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Voorwoord

De hemelmechanica begon met de volgende vraag: is het mogelijk om verder te gaan dan
alleen het beschrijven van de banen van sterren en planeten, namelijk door regels en oorza-
ken te vinden die de waarnemingen bevestigen en gebruikt kunnen worden om toekomstige
bewegingen te voorspellen? Dit kan worden beschouwd als een fundamentele stap in het
denken van de mensheid. Is de menselijke geest, hoewel gebonden aan de aarde, in staat om
te begrijpen hoe de hemellichamen die ver uit zijn bereik verwijderd zijn elkaar beïnvloeden
en hoe hun banen aan de sterrenhemel daar uit voort komen?

De eerste ideeën hierover waren doordrenkt van de religieuze overtuiging van een door god
geschapen wereld en hadden een erg dogmatisch karakter. Precieze waarnemingen van de
sterrenhemel, mogelijk gemaakt door verbeterde instrumenten, leverden echter tegenspra-
ken met deze religieuze modellen op. Toen Johannes Kepler (1571–1630) in het jaar 1600 in
Praag begon te werken, kon hij de zeer nauwkeurige metingen van Tycho Brahe (1546–1601)
gebruiken. Daarmee ontwikkelde hij drie fundamentele wiskundige formules, waarmee hij
voorspellingen kon doen die zo goed met de waarnemingen overeenstemmen, dat ze tot op
de dag van vandaag als de drie wetten van Kepler bekend staan. Kepler vond zijn wetten
puur door waarneming, hij had nog geen beschikking over het wiskundige apparaat en de
natuurkundige inzichten die zijn wetten verklaren en in een groter geheel plaatsen. Zijn
onderzoek kostte hem 9 jaar, in 1609 verscheen zijn boek Astronomia nova, waarin de eerste
twee wetten van Kepler voor de baan van Mars staan. Met de kennis van tegenwoordig is
nauwelijks nog te bevatten wat een enorme prestatie dat toen was. Isaac Newton (1643–1727)
omvatte de wetten van Kepler in de algemene theorie van de mechanica, en daarbij gebruikte
hij een nieuwe wiskundige theorie die we tegenwoordig analyse noemen. Tegen het einde
van de negentiende eeuw golden alle mechanische vraagstukken daarmee als in principe
opgelost. Dat Albert Einstein (1879–1955) met zijn algemene en speciale relativiteitstheorie
de mechanica identificeerde als een benadering, die slechts voor niet al te snelle bewegingen
van niet al te zware objecten de realiteit beschrijft, doet niets af aan aan het werk van Kepler
en Newton.

Precies 50 jaar nadat deze kennis de mensheid in staat bracht om naar de maan te reizen,
is hemelmechanica het thema van de “Sum of Us”-ronde van het Internationaal Wiskunde-
toernooi. Het doel is om enig inzicht in vraagstukken over hemelmechanica te verschaf-
fen, en daarbij hopen we de deelnemers nieuwsgierig te maken naar deze fascinerende ge-
meenschappelijke tak van de sterrenkunde en de wiskunde. Ook willen we de ongeloof-
lijke prestatie van Kepler, die zijn wetten enkel en alleen uit waarnemingen afleidde, en
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de wiskundige elegantie waarmee Newton deze vraagstukken aanpakte, als parels van de
renaissance belichten. Dit voorbereidend materiaal bevat naast de nodige basisbegrippen
uit de wiskunde en de fysica ook een benaderingsmethode waarmee men bewegingen in
gecompliceerde krachtvelden numeriek kan modelleren en met computers kan tekenen, de
zogenaamde methode van Euler.

Het voorbereidend materiaal werd ontwikkeld door Carl Peter Fitting. Maarten Solleveld
en Joeri Van der Veken zorgden voor de Nederlandstalige versie.

Bonn, Nijmegen, Leuven
2019
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Hoofdstuk 1

Het meten van de aarde

1.1 De straal van de aarde

Het was al in de oudheid bekend dat de aarde niet schijfvormig is. De eerste meetkundige
berekening van de straal en de omtrek van de aarde is afkomstig van Eratosthenes van Ky-
rene (276 v.Chr. – 195 v.Chr.), een vriend van Aristoteles en de baas van de bibliotheek van
Alexandrië. Hij ging er van uit de aarde bolvormig is en dat de zonnestralen parallel op de
aarde vallen. Dat laatste is weliswaar in tegenspraak met de meeste kindertekeningen, maar
is in feite een zeer goede benadering van de echte situatie.

Het viel Eratosthenes op dat op een bepaalde dag het zonlicht precies loodrecht in een put
in Siene (tegenwoordig Assuan) viel, terwijl op dezelfde dag in Alexandrië1 de zonnestralen
invielen met een hoek van 7, 2◦ ten opzichte van de verticale richting. Dit werd bepaald met
een gnomon, een soort schaduwhoekmeter: een staf die loodrecht overeind staat geeft in het
zonlicht een schaduw op de grond en de hoek kan men aflezen op een schaalverdeling die
geschreven is in een halve bol die vastzit aan de staf, een zogeheten skaphe.2

1Eratosthenes ging er van uit dat Alexandrië precies ten noorden van Siene ligt en dat klopt ook bijna: het
verschil in lengtegraden bedraagt slechts 3◦.

2De afbeelding komt uit Wikipedia en toont de skaphe van een dergelijke zonnehoekmeter (ook wel helio-
troop genoemd), de loodrecht staande gnomon is bij dit exemplaar verloren gegaan.
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Eratosthenes zou aan een vriend gevraagd hebben om de afstand tussen Siene en Alexandrië
te bepalen en hij kreeg als antwoord 5.000 stadia. Dit is een schets van de situatie.

De twee aangeduide hoeken zijn gelijk omdat de zonnestralen evenwijdig verondersteld
worden. Omdat de booglengte langs een cirkel proportioneel is met de grootte van de bijho-
rende middelpuntshoek, kunnen we de aardomtrek O berekenen:

7, 2◦

360◦
=

5.000 stadia
O

⇒ O = 50 · 5.000 stadia = 250.000 stadia.

Helaas is niet geheel duidelijk hoe lang de toen gebruikelijke maat stadium is. We volgen
Plinius en nemen aan dat 40 stadia overeenkomen met een lengte van 6300 m. Dan vinden
we een aardomtrek van van 39.375 km. De aardstraal is dan 6.266, 7 km. Tegenwoordig
is bekend dat deze waarde iets te klein is, de straal van de aarde op de evenaar bedraagt
6.371 km, maar de waarde van Eratosthenes is dus verrassend nauwkeurig!

We stellen ons de aarde dus voor als een bol met straal 6.371 km. 3 De volgende relevante
vraag is dan wat de massa van de aarde is. In deze context moeten we wel goed weten wat
het begrip massa precies betekent. Op de aarde kennen we massa als een eigenschap, die
bijvoorbeeld een mobieltje er toe brengt om uit een broekzak te vallen en te barsten, of als
een grootheid die men met behulp van een weegschaal en geijkte testgewichten kan bepalen.
Aangezien de aarde noch “op de aarde kan vallen”, noch op een weegschaal past, hebben we
behoefte aan een beschrijving van massa, die niet afhangt van menselijke experimenten op
aarde. Overigens heeft men met de bovenstaande “aardse” aanpak wel de eenheid van 1 kg
gedefinieerd, als de massa van een zeer zorgvuldig bewaard testobject, de “standaardkilo”.

De algemenere beschrijving van massa werd gegeven door Isaac Newton, toen hij het fun-
damentele begrip kracht ontwikkelde. Newton formuleerde de interactie tussen massa’s en
krachten in drie axioma’s. We formuleren ze nu al, hoewel we pas in de volgende paragraaf
sommige begrippen wat nauwkeuriger zullen uitleggen.

