van geladen deeltjes 

8. Evaluatie 

Appendix I OntwikkelLng van de botsingsintegraal 

Appendix 2 De berekening van J~ 

Appendix 3 Twee eigenschappen van J
0 

Symbolenlijst 

Literatuurlijst 

66 

66 

7'2 

79 

81 

89 

93 

95 

100 



-I-

I. Inleiding 

In de sektie schokbuizen van de vakgroep transportfysika worden zwak geÏoni

seerde gassen bestudeerd die bij hoge machgetallen in de schokbuis ontstaan. 

Onze belangstelling voor een theoretische beschrijving van het zwak 

geÏoniseerde gas is aan dit experimenteel onderzoek ontsproten. 

Bij een zwak geÏoniseerd gas kan men zich de volgende voorstelling maken. 

Er zijn drie komponenten: de elektronen, de ionen en de neutrale deeltjes. 

De dichtheid van de elektronen, en dus ook die van de ionen, denken we ons 

zo klein dat we bij de peschrijving van het elektronengas in een eerste 

benadering alleen maar rekening hoeven te houden met de wisselwerking van 

elektronen en neutrale deeltjes. Door allerlei oorzaken, denk bijvoorbeeld 

aan een uitwendig elektrisch veld, kan de temperatuur van het elektronengas 

hoger zijn dan die van het neutralen-gas. Nu is de massa van het elektron 

veel kleiner dan die van een neutraal deeltje, bij een botsing met een 

neutraal deeltje zal een elektron dus weinig van zijn energie overdragen, 

Het temperatuurverschil tussen het elektron-gas en het neutralen-gas zal 

daarom slechts langzaam verdwijnen. 

Het doel van het afstudeerwerk was om uitgaande van de mikroskopische 

vergelijkingen, vergelijkingen die ~n detail de wisselwerking van elektronen 

en neutrale deeltjes beschrijven, makroskopische vergelijkingen af te 

leiden waarin de temperatuurrelaxatie expliciet tot uitdrukking zou komen. 

Laat ons de grootheden die betrekking hebben op de elektronen, de neutrale 

deeltjes en de ionen respektivelijk met I, 2 en 3 indiceren. Uitgangspunt 

voor onze beschrijving van het elektronengas ~s de Boltzmann-vergelijking 

die we dan als volgt opschrijven 

Onder verwaarlozing van de laatste twee botsingstermen is door diverse 
I auteurs ) naar een oplossing van deze vergelijking gezocht door de verde-

lingsfunktie te ontwikkelen naar bolfunkties en de botsingsterm ]
11 

{Ç,, Ç
2

) 

te ontwikkelen naar de massa-verhouding !!!! . De argomenten voor het 
i'Mt, 

afbreken van de eerste ontwikkeling waren vaak niet bevredigend, terwijl 

de tweede ontwikkeling eigenlijk nooit konsekwent werd uitgevoerd. 

Het probleem suggereert evenwel een aantal kleine parameters, dat is 

massa-verhouding ~· Jllot't 
, dicht bij evenwicht het Knudsengetal ct,= 

-~ 

""' 
en, bij kleine ionisatiegraad, de dichtheidsverhouding 

Het ligt daarom voor de hand om de verdelingsfunktie en de botsingsoperatoren 
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te ontwikkelen naar deze kleine parameters. Een nadere analyse van het 

relaxatieproces leert ons nog dat in het streven naar evenwicht verschillen

de tijdsschalen te onderkennen zijn. Er kan dan ook gewerkt worden met het 

veeltijdenformalisme dat door Mc.Cune, Morse en Sandri 2) voor het eerst 

gebruikt is bij de oplossing van de Boltzrnann-vergelijking. 

In eerste instantie zullen we de ouderlingen botsingen van elektronen en 

de botsingen van elektronen met ionen verwaarlozen, een ruwe berekening 

leert dat dat wel kan als maar ~; = O (Jo-"), dus bij zéér lage ionisatie

graad. Het blijkt dat de oplossing door toepassen van de ontwikkeling naar 

de kleine parameters en door toepassen van het veeltijdenformalisme in 

princiepe kan worden aangegeven. De ontwikkeling van de verdelingsfunktie 

in bolfunkties blijkt een natuurlijke konsekwentie te zijn van de ontwikke

ling naar de kleine parameters. Deze beide ontwikkelingen vallen overigens 

niet samen. Met nadruk wijzen we erop dat dit resultaat afwijkt van wat 

in de literatuur gangbaar is. Een expliciete formulering van de oplossing 

kan worden gegeven in het geval van Maxwell-interaktie, een interaktie volgens 

een interrnolekulaire potentiaal qtn~ ~-~ , het blijkt dat de relaxatie van 

de verdelingsfunktie naar evenwicht in verschillende orden beschreven 

wordt met behulp van Laguer~e polynomen (die ook hier weer als een 

natuurlijk gevolg van de ontwikkeling naar de kleine parameters verschijnen). 

In de loop van het verhaal zullen we allereerst stilstaan bij de Boltzmann

vergelijking, we zullen daar de verschillende karakteristieke parameters 

en de tijdsschalen introduceren. Dan zullen we de botsingsintegraal ont-

wikkelen naar en iets zeggen over de eigenfunkties van de botsings-

operator. 

Gewapend met de kennis van deze ontwikkeling keren we terug naar de 

Boltzrnann-vergelijking en geven de oplossing aan in het geval van stationaire 

en instationaire achtergrond. Vervolgens wenden we ons tot de momentvergelij

kingen die we in het geval van Maxwell-rnolekulen weer naar een kleine 

parameter ontwikkelen. Door gebruik te rnaken van deze momentvergelijkingen 

geven we dan de oplossing van de Boltzrnann-vergelijking aan. We besluiten 

onze beschouwingen met het geven van enkele mogelijke uitbreidingen van 

de gepresenteerde theorie. 

2) 
z~e lit. [17] 
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2. De Boltzmann-vergelijking 

Zoals al eerder is gezegd zullen we in dit hoofdstuk een wat algemene 

beschouwing geven over de Boltzmann-vergelijking. We introduceren de 

karakteristieke parameters in de beschrijving van het elektronen gas en 

we zullen het kader van aannamen schetsen waarbinnen zich onze behandeling 

van deze vergelijking zal bewegen. 

De vergelijking voor de verdelingsfunktie van de elektronen is: 

Voorlopig zullen we dus alleen maar rekening houden met een, uitwendig, 

elektrisch veld. De interaktie van elektronen met neutrale deeltjes wordt 

gerepresenteerd door ]
1
'2 (Ç. ,Ç2 )de interaktie met ionen door J.

3 
(Ç, J

3
) en 

die van elektronen onderling door jtÇ Ç ) • Het belang van de termen 
11 l I~ I 

] 11 (Ç,J3J en J"(~1 J,J t.o.v. J,'l(Ç,Ja)hangt uiteraard af van de ver-

houding van de dichtheden: 

Elektronen ondervinden van elkaar en van de ionen een coulomb-wisselwerking. 

Een ruw kriterium voor het kunnen verwaarlozen van J,,(Ç,),) en ]
13 

(f,.f3) 
kan dan als volgt geformuleerd worden. 

( /.1 J 

Vergelijk de twee botsingsfrekwenties voor botsingen 1-1 en 1-2 die samenhangen 

met de relaxatie naar lokaal thermisch evenwicht. 

Voor 1-2 botsingen is die: 

Ur1 ~s de thermische snelheid van de elektronen en Q,2 de botsingadoorsnede 

voor 1-2 botsingen. De massaverhouding verschijnt omdat we rekening moeten 

houden met de ineffektieve energieoverdracht. Voor 1-1 is dat op dezelfde 

man~er: 

met Q": l u~ (IJ J 
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In het rechterlid van de Boltzmann-vergelijking ~s dan Jll ct,)C,) ver-

waarloosbaar t.o.v. ]1~((.Ç2 ) a~ 

Karakteristieke getalswaarden zijn: T, = 0( 10
3

1o< J > 
_; 

= 0 (10 ) : 

l~ -A. = 0(1o; ol<MA l·~ Q
11 

= 0 [lo-' 6
...., 2 ) e111 ~ 

n" >> 1o- 1~1of = 1o'
1 

111 IO-to 

een getal dat, globaal, wel overeenkomt met dat in lit.[2J. Indien aan 

deze voorwaarde voldaan wordt dan is zeker ]
13

(ÇnÇ.3) verwaarloosbaar t.o.v. 

J,'Z (~.,'a) omdat J,
3
a,.(,Jnog eens met de massaverhouding gereduceerd wordt 

t.o.v. J
11

(Ç,,Ç,) . We zullen u1 het vervolg van het betoog J"(t,,Ç,) en ]13 (Ç,J~) 
verwaarlozen maar we merken op dat de eis na)) Jo 11 wel een erg zware ~s, 

lil, 
waar in de meeste praktijksituaties niet aan voldaan zal zijn. Let wel 

dat het genoemde k.riterium verband houdt met de energieoverdracht, hetgeen 

de meest konsisteute benadering lijkt, Impuls overdracht geeft uiteraard 

aanleiding tot een minder strenge eis. Het voorafgaande suggereert direkt 

een mogelijke uitbreiding van de theorie: het beschouwen van elektron

elektron botsingen. We komen hier in hoofdstuk 7 op terug. 

Betrek nu alle mikroskopische snelheden ~n de Boltzmann-vergelijking op de 

hydrodinamische snelheid ~z{t)f) van het zware, neutralen gas. Door de 

volgende transformatie in de snelheidsruimte verschijnt dan de invloed 

van een instationaire, inhomogene, zware achtergrond in de vergelijking. 

(I· 2} 

en dus: 

VI 

r = r 

r = f

çcr,I!JJ = 
;JÇ - ~ç 
it. - l>t 

De Boltzmann-vergelijking wordt dan: 

t !=!. \7Ç, - ( ~ ~. + 

- (( !f.. tJ )~z J. yVÇI 

;;~ +- (!th· \1) blz ) . Vv C, 
= J,2 ( Ç, J, ) 

V\ waar de weer weggelaten zijn. 
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We zijn nu in staat om de karakteristieke parameters ~n te voeren en de 

grootte orde van de verschillende termen in het linkerlid van (1.3) aan 

te geven. We noemen achtereenvolgens: 

het getal dat de massaverhouding weergeeft; 

een maat voor de temperatuurverhouding; 

het Knudsengetal, een maat voor de inhomogeniteit in het gas: ~, 

À,
2 

is de gemiddelde vrije weglengte 

tussen twee botsingen van een elektron met een neutraal deeltje, 

L is de makroskopische lengte waarover de grootheden van het gas 

varieren, 

het Machgetal van het zware gas 

een maat voor de grootte van het elektrisch veld. T is de gemiddelde 

tijd tussen twee botsingen voor een elektron, 

• Om iets te kunnen 

zeggen van de overige termen in het linkerlid van ( l. 3) stellen we ons 

voor dat we voor de verdelingsfunctie van het zware gas een Maxwell verdeling 

kunnen zetten. 

waar 

voldoen aan de euler vergelijkingen: 

~hz + V ( n2 ~z) = o 
Î)t 

WI2~Z f ~h'.t t-(~z.V J ~z I + Vto2 :: o (bj c 1.14) ?t 
'JI2 ~ .vT1. 2 -
;,rr t t 3 1i V h'z :0 

Aan deze voorstelling liggen impliciet de veronderstellingen ten grondslag 

dat de zware deeltjes niet beÏnvloed worden door de elektronen en dat de 

beschrijving van het zware gas tot in eerste orde van~2 gerechtvaardigd ~s. 

De eerste veronderstelling is plausibel omdat f, (t( 1 en !!1. (:<. I 
..,'& 

de tweede veronderstelling komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Met behulp 

van (1.4) 

)~&. Ov Ç 
dfo 

kunnen we ons een idee vormen van de grootte orde van de term 

• Als M })/ dan overheerst de konvektieve term in ( /.f.( b) en 
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z 2 

o( M ll.rz J 
L.r 

Is daarentegen f1 ~ I dan is de drukterm belangrijk, en ... 

0 I ~) = 0( u,.: ) 
l Jtt-z 7: L r:L 

Relateren we dan de grootte orde van de termen in het linkerlid van (1.3) 

aan die van ;~ , dan kan het resultaat op de volgende manier schematisch 

r1))1: r:J.,f/G'-1'1' worden weergegeven. ef'-c 

?Ç, 
~. tw~,~.&r. 

y. vÇ, (.El: 
?f- + Wl-

« f. f. LNff. 
f1 S, I: olt{J ~ oft~ ~ 11 

+ ~z 
()~ 

Voordat de tijdsschalen geÏntroduceerd worden is het nodig dat we een 

globale afschatting geven van het energieverlies van het elektron bij een 

elastische botsing met een neutraal deeltje. Een 1 geeft de variabele na 

de botsing aan en 1 is het verschil van de relatieve snelheden voor en 

na de botsing: b = f- ~ ; ~ = !'t -!'1 ; ~ 1 = ~t./ _ !'1 1 
verder is 11 nog 

de eenheidsbissectrice van de hoek tussen 9 en _1 1 
• Dan is de energie-

verandering van het zware deeltje bij een botsing: 

~u. L·s Jlt - 'l; = -~ l "', ...... ~ 
zodat 

neem voor 't gemak y2 :0 dan reduceert zich het bovenstaande tot: 

':'' (IMkilt"" tli_IIIVJ).y,)./~ 2{I-~V~j.v1 
5- ,+ t lo:: -- l&...r.+Wit = -- -

nu 1.s nog 

volgt: 

uz = O(fi 6) met (3 = Q:u zodat uit het bovenstaande 
v, 

de tijdschaal zijn die samenhangt met de gemiddelde vrije 
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tijd tussen 

een bedrag 

energie van 

~12 twee botsingen: 
~ Vr• 

• We zagen dat per botsing het elektron 

0( ,.,, € ~.~r: J aan energie 
1.. 0 t 

het elektron: (~' "T7 J , dan is 

verliest; vergelijken we dit met de 

tz= f.-
2t0 de tijdsschaal 

die samenhangt met energierelaxatie tengevolge van botsingen met neutrale 

deeltjes. Naar wens kunnen we dan nog formeel een tussenliggende tijdsschaal 

invoeren volgens: 

t-, = ç,-' ~0' 

De tijdsschalen die samenhangen met de relaxatie naar globaal evenwicht in 

het gas zijn dan, zoals bekend, met behulp van het Knudsengetal gedefinieerd 

als: 

konvektie tijdsschaal 

diffusie tijdsschaal waarop het gas relaxeert naar 

volledig thermisch evenwicht. 

We zullen van onze theorie eisen dat ze de beschrijving van een quasi

stationaire toestand impliceert. We zullen dus niet toestaan dat het 

elektrisch veld zo groot is dat de diffusiesnelheid van de elektronen 

onbeperkt groeit in de tijd. We kunnen dit preciezer formuleren door 

te stellen dat de energiew·inst van de elektronen in het elektrisch veld 

tussen twee botsingen gelijk moet zijn aan het energieverlies bij een 

botsing met een neutraal deeltje: 

= O(t) 

Wil de theorie volledig evenwicht beschrijven dan zullen de gradienten zodanig 

moeten zijn dat de dichtheid van de elektronen beantwoordt aan een Boltzmann

statistiek in het elektrisch veld, eenvoudig is in te zien dat dan: 

Deze laatste voorwaarde zullen we overigens niet hanteren. 

Tot slot merken we op dat we Qft wel 0 ({(,,)kunnen nemen zodat 

Voorlopig kunnen we het volgende kader van aannamen schetsen: 

- we houden alleen rekening met een É -veld 

- alleen elektron - neutralen botsingen 

- f: .((. I 

- ei 1 = O(.otz) Lt. I 
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_ eEt: = O(~J 
..,,vn 

- de zware achtergrond in eerste orde van ot'1. 

In het vervolg van het betoog zullen deze aannamen nog wat verder toege

spitst worden. 



-9-

3. De botsingsterm J {~. (.). ontwikkeling, berekening van ,gereduceerde 
12 J z 

botsingstermen, irreducibele tensoren. 

In dit hoofdstuk zullen we de botsingsterm konsekwent ontwikkelen naar 

de kleine parameter~: ],
2 

(Ç,J2 ):: ] 0 t tC.J, t fi-']7. + "-J ]
3 

t- Ot'ii.{J 

Door een geschikte transformatie ~n de snelheidsruimte zetten we ] -o ] o I w ; '2.= 

We introduceren dan de irreducibele tensoren als eigenfuncties van de 

botsingsterm met betrekking tot de richtingsafhankelijkheid in de snel

heidsruimte. Door symmetrie-beschouwingen geven we een extra dimensie aan 

de term 'irreducibel'. Tenslotte berekenen we de gereduceerde botsings

integralen. Voor een deel van de langdradige berekeningen verwijzen 

we naar appendix I. 

We bekijken de elastische botsing van een deeltje 1, massa ~. , met een 

deeltje 2, massa Mt , en we laten wat verschillende schrijfwijzen van de 

botsingsintegraal de revu passeren. We noteren de botsingsterm allereerst 

als: 

of.OO 2iT 00 

J,. (~ . .f.J =_{.d3 j o1 cp f b~b { r, tli.'J r, (ll;, _ ç, (Y,) f, (l!.) l s 
t> 0 

b is de botsingsparameter, g is de relatieve snelheid, ~ ;; y2 _ y1 

De aksenten geven de variabelen na de botsing aan; we definiëren nog het 

verschil van de relatieve snelheden voor en na de botsing: 

Dan volgt uit impulsbehoud: 

v' _, :: y, -

I ..,.., y, I 
+ ....,'Z Yz 

I 

.Yz :::: + ""'' L 
""', 1'1Mz-
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Uit energiebehoud in het massamiddelpuntsysteem volgt nog dat 
2. 't. _,..« '3 :; _,.tt 'j I 

is de gereduceerde massa of l' + 2g.t .=0 - -
We kunnen nu de botsing in een 

""'• +W1~ 
plaatje illustreren: 

-~ lhrsJ '- ..,.2 L 
IM r "'""z ~z-

Om op de tweede schrijfwijze van de botsingsterm te komen realiseren we 

ons dat en we veranderen de integratie door: 

we kunnen nu nog overgaan op een integratie over f en schrijven: 

= 1. (d3l ot 3~ S(t\ 2ç;t·f) I(q,l) { Ç,{-''•-~ !J. Ç [y, J' - IM 1 tW~z 2 

- ÇJ{ Y I ) ç 2 ( !J f- ,Y1 ) J 
I 

Voor de ontwikkeling naar e .= (~)i van deze uitdrukking is het 

nodig dat we alle snelheden op de volgende, konsekwente, wijze dimensie-

loos maken: ... 
'f:: ~1 ( y, -Jç y, 1 y, ~~ ~ ~) :- \JTt '~ (!) "G :: = -

~1. ... 
v,.., 

ç.l~d -3 ç.l~) :: "T, 
I , 

waar nog: VT2 ;:: (~ )-& 9cA VT! = (I<~,)- i 
I.<T~ 

J_ 
Vn 

de botsingsintegraal laat zich dan in dimensieloze variabelen schrijven als: 
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'""' s [ À2
- 'l~. a + Z(bfi. ~.'J) I {I~ -f3e! }_A). 

