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Inleiding 1
In deze thesis wordt er onderzoek verricht naar de dynamische processen (vooral bot-
singen) in een modelsysteem van een atoom. Het beschouwde modelsysteem is twee-
dimensionaal gekozen zodat men de botsingen eenvoudig kan visualiseren. Het is bo-
vendien een klassiek systeem zodat er exacte (in numerieke zin) resultaten mogelijk
zijn. Het voorgestelde modelsysteem wordt een artificieel twee-dimensionaal atoom
genoemd.
Alhoewel het een eenvoudig model is, laat het toch toe om allerlei fysische proces-
sen (zoals verstrooiing, ionisatie, chaos, opwarming, correlaties,...) te bestuderen. De
gevonden oplossingen kunnen eventueel gebruikt worden als een soort nulde orde be-
nadering voor de equivalente kwantummechanische problemen.
Op het systeem dat ik ga bestuderen werd recent reeds onderzoek verricht. Het vroegere
onderzoek was vooral geconcentreerd op de studie van de grondtoestandsconfiguraties,
de eigentrillingen en het smelten van de geordende fase. Mijn aandacht zal echter ge-
richt zijn op de studie van de dynamica van het systeem en in het bijzonder de botsing
van een geladen deeltje met een dergelijk twee-dimensionaal atoom. Zo’n studie werd
tot op heden nog niet uitgevoerd. Dit onderzoek zal voornamelijk numeriek gebeuren
omdat analytische oplossingen van een algemene botsing op dit systeem niet mogelijk
zijn. Het zal immers blijken dat de vergelijkingen die zo’n botsing beschrijven ge-
koppelde niet-lineaire tweedegraads differentiaalvergelijkingen zijn, die met de huidige
computers wel numeriek ‘exact’ opgelost kunnen worden.
In deze inleiding wordt er eerst een uitgebreide beschrijving van het gebruikte model-
systeem gegeven. Vervolgens worden de voorgaande onderzoeken kort beschreven en
de mogelijke experimentele realisaties van dit modelsysteem. Daarna wordt er een kor-
te inleiding over het fenomeen chaos gegeven en over de relevantie ervan in deze thesis.
Ten slotte wordt er een overzicht gegeven van de verdere structuur van deze thesis en
van het door mij uitgevoerde onderzoek.
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1.1 Modelsysteem

Het modelsysteem bestaat uit geladen puntdeeltjes die op een klassieke manier beschre-
ven worden en die onderhevig zijn aan wederzijdse Coulombinteracties. De beweging
van deze puntdeeltjes wordt beperkt tot een vlak. Op een loodrechte afstandd van dit
vlak bevindt er zich een tegengestelde lading die via Coulombinteracties het systeem
bijeen houdt.
Om een analogie met een atoom te bekomen, worden de in het vlak opgesloten deeltjes
negatief en de vaste lading op afstandd positief genomen. Dit heeft echter geen invloed
op de gebruikte formules. Deze scheiding is noodzakelijk om een klassiek 2D analo-
gon van een atoom te bekomen, anders zullen de elektronen op de kern vallen. In de
kwantummechanica zorgt de onzekerheidsrelatie ervoor dat dit niet gebeurt.
De potentiaal van dit systeem, in het geval dat erN negatieve deeltjes in het vlak aan-
wezig zijn en waar de grootte van de lading van het positieve deeltjeZe is, is dan

V =
e2

ε0

N∑
i=1

N∑
j=i+1

1∣∣∣~ρi − ~ρ j

∣∣∣ − Ze2

ε

N∑
i=1

1∣∣∣∣~ρi + ~d
∣∣∣∣ , (1.1)

waarbij ~ρi de plaatsvector van heti-de negatief geladen deeltje voorstelt,~d de plaats-
vector van de positieve lading is en waarbijε en ε0 respectievelijk de elektrische per-
mittiviteit van het materiaal onder en boven het vlak zijn. De eerste term stelt de Cou-
lombrepulsie tussen de negatieve deeltjes voor. De aantrekkende interacties tussen de
positieve lading en de negatieve deeltjes worden voorgesteld door de tweede term.
Om dan botsingsprocessen op dit systeem te beschouwen laat menéén deeltje vanaf
oneindig met een zekere snelheid~v op de overige deeltjes invallen. De exacte oriëntatie
van het inkomende deeltje wordt bepaald door de invalsrichting (die we door de keuze
van het assenstelsel steeds langs de x-as kiezen) en door de loodrechte afstand van het
deeltje tot de x-as. Deze afstand noemt men de botsingsparameterb.
Een botsing wordt dan volledig bepaald wanneer men de posities van de gebonden deel-
tjes kent en men van het invallende deeltje de snelheidv = |~v| en de botsingsparameter
b kent.
Om verschillende botsingen te bestuderen kan men dus vier zaken wijzigen, namelijk
het aantal en de beginposities van de gebonden deeltjes, de grootte van de positieve
lading, de snelheid van het inkomend deeltje en de botsingsparameterb.
Figuur 1.1 geeft een schematische weergave van dit modelsysteem in het geval dat er
twee deeltjes gebonden zijn aan de positieve lading. Er iséén inkomend deeltje met een
snelheidv en een botsingsparameterb.
Dit modelsysteem kan verschillende soorten botsingsprocessen simuleren. Zo kan het
inkomende deeltje door de positieve lading ingevangen worden (vorming van een “an-
ion”), het kan verstrooid worden (klassieke verstrooiing) of het kan andere deeltjes
losslaan (als eŕeén deeltje losgeslagen wordt, komt dit overeen met een verandering
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Figuur 1.1: Schematische voorstelling van het modelsysteem.

van de energie van het atoom, wanneer het meerdere deeltjes zijn dan is dit opnieuw
een “ionisatie” van het atoom).

1.2 Vroegere theoretische studies

Op dit modelsysteem (en op andere klassieke modelsystemen) werd reeds heel wat on-
derzoek verricht.
Zo onderzochten Farias en Peeters [1] reeds de grondtoestandsenergie van dit systeem
als functie van de effectieve positieve lading. Hierbij vond men dat het systeem bij
verandering van de effectieve lading overgangen naar asymmetrische configuraties ver-
toonde. Deze asymmetrische configuraties zijn een voorbeeld van spontane symmetrie-
breking, want de opsluitingspotentiaal (de Coulomb opsluitingspotentiaal uitgeoefend
door de positieve lading) is immers sferisch symmetrisch. Als men de effectieve lading
verminderde zag men ook verdamping van deeltjes, dus dat er bij een bepaalde lading
minder gebonden deeltjes zijn. Deze fenomenen worden geı̈llustreerd in figuur 1.2.
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Figuur 1.2: De energie als functie van de effectieve lading. Hierbij is Z= 4 en wordt de
dielektrische constanteε∗ = ε/ε0 gevarieerd. Dit zorgt voor een verandering van de effectieve
positieve lading. In de inset zijn de verschillende configuraties afgebeeld. Merk de asymmetrie
van sommige configuraties op. Men ziet ook dat bij verandering van de effectieve lading het
aantal gebonden deeltjes verandert. Dit is verdamping.

Ferreiraet al. [2] varieerden de verhoudingN/Z (waarbijZ de lading van het positieve
deeltje is enN het aantal ingevangen deeltjes) en toonden aan dat wanneer deze ver-
houding veel kleiner is dan 1, de potentiaal benaderend gelijk wordt aan een paraboli-
sche potentiaal. Het klassieke systeem met een parabolische opsluitingspotentiaal werd
reeds uitvoerig bestudeerd [3, 4]. Wanneer de verhouding ongeveer 1 was, bestond de
grondtoestand uit een inwendig deel dat een drietallige symmetrie heeft (Wignerkris-
tal) en een buitenste gedeelte waar de deeltjes een ringstructuur vormen. Deze twee
verschillende soorten grondtoestanden zijn afgebeeld in figuur 1.3. Ze bestudeerden
ook de verschillen (te wijten aan correlaties) met een hydrodynamische beschrijving.
Voorgaande onderzoeken waren dus vooral gericht op statische eigenschappen van het
modelsysteem. In referentie [5] werd er door Ferreiraet al. ook de dynamica van het

Figuur 1.3: Twee verschillende soorten configuraties bij Z= 50: een ringstructuur als N/Z<< 1
en een buitenring met de inwendige elektronen gerangschikt volgens een drietallige symmetrie
bij N/Z≈ 1.
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Figuur 1.4: De eigenfrequenties van een systeem waarbij N= 19 en waarbij Z gevarieerd
wordt. De verschillende gebieden stellen verschillende grondtoestanden voor. De cirkels stellen
de frequenties van de massamiddelpuntsoscillaties voor; de vierkantjes die van de breathing
modes.

systeem bestudeerd, maar enkel de normale trillingswijzen in aan- en afwezigheid van
een magneetveld. In figuur 1.4 staan de eigenfrequenties afgebeeld van een systeem
met 19 gebonden deeltjes als functie van de grootte van de positieve opsluitingslading.
In deze thesis zal ik de verstrooiing van een negatief geladen deeltje aan zo’n artificieel
atoom bestuderen en op die manier het bestaande onderzoek uitbreiden.

1.3 Mogelijke experimentele realisaties

Dit modelsysteem lijkt misschien puur theoretisch, maar het kan ook experimenteel ge-
realiseerd worden. Een voorbeeld is het twee-dimensionale elektrongas dat men kan
vormen op het oppervlak van vloeibaar helium. Door positief geladen onzuiverheden in
te brengen in de laag waarop het helium zich bevindt, verkrijgt men het hier beschreven
modelsysteem.
Een andere mogelijkheid om dit modelsysteem experimenteel te realiseren is door een
dunne naald (zoals van een atomic force microscoop) dicht bij een twee-dimensionaal
elektronengas te brengen. Men kan dan een positieve lading op deze naald aanbrengen.
Deze lading kan eenvoudig op een continue wijze gevarieerd worden.
Als de dichtheid van de elektronen klein is, gedragen deze zich volgens de klassieke
wetten. Een equivalent kwantum-mechanisch systeem kan men realiseren met behulp
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van een laag-dimensionele halfgeleiderstructuur. In deze structuur plaats men geladen
onzuiverheden op een afstand van een kwantumput (“quantum well”). Hierbij kan men
echter zeer moeilijk de lading veranderen.
Andere voorbeelden van twee-dimensionale systemen zijn: elektronen in een kwantum-
stip (“quantum dot”), collöıdale suspensies en sterk gekoppelde vuile (“dusty”) plas-
ma’s.

1.4 Rutherford verstrooiing

In deze thesis zal dus de dynamica van het modelsysteem (figuur 1.1) bestudeerd wor-
den. Hiervoor gaat er een negatief geladen deeltje met een bepaalde snelheidv op het
systeem afgeschoten worden. Vervolgens kan men de verstrooiing bestuderen. Deze
verstrooiing noemt Rutherfordverstrooiing. Daarom is een woordje uitleg over het be-
kende Rutherford experiment hier op zijn plaats.
Rutherford verstrooiing is een fysisch fenomeen dat erg lijkt op het hier bestudeerde
systeem. Men kan het volledig analytisch beschrijven en oplossen. Het beschrijft bot-
singen tussen 2 deeltjes (of tussen een deeltjesbundel en een vast doelwit of zelfs tussen
2 deeltjesbundels). Deze laatste gevallen zijn zeer belangrijk voor bv. de deeltjesfysica.
De benaming Rutherford verstrooiing is afkomstig van E. Rutherford [6], die experi-
menteel aantoonde dat het Thomsonmodel [7] van een atoom niet correct was. Om dat
aan te tonen liet hij een bundelα-deeltjes invallen op een dun laagje goudfolie. Ver-
volgens bekeek hij de hoekverdeling van de verstrooideα-deeltjes. Het Thomsonmodel
beschreef een atoom als een positief geladen bol, waarin de elektronen uniform ver-
deeld zitten. Wanneer men op zo‘n atoom een bundelα-deeltjes zou laten invallen, dan
verwacht men dat een groot gedeelte van deα-deeltjes in het atoom vast blijven zitten.
Wat men daarentegen experimenteel opmerkte was:

• het grootste deel van deα-deeltjes ging door de goudfolie, alsof de goudfolie er
niet was

• een gedeelte van deα-deeltjes werd onder een zeer kleine hoek verstrooid (± 1◦)

• sommige deeltjes werden over een zeer grote hoek verstrooid (>90◦)

Uit deze observaties concludeerde Rutherford dat een atoom uit een kleine positief ge-
laden kern bestaat waarrond er elektronen bewegen. Dit verklaart waarom de meeste
α-deeltjes geen botsing ondergingen (het atoom was niet massief). De zeer kleine ver-
strooiingshoek van andere deeltjes werd verklaard door botsingen met de elektronen.
Wanneer eenα-deeltje frontaal op een kern botste, werd er een grote hoek gemeten.
Dat dit niet zo veel voorkwam duidde eveneens op de aanwezigheid van een kleine
kern. Rutherford kon het experiment ook theoretisch verklaren door een verband te



Hoofdstuk 1. Inleiding 9

geven tussen de werkzame doorsnede en de verstrooiingshoek, door gebruik te maken
van klassieke mechanica. De verklaring waarom deze theorie zo goed werkte is dat de
verbanden die men vindt door gebruik te maken van de kwantummechanica identiek
zijn.
De benaming Rutherford verstrooiing wordt nu nog gebruikt om verstrooiingsprocessen
op een Coulombpotentiaal aan te duiden.