3Eigenlijk is de aarde niet precies bolvormig, maar is ze aan de polen afgeplat.

6



(a) De eerste wet van Newton: traagheid

Als op een bewegend object geen kracht werkt, dan blijft het object zich met constante
snelheid in dezelfde richting bewegen. Een object in rust, blijft in rust.

(b) De tweede wet van Newton: verband tussen kracht en versnelling

Als op een object een kracht werkt, dan verandert daardoor de snelheid van het object
(in grootte of in richting of allebei). Deze versnelling is omgekeerd evenredig met de
massa van het object.

(c) De derde wet van Newton: actie en reactie

Als een object A een kracht op een object B uitoefent, dan oefent B ook een kracht uit
op A, met dezelfde grootte als de eerste kracht, maar in tegengestelde richting.

De tweede wet geeft een manier om massa’s te bepalen: men kan meten hoe ze reageren op
de werking van een bekende kracht. Om dat beter begrijpen, moeten we wat dieper ingaan
op de wis- en natuurkundige grondslagen.

1.2 Een natuurkundig intermezzo

Allereerst bekijken we hoe we de snelheid van een object kunnen meten. Neem een object
dat zich op het tijdstip t in het punt P bevindt. We kiezen een oorsprong O en geven P
aan met een vector

−−→
X(t) die van O naar P wijst. Een korte tijdspanne ∆t later bevindt het

object zich in een ander punt Q en dit wordt beschreven door
−−−−−−→
X(t + ∆t). De vector

−→
PQ

geeft enerzijds de richting aan waarin het object in deze tijdspanne heeft bewogen en geeft
anderzijds de netto afstand aan die het daarbij heeft afgelegd (zonder rekening te houden
met de gevolgde baan). Vectoren zijn heel geschikt om bewegingen te beschrijven, omdat in
een enkele vector deze beide gegevens worden opgeslagen.

De vector
−−→vgem =

1
∆t
−→
PQ =

1
∆t

(
−−−−−−→
X(t + ∆t)−

−−→
X(t)) (1.1)

is de gemiddelde snelheidsvector van de beweging in het tijdsinterval van t tot t + ∆t. Hij wijst
in de bewegingsrichting van P naar Q en zijn lengte is de gemiddelde snelheid van het object
in de tijdspanne van t tot t + ∆t.
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Voor zeer korte tijdspannen liggen P en Q zeer dicht bij elkaar op de baan en wijst
−→
PQ bijna

in de raakrichting van de baankromme in het punt P. In dat geval wijst de vector−−→vgem dus ook
in de raakrichting en heeft hij als lengte (bijna) de grootte van de ogenblikkelijke snelheid van
het object in P. De vector wiens richting precies de raaklijn van de baankromme in P volgt
en wiens grootte precies de ogenblikkelijke snelheid in het punt P is heet de (ogenblikkelijke)
snelheidsvector op tijdstip t en wordt met

−−→
v(t) genoteerd. De letter v komt van het Engelse

velocity voor snelheid. Als men alleen de grootte van de snelheid (dus niet de richting) wil
aangeven, spreekt men van speed.

Als we in het vervolg de pijl boven een vector weglaten, bedoelen we de lengte van de vector.

Opgave 1.1. Een object beweegt zich in een coördinatensysteem zodat het zich t seconden

na het begin van de waarnemingen in het eindpunt van
−−→
X(t) = (3t, 25− 5t2) bevindt. De

x-as van het coördinatensysteem ligt “op het aardoppervlak” en de y-as steekt als een toren
loodrecht de lucht in vanuit de oorsprong O = (0, 0).

(a) Bereken in welk punt het object op het aardoppervlak inslaat.

(b) Bereken de gemiddelde snelheidsvector van het object gedurende het interval van t tot
t + ∆t. (Deze zal afhangen van t en ∆t.)

(c) Onderbouw met het resultaat van de vorige deelopgave dat
−−→
v(t) = (3,−10t) een plau-

sibele kandidaat voor de snelheidsvector op het tijdstip t is.

Oplossing 1.1.
(a) Het object slaat op het aardoppervlak in als de y-component van

−−→
X(t) nul is. Dat is op het

tijdstip t waarvoor 25− 5t2 = 0, dus na t =
√

5 ≈ 2, 24 s. Het inslagpunt is (6, 71; 0).

(b) We berekenen

−−−−−−→
X(t + ∆t)−

−−→
X(t) = (3(t + ∆t), 25− 5(t + ∆t)2)− (3t, 25− 5t2) = (3∆t,−10t∆t− 5(∆t)2).

De gemiddelde snelheid is dus wegens (1.1)

1
∆t

(
−−−−−−→
X(t + ∆t)−

−−→
X(t)) = (3,−10t− 5∆t).

(c) Als we in de vorige uitkomst een heel kleine ∆t nemen, dan kunnen we in de y-component de
term −5∆t verwaarlozen. Zo krijgen we de voorgestelde vector.

Indien op elk tijdstip t de snelheidsvector
−−→
v(t) bekend is, kunnen we bestuderen hoe deze

snelheden veranderen, analoog aan hoe we hierboven bestudeerd hebben hoe de positie
verandert. In de situatie op de volgende figuur is op de weg van P naar Q zowel de grootte
als de richting van de snelheid veranderd. Beide veranderingen worden weerspiegeld in de

vector
−−−−−→
v(t + ∆t)−

−−→
v(t).
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De vector
−−→agem =

1
∆t

(
−−−−−→
v(t + ∆t)−

−−→
v(t)) (1.2)

is de gemiddelde versnellingsvector van de beweging in het interval van t tot t + ∆t. De letter
a komt van het Engelse acceleration. Voor zeer kleine ∆t is dit een benadering voor de ogen-
blikkelijke versnellingsvector op tijdstip t, die met

−→
a(t) genoteerd wordt. Merk op dat snelheid

gemeten wordt in meter per seconde, m
s , en versnelling in meter per seconde kwadraat, m

s2 .

Nu kunnen we de tweede wet van Newton wiskundig formuleren. Merk eerst op dat kracht,
net als snelheid en versnelling, een vectoriële grootheid is: een kracht heeft naast een grootte
ook een richting. De tweede wet van Newton zegt dat, als een kracht

−→
F op een object

met massa m werkt en dit object daardoor een versnelling −→a krijgt, deze drie grootheden
gerelateerd zijn door

−→
F = m · −→a . (1.3)

De hoofdeenheid van kracht is de Newton, afgekort als N, en is bepaald door de gelijkheid
1 N = 1 kg·m

s2 . Dat wil zeggen dat als op een object met massa 1 kg een kracht van 1 N wordt
uitgeoefend, het object in 1 seconde met 1 m

s versneld wordt.