( 3. 4) 

We veronderstellen nu dat fJ=~IJ , dus dat de temperaturen van het 

elektronengas en het zware gas niet teveel verschillen. We kunnen dan de 

verschillende faktoren in de integrand van (3.4.) in een taylorreeks naar t 
ontwikkelen. Zo is bijvoorbeeld: 

I 

maar V.'t ~() = - 2 ~ S ( ) zodat 

se~~- z~. ~ .. 'l~Cl, ~-!) = tf ( ~ 2 - 2~. 1) - !3€ !. v"t ó( ) 

I. 

+ ((3 ~) V~ V~ ó( ) 0( ({;<t/) 

Voor de ontwikkeling van de overige faktoren verwijzen we naar appendix 

1 • Het resultaat van de ontwikkeling van de integrand tot op derde orde 

in E: schrijven we hieronder op: 
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.A. 

b(::l•_ z~.~ J + Zfb'/-~. !J. Î { 1'?1-~e 'f /,U. fU'-? ·~t;J, .. J 
A .., A 

C' I'! +'< fl-, ~ - ~ 31'- ,3 • . . ) - C, t'l ; ç, t'! J J 

~ A A 

- ~ c 11 t- z , . ~ ) r { r.z, ~ J r ç, c ~ -6 J _ ç, ( '!J ) J c 'l r r 1 + 

+ 

.A ""' 

ru
4 

SC·) Ï[..) t1·V~ (C1-~J ~(JJ + 

"" ""' ""' 
- q. '1. ! . u "t [ S l ... J I { . · · J ] Ç, l ~- 3 ) ~ . Vlj Ç ~~ (f J + 

""' A -4 

-/'
3

~' fff ... v4tv"tv~ [ S( .. Jl( .. J][ ~. ('!-~J-ç, (!J] Ç,t!J .. 
3! 

4., 
3 ~-' 6( . .• J Î ( .. J f a. "17 't ê, l ~ -1 n . Vr L :fJ -ç' ( ~ -~ ) ~ 'iir f.c .!J 1 

""' oA 

,
3
f3-

3
&f. .. )ÎC-·) f C.t~-~) ~.!1~.·. ~\-'lvvr Ç,(fJ { + 

3! 
""' ~ 

_r..
5fo r. v"t [ S( ... J ic . .J] [ C, t'!-?)fb-fl:ll: v1 v1 Ç,t!J + 

z! "' ..., 

.,. f, (f' .?t · V1{ Ç• ('' -3) { + 

A ~ 

+ // lf: Cl"t V'"' [ 5( .. -)Î(..J J { ,, (!-~ J d-17r Ç~l!J j + 
2.! 

+ 
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In principe zijn we nu klaar met de ontwikkeling van de botsings- integraal 

ware het niet dat het voor latere doeleinden handig is om de integratie 

over ~ weer als een integratie over hoeken te schrijven. Als voorbeeld 

nemen we de nulde orde term: 
.1\ I' A 

l, :: 9. v;, 2 I ot 3 r o( 
3

1\ s (AZ- z'. ~) Î ( "l, J J [ Ç, (! - ~ ) - ç I { ~ J J Ç, (!) 

die we weer dimensievol schrijven: 

Fysisch 'gezien beschrijft ]
0 

de botsing van een elektron tegen een oneindig 

zwaar stilstaand neutraal deeltje; van die botsing kunnen we een plaatje 

tekenen: 
"-i :U.. - - - / 

/. 
~------L-~.,,~)_ t------
" 

Het is duidelijk dat U.:: L • Verder is 

tiT !T eo 

= r ot<p I ol ~ I ol( en ' ~ l St'IA ~ r(l()l) O(t- 2'{LC01> ({~). 
0 0 0 · [ Ç, ( ~) - Ç, tY J] 
Ziï J! 

= J ei~ Jc1~ zv, eos~s,·~~ I[v, 2~) I Çd~J _ç,un] 
0 0 

IÏÏ Tr 

= ~ [c.t~ [ ~Îl- ~
1

[V1 'Z) [Ç,(~)- Ç, (Y,J] 

0 0 

= ~ f cJ. .12 v, I'( v. -z J [Ç, 11<;- Ç, !Y.J J 

Too/c* 1 =: fc~3v. Ç, (l!, J f o( J1 '< T
1

( v .. '2 J [ 'I(.." J - C, l!!· J]. 
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De omwerkingen voor ] 
1 

, ]'1. en ] 3 gaan op analoge wij ze, maar 

we moeten er op letten dat we uitdrukkingen als 

op de juiste manier interpreteren. We geven nu de resultaten,voor de 

vervelende berekeningen verwijzen we naar appendix I 

J 1 = ((I~J f cL.Q ol 3v. v l 
0

( u,'~) )!z · 2{ ~ ~ - r). \?.., Ç, (t,t.) Ç, I !fa) i 

-((bt;,) ro(..Q ot
3
v, Yz·'Vv r v.I{v,.~J] [ Ç,l~J- çdl-'.JJ ç-al'!z) 

waar n de eenheidsbissectrice is van de hoek tussen ~ en v en 

de eenheidstensar. ( (?,~ ) duidt de grootte orde van J, aan. 

T 

J2 = (~~~) f a.J2. ot3v, Ç1.l y,) )!1.2~' : { V" V.,( tV 1(v,~J) [C.~J-~.on] 

-1 'i]v ( '11(. ·I) Lf (.[-!!Ie)- 'li'v Ç(..t<J ~ -v( .. J 4{[- ~ ~ }([- !.'! ~) : ~ Vv ~!<) 1 

. 3 

-0 ~, J f11 .n. ." 3v, Ç~tYJJ y, ;~ ~t. :. [ v. cv't·· J J [ \cY.J - C, t!?.J J 

+ 3 v:(."[ ... J J tli-'!'1.). v" ~~) 
2. 

.. 3\J"C'V( .. J) 4 (t:r-~~J.vv) ~(~J + 

+ '1/ 
0
( • i 8 ( ( f - ~ ~ ) • 'i7 V / ç(.!' } } + 



3 t f or'v. ~t (Yl) l'z f rdJ2 - fi-~ -· 2 

+ f d .Jl v". I (~-~)'\l'c .. ; J 
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V" vv. [( ~-~) 'VC··J] ~(~) 

z{ !' ~ - rr "" ç,,~) 
l 
J 

+ 

waar met -v
1
(v, ~) : vi[v, ?t} en met 

Opgemerkt moet worden dat J ] 
0 J I 

n3 -
Vv = V" Vv V v bedoeld vJO rd t. 

en ] '2 overeensterrunen met de 

resultaten die Bernstein (lit. [3 J ) geeft. Bernstein ontwikkelt de 

botsingsintegraal apart naar de massaverhouding en naar de ve rhouding van de 

snelheden ~ onze methode heeft het voordeel da t er maar naar één 
v, 

kleine parameter ontwikkeld wordt. Een tweede opmerking die gemaakt 

moet worden is dat de ontwikkeling in de war loopt als "'(vT
1 
= 0 Lt:iJ , 

1 kleine snelheden, of als V1 /V = 0(~j1 
, grote waarden van de snelheid . 