1.5 Chaos

In deze thesis zal het fenomeenchaosvoorkomen. Wat dit juist is, waarom het optreden
ervan niet verwonderlijk is en andere voorbeelden in de fysica waar chaos een belang-
rijke rol speelt zal ik hier bespreken.
In de fysica maakt men vaak een abstractie van de wereld, die men dan in een wis-
kundige formule giet. Een voorbeeld van zo’n abstractie is het benaderen van deeltjes
als punten met een massa. Deze abstractie werkt heel goed, want het stelt ons in staat
om bv. de bewegingen van de hemellichamen te beschrijven en te voorspellen (gebruik
makend van de Newton vergelijkingen). De vergelijkingen van Newton (en eveneens
de vergelijkingen van de relativiteitstheorie) zijn deterministisch. Want, gegeven een
beginsituatie kan men de situatie na een bepaalde tijd berekenen. Wanneer men nu op
een gegeven moment de posities en de snelheden van alle deeltjes in het universum zou
kennen, dan zou men de volledige toekomst kunnen voorspellen. Dit is bekend alsLap-
laces daemon. Dit stelt ons natuurlijk voor allerlei filosofische problemen waar ik niet
op in zal gaan.
Niet alle problemen in de fysica kan men op een deterministische manier beschrijven,
denk maar aan de kwantummechanica.
In deze thesis zal ik gebruik maken van klassieke mechanica (de Newtonvergelijkin-
gen) en dus van een deterministische theorie. Voor elke beginsituatie is er dus maaréén
welbepaalde eindsituatie mogelijk.
Het probleem dat menchaosnoemt is dat het mogelijk is dat twee infinitesimaal dicht
bijeen gelegen beginsituaties, toch een erg afwijkende evolutie ondergaan. Dit leidt er-
toe dat men (omdat men de beginsituaties niet met een oneindige precisie kan bepalen)
in die situaties geen enkele voorspelling kan doen over de evolutie van het systeem.
Een voldoende voorwaarde om zo’n gedrag te kunnen krijgen is dat de vergelijkingen
die het fysisch fenomeen beschrijven niet-lineair zijn. Bij niet chaotische systemen
maakt een kleine afwijking in de beginvoorwaarden niet veel uit: het zal slechts leiden
tot een kleine fout in de voorspelling van de toekomstige toestanden van het systeem.
Een veelvoorkomende misvatting is dat chaos en determinisme elkaar uitsluiten. Chaos
blijft echter nog steeds een deterministisch fenomeen, wantéén beginsituatie, leidt tot
slechtśeén eindsituatie.
Door het niet-lineaire karakter ervan kent men bijna geen expliciete analytische oplos-
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singen. Daarom kon het pas grondig bestudeerd worden met de komst van voldoende
krachtige computers.
Het is echter een zeer interessant fenomeen omdat eenvoudige vergelijkingen aanleiding
kunnen geven tot heel ingewikkeld gedrag. Het opent dus mogelijkheden om complexe
gebeurtenissen en patronen in de dagelijkse wereld te vertalen naar eenvoudige wiskun-
dige formules.
Het fenomeen dat in meer detail bestudeerd zal worden in deze thesis is de zogenaamde
“chaotische verstrooiing”. Deze komt in veel verschillende fysische domeinen voor.
Enkele voorbeelden zijn de hemelmechanica [8, 9, 10], de verstrooiing van vortices in
vloeistoffen [11], de verstrooiing van microgolven [12], de omzetting van magnetische
veldenergie in hitte in het zonneplasma [13], allerhande chemische reacties [14], bot-
singen tussen kernen [15] en de conductantie-fluctuaties in kleine twee-dimensionale
geleidende juncties [16]. In de laatste drie voorbeelden moet men wel gebruik maken
van de kwantummechanica.
Een interessante analogie kan gemaakt worden met de hemelmechanica. Het grote ver-
schil met het hier bestudeerde modelsysteem is dat in de hemelmechanica alle krachten
(de zwaartekracht) aantrekkend zijn.
Wanneer men nu een satelliet in een baan om de aarde brengt, dan kan men de effecten
van de maan en de andere planeten verwaarlozen ten opzichte van de zwaartekracht van
de aarde. Men heeft dus in benadering een twee deeltjes systeem, dat beschreven kan
worden met eenvoudige wetten en dat voorspelbaar is.
Lanceert men echter een satelliet naar de maan, dan moet men met zowel de aantrek-
kingskracht van de aarde als van de maan rekening houden. Men krijgt dan een drie
deeltjes systeem. Zo’n systeem kan niet meer analytisch geı̈ntegreerd worden. Bij be-
paalde beginvoorwaarden wordt het zelfs onvoorspelbaar (=chaos). Men moet hier dus
rekening mee houden en men zal de satelliet enkel lanceren als alle beginvoorwaarden
gunstig zijn zodat men de baan volledig kan voorspellen.
De chaos opent echter ook interessante perspectieven. Zo wordt bijvoorbeeld in referen-
tie [17] gebruik gemaakt van chaotische banen om efficiënter een ruimteschip van een
baan rond de aarde naar een baan rond de maan te brengen. Dit doet men door gebruik
te maken van op een bepaald moment dicht bijeen gelegen banen (overeenkomend met
iets andere beginvoorwaarden) die op een later tijdstip grotere verschillen gaan verto-
nen. Gedurende het traject zorgen kleine koerscorrecties, die niet veel energie kosten,
ervoor dat men uiteindelijk in een stabiele baan rond de maan terecht komt. Dit is een
groot verschil met een traditionele baan, waar men eerst een grote versnelling uitvoert
en daarnáeén in een omgekeerde richting om terug de snelheid te beperken. Er wordt
aangetoond dat een traject langs een chaotische baan 38% minder snelheidsverande-
ringen dan een traditionele baan nodig heeft. Hierdoor is het mogelijk om 83% meer
lading mee te nemen met een gelijke hoeveelheid brandstof. Het nadeel is dan weer dat
het op deze manier meer tijd kost om de maan te bereiken. Maar voor het vervoeren van
vracht is het dus ideaal. In figuur 1.5 staat de berekende chaotische baan afgebeeld om
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Figuur 1.5: De te volgen baan om, gebruik makende van chaos, van een baan rond de aarde
(links) naar een baan rond de maan te gaan (rechts) met een minimaal energieverbruik.

een ruimteschip van een stationaire baan rond de aarde naar een stationaire baan rond
de maan te brengen.
Chaotische verschijnsels komen zelfs op meerdere plaatsen in ons zonnestelsel voor.
Lege plaatsen in de asteroı̈den gordel (de zogenaamde Kirkwood kloven) worden ver-
oorzaakt door chaos die veroorzaakt wordt door overlappende resonanties. De meeste
korte termijn kometen (waarvan er ongeveeréén nieuwe per jaar ontdekt wordt) komen
uit de Kuipergordel en verlaten hun banen door chaotische lange termijn interacties met
Neptunus. Zelfs de planeten van ons zonnestelsel ondervinden invloeden van het feno-
meen chaos. Zo kan men bijvoorbeeld aantonen, door de bewegingsvergelijkingen van
alle planeten exact te integreren over zeer lange tijden, dat er een grote kans bestaat dat
Mercurius binnen 1019 jaar ofwel een botsing met Venus ofwel een botsing met de zon
gaat ondergaan. Aan de hand van de chaos kan men bijvoorbeeld ook verklaren waarom
Venus een spin heeft tegengesteld aan die van de andere planeten. Ook in het buiten-
ste deel van het zonnestelsel komt chaos bij de planeetbanen voor, enkel is de termijn
waarop die merkbaar wordt veel groter (109 keer de levensduur van ons zonnestelsel).
Op een menselijke tijdsschaal merkt men hier niets van. Dit komt vooral omdat alle
instabiele objecten reeds lang geleden uit het zonnestelsel verdwenen zijn. Voor uitge-
breidere informatie over alle mogelijke vormen van chaos in het zonnestelsel verwijs ik
naar het uitgebreide overzichtsartikel in referentie [9], waar men ook referenties vindt
naar andere interessante publicaties.
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1.6 Structuur van de thesis

Deze thesis is als volgt opgebouwd:

• In hoofdstuk 2 wordt het modelsysteem wiskundig beschreven. Vervolgens wordt
er analytisch een verband tussen de beginvoorwaarden (de botsingsparameterb
en de snelheidv) en de eindtoestand (de verstrooiingshoekθ) afgeleid vooŕeén-
deeltjessystemen. De zo bekomen verbanden worden dan vergeleken met resul-
taten bekomen door het uitvoeren van simulaties. Deze vergelijking dient om de
nauwkeurigheid van de gebruikte simulaties te testen.

• In hoofdstuk 3 worden de resultaten van botsingsprocessen aan een systeem met
slechtséén gebonden deeltje besproken. De botsingsprocessen gaan verdeeld
worden in verschillende types. Er wordt nagegaan welk type botsing men krijgt,
afhankelijk van de beginvoorwaarden. Om dit op een overzichtelijke manier te
doen wordt er een toestandsdiagram opgesteld. Het blijkt dat men niet altijd kan
voorspellen wat het eindresultaat gaat zijn. Bij een bepaalde beginvoorwaarden
treedt er namelijkchaosop. Dit zal dan ook uitgebreid bestudeerd worden.

• In het laatste hoofdstuk worden er systemen met meerdere gebonden deeltjes be-
schouwd. Omwille van het optreden van chaotisch gedrag, is het opdelen in ver-
schillende soorten botsingen niet meer zinvol. Er worden dus andere technieken
gebruikt. Éen van deze technieken is het bestuderen van de normale trillingswij-
zen en van de Fouriergetransformeerde van de snelheidsautocorrelatiefuncties.
Deze technieken worden eerst uitgelegd. De Newtonvergelijkingen worden ook
met een andere techniek geı̈ntegreerd, namelijk via moleculaire dynamica simu-
laties. Ook wordt er nagegaan wat er gebeurt bij opwarming van het systeem. Dit
gedrag wordt vergeleken met het gedrag van een systeem dat door een botsing tot
een equivalente temperatuur wordt opgewarmd.
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In dit gedeelte worden eerst de bewegingsvergelijkingen afgeleid die de tijdsevolutie
van ons modelsysteem beschrijven. Daarna wordt er een vergelijking opgesteld die
een verband legt tussen de beginvoorwaardenb en~v van het inkomend deeltje en de
verstrooiingshoek. Deze vergelijkingen worden dan gebruikt om in twee eenvoudige
gevallen (gewone Coulombpotentiaal en de Coulombpotentiaal van ons modelsysteem)
een vergelijking te maken tussen de analytisch bekomen resultaten en de resultaten van
de simulatie.

2.1 Afleiding bewegingsvergelijkingen

Voor de eenvoud beschouw ik in eerste instantie slechts twee deeltjes. Nadien zullen de
bekomen formules veralgemeend worden naarN deeltjes.
In beide gevallen wordt het assenstelsel als volgt gekozen. Men kiest de z-as door het
positief geladen deeltje en loodrecht op het vlak en de x- en y-as zodanig dat men een
rechtsgeorïenteerd orthogonaal assenstelsel krijgt. De oorsprong van dit assenstelsel
kiest men op het snijpunt van de z-as en het beperkende vlak. Deze keuze van assen-
stelsel is ook afgebeeld op figuur 2.1. Het legt ook de richting van het inkomend deeltje
vast (langs de x-as). Als in komende hoofdstukken het vectorkarakter van de snelheid
niet uitdrukkelijk (door een pijltje) gegeven wordt, dan wordt er verondersteld dat de
richting volgens de x-as is. Het symboolv duidt dus op de grootte van de snelheid.

2.1.1 Twee deeltjes

De potentiaal in het algemene geval werd al door vergelijking (1.1) gegeven. Bij twee
deeltjes wordt dit

V =
e2

ε0

1∣∣∣~ρ1 − ~ρ2

∣∣∣ − Ze2

ε

1

|~ρ1 + ~d|
−

Ze2

ε

1

|~ρ2 + ~d|
. (2.1)

Zet men dit om in cartesische coördinaten, dan krijgt men

V =
e2

ε0

1√
(x1 − x2)

2 + (y1 − y2)
2
−

Ze2

ε

1√
x2

1 + y2
1 + d2

−
Ze2

ε

1√
x2

2 + y2
2 + d2

. (2.2)

13
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Figuur 2.1: Het modelsysteem met de gekozen assen.

Om de dynamica van dit systeem te bestuderen hebben we de kracht op elk deeltje
nodig. De kracht op deeltje 1 in de x-richting wordt gegeven door

Fx1 = −
∂V
∂x1
=

e2

ε0

x1 − x2(
(x1 − x2)

2 + (y1 − y2)
2
) 3

2

−
Ze2

ε

x1(
x2

1 + y2
1 + d2

) 3
2

. (2.3)

Gebruikmakend van de wet van Newton:

Fx1 = m1ax1 (2.4)

metax1 = d2x/dt2 enm1 = m de massa van het deeltje volgt volgende vergelijking:

ax1 =
e2

ε0m
x1 − x2(

(x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2
) 3

2

−
Ze2

εm
x1(

x2
1 + y2

1 + d2
) 3

2

. (2.5)

Om alle formules dimensieloos te maken kiezen wed als lengte-eenheid. Dit levert

ax1 =
e2

ε0md2

x1 − x2(
(x1 − x2)

2 + (y1 − y2)
2
) 3

2

−
Ze2

εmd2

x1(
x2

1 + y2
1 + 1

) 3
2

(2.6)

op. Als eenheid van versnelling kiezen wee2/ε0md2. Hierdoor wordte2/ε0d de eenheid
van energie. Deze eenheden zullen vanaf nu overal gebruikt worden en staan samenge-
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vat in appendix A. Vergelijking (2.6) wordt dan

ax1 =
x1 − x2(

(x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2
) 3

2

−
Zε0
ε

x1(
x2

1 + y2
1 + 1

) 3
2

. (2.7)

Tenslotte wordt erZ∗ = Zε0/ε ingevoerd, dit is de effectieve lading, zodat

ax1 =
x1 − x2(

(x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2
) 3

2

− Z∗
x1(

x2
1 + y2

1 + 1
) 3

2

. (2.8)

Hetzelfde kan men doen voor het andere deeltje en voor de y-richting. Men krijgt dan
volgend niet-lineair stelsel van 4 tweede-graadsvergelijkingen (wantax = d2x/dt2 is de
tweede afgeleide van de plaats naar de tijd), uitgedrukt in matrixnotatie:

ẍ1

ÿ1

ẍ2

ÿ2

 =


A− B1 0 −A 0
0 A− B1 0 −A
−A 0 A− B2 0
0 −A 0 A− B2




x1

y1

x2

y2

 . (2.9)

Hierbij wordenA, B1 enB2 gegeven door

A =
1(

(x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2
) 3

2

,

B1 =
Z∗(

x2
1 + y2

1 + 1
) 3

2

, (2.10)

B2 =
Z∗(

x2
2 + y2

2 + 1
) 3

2

.

Door het invoeren van de snelheid~v als~a = d~v/dt en~v = d~r/dt, kan men deze 4 tweede-
graadsvergelijkingen herleiden naar volgend stelsel van 8 eerste-graadsvergelijkingen,
die gemakkelijker numeriek kunnen worden opgelost:

ẋ1

ẏ1

ẋ2

ẏ2

v̇x1

v̇y1

v̇x2

v̇y2


=



0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1

A− B1 0 −A 0 0 0 0 0
0 A− B1 0 −A 0 0 0 0
−A 0 A− B2 0 0 0 0 0
0 −A 0 A− B2 0 0 0 0





x1

y1

x2

y2

vx1

vy1

vx2

vy2


. (2.11)
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2.1.2 Veralgemening

Voorgaande formules (afgeleid voor twee gebonden deeltjes) kunnen eenvoudig veral-
gemeend worden naarN gebonden deeltjes. De potentiële energie is dan

V =
e2

ε0

N∑
i=1

N∑
j=i+1

1∣∣∣~ρi − ~ρ j

∣∣∣ − Ze2

ε

N∑
i=1

1∣∣∣∣~ρi + ~d
∣∣∣∣ . (2.12)

Dit leidt dan uiteindelijk tot volgend stelsel van bewegingsvergelijkingen

ẋ1

ẏ1
...