Voorbeeld: een eenparig versnelde beweging. Beschouw een object met massa m dat op
een lijn aan het bewegen is en waarop een constante kracht

−→
F werkt, met dezelfde richting

als de beweging. De volgende grafiek toont de grootte van de snelheid in functie van de tijd.
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Inderdaad, de kracht veroorzaakt volgens de tweede wet van Newton een constante versnel-
ling van grootte a = F

m . Dat betekent dat de grootte van de snelheid van het object lineair
toeneemt: als die op tijdstip t = 0 gelijk was aan v0, dan is ze op een willekeurig tijdstip t
gegeven door

v(t) = v0 + at. (1.4)

Waar bevindt het object zich op het tijdstip t? Een beweging met lineair toenemende snel-
heid brengt het object in een tijdspanne van 0 tot t even ver als een beweging met snelheid
constant gelijk aan de gemiddelde snelheid over die tijdspanne. De gemiddelde snelheid
kunnen we uit bovenstaande figuur aflezen, ze bedraagt vgem = v0 +

v(t)−v0
2 = v0 +

at
2 . Als

we het beginpunt van het object aangeven met x0, dan is de positie na t seconden

x(t) = x0 + vgemt = x0 + v0t +
a
2

t2. (1.5)

We danken aan Newton nog een ander fundamenteel natuurkundig inzicht, namelijk dat
van de zwaartekracht. Newton ging er van uit dat tussen twee objecten met massa’s m1 en m2

– die idealiter slechts punten zijn– steeds een aantrekkende kracht
−→
F werkt, gericht langs

de lijn die de twee objecten verbindt. Deze kracht is evenredig met de beide massa’s en om-
gekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand r tussen de twee objecten. Wiskundig
wordt dat, met een nog onbekende schalingsfactor γ, uitgedrukt door de vergelijking

F = γ
m1 m2

r2 . (1.6)

In het bijzonder trekt de aarde dus elk voorwerp dat een massa heeft aan. Er wordt gezegd
dat Newton op dit idee kwam terwijl hij al nadenkend uitrustte in een tuin en er een appel
op zijn hoofd viel. Welbeschouwd is het idee verbazend: het zegt niet alleen dat de aarde de
appel aantrekt, maar ook dat de appel de aarde aantrekt. Omdat beide krachten –volgens
de derde wet van Newton– gelijk zijn, maar de massa van de appel veel kleiner is dan die
van de aarde, krijgt de appel –volgens de tweede wet– een veel grotere versnelling: de appel
valt naar de aarde en niet omgekeerd. In het vervolg zullen we vooral planeten in een zon-
nestelsel bespreken. Omdat de zon veel meer massa heeft dan de planeten, beschouwen we
de positie van de zon bij benadering als constant.4 Ook kosmologisch gezien is de zwaarte-
krachtstheorie van Newton opmerkelijk: als de zon de aarde aantrekt, dan zou die toch ooit
op de zon moeten storten...

Het lukte Lord Cavendish in het jaar 1789 (dus ruim 60 jaar na Newtons dood) om de constante
γ experimenteel te bepalen. Het experiment met zijn “zwaartekrachtsweegschaal” kan men
op school nadoen, maar we zullen het hier niet beschrijven. In deze tekst gebruiken we de
waarde γ = 6, 673 · 10−11 m3

kg·s2 .

Echte objecten zijn nooit puntvormig. Met wiskundige methoden, die ons hier te ver zou-
den voeren, kan men bewijzen dat twee bolvormige objecten, waarvan de dichtheid rotatie-
symmetrisch is, op elkaar dezelfde zwaartekracht uitoefenen als wanneer alle massa in het
middelpunt van de desbetreffende objecten zou zijn geconcentreerd.

4De massa van de zon is bijvoorbeeld ongeveer 335.000 maal zo groot als die van de aarde.
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1.3 De massa van de aarde

Als een voorwerp met massa m valt onder invloed van de zwaartekracht, gebeurt dat bij
benadering volgens een eenparig versnelde beweging. De versnelling van deze beweging
hangt in feite af van de positie, maar voor posities dicht bij het het aardoppervlak zijn de
verschillen niet zo groot en is de waarde g = 9, 81 m

s2 een goede benadering voor deze valver-
snelling. Ze kan met een eenvoudig experiment gemeten worden.

Omdat de val veroorzaakt wordt door de zwaartekracht volgt uit de tweede wet van Newton
en de formule voor de zwaartekracht dat

γ
m Maarde

R2
aarde

= mg,

waarbij Maarde de massa van de aarde voorstelt en Raarde = 6, 371 · 106 m de straal van de
aarde. Na deling door m kennen we alle waarden, behalve Maarde, in bovenstaande formule
en kunnen we ze dus gebruiken om de aardmassa uit te rekenen:

Maarde =
g R2

aarde
γ

≈ 5, 976 · 1024 kg.

Cavendish heeft met zijn experiment dus “de aarde gewogen”.

Opgave 1.2. Een astronaut stelt vast dat hij op aarde een kist met massa m = 85 kg nog net
kan optillen. Later, op de maan, merkt hij dat het optillen van dezelfde kist veel makkelijker
is. Bereken welke massa hij op de maan nog net kan optillen. Ga er daarbij van uit dat
de maan bolvormig is met een straal van Rmaan = 1.738 km en dat de massa van de maan
Mmaan = 7, 35 · 1022 kg bedraagt.

Oplossing 1.2. Volgens de zwaartekrachtswet van Newton oefent de maan op een object van massa
m, dat zich op het maanoppervlak bevindt, een kracht uit van grootte

F = γ
m Mmaan

R2
maan

≈ m · 1, 624
m
s2 .

De maximale tilkracht die de astronaut kan leveren is gelijk aan

F = 85 kg · 9, 81
m
s2 = 833, 85 N.

Als we deze twee uitdrukkingen aan elkaar gelijk stellen, vinden we dat de astronaut nog net een
massa m = 833,85

1,624 kg ≈ 513, 5 kg kan optillen op de maan. Dat is ruim het zesvoudige van de maxi-
male massa die hij op aarde kan optillen.
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Hoofdstuk 2

De methode van Euler

Als we met de zwaartekrachtswet van Newton werken, moeten we er rekening mee houden
dat de zwaartekracht die op een object wordt uitgeoefend afhangt van de plaats van het ob-
ject. Bijgevolg zullen de inwerkende kracht –en dus ook de versnelling– veranderen tijdens
de beweging. Het kan lastig zijn om dit wiskundig te beschrijven. Echter, als men de bewe-
gingstijd in zeer korte tijdspannen ∆t opdeelt, dan kan men de beweging “punt per punt”
volgen. Deze methode is genoemd naar Leonhard Euler (1707–1783), één van de grootste wis-
en natuurkundigen, en we zullen haar hier uitleggen. Om daarbij onnodig omslachtige no-
taties te vermijden, vereenvoudigen we de zaak een beetje en gaan we uit van de volgende
geïdealiseerde situatie.

In de oorsprong O = (0, 0) van een cartesisch coördinatenstelsel staat een massa in rust,
die een object aantrekt. Veronderstel dat, als het object zich in een punt (x, y), op afstand
r =

√
x2 + y2 van de oorsprong, bevindt, de grootte van de aantrekkingskracht 1

r2 is.1 Om de
kracht als vector te beschrijven, merken we op dat ze als richting (−x,−y) heeft. Omdat deze
vector lengte r heeft, terwijl de grootte van de kracht 1

r2 is, vinden we dus
−→
F = 1

r3 (−x,−y).

Als we de componenten van
−→
F met Fx en Fy noteren, hebben we dus

Fx =
−x

(x2 + y2)
3
2

,

Fy =
−y

(x2 + y2)
3
2

.

Stel nu dat het bewegend object massa 3 heeft en zich op tijdstip t = 0 in het eindpunt van
−−→
X(0) = (1, 0) bevindt met snelheidsvector

−−→
v(0) = (0, 1). We bekijken wat er in een korte

tijdspanne ∆t gebeurt. In de beginpositie zijn de componenten van de kracht

Fx =
−1

(12 + 02)
3
2
= −1,

Fy =
−0

(12 + 02)
3
2
= 0

1Dit is dus een vereenvoudiging van de zwaartekracht (1.6), waarbij het product van γ en de massa’s gelijk
aan 1 wordt verondersteld.
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en wegens de tweede wet van Newton (1.3) zijn de componenten van de versnellingsvector
−−→
a(0) dus gegeven door

ax(0) =
1
3

Fx = −1
3

,

ay(0) =
1
3

Fy = 0.