/
1 Ïl 

Voor deze waarden van zijn argument kunnen we dus de elektronen-verdelings-

funktie niet zo goed beschrijven, dit is niet erg omdat we toch het meest 

geÏnteresseerd zijn in momenten van de verdelingsfunctie (lit. [3] ). 

~~~~-Y~E~~~~~~~iB~~B~~ 

Om de uitdrukkingen voor ]
0 

, ] 
1 

, ]'Z. en ]
3 

wat eenvoudiger te kunnen 

schrijven realiseren we ons dat we aannamen dat Çz (! > ~l ~ ~ J een 

lokale Maxwell verdeling is. Tevens passen we (1.2) toe waardoor alle 

mikroskopische snelheden betrokken worden op de hydrodynamische snelheid 

van het neutralen gas. Schrijf nog eens: 

6(~ 2 - t~. ~ + "" Z~f; ~. r J 1. ( 11 -~fi r 1 J 'A J 
""" A A 

+ et~ • ·- J Ç, ( I • t1-g t ~ ··) - Ç, l~J Ç, ( Y J J 
(3.5) 
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Maak ~2 Lr. ~ J op de volgende manier dimensieloos: .1-Jt c~Jf):: M"rz. fiJz trJJ 
dan impliceert (1.2) dat \A 

en dus: 

V' 

~ ~ '1' - ~t M 
.... 

l7t = "' ~f. 9t f1 
"' :;t = I\ 

V\ 

"" 
fe>( 3r r çtCfJ =0 

""' I\ "" 

ç I ( ~ J ;; Ç, l'! ) 

(3· 6; 

Enerzijds heeft substitutie van (3.6) ~n (3.5) als effekt dat (3.5) 

onveranderd geschreven kan worden in de getransformeerde variabelen, 

immers: 

2 -
~ ( ll - ~~ . ! + Zf'6 ~·l) I( I'!.! -~€ !/) A) :: 

= b( ~ ~- 2 3 · ( j + ('e M~'l ) 1- 2fbt;, ~ . ( f + r1 ~. J) L {Ij 1-te. f1 ~f ., 

vo "' 

- t1~ M ~t - '! I ) ~ } = 

= f> ( ~ '- cz ~.! + z~t;. ~. f ) Î ( 1;;- ~'i i J, i ) 
En dat in overeenstemming hiermee 

], ::0 

Anderzijds kunnen we transformat~e (3.6) direkt toepassen op de uitdruk

kingen voor ]
0 

en J 
1 

A 

Jo~ f d.
3 f d

1
j 8{ ~~-~a.~- 2 f.>te M~3.'Y, )!:-( 11 + 11~'1.((, ~2 I~~) . 

. [f. ( 1 -ä ) - Ç, { ~ ) Ç, if J ] 

we zien direkt dat, wanneer 1'1.:: 0(1) , we nog niet helemaal klaar zijn 

met de ontwikkeling: .... ~ 
""' ..... ""' ~ 

Jo 4 f ot1 r d1i &{ ~ ~- z ~. !t J IC ~ j J [ Ç, ( ~ - ~ J - C, t ~ J J ç) l r J +-

V 

-t (A.,~ [ a3rot 1~ M~,. Vi ( SÎ) [···] Cdf) f O(fi~~'j 
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J. 4 - (b
1
tt [cl 3'( o( j:r L i t r1 ~2 J. V~ t s (.. ) i ( .. ) ] . 

"' ""' [ ê, ( ~ - ~ ) - ê, tf J ] + 0 l (3 '1 fl, 
1 

) 

dit levert precies àe gewenste nulde orde term, terwijl ~n de eerste orde 

term f t>'f
1Y ~ t (f J:ovoorkomt. 

De transformatie achteraf gaat niet meer zo vlekkeloos als 

In dit geval bevatten J 
1 

, ] 1 en ] 2 nog een nulde orde stuk, zodat 

de nulde orde term wordt: "' "' vo 

]"" f 1"' 1 ~~~ [ r ~ ~ ç V 1 r :r f ... 'l "' ... 

0 = cA "fel À r,(~-~)- ,{~J ~1-l-J· l S{?. -'l:f..(~t~eJ). 

-· 1 ( I ~ ~ s;J, I , ~ J - Y2 · Vtit { S I J + 

formele identificat~e van de term tussen { . . ·1 met 

geeft ons weer de gewenste uitdrukking. 

Zonder dit nog expliciet te noemen zullen we in het vervolg alle mikro

skopische snelheden in het getransformeerde s t elsel denken, de ~ laten 

we weg. Dan is J, =o en ] 3 =o als Çf. ( ~ 'l ) een Maxwell verdeling is; 

in het laatste geval neemt J2 nog een simpele vorm aan: 

met 

'V(V, Z) 

wordt 

] 2 ; c;;\ • 1 !<2 ) ol J1. [ '17•}'" i [Ç, (<!- J _ C, un] + V. cv J 2(f -~~ J. V.~&' 

~ ." t(f- ~':! J : 17. v. C,l.~.<> J + 

t«-; :~ V" . f cLfl. v(v,'l:) ~cf-~~j.y Ç,{Y,J 

is de botsings frekwentie van elektronen met zware deeltjes: 
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We zullen hier uitdrukkingen afleiden voor de eigenfuncties: eigenfuncties 

1n de vorm van bolfuncties en in de vorm van skalaire tensorprodukten. 

De relatie tussen deze twee soorten van eigenfuncties zal aan een nadere 

beschouwing onderworpen worden. 

Schrijf de botsingsoperator weer als: 

Laat ~nu één of andere rotatie 1n de snelheidsruimte zijn dan wil de 

uitspraak '],,is rotatieinvariant ' niets anders zeggen dan dat ] 

kommuteert met f< : 

Y( J,'L {C,. ~,) = Jpr { ~ ~., ~Ç1) 

de vorm van J verandert dus niet bij rotatie, dit is ook duidelijk 
I'Z. 

want 8(Ltt Z~·~) T{4,l) hangt alleen af van de grootte van de relatieve 

snelheden 9 en f en de hoek tussen ~ en ~ 

De rotatie invariantie van J,'l is natuurlijk onafhankelijk van ~ 

. daarom zijn ook 1c, , ] 7 , ••• . rotatieinvariant. 

Het zal bekend zijn dat met betrekking tot de richtingsafhankelijkheid 

van ~ de bolfuncties JlWI { G~f) eigenfuncties zijn van een rotatie

invariante operator, dus dat 

en 

In de literatuur 
1
) 1s al uitvoerig aandacht besteed aan het feit dat 

de ontwikkeling van de verdelingsfunctie in bolfuncties, dJ.e vaak wordt 

toegepast bij de oplossing van de Boltzmann-vergelijking, eigenlijk 

niets anders 1s dan de ontwikkeling van de verdelingsfunct ie in 

skalaire tensorprodukten dus: 

J fç 1. rv~, = ~ l L l -
I. " V 

I) z1e lit. [4, 5, 61 
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waar 

en = r 
tj'l( .... 

h '-· 'J I( .. 
~ ~ \11{ . . . 
\1 V V 

Johnston (lit. [6] ) geeft zelfs de expliciete uitdrukking van de 

in de Yt..,.~ . De omgekeerde weg, dus de uitdrukking van de {d~ ~n de 

[ çt l is wat ingewikkelder, Johnston merkt op dat we hierbij behalve 

de fdLM.S ook nog de l.jL-f.tc M S 1 I<= o" I .z, ... moeten betrekken. 

De relatie tussen bolfunkties en tensoren wordt duidelijker wanneer we, 

~n plaats van met ( ~ L( , met de irreducibe le tensoren < ~L> werken. 

De tensoren (VL> zijn nu op de volgende wijze gedefinieerd: 

L 
<' V > .. ,. 

- 'J"·· 

L I L = (-IJ L. 2 

( 2t}! 

tL+l 'JL 
V ( ~ J (3.~) 

met irreducibiliteit bedoelen de auteurs 
1

) dan in dit verband dat elk 

spoor van < y l > nul is, contraheren we immers over 2 indices dan 

komt er een uitdrukking met Ll (~ J • , en aangez~en een oplossing van de 
" 

Laplace vergelijking ~s, is 

Tellen we nu het aantal onafhankelijke komponenten van ( ~L ) en 

houden we daarbij rekening met de symmetrie en de irreducibiliteit dan 

komen we op: 

( ~ ) :: z l + ( 

We vermoeden daarom dat de komponenten van ( ~1. ) en de zl + I onafhan

kelijke bolfuncties van graad L in elkaar zijn uit te drukken. De kom-

ponenten van<~ L) zijn immers te schrijven als uitdrukkingen in fl en ce 
als we ~ schrijven in bol coÖrdinaten. Inderdaad, in Courant en Hilbert 

(lit. [12 J) ~.,rordt gesteld dat elke bolfunctie van orde ~ te schrijven is als: 
( ... , l 

a, .. (V.) .. 
'-J 11 • . - 'J lt ... 

1
) zie o.a. lit. [5] , lit. [7] 
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3.4. Irreducibele tensoren 

Door gebruik te maken van symmetrie beschouwingen z.ullen we de equivalentie 

van bolfunkties en irreducibele tensoren nog wat nader toelichten: tevens 

krijgt daarbij het begrip irreducibiliteit een extra dimensie. 

De rotaties in de driedimensionale ruimte vormen een groep, de volledige 

rotatie groep geheten, we zullen nu geinteresseerd zijn in de representa

ties van deze groep. We weten namelijk dat de ~t~ {9)~) door rotaties 

in elkaar over te voeren zijn volgens b(LJ de l! irreducibele 

representatie van de rotatiegroep (lit. [13] ) . Ja, de YLIM(G" fJ) vormen 

zelfs een basis van deze representatie . Als we nu kunnen laten zien dat 

de komponenten van< yt..) ook onder elkaar transformeren volgens biLJ dan 

is, althans wat symmetrie overwegingen betreft, de betekenis van de 

equivalentie van< Y") en ~t iNt duidelijk. 

b . . V(. We geven nu een sche t s van een eWlJ s dat de < .) . · 
- 'J 14 .. 

transformeren volgens b(LJ , we pakken het bewijs aan 

onder elkaar 

met induktie. 

(i) de komponenten van de vector y {:dl'>) transformeren onder elkaar 

b(l} ' volgens inderdaad want 

J V 1&,_1 : - (V~ -L·v~) 

L I bl,_,) I. 
(ii) Stel nu dat < ~ -.) , transformeert volgens en < Y > volgens 

b( I.J L+r n<L+I) • We bewijzen nu dat ( ~ ) transformeert volgens V 

B . . d L+ l eW1JS, we we ten at <Y ,). 
blL+IJ + b (L) 't biL-I) 

transformeert volgens 
l+ I (3 . 10) . Immers<~ ) verschilt van 

< VL ) doordat we één differentiatie naar een komponent van V 

die transformeert volgens bLIJ , hebben toegevoegd. 

L <\/) .. 
- 'J I( •. 

v' -:. (..) ltJ 
JV· J11 . Ju 

' J I( .. 

L+r 
< ~ ) I.'·,. 

VI&JK '• 

De reduktie (3.10) van de hier gekonstrueerde < ~L+~ 

L+l 
= {--·) ~o __ _ 

~ v ... J v. Jv. JV,~ 
n ' J ,., .. 

1n Z1Jn 1rre-

ducibele komponenten, die dus irreducibel onder elkaar transformeren 
vLL+ I} ' bltJ tL-I) volgens u en b wordt beschreven met de zogenaamde 

Wigner symbolen : 

I 

(~) 

t+l J < V ).r'f :: ~. (3.11) 
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de onderindex M kan z]+ 1 waarden aannemen en geeft dus de onafhankelijke 

komponenten van < v,..,, ) J aan. ] neemt de waarden L-H ~ of l-l 
aan, terwijl W\ 1:-1 o;t en ~=-~i-L+Ij .... ; l,,verder~snog M: k-\+WI 1 

We maken nu nog dankbaar gebruik van de symmetriee igenschappen van de 

Wigner symbolen 1
) en van de< y /,.) 

Omwille van de duidelijkheid schrijven we formule (3. 11) nog even·uit: 

(I L IN\
1
\M 1]1'1) 

met 
l 

ï7.
VIM.- maar omdat we differentiaties mogen 

verwisselen kunnen we hier net zo goed voor schrijven: 

L+' ] \ 
< 'Y >M ;; L 

ht,WI 1 

~ t+l-J 
= L L-1} ( I{ 

""·""'· 
bij de laatste overgang maakten we gebruik van een symmetrie e igenschap 

van de Wigner-symbolen. 

We zien dus dat de Wigner- symbolen alleen ongelijk nul zijn voor J = L .,_ 1_ of 

J L+l = L _ 1 • Dus < \J )k . · '· transformeert irreducibel volgens 
- 'J ... -. 

biL+-!) t bll-JJ. In de ze induktie stap hebben we aangenomen dat de 
L I "'IL-1) onafhankelijke <V - >· een basis vormden van IJ • Het gedeelte 

- JU·· 

Van<Y L+I> d d f 1 btL-IJ at an trans ormeert vo gens moèt dus uit 

te drukken zijn in < ~ L-'.) . De enige weg om van 

;)L + I 
[ )----[~) 

û \1... Dv. i>v . .. 
.., L J 

{ ) 
_ ;J L-1 

l ~ ) te komen 

~s kontraktie over twee indices, maar dat geeft altijd nul. 

Derhalve transarmeert < ~ L+ 1 ) volgens t>tL+ IJ 

Om het voorafgaande bewijs wat doorzichtiger te maken illustreren we 

het een en ander aan de hand van een 

voorbeeld. 

I) 
z~e lit. [13] 
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L.. {U dus transformeert volgens v 

( ~) transformeert volgens t? (tJ + b (IJ + 

dan is I 
<VV). - - ' 

waar ~ de carthesische komponent aanduidt, 

dus 

verder is 

I 
<V~). :0 - ' 

= 

inderdaad: de komponenten van < ~ ~ ~ transformeren irreducibel onder 

t-~LZJ • elkaar volgens .., 

Om de nieuwsgierigheid van de lezer naar de ekspliciete uitdrukkingen 

voor de <YL) te bevredigen, geven we ze hier voor L: 1, 2, 3 
ze werden berekend, met behulp van de definitie ( J.g ) . 

l = I < iJ .) 1• :; V,· 

L::: z (VV' .. 
- - ..... ,J 

Enkele eigenschappen van de 

(3.13) VL) tL!)2z' 
<- .113 .. = 

lt l)! 

= V· V· 1 \Jr D ·. 
' J - J tj 

t.. 
< ~ ) 

L J"{ (COS & ) V dit ~s zo omdat 

J.., ( t) 
.., I PVI ( c01 e J : t-I} k. 

1v" 
~ 

V t.tt I 

1 2 t lLin L L . ) 2 L~ V ,..,, ( C(M & ) 

{ z')! 

waar G de hoe!: 

tussen 4 en v is 
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(l!J'lzl 

( 2.l) ! 

t.l 

" 

het bewijs van eigenschap (ii) laat zich gemakkelijk vinden als we het 

skalair produkt op de volgende manier opschrijven: 

I. · t. L,l t 2L I 
<~) c.<f:!. ):: {-I)'-·! \1 -t 

{t;l)! 

L 
_ (- 1) /. J. lf .. · · ( f l - J) b. . 

v,. ti.·~"· 
I 1 I "(. 

.,. 

V !( 
t, c., V ... IJ. 

~ l ~, i-·· .. J< L 
Y.> '• "' .... 

omdat in alle overige termen kontrakties over 2 of meer indices voorkomen 

geeft alleen de eerste term in de ontwikkeling van<~"> een bijdrage 

zonder verlies van algemeenheid kunnen we ~ in de 3-richting kiezen, 

de eigenschap volgt dan eenvoudig. 

( J. 15) S LtL.I)flq~ zt 
::: I( \. '" l(Tr V 

(2!) ! 
dit 1s een 

'orthogonaliteitseigenschap' die onmiddellijk uit (3. 14) en het feit 

dat elke kontraktie van <YI() nul is volgt. 

1~2~-~~!~~~~i~g_y~~-~~-g~f~~~E~~!~~-~~!~i~g~~E~!~!~f~~ 
G o 

We zullen nu tot slot de gereduceerde operatoren ~ • Jt I 
en Ja 

berekenen. We hebben gezien dat wat betreft de richtingsafhankelijkheid 

de komponenten van < ~ 1... > en de bolfunkties YtiNI(.G, lp) identiek zijn. 

Voor de berekening van de gereduceerde operatoren doet het er dus weinig 

toe of we nu met <Y(.) dan wel met ~tWI l6.~)werken. Om een goede 

aansluiting bij de behandeling van de Boltzmann-vergelijking te krijgen 

zullen we alles uiteindelijk formuleren in termen van de < _vt) 

Jot ]o ( Çun) == f o( ...Q -ui ule) [ Ç, Cl!-) - Ç, (~· J J 
voor een verdelingsfunktie die alleen van de grootte van ~ afhangt z1en 

we direkt dat Jo ( ~(v)) = 0 

In plaats van de voorstelling 

nu liever. 

~(~)=a, .• {VJ <.YL ).. substitueren we 
~Jlc... 'Jk·· 
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1n de uitdrukking voor J
0 

• Kies 

zonder verlies van algemeenheid ~ langs de poolas, dan is 

ZiT Tr 

J. ( ç(~JJ = f di{J fal&$i1A& 'V(U,9} çtl") I 11L ... t6, !fJ-l] 
() 0 

11 

== - ÇL lVJ 21T frAe $lvd9 ( 1- ~ {co~G) j "'VLvJt) 
0 

in het algemeen is dan: 
ïï 

Jo (Ç.,twldl*(8v,!p..,J )=-ÇLlVJldLWI(@.,,cpu) 271 fol@Si1116 {1- ~((o>j6J)V(V16) 
0 

maar dan geldt ook: 

met I 

'(\1) 
LLJ 

(. 
- Q... (VJ ( V ) .. 

~J"·· - ~jl.c.··· 
I -

TT 

= 'liT J t?~lV)6) SïV~6 { 1- ~(c~&J) olG 
0 

L3.16J 

:; tlv · [ ol....Q 'V(v,6} t(J-~~} · [ 'Y ~(!~.) + k;!: Uv Çl~JJ 
De eerste term verdwijnt bij de berekening van J.,( ÇLvJ} , want U:: \1 

kiezen we ~ langs de z-as, dus 
\1 

~3 :. -=-
" dan kunnen we ~ en ~ als volgt in bolcoordinaten schrijven: 

+ 

waarvan we dan nog ter verduidelijking het volgende plaatje tekenen: 

nu 1s verder nog Vv ~(1.4.) : Vv Ç( ") = 
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tenslotte berekenen we: 

tii 1f 

rol~ f c/6 s< .. fJ 'IJ(v,6)2 

0 0 

de integratie over lf laat zich gemakkelijk uitvoeren en geeft als resultaat: 

TI 

" ZTr f o( 9 S~\A e '11 ( v, G) 2 ( 1- c01 
12 f) ::: 

0 ,.,.. 

-= :t f'if {tAr, s~'~.odi 'lltv,G) (1-C~eï) 

zodat =~ '{I oi.Jl Vl •,6) 
0

2([- ~~) . [ ll Ç(U} + 1<1& T, \ï, ft u)] = 
IMI 

Tr ...,, Tï. . ( .\! 2Tr f oi.G Sl~ 6 '1/lV1 9){1-C01fJ) [ ç {V} w~ r2 ;: J i = 
Ma " 1 + 

0 1M1 V 

0 

) v3 [ C(v J • ZJ~ ] l ]2 ( ç {11 J ) = ~. I J kt'3 1; {3. l':f) ---
Mt v" ~V '?{;lv) W\V iv j 

I I 
}~ ( ~(~ J} : De ber~kening van J'2 verloop op analoge wij ze als die van 

]1. , we volstaan hier met het noemen va:n het 

resultaat en verwijzen naar appendix 2 voor de afleiding ervan: 

I " 
], { ..!! . !> I"J) = Jl. f -!? ['.te 11( v,e ){ öetH.

1
9 - 4CoSG -I) s.·,. & • 

ïi 

+ kv.!) Tz 1 
-V ..... ., 

~ [ofe ._,tv,9) { Cos6-3) S•~6 
~V 0 

1T 

+ ~ fa~.fJ 
0 
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4. Oplossing van de Boltzmann-ver&elijkins 

De titel van dit hoofdstuk suggereert meer dan de inhoud: de ben~dering van 

de oplossing door een reeksontwikkeling naar een kleine parameter. De 

ontwikkeling naar één kleine parameter wordt mogelijk door de verouder-

stelling datc:t 1 en €. gerelateerd zijn volgens: ct,= Oe.€ J . Een 

dergelijke veronderstelling is acceptabel in de eerste plaats omdat in 

praktische situaties de grootte orden van~ 1 en 

schillen dat een aparte ontwikkeling naar.::('! en 

Een praktische situatie zou kunnen zijn: 

dan is 

«, : = 

~ niet zóveel ver
c . 1 . I) 
~ Zl.UVO l.S, 

(', 0 _20 ') 
'{ 12 : { /() ""' 

In de tweede plaats vinden we zo ook aansluiting bij de literatuur. 

Bernstein (lit. [ 3]) behandelt het zwak geÏoniseerd gas onder de 

veronderstelling dat !>(1 : Oc..~J . ~Hen (lit. rs 1) neemt bij de 

behandeling van het volledig geïoniseerd tweetemperaturenplasma: er,= 0L€J . 
Hamel ( lit. [ 9 J ) maakt bij de beschrijving van het tweekomponen tengas 

gebruik van het B.G.K.-model van de botsingsterm en hanteert, zij het 

impliciet, de aanname dat ct,::- Ot(.) . Overigens noemen we deze argu

menten alleen om één of andere relatie tussen~ 1 en ~ aanvaardbaar 

te maken; we kiezen in het vervolg van het verhaal voor o(
1 
= 0 Lf..~ 

we geven aan hoe men te werk zou kunnen gaan voor o( 
1 
= Ot €,) , o/1 ;; 0(~ ~ 

Allereerst wordt de vergelijking voor de elektron-verdelingsfunktie 1.n 

het geval van een stationaire en uniforme achtergrond behandeld; we doen 

dit omdat de illustratieve waarde van eenvoudige uitdrukkingen groter is 

dan van ingewikkelde en om aan te sluiten bij Bernstein (lit. [3] ). Ver

volgens analyseren we de situatie in een instationaire, niet uniforme 

achtergrond. Verondersteld wordt dan f'1 ~ 0 l'--J cm het effekt van 

de achtergrond duidelijker tot uitdrukking te laten komen. 

1
) Een voorbeeld van zo'n aparte ontwikkeling is de afleiding van de 

Navier-Stokes vergelijkingen uit de B.B.G.K.Y.-hiërarchie. Essentieel 

daarbij is dat de Boltzmann parameter veel kleiner is dan het Knudsen

getal, dat op zijn beurt weer veel kleiner dan I moet Zl.Jn. 
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Ga uit van de Boltzmann-vergelijking voor de elektronen: 

+ 

De grootte orde van de termen is aangegeven door er e of fit. voor te 

zetten. Door de volgende transformatieverplaatsen we ons in een met 

de zware deeltjes meebewegend koÖrdinatenstelsel: 

V> 

( 4-l} { 

V - 1:' - 161% - -
"' w2i-r :: ! -
"' f ~ :: 

Dit ~s een galilei-transformatie die niet verward moet worden met (1.2) 

die een transformatie alleen in de snelheidsruimte ~s. Vergelijking 

(4. I) kan dan, zonder V\ , geschreven worden als: 

Men ziet hieraan dat }
1
:- 0 en ]

3 
= 0 • Nu kunnen we wat meer zeggen 

over onze aanname van een lokale Maxwell-verdeling voor de distributie

funktie van de zware deeltjes. Een eerste korrektie daarop ~s ~rnmers 

{4·3) 

0(cl.J:; O(ol,) = '8tli.'l) en verschijnt dus door ] 2 {Ç,J als Oc~"'J m 

(4.3) en door ]
3 

als DLCi'} . Als we niet verder gaan dan Ot&3) bij 

de behandeling van (4.3), dan ~s het niet nodig om korrekties op de 

lokale Maxwell-verdeling voor Ç1 ~n beschouwing te nemen. 

Ontwikkel de verdelingsfunktie van de elektronen nu op de volgende manier: 

Q. t Ç' t. ( ! • ~ • 't"o ~ r, , t' ' . . ) 

_" 
met ë;,·:: & t"o ; C:0 ~s de sr.elste tijd die samenhangt met variaties op 

de t0 _ tijdsschaal. Deze uitbreiding van het tijdsdomein vormt de 

essentie van het veeltijdenformalisme, de ekstra vrijheid die gekreëerd 

wordt door de introduktie van meer onafhankelijke variabelen gebruiken 
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we om sekularite~ten, onbegrensde toename van de verhouding van een 

hogere orde korrektie tot de nulde orde benadering van een grootheid 

op een bepaalde tijdsschaal te elimineren. Voor een uitgebreide behandeling 

van het veeltijdenformalisme verwijzen we naar lit. [10]. 
Substitutie van de ontwikkeling (4.4) in (4.3), gevolgd door het identiek 

nul stellen van de koëfficienten van gelijke machten van f geeft de 

volgende vergelijkingen. 

nulde orde: 

Waar we voor het gemak de index I, die duidt op de elektron komponent, 

weglaten. Vergelijking (4.5) geeft aanleiding tot een H-theorema dat 

uitdrukt dat ~0 ('Y J voor 't"o-? Oo naar een isotrope, dus niet van de 

richting van ~ afhangende, verde lingsfunktie re laxeert. 

Merk op dat deze isotropie geldt in het systeem dat met de zware 

deeltjes meebeweegt. Het niet toepassen van de transformatie (4.2) (of (1.2)) 

geeft in nulde orde aanleiding tot dezelfde vergelijking (4.5) zodat 

we dan isotropie t.o.v. een systeem in rust konkluderen. Het blijkt dan 

evenwel dat in eerste orde van 6 inkonsistenties in de. behandeling 

optreden. 

Dan laat zich het H-theorema als volgt formuleren: 

Als L 0 

bewijs. 

Schrijft (4.5) als volgt: 

vermenigvuldig dit links en rechts met 1 t l111 Ç" 
y dan is: 

en integreer over 
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transformeer de integratie variabele: 
, 

y, ::: 1!,- ~ 

dan: 

ó ( L! .,. ~I'. ! ) I l v,') t ) . [ I t LVI ço L y,' t 1 ) J . 

en verander nog eens: 

"""I ( ç I ~ _, 3 I I 3 I 3 I I 3 c { L2 I t' ) l { I l'J 
&/ J 0 l k o ot V1 = J. Ct{ V1 oi. '- cl V1. D _ 'Z ,Y1 • _ 111 , • 

"ro 

!4--rJ 

tel (4.6) en (4.7) op en er komt: 

!
( ~o(JM 1 [ r L , ) r ] L111 P0 i'r -..!: - ~o{~l) . 

'[~, -1) /------:::---
_____ ._, . . Ç2.(.\!a) 

• De onderstreepte term ~s van de vorm: 

met b ),.. 0 daarom ~s de integrand 

nooit positief en 

H is een naar beneden begrensde en monotoon niet stijgende funktie. H 

bereikt derhalve een asymptotische waarde voor ~~&b . Er geldt dan: 

i)H ;;0 en de integrand in het rechterlid van (4.6) ~s identiek nul: 
û~ r ~1 (.!! -1) : Ç, ~) voor alle. verstrooiing:shoeken. r0 c.Y,) ~c 

dus isotroop en verder is ?to = 0 
l>ïo 

C.l.fl6; 
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Eerste orde in 

l!.f-8} 

We splitsen Çl formeel ~n een, op t0 -schaal, asymptotisch stuk ÇIA 

en 1n een overgangsstuk Ç,r en dat doen we ook met 

dan: 

r • Er resulteert 1-o 

l Lf. ~) 

Deze vergelijking kunnen we formeel 1n 1; integreren: 

,, (!: • ~ • "Co,"&', • .. ) :: - "t"o { _ ?ÇoA + eg.~ 0~~~ + Jo ( ÇIA) i + 
'&)t", tMv ~V 

?;o 

'VCor f f dt' { + eg·~ Çor + Jo { ÇIT) 1 + Ç, [!,~ ,0, !', .. ) --
~Tj Wl 

0 

Als we aannemen dat de integraal begrensd is voor -~ -?'b dan veroor-

zaakt de eerste term in (4.10) sekulier gedrag van Ç, • We eisen dus 

dat: 

l!.f·ll) 

en van (4.9) blijft over: 

(4·12) 

Voor we ons betoog vervolgen zullen we een ogenblik stilstaan bij verge

lijking (4.12). Ze is van de vorm: 

met bt t a ) -4 0 als 

van de oplossingen ÇIT van deze vergelijking tonen we aan dat ze op 

t0 -schaal asymptotisch naar nul of naar een isotrope verdelingsfunctie 

gaan. 

(4.10) 
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Schets van een bewijs 

= Jol Ç) .._ b l ~' t"o) 
CLf·t2tJ 

Uitgangspunt is de vergelijking 
?T"o 

met 

bL~,'t'0J~ 0 als "tö ~Co • Het is handig om ~L~) alvast te splitsen 

in een in de snelheidsruimte isotroop gedeelte 

isotroop gedeelte Ç "(.!') 

l' Jlllt') 
f(.YJ b (J!) ::; 

Ç i.lV) en een niet 

In appendix 3 wordt aangetoond dat I Jo een niet positief definiete operator 

is, d.w.z. dat 

met een inprodukt gedefinieerd volgens: 

Vergelijking (4. 121) kan dan formeel opgelost worden: 

r ('1 I (J Lo( r!t) 
t' (v,'t'o}-:. Ç Lv,o)- J u (fi,!J d:r; ll.f·IHJ 

0 
en 

r''*"} J~ r<"'J 
~ l ~ • t"o J :::: e. 0 0 

j. C V, 0 ) ll.f·lt3) 

Uit b•to)..:) o als ro ---7 ço en uit het niet positief definiete karakter 
l: (Mt) 

van ] konkludeert men dan dat ~ l t"oJ -4 0 als '"(;0 ~ C~~::~ en 
0 . 

r ciJ çt•J r t''oJ ~ A lt"o) als t"0 ~ ....., • Dit argument laat zich 

op de volgende wij ze konkretiseren. Ontwikkel de funkties h (!!, T:o) en 

rt~,'t'o) in skalaire produkten met irreducibele tensoren: 

met t'll-1) ) 0 Er 

resulteren dan de volgende vergelijkingen 

(0) 

: - b ( V, "Co ) en 
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(k) 
';)Cc; LVJ't'o) = 

C>t'o 
met als 

oplossingen respektievelijk: 

Bij de oplossing van vergelijking (4. 11) maken we gebruik van de sym

metrie eigenschappen van ]
0 

• Formele ontwikkeling van Çl~ naar een 

reeks van irreducibele tensoren: 

{IJ 
<Q; (V) 

eventueel met gebruik van de orthogonaliteitseigenschap van deze 

funkties geeft ons direkt: 

~· ::0 (l.f·13) 

Ç
liJ 

Met een nog onbepaald isotroop gedeelte IA (IJJ • We z1en nog dat we 

ÇIT rus tig nul mogen zetten voor T0 ~Oo omdat een eventueel 

r ''' isotroop gedeelte in "•A opgenomen mag worden. 

Tweede orde in g . 

We splitsen de Ço C, en ~t weer formeel in een op bo -schaal asymp-

totisch en een overgangsstuk: 

Formeel kunnen we nu weer integreren op t0 -schaal en het vermijden van 

de sekulariteit op deze tijdsschaal geeft ons: 
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terwijl ÇZT voldoet aan: 

deze vergelijking is weer van de vorm: ~r ::: b'i t"o) .,. ]
0 
l ÇaT} 

I V~ ( 

met b( !a)~ a als t"0 ~ ~ en dan mogen we weer zeggen dat t-2T 4 0 

voor . We veronderstellen nu dat het elektrisch veld 

niet varieert op b1 -schaal, dan geeft (4. 14) samen met (4. 13): 

';)co" Ç c•J 
~ · lJÇoA !J ·llv { t"1 tVJ ~· .:f vÇoA ~IJ 1 + ~IA- + - t IA (VJ = 

?tiz ?r, IN" tJ ~,v ?V 

= l l'~AJ t 
..", l ? r-~-J UoA ~~J! ... 
Wit v'" 'av ~)lVJ l/lit,v 7v 

en dat kunnen we nog schrijven als: 

,. c''J + l! · { '(7ÇoA ~ J _ < ~ ~ ) : { eÉ t (rcJ)<YJ e€ ;)'ott J I ~tott i- 'i) llt - ef 
llt'z l>'t"a W'," ~" \lli, V \1 .... ,v~ 

l v" { e,~ · 1 ( \~;l"J e~ ~col! ) 1 
3 ;;-" ~" t;7v ?v . j 

l ( r,,. J .,. ~ l. ~ \ ... J .:: 
~ IMt. y'l. 

of: 

+ 

Jo ( ç~~) IN!, 0 .,. I 
.::. - ; . 1V IM'L 

met T1vJ = ~ 2~Z 
+ 12 Ma t"1 lu) e 

l} 

Jk IN!" I 

e~ . r LVJ e€ & iM,'" c)J .;; V ';)v 

{ v3 
[ÇoA * + k. r (vJ 

1i];lVJ IM" ' 

.:: 

7 
j 

~ÇoA 
~ 1} 

We maken nu gebruik van de symmetrie eigenschappen van ]
0 

en van het feit 

dat het linkerlid is gerangschikt ~n skalaire produkten met irreducibele 

tensoren, en we konkluderen dat: 
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= + t'1·1Ó) 

t 't" lVJ<V V)>: { ef ;) (rl!IJlVJ eg 
Lil -- 1 ~V fv 

r<•"J 
+ 1-zA 

~.v 

Ç(Ó 

met, alweer, een nog nader te bepalen isotroop stuk z~ . Vergelijking 

(4. 15) is direkt op f., -schaal te integreren, vermijden van sekulier 

Ç(&) 
gedrag van IA geeft ons: 

= 

=0 

Vergelijking (4. 17) beschrijft de relaxatie van ~A op t 2-tijdsschaal. Men 

vermoedt dat in het geval van snelheidsouafhankelijke botsingsfrekwen-

tie l/J 

een asymptotische oplossing is. Dit 1s zo, maar voor een uitvoeriger bespre

king van het relaxatie gedrag van ~A wachten we tot hoofdstuk 6. 

Derde orde & 

Op precies dezelfde manier als bij de eerste en tweede orde in E 

geeft het vermijden van de sekulariteit op t -schaal: 
0 

?ÇoA 1- c:>C,A t- ';) Ç,~ t .\!. VC1A - ~ . \7., ÇZA .: ]o (ç3A) 
lt'"~ LM 

+ Jz tç,A 
~rJ ';)'t", 

(<1·18) 

Het meest zijn we nu geÏnteresseerd in het stuk van vergelijking (4. 18) 

dat niet van de richting van ~ afhangt, omdat dat stuk immers de ont-r,,·, 
wikkeling van ~, , de eerste orde isotrope korrektie op de 

verdelingsfunktie, bepaal!:. Substitutie van (4.13) en (4. 17) in (l~.J8) 

geeft dan: 

e§ 
IMr V 

J 



= I 0 
v• i"v -IN'" I 

en dat kunnen we nog schrijven als: 

..... " 
~ Ç, (c'J 1 J 
?v 

vergelijking (4. 19) kan tenslotte nog op t
1
-schaal geÏntegreerd worden, 

omzeiling van de sekulariteit eist: 

';)~OA .,.. ?Ç(IJ +-jv 2 V( .. J + eg .1.. J {--) 
lf.;lt I J 

~ .: 
'i)t"J 'I re IMI v' Ov Wtf vz fv 

ç (1) 

';) ZA :::0 [ '1· 20) 
?r. 

De uitdrukkingen (4.13); (4.17) en (4.20) beschrijven nu m princiepe 

de relaxatie van de verdelingsfunktie tot op de derde orde in é 

Asymptotisch op t -schaal gaat 
0 

~0 naar een isotrope verdelingsfunktie 

terwij 1 ~~ en Ç2.A op een ingewikkelder manier van de richting van de 

{ ... 1 

snelheid afhangen. Er zijn geen variaties op t
1
-schaal, wat ook wel te 

verwachten was omdat we aannamen dat het E-veld niet op deze tijdsschaal 

varieert en omdat we in hoofdst. 2 niet expliciet een fysisch proces kon

den aanwijzen dat op deze tijdsschaal plaatsvond. 

De relaxatie van ~0 en C,''J tengevolge van energie uitwisseling met de 

zware achtergrond en het elektrisch veld wordt beschreven door verg. 

(4. 17) en (4.20), de vergelijking voor Ç~ beschrijft de relaxatie 
re•·, 

van ~2A , we willen niet zover gaan omdat we dan dissipatieve 

effekten van de zware achtergrond in rekening moeten brengen. De uit

drukkingen (4. 13) en (4. 16) maken ons duidelijk dat de ontwikkeling 

in irreducibele tensoren niet samenvalt met de ontwikkeling van de 

verdelingsfunctie naar f: . In ho,)fcistuk 6 zullen we ons bezig gaan 

houden met de oplossing van (4. 17) en (4.20) in het geval van Maxwell

interaktie. Tot slot merken we op dat we met onze resultaten, uitgedrukt 

in (4.17) en (4.20) enige aansluiting vinden bij het >verk van Ross 

(lit. [liJ ) . Hij hanteert een gemodificeerde Chapman-eilskog theorie bij 

de oplossing van de Boltzmann-vergelijking (4. 1). In essentie komt het 
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er op neer dat hij de benaderde oplossing asymptotisch op t 2-schaal 

beschrijft, hij gebruikt ~n apriori ontwikkeling van de verdelingsfunctie 

naar irreducibele tensoren. 

Het uitgangspunt voor de behandeling van het elektronengas in een insta

tionaire niet uniforme achtergrond is de vergelijking die in par. 2.2. 

geÏntroduceerd werd en die we hier nog eens citeren: 

Waar al verondersteld is dat en (3 :s Oo; . 

We zien dat de bewegende achtergrond een derde en hogere orde effekt Ls 

als n: OciJ en al in tweede orde komt kijken als f'1: 0 c(} . 
Omdat het laatste geval verreweg het interessantst zullen we ons Ln de 

navolgende beschouwingen daartoe beperken. Vergelijking (4.21) wordt dan: 

(4·!2) 

Waar we zonder verwarring te scheppen de onderindex I hebben weggelaten. 

We ontwikkelen Ç tot op orde r;,.3 • De op~rhting in par. 2.2. wat betreft 

de lokale Maxwell-verdeling voor de distributiefunktie van de zware 

deeltjes kunnen we dan onveranderd overnemen. Verder merken we op dat 

in het linkerlid van (4.22) nog steeds kan voldoen aan de 

euler vergelijkingen (1.4) omdat een eerste korrektie op deze verge

lijkingen, die Ot~r J is, als OL~ 14J in het linkerlid van (4. 22) verschijnt. 

Bijna blindelings kunnen we nu de procedure zoals die in par. 4.2 is 

aangegeven volgen. We berekenen de koëfficienten van gelijke machten van t: 

en stellen die gelijk aan nul: 

() JCo Jo ( Ço) Ço(~) ÇOA (V J f;: = dus weer ~ Lo-)00 
~tö 

4 

I :>,, I) Ç. e€ ~Jo= Jo(C,J (: +-
()ro ûr, waaruit we konkluderen: 

""' 

~ "J~oA ... 7~ I z. 
\?~a ~~OA + w.{l), \. • o" ·- V -·· = 

1t't l)t"~ 
- N J V 'Jv 

= IN!, ;) ( 7 
~· V '1 'V \I l j (4· 2.6) 
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ÇIA ::: eg 'i)~A (t) 

-c;,, LVJ JL · + çll\ (V) ( "1· 23) 
MV 'ï)v 

~l: -;,Ç:z 1- "J Ç, + ~,0 + ~· uÇo e€. V:, Ç, b!dt. V: co 
Ût"'o dt"', ût"t. ~ 

OI-

- ( .!:!· TJ) ~i .. tl\1 ço + .'!Ja. vÇo :: Jo ( Ç,) -1 :::r., ( Ço) 

met = 

Integratie op t -schaal, substitutie van (4.23); waarbij we aannemen 
0 

dat het E-veld niet varieert op t
1
-schaal geeft ons: 

?Çtr'J 
t v~tl t- ~. vÇOA eE 'L (VJ eÉ ~ft, A + _11\ -. liJ -

~n-, ~!"'2. IMo Loot
1 

V ?V 

e§ I) 
( ~,LW eÉ· ~ÇOA) -'J!e§ 

Ç('J 
~~ ~IA .,. 

.... , IJ ~V k-1, V i>v IM\1 1Jv 

-* b~! .!:': 1 t>CoA - (~· 'il}'de. x j_ ()Co A 
f. .k>' f ' çrÇOA = -· V V 

' ()~ ÛV ÛV 

:: Jo (~~A) Wll I ;; { .Y! [ ~OA kli ~c0t4 + ..,.2. v'l Tv + - -t,J<VJ JN\V 'i)v 
I 

( 'f· 1.'1) 

hetgeen we nog kunnen schrijven als: 

Ç'') 
'"J CCiA t- .lo't · V ÇOA vCoA ~ i- 1 V r. V. k:ll I + 

~r, ~t'" 
- J V ?v 

+ ~- f VCoA eÉ 'J'cv V~tl -;)ÇoA I t----!1! 
Vl'hl 'äv ot- V ?v I 

- ( ~.\!) + 

l4· !§' J 

dankzij de symmetrieeigenschappen van }
0 

kunnen we deze vergelijking 

weer als volgt opsplitsen: 

+ 

7 
1 

= 

(Lf· 2.6) 

] l 
J 
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Ç2A { {JÇOA e§ 
ç (ll 

t> klî J~oA J :: - "(; lV) )!. ';) IA + 
liJ W! 1 V ()v 75T" V ~V 

+ \z>tvJ < ~ ~ ) f~fv ( \rJlVJ eE ~ CaA ) 
~Yv"" 

..,. Vwë 

'1 
ç (LJ 

'l.A 

Vergelijking (4.26) kan weer op t
1
-schaal geÏntegreerd worden. We 

nemen daarbij aan dat W-i ü, ~) niet op deze tijdsschaal verandert. 

Deze aanname is in overeenstemming met de Chapman-enskog theorie van 

het zware gas die impliceert dat de makroskopische grootheden niet 

varieren op de tijdsschaal die samenhangt met de gemiddelde vrije _,, 
tijd tussen twee botsingen van zware deeltjes ~ 1:"0 

(4.26) wordt dan tenslotte: 

rl'~ 
f)~o-IA :::: o (4·2.'f) 

'i)t", 
De ontwikkeling van de elektron distributiefunktie kan nog doorgezet 

worden tot Ott~ . Zonder in te gaan op de afleiding geven we nu nog 

de vergelijking voor de relaxatie van ç,c•) 

l ';)ÇOA 7 + V t>v J 

'(C) 