ẋN

ẏN

v̇x1

v̇y1

...
˙vxN

˙vyN



=



0 IN

M 0





x1

y1
...

xN

yN

vx1

vy1

...
vxN

vyN



, (2.13)

waarbij 0 staat voor de NxN dimensionale nulmatrix,IN voor de NxN dimensionale
eenheidsmatrix enM voor de volgende (NxN) matrix

A− B1 0 −A 0 0 0 . . . 0 0 0 0

0 A− B1 0 −A 0 0 . . . 0 0 0 0

−A 0 A− B2 0 −A 0 . . . 0 0 0 0

0 −A 0 A− B2 0 −A . . . 0 0 0 0
...

. . .
. . .

...
0 0 0 0 0 0 . . . −A 0 A− BN 0

0 0 0 0 0 0 . . . 0 −A 0 A− BN


.

In deze matrix worden volgende definities gebruikt

A =
1(

(x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2
) 3

2

,

Bn =
Z∗(

x2
n + y2

n + 1
) 3

2

, (2.14)
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waarbijn = 1..N enN het aantal deeltjes voorstelt.
Deze vergelijkingen kunnen opgelost worden met behulp van numerieke methoden zo-
als de Runge-Kutta methode, de Adams-Bashford-Moulton predictor-corrector metho-
de, ... of met moleculaire dynamica simulaties.
In eerste instantie wordt er gebruik gemaakt van een adaptieve Runge-Kutta methode
van vierde en vijfde orde. Het adaptieve duidt erop dat deze methode zelf de grootte
van de integratiestap bepaalt. Voor deze methode werd de in Matlab ingebouwde (en
dus volledig geoptimaliseerde) functieode45gebruikt.
Later zal bij grotere systemen gebruik gemaakt worden van moleculaire dynamica si-
mulaties. Op deze methode zal in sectie 4.1.2 worden ingegaan.

2.2 Afleiding van de formule voor de verstrooiingshoek

We beschouwen de situatie zoals die geschetst is in figuur 2.2.b is de botsingsparame-
ter, µ de relatieve massa,~v de snelheid,θ de verstrooiingshoek enr de radïele afstand
tot de oorsprong (het botsingscentrum). De totale energie van het invallend deeltje in
een potentiaalV(r) is dan:

E =
1
2
µṙ2 +

J2

2µr2
+ V(r). (2.15)

Hierbij is V(r) de potentiaal, die enkel afhangt van de radiale coördinaatr. J is het
angulair moment. Omdat er energiebehoud is, geldt

E = T∞, (2.16)

waarbij T∞ de kinetische energie van het inkomend deeltje is op oneindig (hier is de
potentïele energie nul, evenals het angulair moment)

T∞ =
1
2
µv2
∞. (2.17)

Figuur 2.2: Schematische voorstelling van de botsing.
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Figuur 2.3: Definitie van de hoekα.

Uit de definitie van angulair moment volgt

J = ‖~r × µ~v‖ = µrv sinα. (2.18)

Hierbij isα de hoek tussen~r en~v. Uit figuur 2.3 kunnen we afleiden dat wanneer ˙r = v∞
er geldt dat

sinα =
b
r
. (2.19)

DusJ wordt
J = µv∞b. (2.20)

MaarJ is ook gelijk aan

J = µr2φ̇ = µr2ṙ
dφ
dr
. (2.21)

De laatste overgang is een toepassing van de kettingregel. Door dit te herschrijven krijgt
men

dφ
dr
=

J
µr2

1
ṙ
. (2.22)

Uit vergelijkingen (2.15)-(2.16)-(2.17) kan men een uitdrukking voor ˙r verkrijgen, die
men dan in formule (2.22) kan substitueren. Dit geeft

dφ
dr
=

J
µr2

[
2T∞
µ
−

J2

µ2r2
−

V(r)
µ

]− 1
2

. (2.23)

Uit vergelijking (2.17) en vergelijking (2.20) volgt ook nog

J =
√

2µT∞b. (2.24)
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Dit kunnen we in vergelijking (2.23) gebruiken, zodat

dφ
dr
=

b
r2

1− (
b
r

)2

−
V(r)
T∞

− 1
2

. (2.25)

Deze differentiaalvergelijking kan men oplossen door te scheiden in veranderlijken.
De integratie grenzen bekomt men door figuur 2.2 te bestuderen: men integreert van
r = rmin tot r = r∞. Door de symmetrie van het probleem wordt dan de hoekΘ/2
doorlopen. Uit de figuur blijkt ook datΘ = π − θ, waarbijθ de verstrooiingshoek is.
Merk op dat de specifieke vorm van de potentiaal niet gebruikt werd, alleen impliciet
het feit dat die enkel van de radiale coördinaatr afhangt. Algemeen geldt dus

θ = π − 2
∫ ∞

rmin

b
r2 dr[

1−
(

b
r

)2
−

V(r)
T∞

] 1
2

. (2.26)

2.3 Toepassing op een Coulombpotentiaal

De eenvoudigste potentiaal die men kan beschouwen is de gewone Coulombpotentiaal
(q1q2/εr, hier:−Ze2/ε0r, waarbijZ de grootte van de positieve lading is). In de hiervoor
gedefinieerde eenheden wordt dit−Z/r. We gaan nu op twee manieren (analytisch en
via simulatie) het verband tussen de snelheidv, de botsingsparameterb en de verstrooi-
ingshoekθ zoeken.

2.3.1 Theoretische berekening

In formule (2.26) kan men de Coulombpotentiaal substitueren. Men krijgt

θ = π − 2
∫ ∞

rmin

b
r2 dr[

1−
(

b
r

)2
+ Z

rT∞

] 1
2

= π − 2I . (2.27)

De integraal kan men nog herschrijven door het uitvoeren van de substitutieu = 1/r.
Men krijgt dan voor de integraal

I =
∫ 1

rmin

0

bdu[
1− b2u2 + Zu

T∞

] 1
2

. (2.28)

De oplossing van deze integraal is in een algemene vorm bekend, namelijk∫
dx

√
a+ bx+ cx2

=
1
√
−c

arccos

(
−

b+ 2cx
√

q

)
(2.29)
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waarbijq = b2 − 4ac. Bij integraal (2.28) krijgt men als waarden voor de parameters:
a = 1, b = Z/T∞, c = −b2 enq = Z2/T2

∞ + 4b2. De oplossing wordt dus gegeven door

I = arccos

−
Z

T∞
− 2b2

rmin√
Z2

T2
∞

+ 4b2

 − arccos

−
Z

T∞√
Z2

T2
∞

+ 4b2

 . (2.30)

De botsingsparameterb die nog in het eerste deel voorkomt kan men elimineren door
gebruik te maken van het behoud van energie (vergelijking (2.15)) in het speciale geval
waarr = rmin. Omdatrmin een buigpunt is, is de afgeleide in dit punt 0. Men krijgt

T∞ =
J2

2µr2
min

−
Z

rminT∞
. (2.31)

Door hierin vergelijkingen (2.17) en (2.20) te substitueren wordt dit

T∞b2

r2
min

−
Z

rmin
= T∞ ⇒ b2 =

(
T∞ +

Z
rmin

)
r2

min

T∞
. (2.32)

Het argument van de eerste arccos is dan

−Z
T∞

rmin+ 2b2

rmin

√
Z2

T2
∞

+ 4b2
=

2rmin+
Z

T∞√
Z2

T2
∞

+ 4r2
min+ 4Zrmin

T∞

= 1. (2.33)

Het gedeelte onder de wortel is het kwadraat van de teller, zodat het argument zich
reduceert tot 1. Omdat arccos(1) = 0 valt de eerste term weg.
Formule (2.27) wordt hiermee

θ = π + 2 arccos

−
Z

T∞√
Z2

T2
∞

+ 4b2

 . (2.34)

Omdat
arccos(x) =

π

2
− arcsin(x) (2.35)

kan men vergelijking (2.34) nog herschrijven als

θ = 2π − 2 arcsin

−
Z

T∞√
Z2

T2
∞

+ 4b2

 . (2.36)
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De term 2π mag men weglaten omdat hoeken slechts op een factor 2π na bepaald zijn.
De grootte van de positieve ladingZ wordt gelijk aan 1 gekozen. Vergelijking (2.36)
wordt hiermee

θ = −2 arcsin

−
1

T∞√
1

T2
∞

+ 4b2

 . (2.37)

Door vergelijking (2.17) te gebruiken kan dit herschreven worden als

θ = −2 arcsin

− 1√
1+ (bv2)2

 . (2.38)

Deze formule geeft dus het verband tussen de verstrooiingshoekθ enbv2. De verstrooi-
ingshoek is dus in feite enkel nog afhankelijk vanéén parameter, namelijkbv2.

2.3.2 Berekening met Runge-Kutta algoritme

Men kan ook de baan van het deeltje beschrijven met de Newtoniaanse bewegingsver-
gelijkingen die in deel 2.1.2 opgesteld werden. Men moet dan wel de vergelijkingen
aanpassen zodanig dat deze de situatie beschrijven van een vaste positieve lading gele-
gen in het vlak en een inkomend negatief geladen deeltje.

Figuur 2.4: Voorbeeld van een deeltjesbaan, bij een botsingsparameter b= 1 en een invals-
snelheid van v= −5.
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Men krijgt dan volgende formules:

vx =
dx
dt
,

vy =
dy
dt
,

dvx

dt
= −Z∗

x(
x2 + y2

) 3
2

, (2.39)

dvy

dt
= −Z∗

y(
x2 + y2

) 3
2

.

Deze differentiaalvergelijkingen kan men oplossen met behulp van het adaptief vierde
en vijfde orde Runge-Kutta algoritme. De nauwkeurigheid werd ingesteld op 1· 10−10.
Deze nauwkeurigheid werd nadien gecontroleerd door het berekenen van de totale ener-
gie op regelmatige tijdstippen. Immers het totale systeem is niet-dissipatief en er moet
dus energiebehoud gelden. Indien er tijdens de integratie numerieke fouten optreden
(en deze zijn onvermijdelijk, denk bv. maar aan de afrondingsfouten), dan zullen er
energieverschillen optreden. De energieverschillen die optraden waren kleiner dan de
ingestelde nauwkeurigheid; deze werd dus behaald.
Door het oplossen van de Newtonvergelijkingen krijgt men de baan van het inkomend
deeltje (x(t) eny(t)). Zo’n deeltjesbaan is afgebeeld in figuur 2.4.
Lange tijd voor en na de botsing is de baan een rechte (want bij groter, ideaalr = ∞,
is de potentiaal verwaarloosbaar klein). Deze asymptotische banen werden met behulp
van een kleinste kwadraten methode gefit aan een rechte met vergelijkingy = px+ q.
Hierbij is p de richtingscöefficiënt. De hoekθ die deze rechte maakt met de x-as kan
men dan berekenen met:

p = tan(θ)⇒ θ = arctan(p) (2.40)

Men moet dan alleen maar opletten hoe de functie arctan gedefinieerd is, want deze is
in Matlab (de gebruikte programmeeromgeving) gedefinieerd vanθ = +90◦ tot−90◦ en
stelt dus waarden in kwadrant 2 en 3 (of 1 en 4) aan elkaar gelijk. Maar bij een ver-
strooiingsproces is ook deze informatie belangrijk. De bekomen waarden moeten dus
omgevormd worden tot kwadrant afhankelijke waarden. Dit wordt beter geı̈llustreerd
door figuur 2.5.
De noodzakelijke transformatie is (waarbij het accent duidt op de waarde bekomen uit
de arctan, x en y respectievelijk de x-en y-coördinaat van een punt ver na de botsing
zijn en sign() het teken voorstelt)

θ = sign(y) · (90+ 90 · sign(x)) − θ′. (2.41)
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Figuur 2.5: In a) staan de hoeken afgebeeld zoals ze in deze probleemstelling gedefinieerd zijn.
In b) zoals ze door de functiearctanworden berekend.

2.3.3 Vergelijking van de twee methodes

Een vergelijking van de simulaties met het berekende verband (vergelijking (2.38) is te
zien in figuur 2.6. Deze toont de verstrooingshoek als functie vanbv2.
Uit deze figuur blijkt onmiddellijk dat beide beschrijvingsmanieren (de theoretische en
de gesimuleerde) een zelfde resultaat geven.
Het fenomeen dat de verstrooiingsrichting bij kleinebv2 tegengesteld is aan de invals-
richting is te verklaren door de vorm van de potentiaal. Alsbv2 klein is wordt het inko-
mend deeltje door de attractieve interactie naar de oorsprong “getrokken”. Maar daar
divergeert de potentiaal en worden de snelheden zeer groot (want behoud van ener-
gie). Dit ziet men ook aan vergelijkingen (2.39). De versnelling krijgt een zeer grote
absolute waarde, maar een tegengesteld teken. Daardoor gaat de beweging van het in-
komend deeltje omkeren van teken en gaat het dus verstrooid worden in een richting
tegengesteld aan zijn oorspronkelijke richting. Deze terugverstrooiing is geı̈llustreerd

Figuur 2.6: Vergelijking theoretische
hoekverdeling met de gesimuleerde nume-
rieke resultaten als functie van bv2.

Figuur 2.7: De banen van een inkomend
deeltje bij vier verschillende bv2 waarden,
namelijk bij bv2 = 1, 0.09, 0.01en0.001.
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in figuur 2.7, waar de banen van het inkomend deeltje afgebeeld staan bij verschillende
bv2-waarden.
Bij groterebv2 nadert het inkomende deeltje de oorsprong niet zo dicht en gaat het dus
meer in voorwaartse richtingen verstrooid worden (zoals bv. te zien is in figuur 2.4).
De hoeken zijn negatief door de definitie ervan (zie figuur 2.5(a)).
Bij steeds groter wordendebv2 wordt de verstrooiingshoek steeds kleiner, omdat de
interactiesterkte afneemt bij grotereb en de interactieduur vermindert bij groterev.