Door deze versnelling verandert de snelheidsvector. De volgende vergelijking is bij benade-
ring geldig voor een zeer korte tijdspanne ∆t (zie (1.2)):

−→
a(t) =

1
∆t

(
−−−−−→
v(t + ∆t)−

−−→
v(t)).

Voor t = 0 vinden we dus
−−−→
v(∆t) =

−−→
v(0) +

−−→
a(0)∆t, zodat de componenten van de snelheids-

vector
−−−→
v(∆t) gegeven zijn door

vx(∆t) = 0 +
(
−1

3

)
∆t = −1

3
∆t,

vy(∆t) = 1 + 0 ∆t = 1.
(2.1)

Om de positie op tijdstip ∆t te bepalen, halen we uit de bij benadering correcte vergelijking

−−→
v(t) =

1
∆t

(
−−−−−−→
X(t + ∆t)−

−−→
X(t))

(zie (1.1)) dat
−−−→
X(∆t) =

−−→
X(0) +

−−→
v(0)∆t, zodat de coördinaten van het object op tijdstip ∆t de

volgende zijn:
x(∆t) = 1 + 0 ∆t = 1,

y(∆t) = 0 + 1 ∆t = ∆t.
(2.2)

Stellen we bijvoorbeeld ∆t = 0, 01 (dat lijkt intuïtief tamelijk klein) dan volgt uit (2.1) en (2.2)

dat, bij benadering2,
−−−−→
v(0, 01) = (−0, 00333...; 1) en

−−−−→
X(0, 01) = (1; 0, 01).

Als we de positie
−−−→
X(∆t) kennen, kunnen we de inwerkende kracht en dus de versnelling

−−−→
a(∆t) berekenen. Op dezelfde manier als hierboven kunnen we dan de snelheid en de positie
op tijdstip 2∆t = ∆t + ∆t bepalen, van daaruit op tijdstip 3∆t = 2∆t + ∆t, enzovoort.

Opgave 2.1. Bereken in het voorbeeld van hierboven de snelheden en posities op tijdstippen
0, 02 en 0, 03.

Oplossing 2.1. De waarden kunnen we aflezen uit de tabel op de volgende pagina.

2Er zijn meerdere redenen waarom de methode van Euler de baan van het object slechts bij benadering kan
beschrijven. (a) We zijn er van uit gegaan dat in de gehele tijdspanne ∆t dezelfde kracht op het object werkt,
maar eigenlijk werkt in elk punt van de baan een andere kracht. (b) We hebben aangenomen dat de massa in de
oorsprong van het coördinatenstelsel niet beweegt. Als het echt om zwaartekrachten gaat, zou er, zoals eerder
al opgemerkt, volgens de derde wet van Newton ook een kracht op de massa in de oorsprong werken, die de
positie daarvan zou veranderen.
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Het is handig om voor de repetitieve berekeningen een tabel te gebruiken. De volgende
afbeelding toont de eerste regels van een dergelijke tabel.

Laten we de uitgerekende posities tekenen. Merk op dat we verschillende schalen op de
assen gebruiken om zoveel mogelijk punten op de figuur te laten passen. We zien dat het
object zich steeds sterker “naar links” beweegt.

Als we een computer ter beschikking hebben, kunnen we dit natuurlijk voor heel veel stap-
pen doen. We moeten wel onthouden dat elke waarde slechts een benadering is en dat de
volgende waarde dus een benadering is, die zelf weer op een benadering gebaseerd is,... Het
is mogelijk dat de afwijkingen zozeer toenemen dat het beeld uiteindelijk weinig meer met
de realiteit te maken heeft. Bovenop de onzekerheden die uit de methode stammen, komt
nog dat computers alle waarden afronden, en dat we niet kunnen nagaan hoe de voortdu-
rende afrondingsfouten het resultaat vertekenen. Niettemin toont de volgende afbeelding
het resultaat, als men de berekening voor 2000 tijdspannen uitvoert.

Het is duidelijk dat het bewegende object weliswaar een afwijking krijgt onder invloed van
de massa in de oorsprong, maar er uiteindelijk toch van weg beweegt.
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Wat zou er gebeuren als de beginsnelheid kleiner was? Als we, in plaats van met de snel-

heidsvector
−−→
v(0) = (0, 1), met

−−→
v(0) = (0; 0, 6) beginnen, dan laat de computer een heel ander

beeld zien, namelijk het volgende.

In dit geval beweegt het object zich dus in een baan om de massa in (0, 0) heen. Merk op
dat, zelfs als we dezelfde schaal op beide assen zouden nemen, de baan geen cirkel is, maar
een ellips3. Bovendien is (0, 0) niet het middelpunt van de ellips!

Simulatie met de methode van Euler laat ons toe experimenten te doen, die in werkelijkheid
niet uitgevoerd kunnen worden. Men zou zich kunnen afvragen hoe de baan van een object
er uit zou zien als de zwaartekrachtswet een beetje anders zou zijn, bijvoorbeeld als

F = γ
m1 m2

r3 ,

dus met een derdemacht in de noemer in plaats van een kwadraat. In de bovenstaande
berekening zouden we alleen de bepaling van de krachten moeten aanpassen, we zouden
krijgen dat

−→
F = 1

r4 (−x,−y) =
(

−x
(x2+y2)2 , −y

(x2+y2)2

)
. Als we de tabel aanpassen, krijgen we de

volgende figuur.

We zien dat de aangepaste zwaartekracht na ongeveer driekwart van een ronde het object
niet meer in een stabiele baan vast kan houden, waardoor het ontsnapt. Merk op dat het
daarvoor wel korter naar de massa in de oorsprong werd getrokken als in de vorige voor-
beelden.

3Deze worden bestudeerd in het volgende hoofdstuk.
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Opgave 2.2. (Om deze opgave te maken, heb je een computerprogramma als Excel nodig.)
Een planeet met massa 1 bevindt zich in het zwaartekrachtsveld van twee onbeweeglijke
zonnen. We kiezen het assenstelsel zo dat de zonnen zich in de punten (1, 0) en (−1, 0)
bevinden. Beide zonnen trekken de planeet aan met een kracht van grootte 1

r2 , met r de
afstand van de desbetreffende zon tot de planeet. Op tijdstip t = 0 bevindt de planeet zich

in het eindpunt van
−−→
X(0) = (0, 1) met snelheid

−−→
v(0) = (0, 1; 0). Bereken met behulp van de

methode van Euler de posities van de planeet op tijdstippen ∆t, 2∆t, 3∆t,... voor ∆t = 0, 018.
Teken daarna de baan. (Als je 603 Eulerstappen uitvoert, ontstaat er een fraai beeld!)

Oplossing 2.2. Als de planeet zich in een punt (x, y) bevindt, dan ondervindt ze een aantrekkings-
kracht

−→
F1 van de zon in (1, 0) met de volgende componenten:

F1x =
1− x

((1− x)2 + y2)
3
2

,

F1y =
−y

((1− x)2 + y2)
3
2

.

Analoog kunnen we de kracht
−→
F2 = (F2x, F2y) berekenen die de planeet van de tweede zon onder-

vindt in (x, y). De totale kracht is dan
−→
F =

−→
F1 +

−→
F2 = (F1x + F2x, F1y + F2y). Hieronder staan de

eerste rijen van de tabel die bij de methode van Euler hoort. De versnelling staat er niet in, omdat
deze voor de planeet met massa 1 gelijk is aan de (totale) kracht.