~~~A llt V. [ \,}vJ ~ ;)~A ) ~ f i) l ~J T1 
tVJ 'VÇoA J ;,) IA 't' ... j +- ~ f. i)~ 

?t"t Q't) J 
~.v 'Jv 

~,~~~~, 3 d 

- t t?~a eÇ, I r> ( :!.! -r, LV) .!.. oCot. 1 ~ _bi~. t7 Ç'ó 
= 

~ -; ~ "" 1 3 t> V~ J IA 
W'l 

'J [ ll3 [ 
ç (1) T'* C tó 

] J 
ç 1i1 

"""' I + ~VJ~ E.!J :: 0 (.4· eb) = lv\J. ';2 ~\I zt.JlVJ 
I A ~,v ûv ~ 

Tot slot van dit hoofdstuk suggereren we, zoals aan het begin was beloofd, 

hoe men te werk zou kunnen gaan als ol,:: O(t.:J of ~: 0lC
1
J • De suggestie 

is evident omdat men niets anders hoeft te doen dan de procedure die in 

(4.2) is geschetst toe te passen. De ontwikkeling naar' , het veeltij

denformalisme geven dan op precies dezelfde rnanier als hier aanleiding 
r C c•) tot relaxatie vergelijkingen voor v-0 A , 'IA 
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5. De momentvergelijkinfi._~ 

In dit hoofdstuk zullen \vt:. een ogerblik st:ilstaan b ; ck: mom,~r<::vergeLij J.•;;;en: 

vergel ij kingen voor de dichtheid, de hydrodynamische sneli1eid en de tem 

peratuur. Onze interesse gaat immers uit naar een beschrijving van het 

tv:ee komponenten en twee temperatureu ga.::> in termen van deze makrosko-

pische grootheden. Er zal worden aangetoond dat de momentvergelijkingen 

tot op derde orde in E in ges loten vorm gebracht kunnen worden als men 

Maxwell-interaktie tussen elektronen en neutrale deeltjes veronderstelt. 

Dit is een resultaat dat aansluit bij de Chapman-enskog theorie van 

het één temperatuur probleem (zie lit. [14] ) • Tevens zal de konsisten

tie van de momentvergelijkingen met de kinetische vergelijkingen blljken, 

een konsistentie die wordt getoond alleen in het geval van stationaire 

achtergrond. Ook voor instationaire en inhomogene achtergrond worden de 

momentvergelijkingen opgeschreven en, met gebruik van het befaamde 

veeltijdenformalisme, ontwikkeld naar C . Het resultaat vormt dan 

een basis voor een, tot op eerste orde in f , nonnale oplossing 

van de kinetische vergelijkingen (4.26) en (4.20) iL ;H,':.. vo.Lgende hoofd·

stuk. Met een 'normale 1 oplossing bedoelen we cc.iii u:.,:·. O"!.Jl st:otng geformuleerd 

in termen van de makroskopische grootheden: dichtheid (snelheid) en 

temperatuur. Voor andece soort:en dan Maxwell-interaktie lijken de 

momentvergelijkingen weinig perspektief te bieden. Met betrekking tot de 

impulsvergelijking is expliciete kennis nodig van de verdelingsfunktie 

in de term die het impulstransport naar de zware achtergrond beschrijf~. 

Kennis van de verdelingsfunktie in dezelfde orde ai.s de vloeistofsnc:::lheid. 

De reden daarva.n is natuurlijk dat er al in nulde orde van de massaver

houding impulstransport van de elektronen naar de achtergrond is. Voor 

algemener typen van interaktie zijn we dan vooralsnog aangewezen op de 

kinetische vergelijkingen. 

Allereerst zullen in de loop van dit hoofdstuk c:e r.:owente·:t van de bot

singsintegraal berekend worden. In het geval van t-1ax;,;ell-interaktie 

worden de momenten uitgedrukt in termen van ::ie makros~-çopische grootheden 

temperatuur, dichtheid en vloeistofsnelheid. In dat geval ontwikkelen 

we de momentvergelijkingen naar [; en laten bij stationaire achtergrond 

konsistentie met de kinetische behandeling zien. 
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De volgende schrijfwijze van de botsingsterm voor elektronen-neutralen 

interaktie is ons uitgangspunt: 

( 5"./) 

De momenten die respektievelijk het transport door botsingen van deel

tjesaantal impuls en inwendige energie van de elektronen naar de zware 

achtergrond voorstellen kunnen dan berekend worden: 

(f. t.) 

t6". 3) 

J ot
3
v, f tM, ( .!!1- ~./ J,oz (Cfl C,) (fi.f.l) 

met l-1 1 ~1 Ut:~f):: {d1v1 .!!. Ç, . In het algemeen stellen we (5.2- 5.4) 

voor door: 

hier met <f= 

• Substitutie van (5.1) in (5.5), transformatie van 

de integratievariabelen ~ ~ ~ 1 

door de transformaties ~ ~ q 1 

~ -) b I met 1' = ~ ~ -

met 

met 

geeft direkt: 

; gevolgd 

, respektievelijk 

met . Men ziet onmiddellijk dat ~ l~d-: I nul 

geeft in de integrand van (5.6) en dus 

zoals het ook hoort. 
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Verder geeft fc !!a) - INI 1 !:!1 

j '"• ~· ],. (',,U á 1
v, = _ t ::: J ol

3
v, /lot

1
9 l Ht'. z~.{) I{ ~.IJ Ç,lM, J Ç, {J!, ·~J 

(f.'f.) 

De integratie over 1 is het eenvoudigst uit te voeren als we bolcoör

dinaten gebruiken met g als poolas. We letten op het plaatje van de 

botsing op blz. 10 en schrijven: 

Jcl'L 1 &(L
1

t l:J-1Jilq~lJ ( ... ) = 

d<f s.:k'{' ot'ft u:) &i,'• •2·1) I!'l.lJ ( .. ) :: 

= J l' dl d '{I s> ... f 

wtef z ::: 1T - z lf' 

=[ L'lxLdcp S'~lo\~olo/ ( -flccx ~) b(Lt-t($lco.-,'r) J_{q~Z) {···) 

ü 

~c01>~ S(L- zgco~lYJ L{~_,'2) sL·~ ~ ( ... ) 
~ 

= -t.ü ~ /(1-ccx'l.Js,·V\tt 'IJ 1(~)cr.J ct'Z 
0 

waar ~J~ weer gedefinieerd 

is als op blz. Zl..( 

Met behulp van dit resultaat kan (5. 7) verder uitgewerkt worden: 

_, 
ï""l,J. C'J) ç ) r I ) 8) 

1 {Yr r:z,l..Yt t~ (5'. 

Deze laatste uitdrukking kan expliciet berekend i,.JOrden als de wissel

werkingspotentiaal van de deeltjes l en 2 geschreven kan worden als 

~11trJ ::: A,tjr-'1 . Y" stelt de afstand tussen de deeltjes voor. Men 

noemt een dergelijke interaktie Maxwell-interaktie en in dit geval is 



onafhankelijk van de grootte van de relatieve snelheid 9 . Dan 1.s 

( f.~J 

waar weer verondersteld is dat alle snelheden relatief ten opzichte van 

de hydrodynamische snelehid van de zware achtergrond beschouwd worden. 

Overigens is resultaat (5.9) in bijna iedere beschouwing over de Boltzmann

verge lij king te vinden, zie b.v. li t. [ 15] . 
Uitdrukking (5,8) is ~n alle andere gevallen niet expliciet te berekenen 

zonder kennis van de verdelingsfunkties Ç, en Çz . Substitueert men 

Maxwell-verdelingen voor ~~ en Ç,_ en veronderstelt men een wissel

werkingspotentiaal van de vorm <P,ctJ v- ~ -~ p) i. , dan kan de integraal 
lt 

ontwikkeld worden voor kleine diffusiesnelheid ~1 (zie lit. f 16]). 