2.4 Toepassing op de Coulombpotentiaal van ons mo-
delsysteem

In plaats van de gewone Coulombpotentiaal kunnen we de ligging van de vaste positieve
lading veranderen en deze op een afstandd onder het vlak plaatsen zoals dat in ons
modelsysteem het geval is. De potentiaal is dan (alsZ∗ = 1)

V(r) = −
1

√
r2 + 1

. (2.42)

2.4.1 Theoretische uitwerking

Opnieuw kan men formule (2.26) gebruiken om de verstrooiingshoek te bepalen als
functie van de botsingsparameterb en de snelheidv. Men substitueert hierin vergelij-
king (2.42)

θ = π − 2
∫ ∞

rmin

b
r2 dr[

1−
(

b
r

)2
+ 1

T∞
√

r2+1

] 1
2

= π − 2I . (2.43)

Deze integraal kan men echter niet meer analytisch oplossen en we zijn gedwongen om
deze numeriek te integreren.
Een probleem hierbij is dat deze integraal divergeert wanneerr = rmin. Om dit aan te
tonen wordtb gëelimineerd uit de integraal van vergelijking (2.43). Dit gaat zoals in
vergelijkingen (2.31) en (2.32) met behulp van energiebehoud.

T∞b2

r2
min

−
1√

r2
min+ 1

= T∞ ⇒ b2 =

T∞ + 1√
r2

min+ 1

 r2
min

T∞
. (2.44)

De integraal wordt

I =
∫ ∞

rmin

bdr

r2

[
1−

(
T∞ + 1√

r2
min+1

)
r2
min

r2T∞
+ 1

T∞
√

r2+1

] 1
2

. (2.45)



Hoofdstuk 2. Het modelsysteem 25

Door opnieuw de substitutieu = 1/r in te voeren en de noemer uit te werken, krijgt
men:

I =
∫ 1

rmin

0

bdu[
1− r2

minu
2 −

r2
minu

2

T∞
√

r2
min+1
+ 1

T∞
√

1
u2+1

] 1
2

. (2.46)

In deze integraal is de divergentie goed te zien. Bij het evalueren in de bovengrens
wordt de noemer immers 0, dit is echter een vierkantswortel divergentie en is dus nog
integreerbaar. Om deze integraal numeriek te kunnen berekenen, gaan we eerst de
grenzen van het probleem verleggen zodat de divergentie bij de nulwaarde komt te
liggen. Dit gebeurt door de substitutieu = x+ 1/rmin. De integraal wordt dan

I =
∫ 0

− 1
rmin

bdx√
−r2

minx
2 − 2xrmin−

r2
minx2+2xrmin+1

T∞
√

r2
min+1

+

√
r2
minx2+2xrmin+1

T∞
√

r2
minx2+2xrmin+r2

min+1

.

︸                                                                       ︷︷                                                                       ︸
origineel argument

(2.47)

Om numeriek geen probleem meer te hebben van de divergentie gaat men van deze
integraal een functie aftrekken en nadien weer bijtellen. Netto gebeurt er dus niets.
Maar als men de functie zodanig kiest dat deze op dezelfde manier divergeert als de
oorspronkelijke integraal en er bovendien voor zorgt dat men deze functie analytisch
kan integreren, dan kan de integraal (2.47) berekend worden. Als keuze voor de functie
nemen we de Taylorreeks tot op tweede orde. Uit formule (2.29) weet men immers dat
deze analytisch berekend kan worden. Enkel van de laatste term van vergelijking (2.47)
moet nog de Taylorreeks genomen worden. Tot op tweede orde is die√

r2
minx

2 + 2xrmin+ 1

T∞
√
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2 + 2xrmin+ r2
min+ 1

=
1

T∞
√
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+ (2.48)
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De volledige Taylorontwikkelde integraal wordt

ITaylor =

∫ 0

− 1
rmin

bdx√
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minx
2 − 2xrmin−
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minx2

T∞
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︸                                                                                           ︷︷                                                                                           ︸
Taylorargument

(2.49)
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Deze is van de vorm van vergelijking (2.29) zodat opnieuw de algemene oplossing
gebruikt kan worden. De coëfficiënten zijn nu

a = 0,

b = −2rmin−
2rmin

T∞
√

r2
min+ 1

+
r3

min

T∞
(
r2

min+ 1
)3/2
, (2.50)
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De oplossing van de integraal is dan

ITaylor = Ab× arccos
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waarbij
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. (2.52)

Na het evalueren in de grenspunten krijgt men

ITaylor = Ab

arccos(−1) − arccos

−1−
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−2r2

min−
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min
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r2
min+1
+
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2T∞(r2
min+1)3/2

)

 .

(2.53)
Dit kan nog wat vereenvoudigd worden omdat arccos(−1) = π.
Op deze manier kan het bijgevoegde gedeelte analytisch uitgerekend worden. De vol-
ledige integraal wordt

I =
∫ 0

− 1
rmin

(origineel argument− Taylorargument) + ITaylor. (2.54)

Het eerste deel van deze integraal werd numeriek berekend met behulp van een adaptief
Simpsonalgoritme. Het tweede deel werd analytisch berekend.
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2.4.2 Berekening met Runge-Kutta algoritme

De op te lossen differentiaalvergelijkingen zijn hier de reeds eerder afgeleide formules,
maar dan voor het speciale geval vanéén inkomend deeltje en geen gebonden deeltje.
De bewegingsvergelijkingen zijn dan:

vx =
dx
dt
,

vy =
dy
dt
,

dvx

dt
= −Z∗

x(
x2 + y2 + 1

) 3
2

, (2.55)

dvy

dt
= −Z∗

y(
x2 + y2 + 1

) 3
2

.

Op dezelfde manier als in deel 2.3.2 kan men door een fitprocedure de verstrooiingshoek
berekenen.

2.4.3 Vergelijking van de twee methodes

Figuren 2.8 en 2.9 tonen aan dat ook bij deze potentiaal de numerieke simulaties een
zelfde resultaat geven als de analytische berekeningen. Dit is dus nogmaals een bevesti-
ging van de correctheid van de simulaties. Deze gelijkwaardigheid is belangrijk omdat
er, als eŕeén of meerdere deeltjes gebonden zijn, geen expliciete analytische berekenin-
gen meer mogelijk zijn. Dit komt omdat de potentiaal dan ook afhangt van de posities
van de gebonden deeltjes.

Figuur 2.8: Vergelijking theoretische
hoekverdeling met de gesimuleerde, bij
een invalssnelheid v= −1.

Figuur 2.9: Vergelijking theoretische
hoekverdeling met de gesimuleerde, bij
een botsingsparameter b= 1.
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Bij deze potentiaal was het niet mogelijk om de verstrooiingshoek als functie vanbv2 te
geven. Er is ook een groot verschil als men deze figuren vergelijkt met figuur 2.6. Men
ziet ook dat het verband tussen de verstrooiingshoek en de snelheidv van dezelfde vorm
is als het verband ervan met de botsingsparameterb. De verklaring van de specifieke
vorm ervan gaat gelijkaardig zijn.
Eerst bekijken we het gedrag bij zeer grote botsingsparameters. De afstand waarop het
inkomende deeltje het positief geladen deeltje passeert is dan zo groot dat de interac-
tie heel klein is (de interactiesterkte is omgekeerd evenredig met de afstand tussen de
deeltjes). Daardoor gaat het inkomend deeltje slechts over een kleine hoek afgebogen
worden. De hoek is negatief doordat de interactie attractief is en door de definitie van
de hoeken (zie figuur 2.5(a)).
Wanneer de botsingsparameterb kleiner wordt, wordt de interactie sterker en wordt het
deeltje over een grotere hoek afgebogen.
In de limiet van zeer kleineb is de afbuiging klein. Bijb = 0 is er zelfs geen afbuiging.
Vergroot men dan de botsingsparameter, dan wordt de verstrooiingshoek groter. De ver-
klaring hiervoor is dat, alhoewel de interactiesterkte kleiner is, de interactieduur groter
is. Een bijkomend effect dat hier een rol speelt is dat hoe dichter het inkomend deeltje
bij de oorsprong komt, hoe groter zijn snelheid wordt. Deze snelheidsvergroting is een
gevolg van het behoud van energie. Dichter bij de oorsprong is de potentiële energie
immers kleiner (maar groter in absolute waarde). De kinetische energie moet daar dus
groter zijn. Dit verkort de interactieduur. In figuur 2.10 staan de banen afgebeeld bij
een snelheidv = −1 en bij drie verschillende botsingsparametersb, namelijk 0.5,1,1.5.
Men ziet dat de verstrooiingshoek inderdaad groter wordt bij toenemende botsingspa-
rameter.

Figuur 2.10: De banen van het inkomend deeltje bij een snelheid van v= −1 en drie verschil-
lende botsingsparameters b. Men merkt duidelijk dat bij toenemende b de verstrooiingshoek
toeneemt.
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De knik in de figuur ontstaat bij de overgang tussen deze twee gebieden.
Analoge argumenten kunnen gebruikt worden om het verband in figuur 2.9 te verklaren.
Het belangrijkste argument is de botsingsduur. Bij grote snelheden is dus de botsings-
duur immers zeer klein, waardoor de afbuiging van het deeltje klein gaat zijn. Verkleint
men de snelheid, dan vergroot de botsingsduur en dus ook de verstrooiingshoek.
In het andere geval (zeer kleine snelheden) moet men rekening houden met het feit dat
het invallend deeltje in het ideale geval vertrekt vanaf oneindig. Door de lage snelheid
gaat de interactieduur heel groot zijn. Als het deeltje nog ver van de oorsprong is, gaat
de interactiesterkte natuurlijk heel klein zijn. Toch zal het deeltje al afgebogen worden.
Omdat de afstand waarover de afbuiging gebeurt zeer groot is, gaat de uiteindelijke
hoek zeer klein zijn. Let wel, de invalssnelheid mag niet nul zijn, want dan treedt er
geen botsing op en kan men dus niet spreken van een verstrooiingshoek. Vergroot men
de snelheid van het invallende deeltje, dan verkleint de botsingsduur en zal het deeltje
over een kortere afstand afgebogen worden. De verstrooiingshoek zal dus toenemen.
Opnieuw moeten beide gebieden in elkaar overgaan, wat de knik veroorzaakt in de
grafiek.



Eén gebonden deeltje 3
Zoals reeds opgemerkt kan men in het geval waaréén deeltje verstrooid wordt aanéén
gebonden deeltje geen analytische berekeningen meer doen. Wel kan men nog steeds de
Newtonvergelijkingen (vergelijkingen (2.9)) oplossen met behulp van het Runge-Kutta
algoritme. Op die manier verkrijgt men opnieuw de banen van de deeltjes.
Bij de simulaties heeft men twee parameters die men kan veranderen, namelijk de bot-
singsparameterb en de snelheid van het inkomend deeltjev. Deze twee parameters be-
palen de botsing volledig. Daardoor zal de verstrooiingshoekθ of de energieoverdracht
tussen de deeltjes (∆E) een functie zijn vanb env. Wat deze functies zijn zal worden
nagegaan. Ook de verschillende mogelijke botsingsprocessen zullen onderzocht wor-
den. Er zal ook een diagram (toestandsdiagram) gemaakt worden waarop men kan zien
bij welkeb env welk soort botsing plaatsvindt.

3.1 Beginvoorwaarden

Men kiest de effectieve lading (Z∗) gelijk aan 1. De begintoestand wordt dan zo gekozen
dat het gebonden deeltje zich in zijn grondtoestandsconfiguratie bevindt. Uit formule
(2.42) volgt onmiddellijk dat deze potentiaal minimaal is alsr = 0 en dus wanneer het
deeltje zich in de oorsprong van het assenstelsel bevindt.
De beginvoorwaarden van het gebonden deeltje zijn dan:

(x(1)
0 , y

(1)
0 , v

(1)
x0
, v(1)

y0
) = (0,0,0,0). (3.1)

Het inkomende deeltje wordt parallel met de x-as ingeschoten, zodat zijn initiële y-
coördinaat de botsingsparameterb is. Zijn x-coordinaat wordt gekozen zodanig dat de
initi ële interacties klein zijn (dus voldoende ver van het gebonden deeltje). De snelheid
in de x-richting wordt gegeven doorv, één van de variabele parameters. Het deeltje
beweegt initieel enkel in de x-richting.
Samengevat:

(x(2)
0 , y

(2)
0 , v

(2)
x0
, v(2)

y0
) = (100,b, v,0). (3.2)

De situatie is dus zoals in figuur 3.1 afgebeeld staat.

30
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Figuur 3.1: Voorstelling van de botsing, waarbij er éń gebonden deeltje is en één inkomend
deeltje met botsingsparameter b en snelheid v.

In de volgende secties gaat een iets andere definitie vanv genomen worden.v wordt
geherdefinieerd als de snelheid die het deeltje zou hebben als het vanaf oneindig ver-
trokken was. Dit wordt gedaan omdat men op die manier geen rekening moet houden
met de initïele potentïele energie van het inkomende deeltje. Op oneindig is die im-
mers 0. Op die manier kan men eenvoudig de inkomende energie karakteriseren door
de snelheid op oneindig (=ve f f). Dit gebeurt via de definitie van kinetische energie (de
enige energie die het deeltje dan heeft)

Ekin =
1
2

v2
e f f. (3.3)

Het verband tussen de effectieve snelheid (ve f f) en de initïele snelheid kan men als volgt
vinden:

Etot = Ekin + V, (3.4)
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hierbij is Etot de totale enEkin de kinetische energie van het inkomende deeltje. Men
gaat nuEtot schrijven als de kinetische energie die het deeltje op oneindig zou hebben.