De baan van de planeet ziet er als volgt uit.
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Hoofdstuk 3

Kegelsneden

We gebruiken het begrip “kegelsneden” hier als verzamelnaam voor ellipsen, hyperbolen en
parabolen.

3.1 Ellipsen

In het vorig hoofdstuk hebben we gezien dat onder invloed van de zwaartekracht een pla-
neet in een ellipsvormige baan rond de zon kan bewegen. We geven nu de wiskundige
definitie van een ellips.

Definitie 3.1. Gegeven zijn twee verschillende punten F1 en F2 in een vlak en een getal C,
groter dan de afstand tussen F1 en F2. De verzameling van alle punten in het vlak, waarvoor
de som van de afstanden tot F1 en F2 gelijk is aan C, is een ellips met brandpunten F1 en F2.

De definitie kan met de zogenaamde “tuinmansconstructie” worden geïllustreerd. Sla in F1

en F2 paaltjes in de bodem en leg daar omheen een touw dat in een lus geknoopt is. Plaats
het uiteinde van een spade in de lus en beweeg de spade, over de grond, weg van de paaltjes
totdat het touw strak gespannen staat. Alle mogelijke posities van het eindpunt van de spade
waarvoor het touw strak gespannen staat, vormen een ellips met brandpunten F1 en F2. (Het
getal C is de lengte van de lus touw min de afstand tussen de paaltjes.)
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Het midden van de brandpunten (M in de voorgaande figuur) noemen we het middelpunt
van de ellips. De doorsnede van een ellips met de rechte door F1 en F2 (A1 en A2 in de figuur)
en met de rechte door het middelpunt, loodrecht op de rechte door F1 en F2 (B1 en B2 in de
figuur), noemen we de toppen van de ellips. De belangrijkste parameters van een ellips zijn

• de excentriciteit e = |MF1| (= |MF2|),

• de lange halfas a = |MA1| (= |MA2|),

• de korte halfas b = |MB1| (= |MB2|),

• de numerieke excentriciteit ε = e
a .

Opgave 3.1. Toon aan dat de excentriciteit en de halfassen van een ellips voldoen aan

e =
√

a2 − b2.

Oplossing 3.1. Omdat A1 en B1 op de ellips liggen, is |A1F1|+ |A1F2| = |B1F1|+ |B1F2|. Beide leden
zijn namelijk gelijk aan het getal C uit de definitie van ellips. Het volstaat nu om op te merken dat
|A1F1| = a− e, |A1F2| = a + e (of omgekeerd, als we de toppen anders nummeren) en, wegens de
stelling van Pythagoras, |B1F1| = |B1F2| =

√
e2 + b2. Als we dit invullen in de gelijkheid en oplossen

naar e vinden we het resultaat.

Uit de opgave volgt dat 0 ≤ ε < 1. Als ε = 0, dan is ook e = 0 en dus a = b, en is de ellips een
cirkel. Als ε meer en meer de waarde 1 benadert, dan wordt de ellips steeds langwerpiger.
De numerieke excentriciteit is dus een maat om te zien hoe ver een ellips afwijkt van een
cirkel, ongeacht hoe groot de ellips is.

Opgave 3.2. De elliptische baan van de aarde om de zon heeft lange halfas 1, 495980 · 1011 m
en numerieke excentriciteit ε = 0, 016708. Bereken zowel de afstand tussen de twee brand-
punten als de kleine halfas. Bereken ook het verschil tussen de beide halfassen in een mini-
atuurmodel van de aardbaan, met dezelfde numerieke excentriciteit maar waarin de lange
halfas slechts 1 m lang is.

Oplossing 3.2. De afstand tussen de brandpunten is 2e = 2aε = 4, 998967 · 109 m en de korte halfas
is b =

√
a2 − e2 = 1, 495771 · 1011 m. Als we zo herschalen dat a = 1 m, dan zouden we uitkomen

op b = 0, 999827 m, zodat de afwijking van een cirkel niet met het blote oog te zien zou zijn. (Het
verschil tussen de halfassen is minder dan een millimeter!)

Definitie 3.2. Zij P een punt op een ellips met brandpunten F1 en F2. De lijnstukken van
F1 naar P en van F2 naar P noemen we de voerstralen van P. We nemen een punt Q op
het verlengde van de voerstraal vanuit F1, dat aan de andere kant van P ligt dan F1. De
bissectrice van de hoek ](F2PQ) noemen we de raaklijn aan de ellips in P.

18



Men kan aantonen dat de raaklijn aan een ellips in een punt P de enige rechte door P is die
geen ander punt met de ellips gemeen heeft. Dit rechtvaardigt intuïtief de definitie.

Opgave 3.3. Met de normaallijn op een ellips in een punt P van de ellips bedoelen we de
rechte door P die loodrecht op de raaklijn aan de ellips in P staat.

(a) Toon aan dat de normaallijn de bissectrice is van de hoek ](F1PF2).

(b) Stel je voor dat de ellips gemaakt is van een materiaal dat aan de binnenzijde spiegelt
en dat er een puntvormige lichtbron in F1 staat. Beargumenteer dat elke lichtstraal uit
F1 zo gereflecteerd wordt, dat de teruggekaatste lichtstraal door F2 gaat.

Oplossing 3.3. De eerste uitspraak volgt direct door op te merken dat de hoeken in P als volgt gere-
lateerd zijn:

De tweede uitspraak is nu een toepassing van de bekende wet uit de optica die zegt dat de hoek
tussen de invallende lichtstraal en de normaal op het spiegeloppervlak gelijk is aan de hoek tussen
de teruggekaatste lichtstraal en de normaal op het spiegeloppervlak.
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De volgende stelling is belangrijk voor het vervolg.

Stelling 3.1. Zij P een punt op een ellips met respectievelijk lange en korte halfassen a en b. Als r de
afstand is van P tot een brandpunt Fi van de ellips en φ is de hoek tussen de rechte FiP en de raaklijn
aan de ellips in P, dan is

2ar− r2 =
b2

sin2(φ)
.

Bewijs. Merk eerst op dat de (sinus van) de hoek φ niet nul is, zodat de formule zinvol is.
Op de volgende tekening kiezen we Fi = F1. In P is ook de normaallijn getekend, waarvan
we uit de vorige opgave weten dat ze de hoek tussen de twee voerstralen door P halveert.

Omdat A1 en P op de ellips liggen, is |A1F1|+ |A1F2| = |PF1|+ |PF2|, oftewel, 2a = r + s.
Beide leden kwadrateren levert

4a2 = r2 + s2 + 2rs.

Anderzijds volgt uit de cosinusregel in de driehoek F1PF2 dat

4e2 = r2 + s2 − 2rs cos(2ψ).

Als we deze twee gelijkheden van elkaar aftrekken, krijgen we

4(a2 − e2) = 2rs(1 + cos(2ψ)).

Omdat a2 − e2 = b2 en 1 + cos(2ψ) = 2 cos2(ψ), is deze laatste gelijkheid equivalent met

b2 = rs cos2(ψ).

Aangezien de normaallijn per definitie loodrecht op de raaklijn staat, geldt ψ + φ = 90◦ en
dus cos(ψ) = sin(φ). Op die manier vinden we uiteindelijk

b2 = rs sin2(φ).

Als we hier s = 2a− r substitueren, krijgen we het resultaat. �
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3.2 Hyperbolen

Definitie 3.3. Gegeven zijn twee verschillende punten F1 en F2 in een vlak en een getal C,
dat strikt positief is, maar kleiner dan de afstand tussen F1 en F2. De verzameling van alle
punten in het vlak waarvoor de absolute waarde van het verschil van de afstanden tot F1 en
F2 gelijk is aan C, is een hyperbool met brandpunten F1 en F2.