Goldman en Sirovich (lit.[l5] ) noemen een iets andere benadering die hier 

op neer komt dat men bij de uitwerking van (5.8) alleen termen meeneemt 

die overeenstemmen met de berekening voor Maxwell interaktie. Vervolgens 

ontwikkelen ze het resultaat nog naar temperatuur- en snelheidsverschillen 

van de twee komponenten. Er wordt gesteld dat hun resultaat overeenkomt 

met de eerste orde benadering van de diffusiekonstante die door Chapman 

en Cowling gegeven wordt (lit. [14] ), 
Zonder iets te veronderstellen omtrent de verdelingsfunkties ontwikkelen 

we (5.8) nu nog naar de oossaverhouding. De grootte-orde van de variabelen 

duiden we aan door er de overeenkomstige macht van '- voor te zetten. 

Dan is 

~ t"t.IJ-~9J ÇdYd Ç1 ( _y, +- ~) ::. J civ, clJv! ( (?>f.."tt. -~•) 'C11~
1{ /~f..l!t-!1• f} · 

· ç 1 (.'!,11) Ç,_ (\t,d L5'. to J 

veronderstel dat ('UJ dan kan de integrand naar ~ ontwikkeld worden: 
_, 

{ ~l'z -l'r J '\r> ( / f.l'z -~• I) :: 
_, 

_ v, r ,u, 
- c.'J \ 

waarmee (5.8) geschreven worden kan als: 

t _, r 
\ï. L lvJ ~~ tY,J 

V tU 

f 
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1 
J 

Een resultaat dat nog naar machten van 6 gerangschikt kan worden: 

+ 

(5. tf) 

Het moment (5.4) dat samenhangt met het energietransport naar de zware 

achtergrond laat zich op analoge wijze berekenen. Substitueer: 

in (5.6) en er komt: 

( fi.lt) 

De integratie over 1 met de tweede term tussen f [ in (5. 12) is al 

gedaan (5.8), die met de eerste term laat zich onmiddellijk uitvoeren: 

= 
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zodat (5. 12) wordt: 

r, U:'r ) ç'l ( ~I 1"~ ) 

(!).13) 

voor Maxwell-interaktie kunnen we het resultaat direkt opschrijven: 

+ 
2 

~, c::) 11!, -"Ço t '· 1'1) 

In het geval dat de deeltjes een wisselwerkingspotentiaal hebben die niet 

van de vorm <P.1t~Jvo r- 4 is, kan (5.13) nog wel ontwikkeld worden naar 

de massaverhouding; we geven alleen het resultaat: 

.... ~ .. fc~\ ]!, o;,;~VJ C, t~.J + 

+ r;! ;; .f{ 6 ", T, [ cl
3 v, r.;;~vJ Çd y,} _ 2 [.o~1v, i "'' { ~1 - \o'o / t;,;:vJ Ç,l ~' ) + 

- 6 IN!, !&1 • d. V I ~~ L1,p LV) I t!l,) + r } -' ç 
+ 

+ ~~ · ei V1 ~~ Vv -zt,J lVJ I(~•) r .3 i. _, ç 

Dankbaar gebruik makend van de resultaten van de vorige paragraaf berekenen 

we nu drie momenten van de Boltzmann-vergelijking in het geval van 

stationaire achtergrond en Maxwell-interaktie tussen elektronen en neutra

le deeltjes. 

\7v r 
I ' 

= 

vermenigvuldig links en rechts respektievel i.J"k met ( •~· •· ) ....,,~, 

en integreer over ~1 . Het resultaat is welbekend: 

( l.f ·I) 



~~~~. 

'* 
., I IM, 

-45-

t 
i- ~ V. (L-1, ~.) =a { Tj./6) 

I. V. f, E: t) "'· ,..,, + Otti 11
J l i)~. .,.. ~t ( ~ •. '9) .k't ) +a. +- ee~~ = -(1-fè; -kJ, 

~ 11) (!).t'f) 

+ e "~& •. 17T1 ) er. \ï.q 
-• 

+ c ~ Jq : V\&, 
= = ~r. 3~. ke l ~ _ T, ) + 

!i.v 

+ 111 r~A~~• -- '1. t w, ( 1 _ z~ J + C ,.tBJ 
Tl u 

Met de druktensor gedefinieerd als J. :: p3v
1 

~tt1 {y1 _f!J1 )(!!, _ ~~) {, (!:!,} en 

de warmtestroomvektor als g, =fA.~, j~M1 {J!,-J!J,/{.Yt-~t) Ç,(Y,) 
Nu kan ook plausibel gemaakt worden waarom in dit stadium de momentver

gelijkingen alleen in het geval van Maxwell-interaktie behandeld worden; 

in alle andere gevallen wordt (5. 17) immers: 

_, ('1 

'IirP;J ~ 1 ()!• J + 0 l ~!.fJ 

In eerste orde van & ~s ~n het rechterlid van (5. 19) expliciet kennis 

van de verdelingsfunktie vereist. Het blijkt dan dat (5. 19) niet gebruikt 

kan worden om een minder gedetailleerde, volledige (in termen van drie 

momenten) beschrijving van de elektronkomponent op te zetten. 

Vergelijkingen (5. 16 - 18) kunnen geanalyseerd worden door alle grootheden 

te ontwikkelen naar ö en door het veeltijdenformalisme te gebruiken. 

De indices I, die duiden op de elektronkomponent, laten we zonder 

verwarring te veroorzaken weer weg; voor T
2 

schrijven we Tz die als 

nulde orde grootheid opgevat wordt. 

€1111 
... 3 ., :: Vlo + + €. 11'1? + Oe~; 

~= ~0 + ~~. 
t 

+ Q.._LVt + 0 lq,J J 

Ta c~ 
t-

Oce1
J T::: + + ç., 1." ... 

J ::;; ~ r ~l + ' iJ e - t •• 

'Of- dto ût", ut'7 
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De vergelijking voor de dichtheid ~[~f) {~.16) 

nuZde orde in (. 

eerste orde in E; i>lllo + 
~r~ 

';)l.f, = 0 
{)t"o 

, te integreren op t -schaal: 
0 

~"'0 
~t"l 

+- 111 1 [r,o. r, •.. ) 

vermijden van sekulier gedrag van de oplossing vereist dat: 

en dus -;)!111 :0 
Oto 

• We kiezen nu dat 

tweede orde in 8 

en weer geeft omzeilen van de sekulariteit: 

;)ko 1" 
oï2. 

\7. ( illo ~o t-1} .:0 ( 5". 2.0) 

~Mz 
+ \1. (Vlo ~OT) .::0 -n.Ci; 

i>t"o 

als T0 4PO en daarom kiezen we 

integratie op 

terwij 1 

aangetoond wordt dat 

derde orde in e; En op analoge 

wij ze konkluderen we dat 

De vergelijking voor de hydrodynamische snelheid ~1 (!',t) 

nuZde orde in & 

opgelost worden: 

en bes loten kan worden dat J:&o ~ e> 

eerste orde &n 

deze vergelijking kan 

--19 
~(l,ë:Q, .. J::: ~o{l.o, . .)e "tf.u t5· tz) 



met als oplossing: 

-7:o 

1V1 [!. !o ... ) ::: ~,( .r. a • .. ) e ~) 
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en er volgt weer dat ,!e', ~ -1{11 eg 
IM 

+ 

ook deze vergelijking kan formeel geÏntegreerd worden: 

-T.o 

~~ (!~!o,-.J::; ~' ~!.o, .. ) e ~} -ql) { 
LO 

-je 
0 

... i),l41,r tra -7: J J otr 
i)t', 

{!f. 2.3) 

waaruit volgt dat ~Z.A =-t~11 V.fi,;jWittq (5.24) als het elektrisch veld 

niet varieert op t
1
-schaal. 

derde orde 't.n E 

_,. ~0 IM {~I· \7 )~o + \7 f, 

+ lllo\o1>1 w - _, 
1:1)) 

op dezelfde manier als bij de vorige orden van f.. volgt: 

I t ,!&IA (5'.1.5) 

De vergelijking voor de temperatuur ~[t.~) , (5. 18) 

+ 

+ 
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Door gebruik te maken 

van (5.22) kan de oplossing aangegeven worden: 
- zro 

"-Ç (7:a,··)::- ~ w0z(o,r, .. J e li)J + -ç{o;r,.··) 
JkG 

we konkluderen dat: 1;;" ~ToA als 

eerste orde in & 

Alle grootheden zijn te splitsen in een op t -schaal asymptotisch en 
0 

een overgangsstuk, formele integratie geeft dan: 

T I - J - r· ~~;,A J 1 L t'o , C..' ' · .::. - C..o -l ~r:; 

Go 

-r {{ _ Vbr 
or, 

0 

vermijden van de sekulariteit eist dat ~IA =o , verder is nog te 
#t", 

bes lui ten dat T, ~ ï;A als 'Ç -7P<' met nog nader te bepalen T,A 

tweede orde t,n Ti : 

+ 

+ 2.VIo~ J&o. ~~ 
~IJ 

t 
+ .no~ w1 

~I) 

Als bij de eerste orde behandeling splitsen we weer ~n asymptotisch en 

overgangstuk en integreren op t -schaal. Omzeilen van de sekulariteit 
0 

eist: 

en J; ~ Tz,q als ~ --) Q:7 

Als 1!"1A en li niet varieren op t
1
-schaal, hetgeen konsistent is 

met eerder gemaakte aannamen~ dan is (5.26) nog naar t
1 

te integreren, 

verhinderen van sekulier gedrag resulteert dan in: 
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= ' J 

r:O 

derde orde in ~ : 

J k I ;)Tc,. t 
+ z lll'l L ?r, t V. q + _, 

l'lo IM I ,.. - L z~.-~z 
~IJ 

Op precies dezelfde man~er 

we dat: 

als 

.Viz ~ ( ZJ&,.JM, ) 

'i u 

bij de tweede orde 

+ f,: V~o = 

l{ l!?o Wl { 1:--'o • i'V• J 
"ltJJ 

behandeling konkluderen 

~ 1.1o kG ( "Jfc,A .. -;JT,A ) t \7. ~lP. + i '(Jo k ~•A · tJTaA t fop, : \7!&/A 
~r, ~ 

- J~ k~ T,A · ~ + ~oWI ( i ~14 · !&tA } Ji;A =0 CS: 28) 
~;LIJ ""'2 "Cé.u «rc; 

Vergelijkingen (5.27) en (5.28) beschrijven de relaxatie van lloA en ~A 

op t
2
-schaal als gevolg van energieuitwisseling met het elektrisch veld 

en het zware achtergrond gas, 

Het zou te ver voeren om de overeenstemming van alle resultaten uit de 

vorige paragraaf met de kinetische behandeling aan te tonen; daarom 

illustreren we de konsistentie aan de hand van de keuze voor n1 
n,:o 

en aan de hand van vergelijking (5.28) die de ontwikkeling van ïr, op 

t
2
-schaal beschrijft. In beide gevallen kan uitgegaan worden van verg. (4. 20): 

~roA ~,) 
1 v2 V. ( -c;;,) eg -;)ÇOA ) e_Ë j_ 2_ {:f V3 r,J lJÇOA J t- ";) IA t' + -
J ~ -

i)"t"J ~'Loz. 
WIV Wt vl lv l 

[€, [ c {&") 
vil Ç C(J 

J} :;:. IMr l 0 +- kTtvJ 0 IJ.\ -..",." V~ ~V IA I/Mil '()v 

Om het ons nog gemakkelijker te maken veronderstellen we dat (4.20) ve:t;ge-

çc•) 
~s voor , asymptotisch op t

2
-schaal, in (4.20) zetten we dan 

/A 
• Voorlopig is dit niet zo'n essentiele beperking; de uit-

lijking 
rt•"J 

~t't/4 - G 
'";) t"?, -

breiding naar het algemenere geval komt in het volgend hoofdstuk aan de 

= 
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orde. De oplossing van (4.20) ~s dan bepaald tot op de oplossing van de 

homogene vergelijking: 

r (') -
1-

111 
_ Ct.!J e de funktie ~s dan 

altijd wel zo te kiezen dat r Ç,,) 3 
~IA (t, t"3 .. ) := IA d V := 0 

Vermenigvuldig tenslotte (4.20) links en rechts met f~/· en integreer 
r, r. rL~i ' 3 vT over de snelheid. Nu is 1 -~, v ~"rA c;l.v1 .::. _ tt, ""!~ A en er komt: 
J f. 2. I 

.:::: - 3noktl T ".,, 
JA.-

~IJ Mt 

Om tot een vergelijkbaar resultaat te komen zetten we ~n (5.28) 

en berekenen 

:::0 

J~ v'', v~_v Ç, A -' 3v z;- L • [v'( .. -1Jv -
. ~ VI - ! ~.A o,.. ~ -

= () . 
J 

en herinneren ons (5.21), (5.23) en (5.24) 

zodat (5.28) geschreven wordt als: 

Niet zo moeilijk ~s nu ter verifieren dat hier hetzelfde staat als (5.31) 

De behandeling van deze vergelijkingen loopt volkomen parallel aan de 

behandeling van de momentvergelijkingen voor stationaire achtergrond, er 

kan dus volstaan worden met het noemen van de meest essentiële stappen 

en de resultaten. De vergelijkingen zijn: 
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~WI ( J!:e:' + c'"(h' . V) k! t- ~?. [ ~t . \7 ) h' ) + ~t V. (J +- ~t.1e E +' 
~ :::. 

f, tJ~'! ~t"'~ L~· v) ~2 ( ,_ ~t 1 n .... w (5"·33) '(; l'IWI +- .::: - ~IJ Ot: 

f"l<tl L~ +- ~~ ~· V'T + ~ ".!Y~ . V T ) t- (. ... V. q + ti' JO: \7w 
::: - " r;..,_ f: v~!' 

::.: t ' t- ~ W ( L- '2~ ) 
~IJ 

Ontwikkel alle makroskopische grootheden naar e' gebruik het veeltijden

formalisme en veronderstel dat )&.a :r; en E niet variëren op t
1
-schaal dan 

volgt dat: 

voor de dichtheid: 

;)MOII ::: 0 

i>r, 
kies weer ~IA ::t 0 

~f7oA .,. V. ["'a~+\&,) =0 (!i.;Jb) terwij 1 weer n2A ::: 0 

te kiezen is. &)Tz 

voor de hydrodynamische s~eLheid: 

+ Y.J~i -DE-

waaruit 

.k'o,q .:: a 

~'A ::: - r,J ef 
l

IIV'I 

tweede orde: 

+- l ~o. V) wi I .,.. t1 fo 

volgt: w :::; -1u { rJ~l 
0-•fA 

Ot-

(5"·36) 

= - Ylo~ W - t'lz~ ~0 +- hol"~ ~0 -=-- - ·2. -
"tiJ 'ttt> c..(.l) 

+ V.R~t } (f.3lJ 
Wl~o 

voor de temperatuur komt er weer in nulde orde: 

3 111 k 'J"fo - Vlo ... ,.R 
ï 0 13 "'i:. - --· ""'C7 

v-a ~IJ 

en daarom T -r- -'- ..,... · ~,..._ o ~ lo A W"') "o '7' _...., 

:: 
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d,, 
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voor 

tenslotte volgt nog ~n tweede orde de relaxatievergelijking voor ~ 

u;: 38) 

De uitdrukkingen (5.35-5.38) vormen de basis voor een normale oplossing 

van de vergelijking voor de verdelingsfunktie (4.27) in het volgende 

hoofdstuk. 
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6. Een normale oplossing voor ~ en 

In dit hoofdstuk zal in het geval van Maxwellinteraktie een expliciete 

uitdrukking voor de relaxatie van Ço vanuit een begintoestand naar 

zijn op t
2
-schaal asymptotische \vaarde afgeleid worden. Het blijkt dat 

de relaxatie bepaald wordt door de ontwikkeling van de makroskopische 

grootheden: dichtheid en nulde orde temperatuur op deze tijdsschaal 

samen met een vorm-relaxatie van de verdelingstuuktie naar een druyvestein 

verdeling. Het adjektief 'normaal' is te danken aan het feit dat de 

oplossing geschreven wordt in termen van de makroskopische grootheden: 

bij de vorm-relaxatie van de verdelingsfunktie komen Laguerre-polynomen 

tevoorschijn. Op zich is dit een opmerkelijk resultaat omdat het aansluit 

bij de methode van Grad (zie lit. [2o] ) die uitgaat van een apriori 

substitutie van een ontwikkeling van de verdelingsfunktie ~n irreducibele 

tensoren en herruite-polynomen in de Boltzmann-vergelijking. In het geheel 

van de theorie van het zwak geÏoniseerde gas is het echter hoogstens 

van anekdotische waarde omdat het immers Maxwellinteraktie tussen elektronen 

en neutrale deeltjes vooronderstelt, in welk geval vruchtbaar gebruik 

kan worden gemaakt van de momentvergelijkingen. 

In de loop van het hoofdstuk zal allereerst door enkele transformaties 

de normaalvergelijking voor de verdelingsfunktie fo tevoorschijn komen. 

Vervolgens zullen we een ogenblik stilstaan bij de oplossing van deze 

vergelijking. De oplossing voor ~0 wordt daarna aangepast aan de 

beginkondities en aan de normeringseisen. Tenslotte wordt de oplossing 

Ç 
,,) 

voor globaal aangeduid. 
I 

Het uitgangspunt voor de afleiding wordt gevormd door de kinetische ver

gelijking (4.27) en de momentvergelijkingen (5.35), (5.36) en (5.38) 

voor het elektronengas ~n een instationaire zware achtergrond met 

Maxwell-interaktie tussen elektronen en zware deeltjes. 

\7. c~!.!Jl- J = o 
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b't = 

Waarin we alle grootheden asymptotisch op t
0 

en t
1
-schaal wensen te 

beschouwen. Vergelijking (5.38) kan met behulp van (5.36) nog geschreven 

\vorden als: 

~ló +- ~~ .\7 ~ ..,. IMJ 2 To j Ta \7.~2 =~.1..T1f ... met ()T-z Moz 
~) M.,_ ~I} 

T*" = 
r. tE,Z 

i'lllz t'OJ e .,. Tt (b.l) 
314~, 2 

De afleiding van de normaalvergelijking uit (4.27) wordt in een aantal 

stappen aangepakt. Zoek allereerst naar een oplossing van de vorm: 

met 

lN= Dan ~s en zo ook 

nr - Çn,~ Lwdç I T'1-r • Substitutie Hl (4.27) geeft dan direkt: vr0 - Vn -" _ - v 'o 
dw Ta 

+ Ç ( ~f. Vh ) _ hw dC 1. bJ!. \7'1;, _ 1 w ei (_\7. ~l) h = 
otw Tcr 3 clw 

+- I.*"" <[f l ~ L~·1J 
Tö rJwz ~ 

Dankbaar gebruik makend van (6. I) schrijven we het linkerlid van (6.3) 

nog als: 

Vergelijking (6. 3) kan dan omgewerkt worden tot: 
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of 

De uitdrukking in het rechterlid hangt alleen van waf, die in het linker-

lid van ! en l".t • Laat -À de separatiekonstante zijn, dan is (6.4) te 

scheiden 

t- .!dp.. \7 h ) - ::::.o 

::::0 cG. 6; 

Aan vergelijking (6.6) hechten we de al eerder aangekondigde naam 

'normaalvergelijking' omdat deze uitdrukking de vorm van de verdelings

funktie bepaalt. Vergelijking (6.5) is nog in enkele stappen te vereen

voudigen. Laat daartoe 

Substitutie geeft: 

~-' 2 To 

Een uitdrukking die door gebruik van (6. 1) nog te schrijven ~s als: 

Transformeer als laatste stap nu nog: 

Substitueer (6.9) ~n (6. 8): 

LtJJ é)fM .,.. M ~ l 
;)w r .Je) i. v\11) . 1-:A +- !'.1J [A-Ï) w, T vïz 'U!'z 3 tw\t 

VI 

+- !NI •zttJ lA ( \7. 1'~ ) =o ( b. /0) 
T 3 

+ 
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Een uitdrukking die zich met behulp van de kontinuiteitsvergelijking 

(5.35) reduceert tot: 

Waarvan de oplossing direkt 1s aan te geven: 

::: V11 (r, o) e 
A-1 

J. 

( 6-11) 

De oplossing van de normaalvergelijking (6.6) noteren we voorlopig als 

Ç~ 3 (WJ • Resumerend kunnen we dan Ço (rJ v, t"z.) op de volgende wij ze 

al~i een lineaire kombinatie van ~il-~ (WJ voorstellen: 
z. 

waar~ nog zowel een integratie over een kontinu en een sommatie over 

een diskreet spektrum kan omvatten. 

(6. 12) 

Natuurlijk is (6,12) in dit stadium nog slechts een formele voorstelling 

van de oplossing voor ~ , zo is de vraag of we met (6. 12) kunnen voldoen ,. 
aan iedere beginkonditie voor r

0 
nog onbeantwoord. Een nadere beschouwing 

van de normaalvergelijking zal over deze en andere vragen uitsluitsel 

moeten geven. 

.:::0 cG. 6J 

Deze vergelijking is nog te schrijven als: 

tb ./3) 

en 
r -W 
1-(WJ ::. ~lWJ e , dan wordt (6. 13): 

t6. lL() 
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een uitdrukking die bekend staat als de Sturm-Lio~ville vergelijking 

(zie lit. [12]). Onder geschikte aannamen over het gedrag in W: o en w-::: C'b 

zijn voor de oplossingen van deze vergelijking enkele eigenschappen aan 

te tonen. Zo zijn alle eigenwaarden reëel en positief en zijn eigenfunkties 
I -IN 

bij verschillende eigenwaarden orthogonaal met gewichtsfunktie wie 

Ter illustratie bewijzen we de laatste eigenschap. Schrijf daartoe: 

ol 
3 

-""' cl 
I -W 

-[t.--1ïe ~ ] 'i 
;:: -",uw e 9.4 dw c.tw 

al [ 
J -W cJ I -w 

dw 
wie ~' 1 .:: - ~'w 1 e g"t4 I 

(/..W 

(b. ff} 

Vermenigvuldig (6. 14) met ~ , en (6. 15) met q , integreer over w en 
:;te 'P 

neem het verschil van de resultaten: 
c:t:l 

f[ 
0 

Onder de aannamen dat ~ en q , , zich in de buurt _.1.,. 6 ~ ~ 
w 14 , S ), o en niet sneller naar oe gaan dan 

verdwijnen de stoktermen en 

0<1 1 _w 
CP. -JA- 'J { w,. 8 9".16 q.M, otw :0 

0 

cl.w 

van \..1.:: 0 gedragen als 

e ~ voor w~~ 

Waaruit het gestelde volgt. Op de genoemde aannamen komen we aanstonds 

terug. 

Beschouw vergelijking (6.8) die nog in een iets andere vorm genoteerd wordt: 

van deze vergelijking kan een oplossing worden gezocht door machtreekssubsti

tutie, substitueer daartoe: 
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De indiciaalvergelijking is dan: S{S-tj t !s =0 , met als •vertel S:o v 
2 

S ::::-- J , De coëfficienten a...., voldoen aan de rekurrente 

betrekking: 

St-VI-1-;U 

(S+VIJ{S-t-VI-1 rl) 
a-lil-I 

Met de wortels van de indiciaalvergelijking korresponderen dan twee 

onafhankelijke oplossingen: 

(-/-").", l'l ____ v.; 

(i)..., ~,! 
met 

• We merken allereerst op dat de reeks 

voor ~J afbreekt als ,u heeltallig is en 
-""u; 

~s. We realiseren ons vervolgens dat e g.J.cu~ 

. (fl 1 1" d~e voor lj.M als )A- ha. ftal ~g 
-w (fJ 

en e ~ LWJ korresponderen 

met verdelingsfunkties waarvan de momenten moeten beantwoorden aan 

fysische observabelen. Dit legt een aantal eisen op aan het gedrag van 
(1,&) 
~ lkl) ~n W= 0 en ~n W::: oo 

In de eerste plaats moet de dichtheid van de elektronen met een snelheid 

een eindige grootheid zijn: 

0 

. . ~~.-c'J . g, hu.; . We z~en dat be~de oplossLngen ~~ * ,_ h~eraan voldoen. In de 

tweede plaats hanteren we de, zij het diskutabele eis, dat elk moment 

van de verdelingsfunktie moet bestaan, dit wil zeggen dat: 

00 

f 
k -W l/,2) 

w e ~ c wJ cJ. w .( c:o voor willekeurige 

0 

Met een eenvoudig 

kan zijn als 9 {IJ 
:;M. 

argument tonen we aan dat hier alleen aan voldaan 

identificeren we het 

of g lZJ een eindig polynoom is, en in dit geval 
:;.t.f 

polynoom met een Laguerre polynoom, 

Eerder dan onze toevlucht te zoeken tot een asymptotische ontwikkeling u.v 
van g (I..IJ voor groter waarden van zijn argument trachten we ql'• 11twJ 

~ tlJ ~ 
te minoreren met een bekende funktie. Beschouw q LWJ met 

0 
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,oo 
(lJ '- 1-2: ~ '3 (WJ::: vv L 

() h::::-0 
nu ~s 

(- t)69 
-:: 

(-1){ -1 H) ..... {-ltlll-f} (-/-) 
\.. 1 -.!' • = _......;; ... __ dus 

(-J )" ciJ.. tJ+-H-2J(f,.Vl-tJ (i+-lll-1} 

(-iJ 

Coë.fficienten van de machtreeks van 
w 

van de ontwikkeling van e 

I ~ I 
(VIH}! 

!2) Sc (W) 

vanaf zijn de 

groter dan de coëfficienten 

en dus wordt 

UJ { _J t.J I 9
0 

geminoreerd door een funktie die 0 W z.B J is voor w -7 (X> 

dan is: Stel in het algemene geval .)A.:: /... f- b ; L G /N ; 1:7' I' b .. ~ I 

= (-L-S-iJl-L-S-i+-t) ... {-L-S-i +-L+t){ ... ){-L-fö-f+",-1) 

dJ (. .. J { ~ +-VI-l -cl..~ z. J) 

· (i+ n-1 -ti- +l} J. .. { ~ t- VI~') 
~------- ~L~I ~9rMe~ 

L- L- s-t. ) .. ' (- J.. - 5- t t L .,., ) n>; Lt-J 

en op dezelfde wijze als boven kan besloten 

0 ( -!..-1 w 1 
wordt door een funktie die w , e j is 

d d (IJ . d wor en at ~ LW) gem~noreer 

voor W -1 c::>o • Zo ook kan 
c;,CIJ . . d . M . -
'J ...l4 (.I,JJ gem~noreer 1.voraen •. erK op dat {I) . '1 . d g

0
· (WJ = f , terw~J ~n e 

overige gevallen is aan te tonen dat 

-L-f w 
{{lwJ ::: 0 ( w e ) voor w ~ t>O 

p. = L +- S ; L é IN . o .{ S ,~ 1 

De konklusie die men kan trekken uit deze rmve afschatting is dat wat 

betreft ~ (ZJLWJ de momenten die korresponderen met integralen 
;.« 

~I 

f I< (?...3 -W 
w ~ (j,.JJ e otw k >., L niet bestaan, een dergelijke 

(j 
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konklusie trekt men ook wat betreft gl'JLWJ • Op grond hiervan e1sen we dat 
:.14 

qC11twJ en 'l{lJLWJ eindige polynomen- zijn. Als p een geheel getal, zeg I< 
"' i/4" is, dan breekt de reeks van g(lh"J af en 

k 

k 
(U "'\ (- f.!)M gk {WJ : L- - W ;; 

M:O {J).,.h! 
volgens de definitie van 

2. 1 

de Laguerre polynomen L k (I.JJ (zie lit. [18]). Is~ daarentegen half-

tallig, zeg JA.= k + J 

0<+ I)! --
t-iJ"t-1 

k::: 0, 1,% .. dan is op dezelfde manier 

1 
_J. 

-t L ~. 
l,.J ( W) 

J.( +- ( 

Vanwege de konsistentie met de normering van de voorstelling van de 
.L 

verdelingsfunktie (6. 12) ~vordt g~'~wJ"' /...U, lWJ als oplossing van de 

normaalvergelijking gekozen; waarmee formule (6. 12) nader geëxpliciteerd 

kan worden als: 

' - 2 .!:::!.1 k t":r i -w Mz 

L~ LWJ e ~I( Lr,o; e -z;;-c.,-J-

(6. t6) 

Aan de hand van de Sturm-Liouville vergelijking (6. 14) 1.s al eerder aange-

Ll 1 -I,.> 
toond dat de ~LW) orthogonaal zijn met gewichtsfunktie wie 

L
t f -IN 

I.WJ LwJ W e o(VJ :::: 
I<' 

Q 0 

I 

merk op dat de L:t~J voldoen aan de voo~aarden waaronder deze relatie 

is afgeleid. Met deze orthogonaliteitsrelatie en de expliciete uitdruk

' kingen voor de eerste L! LW) 

, ... - r' ._, 2w 
8 z 
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kan de normering van (6. 16) eenvoudig uitgevoerd worden: 

~ 1 ~ 

h(.r.rt ) = 4tr J vtro (r.> v. T-z) otu:: ( zu~To j i nr [ w i Co tWJ rJ.w 

0 0 

J Q::l k J t k -t!J tk't"~ oo 1 

= !iT ( .tk~ Ta) 2 L c 7;,- -"i"' J tl B M'l. ti.•J mi< (!,O) fwt L~ I!NJ e_i,J rM..v 
""' 1(::-0 LC J I .. 

0 

&0 t 
nu 1.s f wiL~ lWJ e -~w; s: ~ '1/i zodat 

0 . 

_J 

.UV. "'.(t,o )<;,= l :kiJ / 
{6. I'=!) 

verder moet uiteraard: 

zodat 

dus c,, ""'• o: > 0) ;:; 0 { 6. t8} 

Bij de aanpassing aan de beginkonditie kan gebruik worden gemaakt van het 
I 

feit dat de L!twJ een volledig orthogonaal stelsel van funkties vormen 

in de ruimte van funkties ÇIWJ ,,~aarvoor de integralen 
I 

bestaan. 
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De ontwikkeling (6. 16) voor fcr~ v, o) konvergeert dan met ontwikkelings

koëfficienten die op de volgende wijze bepaald worden: 

vermenigvuldig links en rechts met en integreer: 

IL+;} -JU.-' 
"J: (t,o) n(!,o) 

zonder verlies aan algemeenheid zetten '"e Cl(:: 1 • We onderzoeken nog 

even of deze bepaling konsistent is met (6.17) en (6. 18); dit is duidelijk 

omdat: 

n(r,o) :: 
3 C\::J 1 

%Tl ( 
2~ T_q ) i[(, Lr., w,o) w { Lo\wJ cl.w ::: 

0 
j 

-fa - i ( r ,o J VI { r ) o J 

dus ~n overeenstemming met (6. 17) 

3 ~ I J 

) ' f{ i L:U.') - L,~'J)) 
0 . ~ (!, w, 0 J 

en .,.- { 2 L<e Ta (!,oJ j n(t,o) !(~Ta (t,a) = zrrklj 10 ('l,o) wr 

dus m1 (!,o) .::-o ~n overeenstemming met (6.18). 

(Ij 