1
2

v2
e f f =

1
2

v2 + V ⇒ ve f f =
√

v2 + 2V. (3.5)

In deze formule kan men dan de potentiële energie invullen. Deze bestaat uit twee
delen: de aantrekkende interactie met de positieve lading en de afstotende interactie
met het gebonden deeltje. Ingevuld en toegepast met de beginvoorwaarden (3.2) geeft
dit

ve f f =

√
v2 −

2
√

1002 + b2 + 1
+

2
√

1002 + b2
. (3.6)

De correctie opv is heel klein omdat de twee laatste termen onder de wortel van een
zelfde grootte orde zijn. Toch werd deze correctie in volgende secties stelselmatig toe-
gepast. Er gaat ook niet meer vermeld worden dat de gebruikte snelheidv de effectieve
is.
Nu de beginvoorwaarden vastgelegd zijn, zullen eerst de verschillende soorten botsin-
gen besproken worden.
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3.2 Soorten botsingen

Een eerste botsingsmogelijkheid is een botsing waarbij het gebonden deeltje gebonden
blijft en het inkomend deeltje verstrooid wordt. Dit zal het geval zijn als de hoeveel-
heid energie, die tijdens de botsing overgedragen wordt van het inkomende naar het
gebonden deeltje, kleiner is dan de opsluitingsenergie van het gebonden deeltje. Die

potentiaal wordt gegeven doorV = −1/
√

x2
1 + y2

1 + 1, waarbijx1 eny1 de cöordinaten
zijn van het gebonden deeltje. De maximale absolute waarde van deze potentiaal is−1,
een waarde die bereikt wordt in de oorsprong. Wil het gebonden deeltje kunnen ont-
snappen, dan moet het dus minimaal een energie van 1 bijkrijgen. Deze energie kan het
alleen krijgen tijdens de botsing van het invallend deeltje.
Is de overgedragen energie dus kleiner dan 1, dan blijft het gebonden deeltje gebonden.
De energie die het bijkrijgt door de botsing zorgt ervoor dat het ellipsvormige banen
gaat beschrijven. Hoe groter de overgedragen energie, hoe groter de banen zullen zijn.
In die banen geldt dat hoe verder het deeltje van de oorsprong verwijderd is, hoe sneller
het beweegt. Dit komt doordat op die plaatsen de potentiële energie kleiner is en er
behoud van energie geldt. Daardoor wordt er continu energie van potentiële naar kine-
tische omgezet en omgekeerd.
Een voorbeeld van zo’n baan is afgebeeld in figuur 3.2. Die figuur stelt de situatie voor
bij b = 0.7 env = −3.5. Merk op dat het gebonden deeltje, dat aanvankelijk in rust is,
terecht komt op een niet-stationaire ellipsvormige baan die roteert in de tijd. Verder zal
zo’n botsing een botsing van type I genoemd worden.
Wanneer de overgedragen energie groter dan 1 wordt, krijgt men een ander soort bot-
sing. Het gebonden deeltje gaat nu voldoende energie krijgen zodat het los komt van
de potentiaal en zodat het zich vrij kan voortbewegen. Het inkomende deeltje verliest
dan een energie van minstens 1. Als zijn totale energie dan negatief wordt, wil dit
zeggen dat het deeltje ingevangen wordt. Het zal dan, afhankelijk van de hoeveelheid
energie die het nog bezit, ellipsvormige banen beschrijven. Dit is een botsing van type
II, waarvan in figuur 3.3 een voorbeeld is afgebeeld (b = 0.6 env = −1). Een ander
type botsing lijkt wat op type II. De energieoverdracht is opnieuw groter dan 1, maar
het inkomend deeltje behoudt nu een positieve energie. Beide deeltjes zijn dan vrij en
zullen asymptotisch rechte banen beschrijven. Dus het “klassieke” twee-dimensionale
atoom wordt gëıoniseerd. Dit soort botsing noemen we type III. Hiervan is figuur 3.4
een typisch voorbeeld.b werd hier gelijk aan 0.3 genomen env = −3.
Deze drie botsingstypes kan men ook als animatie zien op de bijgeleverde CDROM.
Het zijn de bestandenbotsingtypeI.avi, botsingtypeII.avienbotsingtypeIII.avi. Zie ap-
pendix B voor meer informatie.
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Figuur 3.2: Een voorbeeld van een botsing van type I (bij b=0.7 en v=-3.5). De (niet-
stationaire) baan van het gebonden deeltje wordt getoond door de blauwe curve. De inset
geeft de evolutie van de banen tijdens het botsingsproces weer. De symbolen geven de posities
van de twee botsende deeltjes weer op drie verschillende tijdstippen.

Figuur 3.3: Een voorbeeld van een bot-
sing van type II (bij b= 0.6 en v = −1).
Dezelfde conventie werd gebruikt als in fi-
guur 3.2.

Figuur 3.4: Een voorbeeld van een bot-
sing van type III (bij b= 0.3 en v= −3).
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3.3 Energieoverdrachten

In dit gedeelte wordt een methode om onderscheid te kunnen maken tussen de verschil-
lende soorten botsingen opgesteld.
Deze methode baseert zich op de energieoverdracht gedurende de botsing. Om de-
ze energieoverdracht te kunnen berekenen worden de Newtonvergelijkingen opgelost.
Met behulp van de berekende gegevens (de posities en de snelheden) wordt dan de totale
energie (potentiële en kinetische) v́oór en lange tijd na de botsing berekend. Daardoor
is dan de hoeveelheid overgedragen energie gekend.
Alle mogelijke beginvoorwaarden (b en v) zullen uiteindelijk nodig zijn om een toe-
standsdiagram (dat aangeeft welk type botsing er optreedt bij welke beginvoorwaarden)
op te stellen. Daarom zullen web en v variëren en telkens de overgedragen energie
berekenen.
Bij een vasteb-waarde van 0.3 ziet zo’n energieoverdrachtsgrafiek eruit zoals afgebeeld
in figuur 3.5. Op deze grafiek werd ook de eindenergie van het inkomend deeltje ge-
plot. De eindenergie van de twee deeltjes laat toe om het onderscheid te maken tussen
de verschillende types botsingen. Op deze grafiek is∆E1 = E1(na) − E1(voor) het
verschil van de energieën voor en na de botsing van deeltje 1. Op dezelfde manier is
∆E2 het energieverschil van deeltje 2. Men ziet ook dat de energie behouden is, want
∆E1 = −∆E2, dus alle energie die het ene deeltje verliest, wordt overgedragen op het
andere deeltje.E2(∞) stelt hier de totale energie voor die het inkomende deeltje over
heeft na de botsing.
In het gebied waar|v| < 0.4 is de eindenergie van het inkomende deeltje (E2(∞)) posi-

Figuur 3.5: Energieoverdracht bij b= 0.3.
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Figuur 3.6: Energieoverdracht bij b=
0.8.

Figuur 3.7: Energieoverdracht bij b= 1.

tief, het deeltje blijft dus vrij. Tegelijkertijd is de hoeveelheid energie, die overgedragen
werd van het inkomende deeltje naar het gebonden deeltje, veel kleiner dan 1. Het
gebonden deeltje blijft dus gebonden, maar krijgt wel een extra hoeveelheid energie,
waardoor het ellipsvormige banen gaat beschrijven. Er vindt dus een botsing van type I
plaats.
Bij |v| = 0.35 is er een abrupte overgang naar een ander type botsing. Men ziet dat tot
aan|v| = 1.9 de eindenergie van het inkomende deeltje kleiner is dan 1, het wordt dus
ingevangen. Het ingebonden deeltje krijgt een energie groter dan 1, het wordt dus vrij.
Men heeft een botsing van type II.
Voor |v| > 1.9 heeft het inkomend deeltje -na een energie groter dan 1 te hebben
overgedragen- opnieuw een positieve energie. Beide deeltjes zijn dus vrij. Dit is dus
een botsing van type III.
Bij nog grotere|v| (vanaf |v| = 4.4) is de overgedragen energie kleiner dan 1. Het ge-
bonden deeltje blijft dus gebonden. Men heeft opnieuw botsingstype I.
Bij eenb van 0.8 (figuur 3.6) komen botsingen van type III (beide vrij) niet meer voor.
Wel ziet men een scherpe piek bij|v| = 1. Dit blijkt nog een speciaal gebied te zijn. Het
is een gebied waar beide deeltjes meerdere malen met elkaar interageren en het type
botsing zeer afhankelijk wordt van de specifieke beginvoorwaarden. Dit zal ook blijken
uit het gemaakte toestandsdiagram (zie figuur 3.14). Dit gebied zal nog uitvoeriger be-
studeerd worden.
Bij nog grotereb (b=1) ziet de overgedragen energie er als in figuur 3.7 uit. Uit deze
figuur blijkt dat, hoewel er een hoeveelheid energie overgedragen wordt, het gebonden
deeltje gebonden blijft. Men heeft altijd een botsing van type I.
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Een vraag die men zich kan stellen is of de situatie waar beide deeltjes gebonden wor-
den zich kan voordoen. De voorwaarden voor deze situatie zijn dat de hoeveelheid
energie, overgedragen door het inkomende deeltje naar het gebonden deeltje, kleiner is
dan 1 (zodat het gebonden deeltje gebonden blijft), maar voldoende groot zodanig dat
het inkomende deeltje een negatieve energie krijgt. De totale beginenergie van beide
deeltjes moet dus negatief zijn. De beginenergie van het gebonden deeltje is steeds−1,
terwijl de beginenergie van het inkomend deeltje gelijk is aan zijn kinetische energie
1
2v2 (in het ideale geval dat het inkomend deeltje op oneindig is, zodat de potentiële
energie 0 is). De maximale snelheid van het inkomend deeltje wordt dan gegeven door
de vergelijking

1
2

v2
max− 1 = 0⇒ vmax=

√
2. (3.7)

Deze situatie is dus theoretisch mogelijk.
Een verklaring waarom deze situatie zich niet voordoet is dat de enige stabiele statische
situatie bij een effectieve lading van 1 en twee deeltjes de situatie is waarbijéén van de
deeltjes zich op oneindig bevindt. Deze situatie heeft een energie van−1, wat de laagst
mogelijke waarde is.
In het statische geval is de situatie dus niet mogelijk. Ook als men beweging van bei-
de deeltjes toelaat, kunnen beide deeltjes hoogstens korte tijd ingevangen zijn. Deze
situatie is dus niet stabiel. Dit kan men als volgt verklaren: wanneer beide deeltjes in-
gevangen zijn, dan bevinden ze zich op een korte afstand van elkaar. Door deze korte
afstand gaan de interacties (Coulombinteracties) tussen de twee deeltjes groot worden.
Door die constante interacties gaat er op een continue wijze energie overgedragen wor-
den tussen de twee deeltjes. Hierdoor gaat op een zeker momentéén van de deeltjes
een positieve energie krijgen waardoor het vrij wordt.
Beide deeltjes kunnen dus nooit ingevangen worden. Dit kan echter wel mogelijk wor-
den als de effectieve positieve lading (Z∗) verhoogd wordt.
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3.4 Hoekverdeling

Men kan analoog aan deel 2.3.2 de hoekverdeling van de deeltjes bekijken als functie
van de snelheidv. Omdat er nu in sommige gevallen bij een bepaaldeb verschillende
types botsingen optreden, werd enkel de hoek van de vrije deeltjes berekend.
Bij b = 1 (waar er enkel botsingen van type I optreden) ziet de hoekverdeling er uit zoals
in figuur 3.8. Deze verdeling lijkt niet meer op de voorgaande (één deeltjes) verdeling
(zie figuur 2.9). De knik in de grafiek ontstaat door een dubbele interactie. In figuur 3.9
staat een bewegingsbaan afgebeeld die overeenkomt met de top van de knik en in figuur
3.10één die overeenkomt met het minimum. Op beide figuren staan enkele symbolen
aangeduid om de tijdsevolutie duidelijk te maken. De pijlen tonen de bewegingsrich-
ting aan. Men ziet dat in het minimum de beweging van het inkomende deeltje wordt
afgebogen door meervoudige interacties, terwijl dat op de top van de knik niet het geval
is. Dit ziet men nog beter wanneer men de evolutie van beide botsingen in de tijd ziet
(maw. als filmpje, terug te vinden op de CDROM als de bestandenminimumknik.avien
topknik.avi.

Figuur 3.8: Hoekverdeling bij b=1.

Figuur 3.9: De baan overeenkomend met
het minimum voor de knik (v= −0.67).

Figuur 3.10: De baan overeenkomend
met de top van de knik (v= −1.19).



Hoofdstuk 3. Eén gebonden deeltje 39

Figuur 3.11: Hoekverdeling bij b=0.8. Figuur 3.12: Hoekverdeling bij b=0.3.

Bij een kleinereb (b = 0.8), waar er meerdere types botsingen voorkomen, staan er
verschillende verstrooiingshoeken afgebeeld, afhankelijk van welk deeltje een asymp-
totisch vrije baan krijgt. Men ziet op figuur 3.11 ook dat het gebonden deeltje, wanneer
het voldoende energie om aan de opsluitingspotentiaal te ontsnappen krijgt, verstrooid
wordt in een richting, tegengesteld aan de richting van het inkomende deeltje. Ook dit
fenomeen kan verklaard worden door meervoudige interacties. Dit is dan ook te zien
op figuur 3.13, waarin opnieuw de tijdsevolutie van de botsing wordt getoond aan de
hand van symbolen (op de CDROM is dat het bestand180graden.avi). Deze terugver-
strooiing verdwijnt bij lagereb-waarden. De hoekverdeling bij eenb-waarde van 0.3
staat afgebeeld in figuur 3.12. De grote overlap tussen de twee curven ontstaat doordat
bij die v-waarden beide deeltjes vrij zijn.

Figuur 3.13: Verklaring voor de verstrooiingsrichting van het gebonden deeltje. De baan die
afgebeeld is, is die bij b= 0.8 en v= −0.7.
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3.5 Toestandsdiagram

Figuur 3.14: Toestandsdiagram voor verstrooiing aan een klassiek twee-dimensionaal atoom
met één gebonden deeltje.