Zoals op de bovenstaande figuur te zien is, bestaat een hyperbool uit twee takken: op de ene
tak voldoen alle punten P aan |PF1| − |PF2| = C en op de andere tak aan |PF2| − |PF1| = C.
Het gemarkeerde punt P ligt op de laatstgenoemde tak. Het midden van de brandpunten
(M op de figuur) noemen we opnieuw het middelpunt van de hyperbool en de snijpunten
met de rechte door F1 en F2 (A1 en A2 in de figuur) de toppen van de hyperbool. Merk op
dat er geen analogen zijn voor de toppen B1 en B2 van een ellips. We definiëren de volgende
parameters:

• de excentriciteit e = |MF1| (= |MF2|),

• de lange halfas a = |MA1| (= |MA2|),

• de korte halfas b =
√

e2 − a2,

• de numerieke excentriciteit ε = e
a .

Merk op dat de korte halfas niet meteen een meetkundige interpretatie heeft. Bovendien kan
de korte halfas groter zijn dan de lange halfas. De terminologie is in dit geval dus enigszins
misleidend.

Voor elk punt van een hyperbool kunnen we voerstralen en een raaklijn definiëren. De
definitie van de raaklijn is zelfs eenvoudiger dan in het geval van een ellips.
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Definitie 3.4. Zij P een punt op een hyperbool met brandpunten F1 en F2. De lijnstukken
van F1 naar P en van F2 naar P noemen we de voerstralen van P. De bissectrice van de hoek
](F1PF2) noemen we de raaklijn aan de hyperbool in P.

Stelling 3.2. Zij P een punt op een hyperbool met respectievelijk lange en korte halfassen a en b. Als
r de afstand is van P tot een brandpunt Fi van de hyperbool en φ is de hoek tussen de rechte FiP en de
raaklijn aan de hyperbool in P, dan is

2ar + r2 =
b2

sin2(φ)
.

Opgave 3.4. Bewijs Stelling 3.2

Oplossing 3.4. Het bewijs is analoog aan dat van Stelling 3.1. De figuur voor het geval van een
hyperbool is de volgende.

3.3 Parabolen

Definitie 3.5. In een vlak zijn een rechte l en een punt F niet op l gegeven. De verzameling
van alle punten in het vlak, waarvoor de afstand tot F gelijk is aan de afstand tot l, is de
parabool met brandpunt F en richtlijn l.

In de volgende afbeelding is de afstand p van het brandpunt tot de richtlijn aangeduid, we
noemen dit getal de parameter van de parabool.

22



Definitie 3.6. Zij P een punt op een parabool met brandpunt F en richtlijn l. Het lijnstuk van
F naar P noemen we de voerstraal van P. De bissectrice van de voerstraal en de loodlijn uit
P op l noemen we de raaklijn aan de parabool in P.

Ook hier geldt een stelling analoog aan Stelling 3.1 en Stelling 3.2.

Stelling 3.3. Zij P een punt op een parabool met parameter p. Als r de afstand is van P tot het
brandpunt F van de parabool en φ is de hoek tussen de rechte FP en de raaklijn aan de parabool in P,
dan is

2r =
p

sin2(φ)
.

3.4 Bewegingen op kegelsneden

Veronderstel dat een object zich op een kegelsnede beweegt, zoals de aarde op een ellips om
de zon. Noteer met r de afstand tot het brandpunt (voor een parabool) of tot één van de
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brandpunten (voor een ellips of een hyperbool) en met φ de hoek tussen de voerstraal en de
raaklijn aan de kegelsnede in het punt waar het object zich bevindt. Omdat de snelheids-
vector van het object altijd in de richting van de raaklijn ligt, kunnen we φ ook definiëren
als de hoek tussen de voerstraal en de snelheidsvector. We noemen dit de richtingshoek van
de beweging. Tijdens de beweging zullen r en φ veranderen, maar we weten uit Stelling 3.1,
Stelling 3.2 en Stelling 3.3 dat ze op elk moment gerelateerd zijn door een gelijkheid van de
vorm

Ar + Br2 =
C

sin2(φ)
, (3.1)

waarbij A, B en C reële constanten zijn, die enkel afhangen van de baan en dus niet veran-
deren tijdens de beweging.

Belangrijk is dat het omgekeerde ook geldt.

Stelling 3.4. Zij F een punt in een vlak en bekijk een object dat zich in dat vlak beweegt. Voor elk
punt P van de baan noteren we met r de afstand |FP| en met φ de hoek tussen

−→
FP en de snelheidsvector

van het object in P. Stel dat er reële constanten A, B en C bestaan, met A, C > 0, zodat

Ar + Br2 =
C

sin2(φ)

voor elk punt P van de baan. Dan beweegt het object zich op een kegelsnede. Meer bepaald beweegt
het object op

• een ellips als B < 0, en dan is F een brandpunt van de ellips;

• een parabool als B = 0, en dan is F het brandpunt van de parabool;

• een hyperbool als B > 0, en dan is F het brandpunt van de hyperbool dat het dichtst bij P ligt.

Opgave 3.5. Gebruik de gegevens van Opgave 3.2 en Stelling 3.1 om te berekenen wat de
richtingshoek van de aarde is op het moment dat zij 149.585.000 km van de zon verwijderd
is.

Oplossing 3.5. In 2ar − r2 = b2

sin2(φ)
kunnen we de bekende waarden van a en b en de gegeven r

invullen. Dat geeft sin2(φ) ≈ 0, 99972, wat leidt tot de richtingshoek φ ≈ 89◦ 2′ 28′′.

Opgave 3.6. Stel dat een object zich in een vlak beweegt en dat één van de volgende relaties
tussen r (de afstand tussen een punt P van de baan en een vast punt F) en φ (de hoek tussen
−→
FP en de snelheidsvector in P) geldt. Toon in elk van de gevallen aan dat het object zich op
een kegelsnede beweegt en bepaal de lange en korte halfassen (als het om een ellips of een
hyperbool gaat) of de parameter (als het om een parabool gaat).

(a) 5r + 3r2 =
2

sin2(φ)

(b) 5r =
2

sin2(φ)

(c) 5r− 3r2 =
2

sin2(φ)
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Oplossing 3.6. In geval (a) volgt uit Stelling 3.4 dat het object zich op een hyperbool beweegt. Als
we de gelijkheid herschrijven als

5
3

r + r2 =
2
3

sin2(φ)

en vergelijken met Stelling 3.2, vinden we a = 5
6 en b =

√
2
3 . Analoog vinden we in geval (b) dat de

baan een parabool is met p = 4
5 en in geval (c) dat ze een ellips is met a = 5

6 en b =
√

2
3 . Merk op dat

het antwoord in het laatste geval zinvol is omdat 5
6 >

√
2
3 .
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Hoofdstuk 4

Dynamica

4.1 Cirkelbewegingen

We bespreken in deze paragraaf een speciaal geval van een beweging op een cirkel, namelijk
een beweging waarbij de grootte van de snelheid constant is. Merk op dat er in dit geval
toch een versnelling is: de snelheidsvector raakt aan de cirkel en verandert dus tijdens de
beweging van richting. Deze versnelling moet veroorzaakt worden door een kracht (volgens
de tweede wet van Newton). We noemen deze kracht de middelpuntzoekende kracht, ze wijst
in elk punt van de cirkel in de richting van het middelpunt.

Noteer met r de straal van de cirkel en met T de omlooptijd, de tijd die het bewegende ob-
ject nodig heeft om één volledige omwenteling te maken. Het is duidelijk dat de constante
snelheid van de beweging dan gelijk is aan

v =
2πr

T
.