~~~~-~~-~E}~~~~~B-~~~E __ f~-
De oplossing voor de eerste orde isntrope korrektie op de verdelingsfunktiP 

interesseert ons minder dan de oplossing voor de nulde orde benadering 

omdat deze korrektie, zeker 1n vergelijking met de eerste orde vektoriële 

korrektie, geen essentieel nieuwe zaken introduceert. 

Jw 



-63-

Toch is het goed om de oplossing kort aan te duiden aan de hand van 

stationaire achtergrond ont wat eenvoudiger uitdrukkingen te krijgen. 

Uiteraard geldt de beschouwing >,veer alleen in het geval van Haxwell

molekulen. 

Uitgangspunt lS vergelijking (4.20): 

~~0 çt•i 
+ 1 t \7.( e§ ;)Ço ) et I J (I 3 \7Ç) +- "· 3 

V ~) ~ 
t- ...: ;l d\1 J V ~IJ o 

?t""3 ~ IN\ V 

{ .t [ çt) + 
çtLJ 

1 
~, l. J kT*~ ] - ""'" v• DV r<P W\V ?v 

en 

(5.27) die geschreven wordt als: 

:: 

De uitdrukking voor de rulde orde verdelingsfunktie in de vorige paragraaf 

suggereert een oplossing van de vorm: 

Dan lS 
ç(C.) 

~ 
?"t"'l. 

_J .• k 
+- 1;, f. 

L { == I( 

vl1-1~ ( '!, r. J 
'J"Ç~ 

{-J-k) ~"IJ 
,. ~ t"~ 

/; 

! -w 
L~ (t,;J e 

Substitutie van (6.21) is (4.20) geeft dan: 

Plet W= 

t6. 21) 

waar nog gebruik gemaakt is van (5.27). De inhomogene term in (4.20): 

( ~. lo) 

t 

=o 

~ + 1 Vt. \l (..) t- eÉ l Ê. ( j is hier kort aangeduid met IH. 
~!"3 3 -;;;;- Vt '01: .. 

Met de expliciete uitdrukking (6. 16) voor Ço kan deze inhomogene term 

ontwikkeld worden in Laguerre polynomen. Substitutie van deze ontwikkeling 

in (6.22), nul stellen van de koëfficienten van Laguerre polynomen van 

gelijke graad geeft dan de vergelijkingen voor 
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De ontwikkeling van de inhomogene term 1s een eenvoudig doch langdradig 

werk, men maakt erbij gebruik van de volgende eigenschappen van Laguerre 

polynomen: 
( 

tJ. Lr 
w- " dw = 

I 

k(i. 
• k 

I 

U<+iJ L~_, 
(tie L·t-. [rB]) 

Zonder afleiding geven we het resultaat: 

I 

t- L:i-, [ -Lk+-rJ A~t ~ ~;3 .... jU-<t-IJA'<l\7.~,) -1{Ll+tJ (~1 .VAr.<) + 

-! 1 Cu+tJ( 214+ ~ J- je t<+l) fA~~. ~. ·VTo J, + L~ [ ("<+-f) Al( ;,1; + JA~c +-
To 7r3 ~r3 

+ ll'<+ iJ Al< ( 17. lol,) + {I+ 3 kJ (!.I, V'/\1< J .. ! $ (k+l){k+Ï) -i (k• i) I Al< "";.'T. 1 J 
-lt.-1 2.~.+-1 -f.~k !"z 

A -r & 3"' ... -
met l( (!>"t'z,!1 .. )::.: lo (t) TaJ··) lfl (.r;r2.1""J ~I( (!I(JI "S~·-J e ,. 'ltt) 

( 6. f3) 

We schrijven (6.23) nog even als: 

00 
I I I 

( w- I { 
i. :t 

Qk 
I 

lRii e lH. 
L/1.+2 ~ Lk+-• L~.e ;;;; + t J k :::o 

waarmee (6.22) zich opsplitst l.n 

~~.,. L 
~-2. qk-1 + Jt('< ) 

I 
+- +-

;)~I( 
+- J. ""' ki' k =o 

?l:z ~IJ fllllt I< 

{ 6.z~) 
P~< . Ql( = o ~ met k <o 

Tot slot staan we nog een ogenblik stil bij de konsistentie van vergelijking 

(6. 24) met de keuze die we in het vorige hoofdst:uk voor V! i maakten: h, .:: 0 



De term k ::-0 

voor k ::-o 

~n (6.20) korrespondeert met ~, 

Een uitdrukking die zich met 

kontinuite i tsvergelijking ( S: f.J 

:o 

, schrijf daarom (6.24) 

t 

en de 

Hetgeen Ln overeenstemming LS met de aanvankelijke keuze voor ~, 



-66-

7. Enkele uitbreidingen, suggesties voor verder onderzoek 

In dit laatste hoofdstuk zullen we nog 1.ngaan op enkele beperkende aannamen 

die we in hoofdstuk 2 noemden. 

Allereerst zal in dit hoofdstuk worden aangetoond dat de introduktie van 

een uitwendig magnetisch veld 1.n de beschrijving van het elektronengas 

zonder essentiile wijzigingen in de gepresenteerde theorie kan gebeuren. 

De introduktie van een magnetisch veld, onder de aanname dat de cyclo

tronfrekwentie van de elektronen van dezelfde orde van grootte is als 

de gemiddelde botsingsfrek\ven.tie van elektronen en neutrale deeltjes zal 

geÏllustreerd worden in het geval van stationaire achtergrond. 

Als tvJeede zal in dit hoofdstuk de Boltzmann-vergelijking uitgebreid 

worden met termen die de wisselwerking van geladen deeltjes onderling 

beschrijven. De bijzondere stringente beperking wat betreft de verhou

ding van de dichtheden die we aanvankelijk maakten: 

~ >> t'l, 

11 
1<7 

kan dan wat uitgebreid worden. Als verondersteld wordt dat 

n, Q,, .::: Ot6J 
nfq,2 

blijkt dat de nulde orde verdelingsfunktie op de snelste tijdsschaal b
0 

weer relaxeert naar een in de snelheidsruimte isotrope verdelingsfunktie, 

die op t 
1
--,schaal tendeert naar een Maxwell-verdeling met een elektronen 

temperatuur die door de hydrodynamische vergelijkingen bepaald wordt. 

De hogere orde isotrope korrekties op de verdelingsfunktie worden 

bepaald door vergelijkingen met de gelineariseerde botsingsoperator 

De theorie neemt dan hier een essentieel andere wending en lijkt niets 

anders te zijn dan een gemodificeerde Chapman-Enskog theorie, De expliciete 

uitwerking ligt buiten het bereik van dit verslag. 

In het geval van stationaire, uniforme achtergrond geeft introduktie van 

een uitwendig magnetisch veld in (4. 1) aanleiding tot: 

+ 
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waar Wc de cyklotronfrekwentie is, die van dezelfde orde ~s genomen als 

de gemiddelde botsingsfrekwentie; !? is een eenheidsvektor in de richting 

van het magnetisch veld. We kunnen nu (7. 1) in verschillende orden van é 

de revu laten passeren: 

Een H-theorema 

voor deze vergelijking laat zich gemakkelijk vinden. Men kiest daartoe 

bolco~rdinaten in de snelheidsruimte met~ als poolas, en f als 

azimuth. Dan wordt (7.2) 

+ 

vermenigvuldigt men (7. 3) links en rechts met J + l111 Ço 
men over de snelheid dan verdwijnt 

en integreert 

=0 

wegens de periodiciteit in lf van Ço • En het bev?i 1 s van het H-theorema 

verloopt als op blz. 28/29. 