Met behulp van de hierboven uitgelegde techniek van de energieoverdrachten werd er
een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten botsingen. Dit werd gedaan
bij verschillende beginvoorwaardenb en v. Dit leverde uiteindelijk een toestandsdia-
gram op, dat afgebeeld is in figuur 3.14. Dit toestandsdiagram is nauwkeurig tot op
1/1000stev en toont de resultaten bekomen na 1000 tijdseenheden.
Dit diagram toont het optreden van de verschillende soorten botsingen als functie van
de botsingsparameterb en van de inkomende snelheidv. Men ziet dat er drie goed te
onderscheiden gebieden zijn. Het type botsing in elk gebied is aangegeven. In deze
gebieden kan men dus, voor een gegevenb en v, op een deterministische wijze voor-
spellen welk type botsing er gaat optreden. In het gebied aangeduid door de drie kaders
(1, 2 en 3) gaat dit echter niet meer. Daar volgen de verschillende types van botsingen
zich zeer snel op. Om meer inzicht in deze gebieden te verkrijgen, worden in figuur
3.15 de drie kaders uitvergroot.
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Figuur 3.15: De in figuur 3.14 afgebeelde kaders (genummerd 1, 2 en 3) staan hier uitvergroot.
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In deze figuren werd een speciale notatie gebruikt. Deze zal ik nu uitleggen. Op de fi-
guren komen twee symbolen voor (die vaak samenvallen), namelijk een zwart cirkeltje
en een rood plusteken. Het optreden van zo’n symbool op een plaats in het fasedia-
gram stelt voor dat er op die plaats een overgang vanéén van de deeltjes plaatsvindt.
Met overgang wordt een overgang van een gebonden toestand naar een vrije toestand
of omgekeerd bedoeld. Dit impliceert ook een overgang van botsingstype. Het cirkeltje
stelt de overgangen van het oorspronkelijk gebonden deeltje voor; het plusteken van het
inkomend deeltje. Om het botsingstype op een bepaalde plaats te kennen, moet men
vanaf een plaats met een aangeduid type beginnen, dat dezelfdeb-waarde heeft. Men
moet danv laten toenemen, vertrekkend van deze positie tot aan de positie waarvan
men het botsingstype wil weten. Men moet dan alle symbolen die men op die manier
tegenkomt interpreteren.
Een voorbeeld: men wil uit de eerste grafiek in figuur (3.15) weten welk botsingstype
er optreedt bij eenb-waarde van 0.74 en een|v|-waarde van 1.09 (alhoewel dit reeds
aangeduid staat). Men vertrekt dan links op de grafiek in het gebied van type II op
een lijn metb-waarde 0.74 en laat de snelheidv toenemen. Een botsing van type II
wil zeggen dat het inkomend deeltje gebonden wordt en het gebonden vrij wordt. Het
eerste symbool dat men dan tegenkomt is een cirkeltje met een plusteken erin. Er gaan
dus gelijktijdig twee overgangen plaatsvinden. Het cirkeltje duidt aan dat het inkomend
deeltje een overgang maakt. Het inkomend deeltje was gebonden, maar wordt nu dus
vrij. Het plusteken duidt op een overgang van het gebonden deeltje. Dit was vrij en
wordt nu gebonden. Tezamen geeft dit een overgang van botsingstype II naar botsings-
type I.
Het volgende symbool is ook samengesteld uit een cirkeltje en een plusteken. Dit duidt
dus ook twee overgangen aan. Het stelt in dit geval de overgang voor van botsingstype
I naar botsingstype II.
Verder komen we geen symbolen meer tegen, het puntb = 0.74 en|v| = 1.09 stelt dus
inderdaad zoals aangeduid op figuur 3.15 een botsing van type II voor.
Men ziet ook in figuur 3.15 dat er zeer veel opeenvolgende overgangen zijn. Er dient
opgemerkt te worden dat deze figuren het beeld geven tot op een duizendstev en tot op
1000 tijdseenheden. Verfijnt men de nauwkeurigheid vanv nog meer (bepaalt men op
nog meer (b,v) punten het botsingstype), dan gaan er nog meer overgangen zichtbaar
worden op de grafieken. Het exacte type botsing is dus zeer afhankelijk van de begin-
voorwaarden. Toch kan men nog een zeker patroon herkennen (de stabiele gebiedjes
van botsingstype II temidden van de snel variërende overgangen). Dit zijn kenmerken
vanchaos.
Dat deze figuren het beeld geven na 1000 tijdseenheden verklaart waarom er op som-
mige plaatsen (zoals bovenaan in figuur 3.15) toch de situatie voorkomt waar beide
deeltjes ingevangen zijn. Zoals reeds gezegd is deze situatie niet stabiel en zal deze dus
verdwijnen wanneer men de tijd verder laat toenemen.
Om wat meer inzicht in dechaos, die op de toestandsdiagrammen aanwezig is, te krij-
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Figuur 3.16: Banen bij b= 0.6 en v= −1.366.

gen werd er voor eenb- en v-waarde die in dit gebied liggen (namelijkb = 0.6 en
v = −1.366), de banen uitgetekend. Deze zijn te zien in figuur 3.16 of op de CDROM
in het bestandchaosbaan.avi. Uit deze figuur kan men al een verklaring voor het chaoti-
sche gedrag afleiden. Men ziet dat beide deeltjes lange tijd bij elkaar in de buurt blijven.
Daardoor interageren ze gedurende lange tijd met elkaar. Door die interacties wisselen
ze continu energie uit. Omdat het uiteindelijke resultaat volledig bepaald wordt door de
hoeveelheid overgedragen energie, is de situatie voort → ∞moeilijk te voorspellen.
Om de bewering dat de onvoorspelbaarheid veroorzaakt wordt door de veelvoudige in-
teracties te staven, gaan we meten hoe lang beide deeltjes bij elkaar in de buurt blijven.
“In de buurt blijven” vertalen we wiskundig als de tijd dat er twee deeltjes binnen een
straal van 30 van de oorsprong zitten. We gaan dit systematisch berekenen voor ver-
schillendeb- env-waarden. Omdat er met verschillende snelheden gewerkt wordt, gaat
dit natuurlijk de tijd dat beide deeltjes dicht bij elkaar zitten beı̈nvloeden. Daarom wordt
er van de totale tijd een correctie afgetrokken. Deze correctie is de tijd die een deeltje
nodig heeft om met snelheidv de afstand 30 te overbruggen. Deze tijd wordt gegeven
door 30/v. Deze correctie is in principe niet helemaal correct, want het deeltje kan
door de interacties versneld of vertraagd worden. Zoals zal blijken, zal dit effect niet zo
belangrijk zijn. We gaan dus een drie-dimensionale figuur krijgen die de botsingstijd
toont als functie vanb en v. Dit is afgebeeld in figuur 3.17. Op deze figuur ziet men
duidelijk de positie van het chaosgebied liggen (het gebied met de vele pieken). Omdat
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Figuur 3.17: De botsingstijd als functie
van b en v.

Figuur 3.18: Contourplot van een detail
van figuur 3.17.

de beginvoorwaarden, waarbij de interactieduur gemeten werd, gekozen werden op een
rooster met een afstand van 0.01 tussen de verschillende punten (zowel voorb als v)
ontstaat de indruk van vele pieken. In werkelijkheid zullen de overgangen tussen de
pieken vloeiender zijn. In figuur 3.18 staat een detail van het chaosgebied afgebeeld.
De duidelijke punten zijn te wijten aan het gekozen rooster. Verfijning van dit rooster
zal een gedetailleerder beeld van de botsingsduur geven. Dat het gebied waar de in-
teracties lang duren overeenkomt met het gebied waarin op het toestandsdiagram een
voorspelling niet mogelijk was (het chaosgebied) is een bevestiging van het feit dat de
chaos ontstaat door langdurige interacties.
Men had op basis van de bewegingsvergelijkingen (2.9) al kunnen voorspellen dat er
een kans op chaotisch gedrag was. Deze vergelijkingen zijn immers niet-lineaire ge-
koppelde differentiaalvergelijkingen.
De gepubliceerde studies handelen meestal over het chaotische gedrag vanéén deeltje
in een statische potentiaal waarbij het mogelijk is om grootheden zoals de Lyapunov
exponent te bepalen. Voor het hier bestudeerde systeem, waarbij er twee deeltjes zijn
(namelijk het gebonden en het invallend deeltje), is de situatie al onmiddellijk een orde
van grootte complexer. Door die complexiteit viel een uitgebreidere studie van de chaos
buiten het kader van deze thesis.



Grotere systemen 4
De eerder vermelde chaos zorgt ervoor dat bij grotere systemen (meer gebonden deel-
tjes) het niet meer mogelijk is om een toestandsdiagram te maken met duidelijk afgeba-
kende gebieden. Het gebied waarin chaotisch gedrag optreedt, zal groter zijn omdat er
vanaf de initïele situatie al meerdere deeltjes dicht in elkaars buurt zijn. Daardoor gaan
er ook continue interacties optreden en die veroorzaakten juist de chaos. Bovendien
gaan er ook veel meer soorten botsingen zijn. Als illustratie van de complexiteit van
grotere systemen toont figuur 4.1 het toestandsdiagram van het in figuur 4.2 getoonde
systeem. De effectieve positieve lading (Z∗) is hierbij gelijk aan 2 genomen. De begin-
situatie is in dit geval dat er twee gebonden deeltjes enéén inkomend deeltje zijn. De
richting van het inkomend deeltje is colineair met de gebonden deeltjes gekozen en het
heeft een botsingsparameterb gelijk aan 0.
Bij dit twee deeltjes systeem is er nog een andere parameter die gevarieerd kan worden,
namelijk de invalsrichting van het inkomend deeltje (of equivalent de keuze van het as-

Figuur 4.1: Het toestandsdiagram van het systeem afgebeeld in 4.2. De drie symbolen stellen
opnieuw een overgang van het overeenkomstige deeltje voor. Deeltjes1 en 2 zijn hierbij de
gebonden deeltjes en deeltje3 is het inkomende deeltje. De cijfers in de figuur geven aan welk
deeltje er gebonden is na de botsing. Door het tellen van de symbolen kan men aan de hand van
die cijfers opnieuw bepalen wat de eindtoestand is op elke positie in het diagram.

45
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Figuur 4.2: Het modelsysteem met twee gebonden deeltjes en een inkomend deeltje, parallel
met de gebonden deeltjes.

senstelsel). Deze extra parameter ontstaat omdat de grondtoestand van het systeem niet
meer sferisch symmetrisch is.
Door de extra complexiteit die te zien is in figuur 4.1, werden de verschillende parame-
ters (de botsingsparameterb, de invalsrichting en de grootte van de invalssnelheidv en
de effectieve positieve opsluitingsladingZ∗) niet gevarieerd.
Om toch grotere systemen te kunnen onderzoeken, worden er andere technieken ge-
bruikt. Deze technieken gaan nu uitgelegd worden. Ook een alternatieve methode om
de Newtonvergelijkingen (via moleculaire dynamica) op te lossen en de gebruikte me-
thode om de grondtoestand van het systeem te vinden zullen besproken worden. Het
vinden van deze grondtoestandsconfiguratie is cruciaal, want deze bepaalt de beginsi-
tuatie. Vervolgens worden deze technieken toegepast op ons modelsysteem.
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4.1 Technieken

4.1.1 Zoeken van de grondtoestand

De grondtoestandsconfiguratie is die configuratie waarbij de potentiële energie mini-
maal is. Deze configuratie zal dus gezocht worden door de potentiaal te minimaliseren.
Omdat de potentiaal een 2N-dimensionale functie is (waarbijN het aantal gebonden
deeltjes), is dit analytisch niet meer mogelijk bij grotereN.
Er bestaan verschillende methodes om een minimum numeriek te bepalen. Het grote
probleem bij die algoritmes is dat de potentiaalfunctie meestal meerdere lokale minima
heeft. Het algoritme mag enkel het globale minimum als uitvoer geven. Dit is ook met-
een het moeilijkste aan het zoeken van een minimum: men moet weten of het minimum
een lokaal of het globaal minimum is.
Om te bepalen of een gevonden configuratie een minimum is, moet men de dynamische
matrix (of Hessiaan) berekenen. Deze matrix bestaat uit alle tweede afgeleiden van de
potentiaal naar de posities. De analyse leert ons dat wanneer deze matrix positief defi-
niet is, de gevonden configuratie een minimum is. Om te bepalen of een matrix positief
definiet is, kan men deze matrix diagonaliseren (bijvoorbeeld door het toepassen van
een Householdertransformatie). Alle diagonaalelementen (=de eigenwaarden) moeten
dan positief zijn.
Bij een eerste soort algoritme moet men een beginpositie opgeven die voldoende dicht
bij het globale minimum ligt, wil men er naar convergeren. Indien dit niet het geval
is convergeert het algoritme naar een lokaal minimum of zelfs naar een maximum of
buigpunt. Een mogelijke oplossing hiervoor is dan om een groot aantal keren een wil-
lekeurige startpositie te nemen en het algoritme daar op toe te passen en vervolgens
van de verschillende gevonden minima het kleinste te nemen. Minimalisatie algoritmen
die dit doen zijn bijvoorbeeld de methode van Newton, quasi-Newton methoden zoals
de methode van Broyden [20], Fletcher [21], Goldfarb [22], en Shanno [23] (BFGS-
methode), gradiënt methodes zoals de “conjugated gradients”-methode, ... elk met hun
eigen voor- en nadelen.
Een andere aanpak wordt gevolgd bij het Metropolisalgoritme. Bij dit algoritme wor-
den de deeltjes in een willekeurige∗ startpositie geplaatst. Van deze positie wordt de
energie berekend. Vervolgens berekent men een nieuwe positie door bij de coördinaten
willekeurige getallen bij te tellen. Van de zo bekomen positie wordt opnieuw de energie
berekend. Is deze energie lager dan de vorige waarde van de energie, dan wordt deze
nieuwe positie aanvaard. Indien dit niet het geval is, dan blijft de oude positie behouden
en wordt er opnieuw een nieuwe positie berekend. Deze opeenvolging wordt een groot
aantal malen herhaald. Bij elke aanvaarde stap verlaagt dus de energie.
Dit algoritme heeft echter ook een nadeel. Dicht bij een minimum zijn er zeer veel

∗Echte willekeurige getallen kunnen niet met een algoritme gecreërd worden. De gebruikte getallen
zijn daardoor eigenlijk pseudo-willekeurige getallen. Dit heeft echter geen invloed op het algoritme.
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stappen nodig om een nog betere configuratie te vinden, omdat de meeste willekeu-
rig gegenereerde getallen er voor gaan zorgen dat de volgende positie zich verder van
het minimum bevindt. Deze situaties gaan steeds een hogere energie hebben, zodat
ze allemaal verworpen gaan worden. Daardoor zijn er veel stappen nodig om nog een
verfijning te bereiken. Men kan dit wat opvangen door de gegenereerde willekeurige
getallen hoe langer hoe kleiner te maken. Daardoor gaan de nieuwe posities hoe langer,
hoe minder afwijken van elkaar. Daardoor verhoogt de kans dat men een betere confi-
guratie vindt.
Een bijkomende verbetering van het algoritme kan men bekomen door de uitvoer van
het Metropolisalgoritme te gebruiken als de invoer van een tweede algoritme. Voor dit
tweede algoritme werd een gedempte Newtonmethode gekozen. In [4] wordt aange-
toond dat door dit algoritme te gebruiken het aantal benodigde stappen vooraleer men
een minimum gevonden heeft veel kleiner is (∼ 102 ipv. 106).
Even kort dit algoritme schetsen. De coördinaten van deN deeltjes nan simulatie-
stappen worden gegeven door{rn

α,i;α = x, y; i = 1, ...,N}. De potentïele energie in de
omgeving van deze configuratie kan dan geschreven worden in volgende kwadratische
vorm:

V = V(rn
α,i) −

∑
i

∑
α

Hα,i(rα,i − rn
α,i) +

1
2

∑
i, j

∑
α,β

Hαβ,i j (rα,i − rn
α,i)(rβ, j − rn

β, j) (4.1)

waarbijHα,i = −∂V/∂rα,i de kracht is en

Hαβ,i j =
∂2V
∂rα,i∂rβ, j

(4.2)

de dynamische matrix is. De voorwaarde voor minimale energie∂V/∂rα,i = 0 wordt∑
j

∑
β

Hαβ,i j (rβ, j − rn
β, j) = Hα,i . (4.3)

Deze methode is enkel geschikt in de buurt van een minimum, want ze convergeert
enkel naar een minimum als de dynamische matrix (4.2) positief definiet is. Daarom
is het noodzakelijk om eerst het Monte-Carlo algoritme te gebruiken om voldoende
dicht bij het minimum te komen. Bovendien voegt men aan formule (4.3) nog een
dempingsfactorη toe zodat de dynamische matrix zeker positief definiet is∑

j

∑
β

(ηδαβ,i j + Hαβ,i j )(rβ, j − rn
β, j) = Hα,i . (4.4)

Bij de eerste iteraties wordtη groot genomen (bijvoorbeeld gelijk aan 100) zodat de
“effectieve” dynamische matrix zeker positief definiet gemaakt wordt. Als in een vol-
gende stap de energie van het systeem daalt, wordtη verminderd, stijgt de energie dan
wordt η ook verhoogd. Op deze manier wordt de convergentie verzekerd. Het stelsel
vergelijkingen (4.4) wordt door Gaussische eliminatie opgelost.
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4.1.2 Moleculaire dynamica

Een andere methode dan het adaptieve Runge-Kutta algoritme om de Newtonvergelij-
kingen op te lossen is de methode van Verlet [24, 25]. Deze wordt vaak gebruikt in de
moleculaire dynamica (voor een overzicht van technieken uit de moleculaire dynamica
zie referentie [26]). De formules nodig voor deze methode worden afgeleid uit twee
Taylorontwikkelingen van de positie, namelijkéén voorwaartse eńeén achterwaartse.

