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Miarowe modele zderzeń cząstek w gazie rzadkim
Równania Boltzmanna typu Tjon–Wu są modelami opisującymi rozkład energii

cząsteczek w gazie rzadkim powracającego do stanu równowagi. W klasycznym mode-
lu J. A. Tjon oraz T. T. Wu zakładają, że energie e1, e2 cząsteczek przed zderzeniem
są niezależne i sumują się w chwili zderzenia. Ponadto autorzy zakładają, że podział
energii po zderzeniu odbywa się wg rozkładu jednostajnego na przedziale [0, e1 + e2]
(p. [10]).

Celem tego referatu jest przedstawienie uogólnień miarowych równania Tjon–Wu,
idących w dwóch kierunkach.

Pierwszy kierunek będzie dotyczył opisu modeli fizycznych zderzeń dwóch czą-
stek w gazie rzadkim powracającym do stanu równowagi, w których dopuszcza się
możliwość podziału energii po zderzeniu według rozkładu z szerokiej klasy miar pro-
babilistycznych (p. [7], [8], [9], [5], [4], [3]).

Drugi kierunek będzie związany z opisem modeli fizycznych zderzeń dowolnej
ilości cząstek w gazie rzadkim powracającym do stanu równowagi z uwzględnieniem
działania sił zewnętrznych (p. [6]).

Ponadto do prezentowanych równań przedstawione zostaną kryteria stabilności
w klasie rozwiązań zwartych.
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