Eerste orde: 

~. r 2f_o -"J'to vr, L 1· Lt) 

We kunnen nu ~I en Ç
0 

weer splitsen in een, op t -schaal, asymptotisch 
0 

en een overgangstuk. Integratie naar 7:0 , vermijden van sekulier gedrag 

van Ç, geeft dan weer: 

(.,. 5) 

terwij 1 

et= nC 'b nÇ ) 
_t::. ~ Vy r or - WG jl. L- ,X vv rr = 

11'11\ 

De oplossing van (7 .5) laat zich vinden door een ontv1ikkeling van ~IA naar 
r r çt'"l 

een reeks van irreducibe le tensoren, t1A l 't.)::; 1·1 (liJ. ~ + IA (VJ en: 



1rr, 

_, 

Mt,). 
'" 

= 

= 

= 
~IJC,VG gijle hJ• 

men dan: 

_, 
~. ('1. 

t.!J 
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vergelijking (7.6) ~s van de vorm: 

c 1· rJ 

-_I \J. Ç, 
"Ztu - -

of 

• Door inversie van de 

t t 
1:\tJ I.Vc. 

met 

Met een argument, analoog aan dat op blz. 30/31~ b"n va·" de oplossingen 

van deze vergelijking aangetoond \VOrden dat ze op t -schaal naar nul of 
0 

naar een isotrope verdelingsfunktie gaan. Formeel kunnen de oplossingen 

van (7. 8) weer genoteerd lcJorden als 

, voor het isotrope stuk van de 

verdelingsfunktie en voor 

het niet isotrope gedeelte. 

De konkretisatie van de twee laatste formules is wat ingewikkelder. Ont-

wikkel de funkties bl.~,"L0 ) en Ç(!!,L"o) weer in skalaire produkten 

met irreducibele tensoren: 

· )r1 ~[ h b ( !:! • !;, ) ;; - v.> v, L0 I . < V ) 
11'1 " 11 -

Zonder verlies aan algemeenheid veronderstellen we dat de tensoren en b'"'J 
synnnetrisch in alle indices zijn, dan laat zich gemakkelijk bewijzen dat 
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Zodat vergelijking (7.7) zich opsplitst 1n: 

(0) 

- b ( VJ L0 ) (1·g) .) 

(MJ 
del (V,'LoJ er· 1°) 

~ro 

waar r1 -
(l'I}'J' -

• De oplossing van 

(7. 10) laat zich eenvoudig vinden als men veronderstelt dat b 1n de 

3-richting staat; de matrix r1~) reduceert zich dan tot: 

0 0 

En de ~angskomponenten' van de tensor C"J a. : 

Llll 

t:ii.Jju. .. (v~t"o) 

- "lö ~0 
(IC) -- J = a. 3j~ .. (v,o) e 'l(H; _ e 

0 

{ft/ 

a.J.'· (.;,tà) J ...... 

-Ï -

ZlJn dan: 

'G»J b (YIJ 

J 
ik ( v, 7:0 _z-) dT 
J "' 

van de 'loodrechte' komponenten vormt men op de gebruikelijke wijze de 

kombinaties: 

A {.MJ 

Cf·IIJ 

(MJ . ( ") a..· :: a.. + (,0. z:u. JU .. I JU·· 
met hier 1 de komplekse eenheid 

j .. 

zo ook b (~J b ttil.) . ( rt) 

::: + th 2J·k .. jl.t. 'J l.I. 

A (t!IJ a voldoet dan aan de vergelijking: 

en dus: 

A (IIIJ 

C4. ( v, 'L0 J ::: 
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Met (7.9), (7. 11) en (7. 12) is dan plausibel gemaakt dat de verdelingsfunktie 

ron op t -schaal naar nul of een isotrope verdelingsfunktie relaxeert 
0 

Tweede orde: :{~ +- ~c~ .,.. iJo + )!. vÇO - ef. V'" Ç, - wc ~. (!? x 1lv çt) 
'Ot"o uT, ~r-'t 

""" 

er 13) 

we beschouwen deze vergelijking asymptotisch op t -schaal, het zojuist 
0 

genoemde argument waarborgt dat Ç2A tot op een isotroop stuk door (7, 13) 

bepaald wordt. 

waar verondersteld is dat zowel E als@ niet van.eren op t
1
-schaal. 

Introduktie van (7, 8) 1.n (7, 14), gevolgd door een rangschikking naar 

irreducibele tensoren 1.n het linkerlid geeft: 

= 

~~ 
ç ,,) ç (&) 

{ ~ l ~ ( Ttu i>Ço -' { .... 'J, + ~. { \lÇO- ~ ~~ -<~ ~): h) ~~I)'~ j' 'C)t" z #t't WtV 'dv t~~t'l. vlv v 

met, 

- wc. ~· ( }! x \1y ç?. ) -· Jo{ Çl.) + 

+ IM, I _! lf v3 [ Ç 
~t~~z v' ()" "'ï o + 

"'<.') 

t kT ~J 
IMV 

2. 
\u«.vJ 

3 

t _, 

e .É · f'1v · f 

~~ ] jl 
'i)v 

{ -,..16) 

Dankzij de symmetrie eigenschappen van ]
0 

l.S de oplossing voor ~2. direkt 

aan te geven: 

{ 
1'1

2
_,. 1i ~- ..!.. 1 ( ï;,) ~çu ) E t1-.' ~ } 

\ ) (}J Jo.\ 'l V 'h V 7 V -
1 

U; -

~-

Terwij 1 de relaxatie vergelijking voor f 
0 

Cl&) 

<~" 2 (V) 

luidt: 

t 
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~:0] 1 

Derde orde: De derde orde vergelijking bepaalt weer de eerste orde 
(li'J 

isotrope korrektie op de verdelingsfunktie t-1 (V) 

Zonder i~ te gaan op de afleiding ervan formuleren we de vergelijking 
Ç (I) voor 1 (VJ 

-;J( ..-.r<i) { - 1 r r ( 3 -' ( ) 
o + _vr, +- .l v~ \7. /'1 8E- ~oj _ eË__I 2 ! " !1 . V = 

3 
11}·t:.. - ~ 3 IJ a dt3 v't"oz l (.u j;W VV 141 VI rV ( 

Tot slot van deze paragraaf staan we een ogenblik stil bij de moment

vergelijkingen in het geval van stationaire uniforme achtergrond en 

een magneetveld. Ten opzichte ·van (5. 16 - 5. 18) is alleen de impuls

vergelijking anders: 

t 
+fiVP 

:::: 
w .x b = - -

Cf- 2.o J 

ontwikkeling van de hydrodynamische grootheden naar~ , toepassen van 

het veeltijdenformalisme geeft dan in 

nulde orde van €, 
1[1) 

wat in indeksnotatie genoteerd kan worden als: 

.::0 

de oplossing van deze vergelijking vindt men op de al eerder aangegeven 

Wijze: W03 (!,'7:o , .. ) :::; 1,.)03 {!,01 •) e -L~IJ 

""o 1 (! • i.-o ' · ) = 
- "löf!;.l; -~I) 

"-'o 1 (!IJ • ·· ) e Cos ~ 'ïo - lN0 z. Cr. a, .. ) e. s'·"" t.Vc (;0 

-lö/'\IJ -Gö~IJ 
Wo, Lr.o .. ) e SL~~t"'c ro - ""o2 (t',o, .. Je ms "'c "l:o 
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en dus . Op dezelfde manier kunnen de 

hogere orde korrekties op de diffusiesnelheid berekend worden: 

?ïwe 
_, 

~, ( r> r z., .. J ::- 11,). f. Cf21J 
Wl 

h'2 (!> t'z., .. ) = ~I) 
t1-' tlfo l 1. zz J 

(.IJ 

Wl~o 

-I 

( J!&, \l.fr re' ~3 Cr. t"z, ··) :: -\IJ n,. -- + ) + liJ. ~. 
~;) ~t"2. -=-

t\1Vl 11 

Tot slot merken we op dat de vergelijking (5.27) voor de relaxatie van 

de nulde orde temperatuur ~n het geval van een magneetveld samen met 

(7.21) te schrijven is als: 

JTa = ""'' 
f (~ -Ta)+ -?!'!. mt 1:" 
tiJ 

""'' ! (Tt_ To J INiei :::: 
w..,. "l(i; 

Een resultaat dat ~n overeenstemming 1s met (7. 18). 

Cf·!.J) 

Als de verhouding van de dichtheden !!!. niet meer voldoet aan de beperking 
.,i 

die we ons aan het begin van dit betoog oplegden, verschijnen in het 

rechterlid van de Boltzmann-vergelijking de botsingstermen voor elektron

elektron en elektron-ion wisselwerkingen., We schalen deze termen ten 

opzichte term voor 1-2 interakties in door middel van aanname dat 

::: 

een afschatting die rekening houdt met het effekt van de langere dracht 

van de 1-1 interaktie, de invloed van de temperatuur en de ionisatiegraad. 

In de uniforme en krachtenvrije situatie is de kinetische vergelijking 

voor de elektronen te schrijven al~: 

= ],2. -t ("":(;. 2.!)) 
~ I 
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op analoge manier voldoet de verdelingsfunktie van de lonen aan 

rekening is gehouden met de verhouding van de thermische snelheden: 

( 
We z1en aan vgl. (7. 26) dat r3 niet verandert op t

0 
-schaal, terwij 1 

op t
1
-schaal de verdelingsfunktie relaxeert naar een isotrope 

Maxwell-verdeling met de temperatuur van de neutrale achtergrond. 

De termen voor geladen de.eltjes interaktie in (7.25) en (7.26) kunnen 

worden afgeleid uit de landau approximatie van de Boltzmann-botslngsinte

graal, men veronderstelt daarbij kleine afwijkingen per botsing. Om 

divergenties in de integratie over de botsingsparameter te vermijden 

neemt men als bovengrens de debijelengte en als ondergrens de 

minimumbotsingsparameter; dit leidt tot de faktor LVI..Jl in de twee 

volgende, welbekende, resultaten: 

l7-2'f) 

(zie lit. [19]). De laatste uitdrukking laat zich weer ontwikkelen naar 

de massa verhouding, het resultaat van deze ont'~vikkeling vertoont over

eenkomst met de ontwikkeling van de Botlzmann-integraal. Men kan weer 

alle grootheden in de integrand van (7.28) dimensieloos maken, veronder-

stellen dat vTJ/ = (JU!) en ontwikkelen naar f: 7vr, 

.) 

= 
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) 

A 

= v;,'i ~ VT Ç3 lJ) 

In nulde orde van de mssaverhouding komt dan: 

0 

J,, = ( T- ZgJ 

En men verifieert gemakkelijk dat ~n eerste en tweede orde verschijnen: 

cr·31J 

De bovenindex van ] duidt de grootte orde aan. Inderdaad is de over-
13 0 

eenkomst tussen (7.29) en onze oude] , die we hier schrijven als ] . Jo o 1'1.. 
verassend. Zo ~s weer een niet positief definiete operator: 

13 

De integrand ~s van de vorm: 

t 1- 32) . Met betrekking tot de richtings~ 
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afhankelijkheid 1n de snelheidsruimte Z1Jn de irreducibele tensoren weer 

eigenfunkties: 

l LJ t, 
a. (11) i < ~ ) 

We merken op dat (7.31) op een korrekte manier het energietransport van 

de elektronen naar het ionengas beschrijft. Daartoe nemen we de volgende 

situatie in gedachten: een uniform, volledig geÏoniseerd gas waarvan de 

komponenten Maxwell-verde:i.ingen met verschillende temperaturen bezitten, 

Er zijn geen uitwendige krachten. In dit geval wordt de kinetische 

vergelijking van de elektronen in tweede orde: 

= Cf. 3'1) 

isotrope 

I } 

aanname dat Ç .:: VI l·. W/ 3 J z e 
3 3 "it"ï k~ T3 

verdelingsfunktie is wordt (7.31): 

en ç 
I 

een Onder de 

],: (Ç,J = fÏÏ { -~~ .. J(.J._ { •3
;; 1j \7, { :. ~ "ft)) ' 

+ Vi3 ~ 'Jv · ( '-:3 Ç, l 11
)) i (1· 35') 

over de snelheid, voor Ç, 

I I. • Z ""• v en 1ntegreert Men vermenigvuldigt (ï.34) nu links en recht met 

substitueert men: 

met als resultaat: 

L A -~3, ~I 111 -'\... 

3 
- 2. 

~ t~rrJ ( 1;- T,) 

Hetgeen een temperatuur relo.xccJie ver gelijking H met een in tui tief duidelijke 

" 3 I -1 relaxatietijd: ( 11 111 l? 
1 

is de plasrr;aparameter; is de plasmafre-

kwentie: 

Lr .J3J 
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Tot slot formuleren we een aanzet tot een meer volledige theorie van de 

elektronen in een zwak-~eioniseerd gas. 

We hanteren weer de aanname dat 

== 0 (t} maar we merken op dat de 

inschaling van de botsingstermen in (7. 25) en (7. 26) ingegeven moet 

worden door de praktische situatie waarop men de theorie wil toepassen. 

De kinetische vergelijking voor de elektronen wordt dan: 

In nulde orde van (; geeft (7. 37): 

Waaruit men konkludeert dat Çlcr op de snelste tijdsschaal relaxeert 

naar een isotrope verdelingsfunktie. In eerste orde komt :.;r 

Laten we ,,0 en r .. splitsen in een op t -schaal asymptotisch stuk en 
0 

een overgangsstuk: 

;)ÇIOA 'i) Ç,or ') Ç"r ~· e~ V ÇIOA e E. V: ÇIOT .,. t- = 
é) t", 'i> "t", 1"i"o ""111 ï>v ""'! 

+ 

Integratie en vermijding van sekulier gedrag op t
0 
-tijdschaal geeft weer: 

~-

t r· 3_gJ 
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terwijl overblijft: 

nu ~s (7.33) zodat (7.39) te splitsen ~s ~n: 

en l r· I.( IJ 

De laatste formule drukt u:Lt dat ~IOA op t
1
-schaal naar een lokale 

Maxwell-verdeling relaxeert: 

U00'1' = ~ & e 
( 

IMt j J 
I 2TT!<IS lj 

Terwijl (7.4.) met (7.40) aanleiding geeft tot: 

+ 

In tweede orde van f wordt (7.37): 

'.)Ç,o ... ~çll rvÇ~ ~. vÇ,o - ..Ë f .iï Ç, +- +-
?t:'oz. ~'t", 'dt"o 11111,- \f I :: 

0 ! 

= J,~ ( Ç,'L J + ]11 ( çiOJ çll) "t ]11 ( Ç,, 'Çro J + ],'Z LÇro) t-

een vergelijking die we weer asymptotisch op t -schaal kunnen beschouwen, 
0 

substitutie van (7,!+3) geeft dan. 

~ÇIO ~Ç.~i) 
~ }:!. \7~1() e ç (iJ 

... - -- ~·Ë ~.1.!. 
~t"'l. '()r, INI 1 11 uv 

,. f~ ç; d ef vÇ('t ' } -<~~): I ( ~) ) ~ -L k.1 1 v ov l!l.1,v Û\1 



I U 

]:(r.2) J, ( Ç,o ' J!.f ~) .,. ]" ( 
r e e - 'J~,o "t t:,J- r:,. -- V. t: -) 

l ~ " 
\:V - - i)v I 'dv IN! I v 

Jll ( ç (L'J ÇIO) + ], ( ÇIO 1 Ç,:L•)) ],: l eg.~ r ) + ... ~) 
Dr10 t 11 ~ 

I'IIV 'V V 

+ J} 

Het op t
1
-schaal asymptotische isotrope stuk van deze vergelijking 

bepaalt de eerste orde isotrope korrektie op de verdelingsfunktie: 

l 
c.~u 

voor Ç substitueert men (7,!+2); ~ en 'C)T; kunnen via de momentver-
ra 'O"t"1 'iYt"c 

gel ij kingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van (5. 11) en (5. 15), geëlimi-

neerd worden. 

We wijzen er met nadruk op dat dit wel een heel andere gang van zaken 

H dan in hoofdstuk 4 is geschetst. Het lijkt dat deze aanzet tot een 

vollediger theorie interessante perspektieven biedt. En het is met 

enige spijt dat we dit hoofdstuk hiermee moeten besluiten. 

ÇIO ) ..,.. 
' 
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8. Evaluatie 

In alle bescheidenheid mag gesteld worden dat de in dlt verhaal aangeduide 

theorie op sommige punten een verbetering betekent van het artikel van 

Bernstein (lit. 3 ) , dat het uitgangspunt voor ons onderzoek vormde. 

Zo wijst het bestaan van een eerste orde isotrope korrektie op de ver

delingsfunktie en een daarmee samenhangende eerste orde temperatuur 

erop dat enige omzichtigheid bij het hanteren van een ontwikkeling in 

irreducibele tensoren (bolfunkties) van de verdelingsfunktie geboden is. 

In het geval van Maxwell-interaktie tussen elektronen en neutrale deel

tjes leidden we makroskopische vergelijkingen af die wel illustratief 

voor de situatie in het Z\.Jak geÏoniseerde gas geacht mogen worden: 

er zijn slechts een diffusievergelijking en een temperatuurrelaxatie 

vergelijking; in nulde orde van de massaverhouding is er geen diffusie

snelheid, de hogere orde korrekties op de diffusiesnelheid konden bere

kend worden. 

Ook het beschouwen van een instationaire en inhomogene achtergrond 

betekende een uitbreiding van het artikel van Bernstein. 

In hoofdstuk 6 is een expliciete uitdrukking voor de relaxatie van de 

nulde orde verdelingsfunkt1.e afgeleid. Een >.Jillf'.ktc r·ige lwgintoestand van 

de verdelingsfunktie ontwikkelt zich op t
2
-schaal een Maxwell-

verdeling met een temperatuur die bepaald wordt door het evenwicht 

tussen het energie verlies van de elektronen door botsingen met de 

zware achtergrond en hun energiewinst in het elektrisch veld. Het 

resultaat lijkt vooralsnog slechts illustratieve waardè te hebtlen·,zoals 

inleiding van hoofdstuk 6 al is gezegd. 

We zijn er niet in geslaagd een gesloten stelsel makroskopische verge

lijkingen af te leiden voor andere vormen van intermolekulaire interaktie 

dan Maxwellinteraktie. Het lijkt evenwel dat deze beperking tot een 

speciaal soort van interaktie opgeheven wordt zodra we de wisselwerking 

van geladen deeltjes in ons model opnemen. Een eerste aanzet tot een 

vollediger theorie lazen \ve in hoofcis tuk 7. 

Resumerend kunnen we stellen dat het werk dat 1n dit verslag is gepresen

teerd een eerste stap is op de weg naar een konsisteute beschrijving 

van het zwak geÏoniseerde gas. De hulpmiddelen die vJe gebruiken: de 

ontwikkeling naar de mssaverhouding en het veeltijdenformalisme hebben 

geleid tot resultaten die we deels al in de literatuur konen vinden, 



anderzijds konden ook uitbreidingen aangegeven worden. Naar aanleiding 

van wat in par. 7. 2 gesteld is spreken we de verwachting uit dat 

toeapssing van de in dit verslag geschetste methode van analyse 1n 

de situatie waarin ook geladen deeltjes interaktie een rol speelt 

tot zinvolle resultaten zal leiden. 