~r(t + ∆t) = ~r(t) + ~v(t)∆(t) +
1
2
~a(t)∆t2 +

1
6
~̇a(t)∆t3 + O

(
∆t4

)
, (4.5)

~r(t − ∆t) = ~r(t) − ~v(t)∆(t) +
1
2
~a(t)∆t2 −

1
6
~̇a(t)∆t3 + O

(
∆t4

)
. (4.6)

Hierbij is ~v = ~̇r de snelheid en~a = ~̈r de versnelling. Telt men nu vergelijking (4.5) bij
(4.6) op, dan krijgt men:

~r(t + ∆t) = 2~r(t) − ~r(t − ∆t) + ~a(t)∆t2 + O
(
∆t4

)
. (4.7)

De versnelling~a(t) kan men via de Newtonvergelijking bekomen:

~a(t) = −
1
m
∇V (r(t)) . (4.8)

Een formule om de snelheid te berekenen (nodig om de kinetische energie te berekenen)
kan men ook uit de vergelijkingen (4.5) en (4.6) bekomen. Hiertoe trekken we (4.6) af
van (4.5):

~r(t + ∆t) − ~r(t − ∆t) = 2~v(t)δt + O
(
∆t3

)
. (4.9)

Delen door∆t en herschrijven levert

~v(t) =
~r(t + ∆t) − ~r(t − ∆t)

2∆t
+ O

(
∆t2

)
. (4.10)

Dit komt overeen met de centraalverschil benadering van een afgeleide.
Het nadeel van deze formules is dat men steeds de twee vorige posities moet kennen
om de volgende te berekenen. Ook loopt de berekening vanv één tijdstap achter en is
deze maar tot op tweede orde correct, terwijl de posities tot op vierde orde gekend zijn.
Een oplossing hiervoor is het zogenaamde “Velocity Verlet” (Verlet algoritme voor de
snelheid) algoritme. Dit algoritme berekent de posities en snelheden met de volgende
uitdrukkingen:

~r(t + ∆t) = ~r(t) + ~v(t)∆t +
1
2
~a(t)∆t2 (4.11)

~v(t + ∆t) = ~v(t) +
~a(t) + ~a(t + ∆t)

2
∆t. (4.12)
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Dat deze overeenkomen met het Verletalgoritme kan men als volgt afleiden: we gebrui-
ken twee maal vergelijking (4.11) met de opeenvolgende tijdstappent ent + ∆t:

~r(t + 2∆t) = ~r(t + ∆t) + ~v(t + ∆t)∆t +
1
2
~a(t + ∆t)∆t2 (4.13)

~r(t + ∆t) = ~r(t) + ~v(t)∆t +
1
2
~a(t)∆t2. (4.14)

Trekt men nu vergelijking (4.14) van (4.13) af dan krijgt men

~r(t + 2∆t) − ~r(t + ∆t) = ~r(t + ∆t) − ~r(t) +
[
~v(t + ∆t) − ~v(t)

]
∆t +

~a(t + ∆t) − ~a(t)
2

∆t2.

(4.15)

Vervolgens elimineert men de snelheden via vergelijking (4.12)

~r(t + 2∆t) = 2~r(t + ∆t) − ~r(t) + ~a(t + ∆t)∆t2, (4.16)

wat vergelijking (4.7) is, maar dan toegepast opt + 2∆t.
De formule voor de snelheid kunnen we als volgt terugvinden: opnieuw twee maal
toepassen van vergelijking (4.11), maar dan nu met tijdstappent ent − ∆t:

~r(t + ∆t) = ~r(t) + ~v(t)∆t +
1
2
~a(t)∆t2 (4.17)

~r(t) = ~r(t − ∆t) + ~v(t − ∆t)∆t +
1
2
~a(t − ∆t)∆t2. (4.18)

Beide optellen levert

~r(t + ∆t) = ~r(t − ∆t) +
[
~v(t) + ~v(t − ∆t

]
∆t +

~a(t) + ~a(t − ∆t)
2

∆t2. (4.19)

Door nu vergelijking (4.12), toegepast op een tijdstapt−∆t, met∆t te vermenigvuldigen

0 =
(
~v(t) − ~v(t − ∆t)

)
∆t −

~a(t) + ~a(t − ∆t)
2

∆t2, (4.20)

en dit bij vergelijking (4.19) te tellen krijgt men

~r(t + ∆t) = ~r(t − ∆t) + 2~v(t)∆t (4.21)

en dit is equivalent met vergelijking (4.10), zodat beide algoritmes gelijkwaardig zijn.
Het “Velocity Verlet”-algoritme heeft echter enkele voordelen: men moet slechts de vo-
rige posities, snelheden en versnellingen kennen om de volgende stap te kunnen bere-
kenen. Het vereist dus slechts 9N (3N posities, snelheden en versnellingen) geheugen-
plaatsen. Het gewone Verlet-algoritme vereist 15N geheugenplaatsen (3x3N posities,
3N snelheden en 3N versnellingen). Bovendien is de nauwkeurigheid op de snelheid
bij het “Velocity Verlet”-algoritme groter.
De hoeveelheid noodzakelijke geheugenplaatsen is vooral belangrijk bij simulaties met
zeer veel deeltjes. Het speelt hier dus niet zo’n grote rol.
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4.1.3 Opwarmen van het systeem

In de komende berekeningen gaat het nodig zijn om het systeem op te warmen tot een
bepaalde temperatuurT. Wanneer het systeem die bepaalde temperatuur heeft, dan gaat
het ook een hoeveelheid kinetische energie hebben. Het verband tussen die hoeveelheid
en de temperatuur wordt gegeven door

Ekin = 2N
1
2

kBT. (4.22)

De factor 2 is expliciet afgesplitst, zodat de structuur van de formule duidelijker is. De-
ze formule geeft aan dat aan elke vrijheidsgraad (hier 2N) een energie12kBT kan worden
toegekend, waarbijkB de Boltzmannfactor is. Deze factor kan in de eenheden van de
temperatuur opgenomen worden. Om dus de temperatuur te kennen van het systeem
moet men dus de kinetische energie middelen over de tijd.
Maar hoe kan men nu het systeem tot een bepaalde temperatuurT0 brengen? Dit wordt
in referentie [26] beschreven. Om zo’n temperatuursverhoging door te voeren, gebruikt
men een aangepaste vorm van het Verlet-algoritme. Vergelijking (4.12) wordt vervan-
gen door

~v(t + ∆t) =

√
T0

T(t)
~v(t) +

~a(t) + ~a(t + ∆t)
2

∆t. (4.23)

In deze vergelijking steltT0 de gewenste temperatuur voor enT(t) de instantane tem-
peratuur. Wanneer die instantane temperatuur gelijk is aan de gewenste temperatuur,
dan wordt het gewone Verlet-algoritme toegepast. Is dit niet het geval dan worden de
snelheden aangepast, zodanig dat het systeem convergeert naar de gewenste tempera-
tuurT0.
Dit proces is echter niet fysisch, dus na dit een groot aantal tijdstappen te hebben toege-
past, moet men het systeem de tijd geven om te relaxeren. Dit doet men door het gewone
Verlet-algoritme een groot aantal keren toe te passen, zonder deze resultaten te gebrui-
ken voor berekeningen. Daarna kan men dan (door opnieuw het Verlet-algoritme of een
ander integratie algoritme toe te passen) wel overgaan tot metingen bij het opgewarmde
systeem.
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4.1.4 Normale trillingswijzen

De normale trillingswijzen of “normal modes” zijn oplossingen van het systeem waarbij
alle deeltjes gelijktijdig met een zelfde frequentie kleine uitwijkingen beschrijven zoals
een harmonische oscillator. De amplitudes van de bewegingen kunnen wel verschillend
zijn.
Laat me deze cryptische definitie wat toelichten aan de hand van een eenvoudig voor-
beeld. Stel dat we eeńeén-dimensionaal systeem beschouwen dat bestaat uitéén deeltje
in een willekeurige potentiaal. Het deeltje bevindt zich initieel in een minimum. Als
er in dit systeem een kleine verstoring optreedt, dan zal het deeltje uit zijn beginpositie
gebracht worden. Als de verstoring voldoende klein is, dan zal er een terugroepende
kracht op het deeltje inwerken zodat het naar zijn beginpositie (want dat is een mi-
nimum) terugkeert. Echter het deeltje heeft door de verstoring een extra hoeveelheid
energie gekregen (cfr. de ellipsvormige banen van het ingevangen deeltje in deel 3.2)
en zal daardoor een oscillerende beweging rond het minimum uitvoeren. Wanneer de
verstoring (en dus ook de uitwijking) klein is kan men de potentiaal in de omgeving
benaderen door een parabolische potentiaal. Op die manier kan men met de oscilla-
tiebeweging een frequentie associeren. Deze benadering komt overeen met volgende
Taylorontwikkeling

V = V0 +
∂V
∂x

∣∣∣∣∣
x0

(x− x0) +
∂2V
∂x2

∣∣∣∣∣∣
x0

(x− x0)2

2
. (4.24)

Maar ∂V
∂x |x0= 0 want de beginpositie was een minimum. Men krijgt dan

V = Vmin+
∂2V
∂x2

∣∣∣∣∣∣
x0

(x− x0)2

2
. (4.25)

Door dit met een harmonische oscillator te vergelijken

V = V0 +
mω2

2
(x− x0)

2 (4.26)

krijgt men volgend verband

ω2 =
1
m
∂2V
∂x2

∣∣∣∣∣∣
x0

(4.27)

tussen de frequentie en de tweede afgeleide. Deze frequentie is de frequentie van de
normale trillingswijze.
Het voorgaande kan men ook veralgemenen naar meerdere dimensies. De tweede afge-
leide wordt dan de dynamische matrix. De kwadraten van de frequenties worden dan
de eigenwaarden van de dynamische matrix. De bijhorende eigenvectoren geven de
richting en de amplitude aan.
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4.1.5 De snelheidsautocorrelatiefunctie

Wanneer het systeem verstoord wordt, gaan alle deeltjes bewegen. Deze bewegingen
zien er op het eerste zicht volledig willekeurig uit, maar dat zijn ze niet. Bij kleine
verstoringen verwacht men dat het systeem gaat trillen in een lineaire combinatie van
de normale trillingswijzen.
Een manier om dit objectief aan te tonen is door de autocorrelatiefunctie van de snelhe-
den te berekenen. Deze functie geeft een maat voor de correlatie (en dus de samenhang)
aanwezig in de beweging (daarom een snelheidsautocorrelatiefunctie) van het systeem.
De beweging wordt dus vergeleken met de eigen beweging (auto). Formeel drukt men
dit als volgt uit:

Zt(∆t) =

〈
1
N

N∑
i=1

~vi(t0) · ~vi(t0 + ∆t)

〉
. (4.28)

Hierbij duidt〈...〉 aan dat er gemiddeld wordt over de verschillende tijdent0. Op analoge
wijze wordt de radiale component gegeven door

Zr(∆t) =

〈
1
N

N∑
i=1

vi,r(t0)vi,r(t0 + ∆t)

〉
met vi,r =

~vi · ~r i

|~r i |
(4.29)

en de angulaire component door

Zφ(∆t) =

〈
1
N

N∑
i=1

vi,φ(t0)vi,φ(t0 + ∆t)

〉
met vi,φ =

∣∣∣~vi × ~r i

∣∣∣
|~r i |

. (4.30)

Hierbij is “·” het scalair en “×” het vectorieel product.
Om de zo bekomen snelheidsautocorrelatiefuncties, die afhangen van de tijd, om te zet-
ten naar de frequentieruimte wordt er gebruik gemaakt van een Fouriertransformatie (de
FFT of “Fast Fourier Transformatie” (zie referentie [27])).
Indien er correlaties aanwezig zijn, dan zal deze Fouriergetransformeerde een piek ver-
tonen bij de frequentie waarbij er een correlatie is.
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4.2 Berekeningen

4.2.1 Trillingswijzen bij opwarming systeem

In referentie [28] werd er in een twee-dimensionaal modelsysteem met parabolische op-
sluiting onderzocht welke trillingswijzen er optreden bij opwarming van het systeem.
Dit werd daar gedaan aan de hand van de Fouriergetransformeerde van de snelheidsau-
tocorrelatiefunctie.
We gaan dezelfde technieken toepassen op ons modelsysteem. Nadien vergelijken we
de resultaten met hetzelfde systeem, maar dat dan door een botsing op een equivalente
temperatuur gebracht werd. Het hier bestudeerde systeem bestaat uit negen gebonden
deeltjes bij een effectieve positieve lading (Z∗) van negen. Hun grondtoestand is afge-
beeld in figuur 4.3. Men merkt duidelijk de drietallige symmetrie op (de bijgetekende
lijnen dienen om dit te accentueren). Deze symmetrie is in overeenstemming met de
recent bekomen resultaten in referentie [2].

Figuur 4.3: De grondtoestand van een systeem met9 deeltjes bij een effectieve positieve lading
van9.