De zogenaamde hoeksnelheid,

ω =
2π

T
,

geeft aan hoeveel radialen de voerstraal van het middelpunt van de cirkel naar het bewe-
gend object draait per tijdseenheid.

Hoewel ze niet zo moeilijk af te leiden is, geven we de volgende formule voor de grootte van
de versnelling zonder bewijs:

a =
v2

r
.

Opgave 4.1. In de verslaggeving maakt men gebruik van zogenaamde geostationaire satel-
lieten. Deze satellieten lijken boven een vast punt van de aarde te zweven: hun omlooptijd
komt precies overeen met de tijd waarin de aarde rond haar as draait (23u 56m 4s). Bereken
hoe ver zulke satellieten van het middelpunt van de aarde verwijderd zijn.
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Oplossing 4.1. De middelpuntzoekende kracht wordt geleverd door de zwaartekracht, zodat

γ
msat Maarde

r2 = msat
v2

r
⇒ v2 =

γ Maarde
r

⇒
(

2πr
T

)2
=

γ Maarde
r

⇒ r = 3

√
γ Maarde T2

4π2 .

Met de waarden voor γ en Maarde uit het eerste hoofdstuk en de gegeven T = 86.164 s, vinden we
r ≈ 42.170 · 103 m.

Opgave 4.2. Het International Space Station ISS cirkelt rond de aarde op een hoogte van
400 km boven het aardoppervlak.

(a) Bereken de snelheid en de omlooptijd van het ISS.

(b) Stel dat het ISS zich boven de evenaar beweegt in dezelfde richting als de draairichting
van de aarde om haar as. Ziet een waarnemer die stilstaat op de evenaar het ISS van
west naar oost bewegen of van oost naar west?

Oplossing 4.2. Stel h = 400 km. Omdat de middelpuntzoekende kracht geleverd wordt door de
zwaartekracht, is

γ
mISS Maarde

(Raarde + h)2 = mISS
v2

Raarde + h
⇒ v =

√
γ Maarde

Raarde + h
≈ 7674, 31

m
s

.

De omlooptijd is dus T = 2π(Raarde+h)
v ≈ 5544 s = 1h 32m 24s. Deze omlooptijd is veel kleiner dan die

van de waarnemer, die 23h 56m 4s bedraagt. Het ISS haalt de waarnemer dus in: hij ziet het van west
naar oost bewegen en in het oosten aan de horizon verdwijnen.

4.2 Arbeid en energie

Met het begrip arbeid bedoelt men in de natuurkunde iets anders als in het dagelijks taal-
gebruik. Arbeid, genoteerd met de letter W, van het Engelse work, wordt verricht als een
object onder invloed van een kracht verplaatst wordt. Stel bijvoorbeeld dat een object met
massa m onder invloed van de zwaartekracht van een hoogte h op de grond valt. Dan heeft
de zwaartekracht arbeid geleverd. In dit eenvoudige geval, waar de kracht constant is en
de verplaatsing en de kracht dezelfde richting hebben, is de arbeid gelijk aan het product
van de grootte van de kracht en de verplaatsing, hier dus W = mgh. Omgekeerd, als we
een voorwerp met massa m tot op hoogte h willen optillen, dan moeten we een opwaartse
kracht met grootte mg uitoefenen en dus een arbeid leveren van W = mgh. Om het object
op hoogte h te krijgen, is er dus al arbeid geleverd en men gebruikt hier de term energie.
Men zegt dat een object op hoogte h potentiële energie mgh heeft. De definitie van potentiële
energie houdt een keuze in: in ons voorbeeld heeft men er voor gekozen om het nulpunt op
het aardoppervlak te leggen, wat in deze context een voordehandliggende keuze is.

De eenheid van arbeid en energie is de Joule, afgekort tot J, gedefinieerd door 1 J = 1 N · 1 m.
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Het wordt lastiger als we de arbeid willen berekenen die nodig is om een object met massa m
te verplaatsen in het zwaartekrachtsveld van een hemellichaam met massa M. Op grote
schaal mogen we de zwaartekracht immers niet als constant beschouwen, maar moeten we
formule (1.6) gebruiken: de kracht hangt af van de afstand r tussen het object en het hemel-
lichaam. Bovendien maakt men een op het eerste gezicht misschien vreemde keuze voor het
nulpunt van de potentiële energie: dit wordt namelijk “op oneindig” gelegd. Het idee hier-
achter is dat een object zich pas uit het zwaartekrachtsveld van een hemellichaam bevindt
als het zich “oneindig ver weg” bevindt. Men kan aantonen1 dat de potentiële energie van
het object, als het zich op afstand r van het hemellichaam bevindt, gelijk is aan

Epot = −γ
mM

r
. (4.1)

Merk op dat er geen kwadraat in de noemer staat en dat de potentiële energie negatief is.
Dat laatste is logisch: om het object vanaf een plaats waar de potentiële energie nul is (“uit
oneindig”) tot op een afstand r brengen, moeten we geen moeite doen: het hemellichaam
trekt het object naar zich toe. We leveren dus als het ware een “negatieve arbeid”.

Als een voorwerp met massa m met een snelheid van grootte v beweegt, heeft het, naast
eventueel potentiële energie, ook nog kinetische energie. Deze is gegeven door de formule

Ekin =
1
2

mv2. (4.2)

We kunnen deze formule plausibel maken met het voorbeeld van de eenparig versnelde
beweging op pagina 9. We vragen ons af hoeveel arbeid er moet geleverd worden om een
voorwerp vanuit rust te laten bewegen met een snelheid v. Stel dat we het voorwerp een
constante versnelling a geven, of, anders gezegd, er een constante kracht van grootte F = ma
op uitoefenen. Dan wordt, wegens (1.4), de snelheid v bereikt na een tijd t = v

a . Op dat
moment heeft het voorwerp, wegens (1.5), een afstand x = a

2 t2 = a
2

( v
a

)2
= v2

2a afgelegd (in
de richting van de kracht). De geleverde arbeid is dus inderdaad W = Fx = ma v2

2a = 1
2 mv2.

Eén van de fundamentele inzichten van de natuurkunde is behoud van energie. Stel opnieuw
dat een object met massa m zich vrij beweegt in het zwaartekrachtsveld van een hemelli-
chaam met massa M (zonder wrijving, raketaandrijving,...). Als we ervan uit gaan dat enkel
potentiële en kinetische energie een rol spelen, dan moet de som van deze twee constant
blijven tijdens de beweging. Dus als het object zich eerst op een afstand r1 van het hemel-
lichaam bevindt en daar met snelheid v1 beweegt, en zich later op een afstand r2 van het
hemellichaam bevindt en daar met snelheid v2 beweegt, dan is, wegens (4.1) en (4.2),

1
2

mv2
1 − γ

mM
r1

=
1
2

mv2
2 − γ

mM
r2

,

1Een manier om dit te doen is via de methode van Euler: als men een verplaatsing in het zwaartekrachtsveld
in kleine stapjes opdeelt, kan men in elke stap de kracht bij benadering constant veronderstellen. Dit preciezer
uitleggen, zou ons echter te ver leiden.
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of, equivalent hiermee,

v2
1 − v2

2 = 2γM
(

1
r1
− 1

r2

)
. (4.3)

Als toepassing berekenen we de zogenaamde ontsnappingssnelheid van een object dat zich op
afstand r van (het middelpunt van) een hemellichaam met massa M bevindt. We vragen ons
af welke snelheid we het object minimaal moeten geven opdat het genoeg kinetische energie
heeft om zich uit het zwaartekrachtsveld van het hemellichaam te kunnen onttrekken en
dus “weg te kunnen vliegen naar oneindig”. We noteren deze ontsnappingssnelheid met
vontsnapping. Het minimaal zijn, betekent dat de snelheid bij het wegvliegen mag verminderen
om uiteindelijk naar nul te gaan, het object hoeft geen kinetische energie over te houden “als
het in oneindig aankomt”. Met wat wiskundige onnauwkeurigheid, nemen we in formule
(4.3) dus v1 = vontsnapping, v2 = 0, r1 = r en r2 = ∞. We vinden

vontsnapping =

√
2γM

r
. (4.4)

Opgave 4.3. Welke snelheid moet een raket, bij haar lancering vanaf het aardoppervlak,
krijgen om zich aan de zwaartekracht van de aarde te kunnen ontrekken?