APPENDIX I, Ontwikkeling van de botsingsintegraal 

Het uitgangspunt van de ontwikkeling van de botsingsintegraal in. machten 

van e is formule (3.4) die hieronder nog eens genoteerd wordt: 

.A 

ó [ ll'l.,. f '!!- . ~ + 2f> & :1. 'l ) I { I 'J. -tJ r;. ! /. ït ) · 

"' "' 
- ç,j ro-2 ··J- c.,~) r,tr) f 

Laat ons allereerst de verschillende faktoren in de integrand apart 

ontwikkelen naar ~ 

9. ' • 'Z. .. (f.>t;,J p.a.!J s f'J _ <z"J. '??; + 

12~ 

0 ( "'3 J 

de differentiaties naar het argument van de S -funktie kunnen nog wat 

anders geschreven worden als we ons realiseren dat: 

zodat we kunnen"schrijven 

+ 

ff 
t! 

v"l v~ f . .. ) 

zo kan ook worden gedaan met: 
.-'\ -'1 A 

I ( I ~ - !'> Ç" '11 J ~ ) = T ( "l. ;, ) - ~ç, ! . \711[ I ( --J t- [fa.) !f -zl. 
~ A 

- ctflJ rr f .-. v'"l v"'t v"'l ·I c.) 
3'. 
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verder is 

... ""' ..... 

r, ( t2 - ~ + Q.JÀ .. ) = ( (~-~) 4- q,2 '1· \7 ~ L l '!! - ~ J + 

en 

.... .... ..., 

ç 2 ( ! + <i. ~- ·~ ~ ~J ti' 3 ) ::; çz (l) + flfJ..J ~. vr ç'l l! J t 

dan is dus 
-'\ -'\ A A 

~~ ( ~- è. + &'l .. J ç., l r + e;1-'a _ ~3~'-'~ .. J _ ç, (~' ç'l(!J = 

.... " 
= f ~ r ~ - a 1 - ç.c1} 1 

" ~ 

i- q,~- ' f ç, t ~ -1.; ~ . v -r r ~ , ! ) 1 

Jl ... 

+ ç'l (J J a. \7"1. Ç, { ~ - ~ ) [ -f 

..., A 

r - Ç, , ~ _ ~) ('- ·2 . ut r d!) -1 

~ ..., 

+ a. V'"t Ç, (~- ~)~-'3.Vr ,,l'!J I + O{f.'iJ 

De rangschikking van de in te grand naar machten van ~ is al in hoofds t. 

3 weergegeven, het resultaat is hieronder nog eens vermeld; de verschillen

de termen zijn genummerd. 



A A t\ 

s c ·/ _ f ~. "! ) .Î ( 1, A 1 [ ç, t "i_ ~; - c, l~ J 1 ç7 ( r) t (I) 

A ~ ~ ~ 

- fJ ~ f. V-tt [ ~ ( .. ) I(.- ) ] I ~I l ~ -1 ) - ç,( ':t ) ] ç 2 (f) {2) 

"' 
+ (6 -~ o l-. ) Î (. · J ê, { ~ -~ J 2. Vy Ç, (i> {3) 

+ (41 

A "" .A 

lè-
1 

S I ~ . V 'I! Ç, ( ~ - ~ J Ç, t!; t 

1'\ 1\ 

- Ç, z r. \7 "t [ s i ] ç I ( ~ - ~ ) ~ · \Jr ç Z ( y) t C7J 

j A 1\ " "' 

f f r .. . v"t I 5 ( .. ) T ( .. ) ] [ ~I ( ~ - d ) - ç I l~ ) ] ç d r ) -t 

3! 
1'\ ~ ~ "" 

& i f .3 . V 'I v~ -~ ) 2 . 17, ç' i!} - c I { :t - ~ ) :1 . Vr ç .t!) } 

~ A 

+ t, 3 ~- .3 s i i ,, ( ~ _ ~ J 2 a j .. . v·/ çl er) f (10) 

3! 
""' 

_ rz~ !. v~ I s Î] { ?,(!-1J ~-r: ~ = Vrvr ç~(fJ + 

A -'\ 

4- ~ 1 L! J ~ · ~ "t Ç, ( ~ -'a ) ] + 

A ~ 

-+ (~) 

{ 11) 

v~ v"t I si ] { C, (~-a J 2. vf ç~ <!J ] +- Otr;.) 
tl'l.J 
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De schrijfwijze van de verschillende termen als een integratie over hoeken 

is wat betreft de nulde orde term al in hoofdstuk 3 aangegeven. Met betrek

king tot de hogere orde termen merkt men het volgende op: 

de e ers te orde term. 

(3) verdwijnt omdat 

A 

~ ( ot
3
; vl-. { si ç. (-·) 1 çd!J J =0 

) 

:: ó c J r { J [ C, t y, - ~ J - ( { y, J J ç ~ t Y2 J 

8 ( J I( ) 

= - Vv, · cJ. .IJ.. cJ. V Z - f J 

t I oL/2. 

de aandacht moet gevestigd worden op het feit dat we bij de overgang van 

integratievariabelen V" Ç ( ~- ~) door ~ ÇLt4 J vervangen. Drukken 

we nog ~ in )! uit met behulp van de eenheidsbissectrice !1. van de 

hoek tussen e.c. en v 

en dan: 

en 
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zodat 

De tweede orde ter•m. 

Men ziet direkt dat term (5) verdwijnt. Term (4) is wat betreft de ln

tegratie over L nog om te werken als: 

'iï, Vv [ot 3[ 5 U'- zd) IL v, L) [Ç,( ~- b}- ç,(Y)]: Ft vv V, (8[) . 

· [ ç
1
(.!t-k)- Ç;(~U] 

+ tV.., f o(s{ sr V'v [ ~l~-1)- çlY 1]- r d$l ói Vv \7v [ ç{Y-~)- ç(YJ]. 

of: 

i {ot.il ~V." 'V 1(11,'~) [ fli-'J- ~(YJJ + fo~..a 'Ç{. '11
1 

[ Vv ~{,.~)- \7" ~(YJ] 

+ 4 f oi.Q -v'( v, 'll )[ \7v' Ç~"! - v: Ç t~!] : f tt3L Îlv iïv ( 5I) I Ç,(~- U- ~tY) J 

+ ( o{..i2. \Jv '11
1 [V.,. C.t~ J - Vy C, L~)] -4- J d J2. 'V [ \7." V"' Ç.l!~·) - \lv Vv ÇJl.Y) J -1 

derhalve: 

Term (7) kunnen we herschrijven m.b.v. de stelling van Gauss: 
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en dat ~s samen met (6) 

te schrijven als: 

Zodat tenslotte de hele tweede orde term in de ontwikkeling van de 

botsingsintegraal wordt: 

J \ 9. z ( 
2 :::((IJ f...) cAll.. 

J 

De derde orde term. 

Direkt is weer Hl te z)_en dat term (9) in z'n geheel verdwijnt en dat 

geldt ook voor term (JO); verder blijft van term (J 1) alleen over: 

•\ "' "' 
- y/& 0 f. \l"t [ s c .. J L (- .J 1 ç'l(y) a. v"f. ç, l ~_a ; l 11) 

+ 

koncentreren we ons even op de 1ntegratie over L dan 1s die te schrijven 

als: 

-r cl.JZ. 'L/( v, ':(,) l ~- ~) . ~ giÁ ç. ~f:!.) 

\?, J J. .1l. rv ' ( v, 7t J f. ~ . { J- !!!"! J. V .. f<J:t; + 
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Door toepassing van de stelling van Gauss 1s nu term ( 12) nog om te vormen 

tot: 

en dat is weer te schrijven wat betreft de integratie over L 

+ [o~Jl. 17 •. [1 !i-~)-v'cv.~JJIV,_\7"]C,tJ!.! + 4fc.~..Q (~-t,i}'v'. ) 

l\7v-VIA}(Vv- VIA) Ç,~J J 

Tenslotte zal men nu willen geloven dat we m.b.t. term (8) kunnen schrijven: 

1 (a.{ .Jl 
3 

(,~ v.'l. -.:: '7v t'V I) [ ~l!t) - ~(~} ] + 3 vl"'•/) I 'Vv -VIA.] Çl (Y, J 'l. ) 'i 
l ~::::..: _,,, .... 

J ... 

+i_f~JZ. Qv l'l'
1

) [ ~ - vlA J 'l ç, t ~ J +i[cJJl 1\1, [ ~- v!A.]3 Ç, t~J 
3 

\7\1 Vv V.., met V .-V·-

Zodat tenslotte: 

Y7 V2 Y_?. .'. r Vv 
3
(u' J [ ~l~; _ ÇIY J J 

3! l 
'1. 

• 3 'i?,1v' J ~{1J -1!!!'.)- 'Vv) Ç,(.!<) 



ç1 (Y,J Jlz · { \7. r <IJL 'V
1l v, 1:) ~ Y · ( J- ~~ ). \7,; Ç.(':<) ~ 

_ J cUl 'V 'l v, 'l ) 2 Y ( J - !:! ~ }. \7" f ( ~ '! - '[ ) · \7,. Ç,U'! J 

t r cA J2 \7" . r L ~- ~) V,] 'll~ ~ - J). V" Ç. (1') + 

+ f o(Jl (!!-~) v'(v, ~) ~u!"~- J) v. / Ç,(!,t) } 
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I 

APPENDIX 2. De berekening van }
2 

• 

Het uitgangspunt ~s de volgende voorstelling van JZ { Ç) 
de verschillende termen met I, 2 en 3 nmmneren. 

a rol. _Q r ~{~ J - Ç, l ~ J J \/..," '11( V, 8) 
(}) 

Haar~n we 

+ ~~ V" . f oi.SL 'V( v,e) ~f _ ~'!]. [ y Ç(~) + ~ t3 \7.., Ç(!:tJ J 
(JJ ® 

met G;; 1<6T2 
IMt. 

• Beschouw allereerst term (1), substitueer daarin 

dan volgt: 

(I) : 
TT t 

fiT f s\1116 ( 1- co-!. & ) 'Vv 'V{v,e) ol ti 

0 

Bekijk vervolgens: 

(1J : Vv .Jo(JL 'V(.IIIft) z(f -~ lf!j.)! ~· ~(VJ 
~n het plaatje hieronder 

zijn nog even de vektoren geschetst: 

~)! 

.. . ~e 
~~e-~--~~·--------------?> ~ 

Z:::~ 
Als ~ 1 angs de z·-as gekozen wordt: 

y 
e3 =-
- \1 

is: 

IN : V J~J CCX .fJ -t V§, S\"' Gco.Hf 

en V\ ; ~3 ~ ~ -+ e, Sl'IA 5t C01o c/J 
- 2. I 

Met de vektoren in kolomno1;atie laat term (2) zich dan schrijven als: 

tii 7i 

\Jv·[{ ofGof'P ~(V1 9) 
0 0 

( 

_g, r~·IA l ~ lf vo:x ~ 

2 - ~· si~ ~ si"' f ~co:~ 
i 

\ ~.J l v _ v c~ ~ co~ ~ ) 

) { vó3 co<G t vb, So'•6 ''"' <l + 

) -t v/o1 Sl'IIIGCO'!.~) St'..,.e 

I 
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De integratie over kan dan onmiddellijk uitgevoerd worden: 

e z1o · ~::. 6 s· 6 

ïï 

(t): vv . f c:Xe q,( v,6) 

r--• V '<;u"~ Cl)l.. 'IA 

211~- ~, v• b, s~ ... ~ ""'~ si.,.6 

0 

1ï 
f 

::. Vv. j d6 'll[v 1G) 

(i 

\ -~jVt b3 2.( C~1 

~ ccn.G -CO~fi) 

+ 

tiï 

Vv·[a~ <~t~Lv~e) ~iT-~(3c01"1d~'l~G-1)S!VJG~3v 1 b3 
0 

fT 

= V: . r - V 't b (.V) 1ü! JG rv(v 1 6) $~111 3G l -t 
1 - 1 J 

0 
TT 

Vv· { -(!t. ~ .... >) ~ ~iT /J& .. 
0 

... "[v,&) '' '? G )·el 'i_[3ccxÇj-2.C<X -1 s"~ J 

Laat ons dan tenslotte nog term (3) uitrekenen: 

Nu 1.s dan wordt 

(3) : C=FJ 
.,. 

vJant 
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( F- ~ ~ ) · { t~ ~ - I ) = L ~ r1 - J J 
Term (7) kenden we al met ~ in plaats van § ';) ~ 
even uitgeschreven worden: 

En men kan over ~ 

TT 

(8) VIl. ( olG 
J 

(i 

integreren: 

V ';)V 

e 1 b 1 { Çc'IA z 9- 2 ) 

term (8) kan nog 

+ b2. S~IA ~ SlVI f ..,. 
+ b1 Si111 ~ ~ <P ) 

= 

S3 ho { ?.CO"> "5t - 2 ) 
- .1 i. 2. 

0 
rr 

\7v·{ QtVJ J d& ev{v;G) 2iTt3. -~ {c~6-4-~)s~·v.e J 
0 

V 

~v· {(~~~)~ f ol6 rv(v 1&) ~ïït3. i {co~6-r) s~~~~a { 
0 

Nog gebruik makend van: 

\7.., . ( V 
2 k l V) ) : 2 ~ · ~ 

vatten we het 
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resultaat als volgt samen: 
1r 

~. {- b
0

J 0. 6 rv[ v, 6) { 5co~'/· 6 - t(CO~ 6 _ 1) ~~·~~~ G 

lT 

-V J_k, r ote 'V(v,G)(C(}I~,te -COS 8 )sl·VIe 
ûv 

0 

t 

I 
en dan ~s ]

2 
{ b tVJ ) niet anders dan het ding tussen { .. l 

j 
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APPENDIX 3. Twee eigenschappen van J 
0 

Van de nulde orde benadering van J ( Ç , Ç ) bewijzen we hier twee e~gen-
12 I 2. 

schappen. In de ruimte van verdelingsfunkties kan een inprodukt gedefi-

nieerd worden als: 

Dan is 1 een syüUnetrische operator: (J,C,<3) =lÇ, ]
0 

q) en 

een niet positief definitete operator: (J
0

Ç,ÇJ ~0 . De laatste 

eigenschap wordt in hoofdstuk 4 blz. 31 gebruikt. 

Het bewijs van de eerste eigenschap is als volgt: 

, 
Laat }:! = .!'- ~ 

en ~':: - ~ 

b[L
2

_ 2~.~)J..(v~l) [ ((~-~)- Ç(~J] Sl~) 
(ti.e ~oo ÇM. 3 blf. 13) 

Z~Jn dan: 

zodat 

{IJ 

] Ç ( 1 I l I 
1 

1 [ç ç / 1 
] I I 

( o )!3)::: Jciv'ol L S(t_t~.!)I{v~L) cY'J- (!t-b) 9l~-bJ 

Tel (I) en (3) op: 

(.1) 

2. (lC, q J : [c-~1v o~'L bU~ zd J Itv,l) [Ctk-fJ- çt~J J[ 9t~J- 9t~-1Jj 
(4) 

Anderzijds is natuurlijk ook 

en het gestelde ~s bewezen. 
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Het bewijs van de tweede eigenschap volgt onmiddellijk door in 

te zetten. Dan: 

de integrand l.S niet-negatief en dus ( ]o r, c) L 0 

(4} 



SYMBOLENLIJ ST 

" flilj (). (v>1:0 J j Q. (.\111;,): tensoriële funktie 

ct lil 
Llt'l) 

koefficient in machtreeksontwikkeling 

a. .... LJ .._ tensor 

vektor 

evenredighcidskonstante Ln de intermolekulaire potentiaal 

funktie 

b botsingsparameter 

1t'l tKJ 
o(v)T0 J.; 1:> (V,'t"o) tensoriele funktie 

b vek tor 

funktie die alleen van afhangt 

cl( konstante 

r 
0 tr) : funktie 

bi.L>: 
1-de irreducibele representatie van de volledige 

draaiingsgroep 

e lading van het proton 

e eenheidsvektor 

I: elektrisch veld 

Ç verdelingsfunktie 

relatieve snelheid 

funktie 

I 

h[!;t1.): funktie 

Q :;; Yz - y, 
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funktienaal 

v : komplexe eenheid 
I 

L~ )?t ); l(t3Jl): botsingsdoorsneden 

~ : eenheidstensar 

k. kiS Boltzmann konstante 

kL~ • "L,) : funktie 

~ reëel getal, operator 

verschil van de relatieve snelheden 

L makroskopische lengte, reëel getal 

L~t~J laguerre polynoom 

w, massa 

Mlr. 7:z) funktie 

r1 machgetal 

1'1;, matrix 

V\ dichtheid 

h eenheidsbissectrice 

fN verzameling der natuurlijke getallen 

() orde symbool 

p reëel ge tal 

~ legendre polynoom 

0 1 druktensor 
.::;: 

PI( l~.ïz): funktie 
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warmtestroomvektor 

funktie 

botsingsdoorsnede 

pl.aatsvektor 

rotatieoperator ~n de snelheidsruimte 

funktie 

reëel getal 

tijd 

tijdsschalen 

temperatuur 

deeltjessnelheid 

deeltjessnelheid 

thermische snelheid 

dimensieloze deeltjessnelheid: 

hydrodynamische snelheid 

(J l&.m): bolfunktie. 'Otw.s T 

Griekse syrnbo~ 

~~ Knudsengetal 

(3 

r 
ö 

temperatuurverhouding 

gammafunktie 

deltafunkt:ie, reëel getal, kleine parameter 

kronecl<.er de 1 ta 

massaverhouding 
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E .. : levi-eivita tensor 
'J I( 

~0 diëlektrische konstante 1n vacuum 

'!! dimensieloze dee 1 tj es snelheid 

& poolhoek 

~ separatiekonstante 

~ dimensieloze deeltjes snelheid 

~~ vrije weglengte 

"" lp debije lengte 

argument van de coulomb logari thme À .::;: J)D kVQ T 
2e'-

reëel getal, gereduceerde massa 

botsingsfrekwentie , 

'f dimensieloze deeltjes snelheid 

?; tijd~ gemiddelde vrije botsingstijd 

tijden op ~o. t1 , f2 J ••. tijdsschaal 

ïf 

botsingsfrekwentie ~~1(vJ:: Tr J'V{V 1 &J{1- ~(coi&Jjol8 
0 

<f azimuth 

~U') funktie 

~{!) potentiaal 

afbuighoeken bij een botsing 

dimensieloze hydrorl;rnamische snelheid 

cyclotronfrekvJen tie 

plasmafrekwentie 

ruimtehoek 
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Enkele speciale symbolen 

V(. 
< - } 

l 

J 
(a.)"' 

irreducibele tensor van de rang l 

\~igner- symbool 

differentiatie 

skalair produkt over L indices 

integratie en SOlTh'Uatie 

pochhammer symbool 

Veel voorkomende onder- en bovenschriften 

onder: 

I, 2, 3 x, y, z; h, i, j, k, q ~ 
1

, 1 2 , : carthesische komponenten van 

een tensor 

1, 2, 3: komponenten van het gas 

O, 1, 2, 3, : indicering tengevolge van de ordening 1n een kleine parameter. 

boven: 

A 
l. """) .s 

""· M 

(I),(ZJ 

t 

asymptotisch 

indices van een bolfunktie 

indices van een irr. tensor 

orde van een polynoom 

overgangs (transient) 

betrekking hebbend op de zware achtergrond 

indices van een oplossing 

indicering tengevolge van de ordening in een kleine 

parameter 

indices van oplossingen 

isotroop 

niet isotroop 

evenwichtstemperatuur 

l f. _,_ 

Mt.T,, e f; T 
~· ~ T ? 

3 krJJ ""''l _, 
l*"'l 't~J é t f. M,o· g 

3k6~,-.. 

I.A variabele na transformatie in de snelheidsruimte 

variabele na de botsing 

A funktie van dimensieloze variabelen, komplekse vektor. 
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