Om het systeem tot een bepaalde temperatuur te brengen werd gebruik gemaakt van het
eerder besproken aangepaste Verlet-algoritme.
Afgaande op referentie [28] is de verwachting dat ook bij opwarming van ons modelsys-
teem het gaat trillen in een superpositie van de normale trillingswijzen (waarvan er in
figuur 4.4 twee staan afgebeeld, namelijk die overeenkomend metω = 0 enω = 0.57).
Figuur 4.5(a) stelt de situatie voor bij een lage temperatuur, namelijk bijT = 1·10−5. De
frequenties van de normale trillingswijzen zijn afgebeeld met een stippellijn. Men ziet
dat het systeem inderdaad gaat trillen in een superpositie van de normale trillingswijzen.
De verhoogde temperatuur heeft twee effecten: het verbreedt de bij temperatuur 0 aan-
wezige deltafuncties, gelegen op de normale frequenties, en het koppelt de frequenties
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Figuur 4.4: Een voorbeeld van de eigentrillingen van het modelsysteem. (a) Deω = 0 eigen-
trilling. Dit is een rotatie van alle deeltjes. (b) De eigentrilling bijω = 0.57.

die zeer dicht bij elkaar liggen (daardoor hebben de pieken een verschillende amplitu-
de). Dit is een niet-lineair effect, wat de verschilpunten met de normale trillingswijzen
(= lineaire benadering) verklaart. Bij een verdere verhoging van de temperatuur worden
de correlaties kleiner. Dit is te zien in figuur 4.5(b).
Wordt het systeem tot een nog hogere temperatuur gebracht, dan wordt het spectrum
verder uitgesmeerd en zijn er geen duidelijk onderscheidbare pieken meer te zien. De
deeltjes bewegen dus volledig ongecorreleerd. Dit spectrum is afgebeeld in figuur
4.5(c).

Figuur 4.5: De Fouriergetransformeerde van de snelheidsautocorrelatiefunctie van het systeem,
bestaande uit N= 9 deeltjes, ingevangen door een positieve lading van9, opgewarmd tot
een temperatuur van (a)1 · 10−5, (b) 0.001 en (c)0.01. De verticale stippellijnen geven de
eigenfrequenties aan.
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Figuur 4.6: De Fouriergetransformeerde van de snelheidsautocorrelatiefunctie van het model-
systeem na een botsing met b= 0 en v= −0.3. In de eindsituatie zijn er 9 deeltjes ingevangen.

4.2.2 Trillingswijzen bij een botsing

Nu gaan we een botsing beschouwen op hetzelfde systeem met negen gebonden deel-
tjes, bij een effectieve positieve lading van 9. We beschouwen enkel situaties waar er
na de botsing negen deeltjes ingevangen zijn, zodat de resultaten te vergelijken zijn met
die uit vorige sectie. In eerste instantie kiezen we de botsingsparameterb gelijk aan
0. De snelheidv wordt wel gevarieerd. Er wordt een tijd gewacht alvorens er meet-
gegevens worden verzameld, zodat het systeem de tijd heeft om te relaxeren. Enkel
de bewegingen van de deeltjes die na de botsing gebonden zijn, worden gebruikt om
de snelheidsautocorrelatiefunctie te berekenen. In figuur 4.6 staat de Fouriergetransfor-
meerde van de snelheidsautocorrelatiefunctie afgebeeld, bekomen na een botsing met
een deeltje met snelheid−0.3. Men ziet dat enkel de normale trillingswijzen met een
lage frequentie voorkomen. Men merkt ook een grote component op met een zeer lage
frequentie die niet overeenstemt met een normale trillingswijze.

Lage frequenties komen overeen met de zogenaamde “shear modes”. Dat dit hier
vooral rotaties zijn kan men zien als men de in figuur 4.7 afgebeelde angulaire snel-
heidsautocorrelatiefunctie vergelijkt met de radiale snelheidsautocorrelatiefunctie, die
in figuur 4.8 afgebeeld staat.
Het feit dat er bijω = 0 een correlatie aanwezig is duidt op een gezamenlijke rotatiebe-
weging van alle gebonden deeltjes, zoals ook te zien is in figuur 4.4(a). Dit ziet men ook
als men de posities van de deeltjes bekijkt op verschillende tijdstippen na de botsing.
Dit wordt getoond door figuur 4.9 of op de CDROM door het bestandrotatie.avi. De
buitenste deeltjes bewegen sneller dan de binnenste. Deze deeltjes hebben dus een gro-
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Figuur 4.7: De Fouriergetransformeer-
de van de angulaire snelheidsautocorre-
latiefunctie bij een botsing met b= 0 en
v = −0.3.

Figuur 4.8: De Fouriergetransformeer-
de van de radiale snelheidsautocorrela-
tiefunctie bij een botsing met b= 0 en
v = −0.3.

Figuur 4.9: (a) De grondtoestand bij N= 9 en Z∗ = 9. (b)De posities van de gebonden deeltjes
gedurende 100 tijdseenheden. Deze posities werden gemeten beginnend vanaf 100 tijdseenheden
na de botsing. De pijl geeft de bewegingsrichting aan. De cirkelvormige beweging is duidelijk
merkbaar. De symbolen tonen de situatie na0, 33.3 en66.6 tijdseenheden.

tere kinetische energie. Dit komt omdat de potentiële energie van die deeltjes kleiner is
dan de potentiële energie van de binnenste deeltjes.
Het contrast met het systeem dat opgewarmd is tot dezelfde temperatuur (T = 0.001)
is opmerkelijk (zie figuur 4.5(b)). De botsing slaat vooral de lagere normale trillings-
wijzen aan en zorgt er voor dat het systeem een rotatiebeweging (metω = 0) gaat
uitvoeren.
Verhoogt men de snelheidv tot v = −0.5 dan ziet men in figuur 4.10 dat er nog maaréén
duidelijk te onderscheiden trillingswijze is. Deze komt niet overeen met een normale
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Figuur 4.10: De frequenties van de trillin-
gen bij een botsing met b= 0 en v= −0.5.

Figuur 4.11: De frequenties van de trillin-
gen bij een botsing met b= 0 en v= −0.7.
Men ziet geen duidelijke correlaties meer.

trillingswijze. De amplitude hiervan is wel kleiner in vergelijking met een inkomende
snelheidv van−0.3 (figuur 4.6). Dit wil zeggen dat de trilling minder belangrijk ge-
worden is. Deze afname van de belangrijkheid van de trilling zet zich voort bij stijging
van de snelheidv.
Bij een snelheidv = −0.7 wordt de met de botsingsgebeurtenis geassocieerde tempera-
tuur zo hoog dat de bewegingen van de deeltjes geen enkele correlatie meer vertonen.
Het spectrum is dan ook niet meer te onderscheiden van het spectrum van het systeem
dat tot een gelijke temperatuur (T = 0.01) is opgewarmd (vergelijk figuur 4.11 met
figuur 4.5(c)).



Besluit 5
In deze thesis werden de botsingen vanéén deeltje aan een klassiek twee-dimensionaal
atomair modelsysteem bestudeerd. Dit systeem werd bestudeerd door numerieke in-
tegratie van de Newtonvergelijkingen door gebruik te maken van een vierde en vijfde
orde adaptief Runge-Kutta algoritme en van een methode uit de moleculaire dynamica
(de methode van Verlet).
In een eerste deel werden botsingen aan twee eenvoudigeéén-deeltjes systemen analy-
tisch opgelost. De twee systemen waren de gewone Coulombpotentiaal (zoals bij het in
de inleiding besproken Rutherfordexperiment) en de Coulombpotentiaal van het door
ons bestudeerde modelsysteem. Beide systemen bestaan uit een gefixeerde positieve
lading en een inkomend negatief geladen deeltje (“elektron”). Het grote verschilpunt
tussen beide systemen is de positie van de positieve lading. Bij het eerste bevindt die
zich in hetzelfde vlak als het inkomend elektron, bij het tweede bevindt het zich onder
het vlak. Het grootste verschil bij verstrooiing is het gedrag bij zeer kleineb of v. In het
eerste systeem wordt het invallende deeltje verstrooid in een richting tegengesteld aan
zijn invalsrichting (verstrooiingshoek=180◦). Bij het andere systeem is de verstrooiing
minimaal (verstrooiingshoek=0◦). Het analytisch opgestelde verband tussen de begin-
voorwaarden (de botsingsparameterb en de snelheidv) en de verstrooiingshoekθ werd
ook vergeleken met de numeriek bekomen resultaten om de correctheid ervan aan te
tonen.
Vervolgens werden botsingen bestudeerd op een gesimuleerd waterstofatoom (attrac-
tieve lading even groot als het gebonden deeltje, maar tegengesteld van teken). Bij dit
systeem zijn er drie mogelijke types van botsingen, namelijk een verstrooiing van het
inkomende deeltje, een invangen van het inkomend deeltje en het vrijgeslagen worden
van het gebonden deeltje en een derde mogelijkheid waar beide deeltjes zich vrij kun-
nen bewegen. Er werd aangetoond dat de situatie waarbij beide deeltjes gebonden zijn
niet mogelijk is. Er werd onderzocht wanneer welke situatie optrad (afhankelijk van de
beginvoorwaarden, dus van de botsingsparameterb en de snelheidv). Deze opdeling in
types werd gedaan aan de hand van de energieoverdrachten tussen de deeltjes. Bij de
meeste beginvoorwaarden kon er voorspeld worden welk type botsing er ging optreden.
Bij sommige waarden ging dit echter niet door het optreden van chaos. De aanwezig-
heid van chaos werd verklaard door meerdere interacties. Om dit aan te tonen werd de
botsingstijd uitgezet ten opzichte van de beginvoorwaardenb env. De plaatsen waar de
botsingstijd groot was, kwamen overeen met de plaatsen waar er chaos optrad.

59
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Voor grotere atomen (met meerdere gebonden elektronen) is de constructie van zo’n
toestandsdiagram computationeel moeilijk haalbaar, omdat het gebied waar chaos op-
treedt veel groter is. Het botsingstype is sterk afhankelijk vanb env en van de begin-
configuratie van het atoom (de angulaire rangschikking van de elektronen). Dit komt
omdat bij die systemen er altijd meerdere deeltjes dicht bij elkaar zitten en dus kan er
continu energie worden uitgewisseld.
Bij de gesimuleerde atomen werd aangetoond dat, na de impact van een geladen deeltje,
het atoom een rotatie beweging gaat uitvoeren. Bijéén of twee gebonden deeltjes kon
dit eenvoudig visueel getoond worden en verklaard worden door de energieoverdracht.
Bij grotere systemen kwam er ook een rotatiebeweging voor. Dit werd aangetoond aan
de hand van de Fouriergetransformeerde van de snelheidsautocorrelatiefunctie. Deze
Fouriergetransformeerde geeft aan welke frequenties van het systeem worden aangesla-
gen.
Er werd bij een groter systeem (N = 9 enZ∗ = 9) nagegaan wat het effect is van op-
warming van zo’n systeem. Om deze opwarming van het systeem te bekomen werd
gebruik gemaakt van een gemodificeerd Verlet-algoritme. Bij lage temperaturen trilt
het systeem in een superpositie van de normale trillingswijzen. Niet alle normale tril-
lingswijzen zijn even belangrijk. Dit komt door niet-lineaire effecten. Bij verhoging
van de temperatuur worden andere componenten belangrijk. Ook is er een verbreding
van het frequentiespectrum. Bij een hoge temperatuur krijgen de deeltjes een zodanig
hoge energie dat hun beweging niet meer gecorreleerd is.
Dit gedrag bij de verschillende temperaturen werd vergeleken met het gedrag van een
systeem dat door een botsing een zelfde temperatuur kreeg. We vonden dat dit gedrag
zeer verschillend is, want vooral de lagere normale trillingswijzen en een andere trilling,
die niet overeenkomt met een normale trilling, komen in het systeem na de botsing voor.

Tot besluit: in deze thesis heb ik aangetoond dat er interessante fysische fenomenen
kunnen bekomen worden uit de studie van de botsing van een geladen deeltje met een
twee-dimensionaal modelsysteem van een atoom. Daar dit systeem “numeriek exact”
kon worden opgelost, was het mogelijk om verschillende regimes te bestuderen: elas-
tische botsing, niet-elastische botsing, ionisatie, uitwisseling van deeltjes, correlaties in
de bewegingen van de deeltjes en chaos.
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CDROM

B
Op de bijgevoegde CDROM staan enkele filmpjes die de tijdsevolutie van een aantal
botsingen illustreren. Deze filmpjes zijn opgeslagen in het AVI (Audio Video Interlea-
ve) formaat. Ze zijn afspeelbaar met standaardsoftware, beschikbaar op elke computer
met Microsoft Windows als besturingssysteem. Naar de bestanden wordt ook verwezen
in de tekst. Om een indicatie van snelheid te geven worden de posities van de deeltjes
na vaste tijden geplot. Dit geeft aanleiding tot zich vergrotende stippellijnen. De actue-
le positie van het deeltje is steeds het laatst bijgekomen punt.
De verschillende filmpjes zijn:

• botsingstypeI.avi: Dit filmpje toont een botsing van type I. Elk opeenvolgend punt
wordt geplot na 0.2 tijdseenheden. Als botsingsparameter werdb = 0.7 gebruikt
en als beginsnelheidv = −3.5.

• botsingstypeII.avi: Hier wordt een botsing van type II getoond. Tussen elk op-
eenvolgend punt is er een tijdsinterval van 0.2. De beginparameters zijnb = 0.5
env = −1.

• botsingstypeIII.avi: Een voorbeeld van een botsing van type III. Opnieuw is het
tijdsinterval 0.2. De beginparameters zijn nub = 0.3 env = −3.

• minimumknik.avi: Dit toont een botsing met beginwaarden gelegen in het mini-
mum van de grafiek in figuur 3.8. Het tijdsinterval is nu 0.1 en de beginwaarden
zijn b = 1 env = −0.67.

• topknik.avi: Dit toont een botsing overeenkomend met de top van de grafiek uit
figuur 3.8. Als tijdsinterval werd 0.1 genomen en als beginwaardenb = 1 en
v = −1.19.

• 180graden.avi: Dit filmpje verklaart waarom het gebonden deeltje over een hoek
van 180 graden verstrooid wordt (zie figuur 3.11). Het tijdsinterval is 0.1 en de
beginwaarden zijnb = 0.8 env = −0.7.
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• chaosbaan.avi: De in dit filmpje afgebeelde botsing dient om aan te tonen dat
er een verband is tussen de onvoorspelbaarheid van sommige botsingen en de
tijdsduur van een botsing. Men ziet dat de deeltjes lange tijd in elkaars buurt
blijven. Elke opeenvolgende stap is 1 tijdseenheid enb = 0.6 env = −1.366.

• rotatie.avi: Hier staat een botsing metb = 1 env = −0.3 op een artificieel atoom
met 9 gebonden deeltjes afgebeeld. Na de botsing zijn er opnieuw 9 deeltjes
gebonden. Elk deeltje staat steeds 10 tijdseenheden afgebeeld. De tijdstap is
0.01 tijdseenheden. Langere lijnen duiden dus op sneller bewegende deeltjes.Men
merkt duidelijk de rotatiebeweging op.
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