Oplossing 4.3. Met formule (4.4) vinden we vontsnapping =
√

2γMaarde
Raarde

≈ 0, 1119 m
s = 40.284 km

h .

4.3 De tweede wet van Kepler

We beginnen onze bespreking van de wetten van Kepler met de tweede, omdat we deze –of
tenminste een gevolg ervan– zullen gebruiken bij de afleiding van de eerste.

Stelling 4.1 (Tweede wet van Kepler). De voerstraal van een hemellichaam naar een object dat in
zijn zwaartekrachtsveld beweegt, overdekt in gelijke tijdspannen gelijke oppervlaktes.

Idee van het bewijs. We geven een argumentatie die bij benadering geldig is, voor korte
tijdspannen ∆t. Stel dat het object zich eerst van een punt A naar een punt B beweegt en
daarna van het punt B naar een punt C en dat beide bewegingen een tijdsduur ∆t hebben.
Bij benadering kunnen we er van uit gaan dat beide verplaatsingen in rechte lijn gebeuren:
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In voorgaande figuur bevindt het hemellichaam zich in het punt S en we moeten dus aanto-
nen dat Opp(4ABS) = Opp(4BCS).

Merk op dat, volgens de eerste wet van Newton, het object, wanneer het aangekomen is in
B, eigenlijk zijn beweging rechtdoor met dezelfde snelheid zou willen voortzetten. Dan zou
het, na tijd ∆t, in het punt D op de figuur uitkomen, waarbij |AB| = |BD|. De zwaartekracht
trekt het object echter vanuit B naar S toe. Zou dit met een in B stilstaand object gebeuren,
dan zou het in een punt E op de rechte BS uitkomen. In werkelijkheid vinden beide effecten
gelijktijdig plaats en het object beweegt dus volgens

−→
BD +

−→
BE. Omdat het in C belandt,

weten we dat
−→
BD +

−→
BE =

−→
BC en dus dat de vierhoek BDCE een parallellogram is.

De driehoeken4ABS en4BDS hebben gelijke basis |AB| = |BD| en gelijke hoogte, name-
lijk de loodrechte afstand van S tot de rechte door A, B en D. Bijgevolg is

Opp(4ABS) = Opp(4BDS).

Ook 4BDS en 4BCS hebben een gelijke basis |SB| en gelijke bijbehorende hoogtes: de
loodrechte afstand van D tot SB is gelijk aan de loodrechte afstand van C tot SB omdat CD
evenwijdig is met SB (= EB). Dus is ook

Opp(4BDS) = Opp(4BCS).

Uit de twee voorgaande gelijkheden besluiten we Opp(4ABS) = Opp(4BCS). �

Stelling 4.2. Voor een object dat zich in het zwaartekrachtsveld van een hemellichaam beweegt,
noteren we met r de afstand tot het hemellichaam, met v de grootte van de snelheid en met φ de hoek
tussen de voerstraal en de snelheidsvector. Dan is rv sin(φ) constant tijdens de beweging.

Idee van het bewijs. We beschouwen dezelfde situatie als in het vorige bewijs. Als het object
zich in A bevindt, dan noteren we r, v en φ met een index 1 en als het zich in B bevindt met
een index 2. Omdat r1 = |SA| en v1 ≈ |AB|

∆t , volgt uit de volgende figuur dat

Opp(4ABS) =
1
2
|SA|h =

1
2
|SA||AB| sin(φ1) =

1
2

r1v1 ∆t sin(φ1).
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Analoog vinden we

Opp(4BCS) =
1
2

r2v2 ∆t sin(φ2)

en omdat beide oppervlaktes gelijk zijn, besluiten we dat r1v1 sin(φ1) = r2v2 sin(φ2). �

4.4 De eerste wet van Kepler

Eindelijk kunnen we aantonen dat planetenbanen kegelsneden zijn.

Stelling 4.3 (Eerste wet van Kepler). De baan van een object dat zich vrij in het zwaartekrachtsveld
van een hemellichaam beweegt, heeft altijd de vorm van een kegelsnede. Het betreft

• een ellips als op een tijdstip de snelheid kleiner is dan de ontsnappingsnelheid voor de afstand
tot het centrum op dat moment: v0 < vontsnapping,

• een parabool als op een tijdstip de snelheid gelijk is aan de ontsnappingsnelheid voor de afstand
tot het centrum op dat moment: v0 = vontsnapping,

• een hyperbool, als op een tijdstip de snelheid groter is dan de ontsnappingsnelheid voor de
afstand tot het centrum op dat moment: v0 > vontsnapping.

Bewijs. Stel dat het hemellichaam massa M heeft en dat, op een bepaald moment, de afstand
van het object tot het hemellichaam r0 is, de grootte van de snelheid van het object v0 is
en de hoek tussen de voerstraal en de snelheidsvector φ0 is. We noteren met r, v en φ de
overeenkomstige gegevens op een willekeurig (ander) moment van de beweging. Uit (4.3)
en Stelling 4.2 weten we dat

v0
2 − v2 = 2γM

(
1
r0
− 1

r

)
,

r0v0 sin(φ0) = rv sin(φ).

De eerste vergelijking vermenigvuldigen we met r2 en lossen we dan op naar r2v2. De
tweede vergelijking kwadrateren we en lossen we dan ook op naar r2v2. Zo krijgen we

r2v2 = 2γMr +
(

v0
2 − 2γM

r0

)
r2,

r2v2 =
r0

2v0
2 sin2(φ0)

sin2(φ)
.

Door deze uitdrukkingen voor r2v2 te vergelijken en op te merken dat
√

2γM
r0

wegens (4.4)
de ontsnappingssnelheid vontsnapping van het object op afstand r0 is, vinden we

v2
ontsnappingr0 r +

(
v0

2 − v2
ontsnapping

)
r2 =

r0
2v0

2 sin2(φ0)

sin2(φ)
. (4.5)

Dit is precies een gelijkheid van de vorm uit Stelling 3.4. Deze stelling leert ons dus dat de
baan inderdaad een kegelsnede is. Het type hangt af van het teken van de coëfficiënt van r,
in dit geval dus van v0

2 − v2
ontsnapping. Dit bewijst de eerste wet van Kepler. �
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4.5 De derde wet van Kepler

De derde door Kepler ontdekte wet zullen we hier niet afleiden, alleen formuleren. Ze gaat
om de vraag of er relaties zijn tussen de elliptische banen van twee verschillende objec-
ten, die in het zwaartekrachtsveld van eenzelfde centraal hemellichaam bewegen. Bij de
afleiding moet men negeren dat de objecten ook op elkaar zwaartekracht uitoefenen: deze
krachten worden in verhouding tot de zwaartekracht van het centrale hemellichaam als ver-
waarloosbaar beschouwd.

Stelling 4.4 (Derde wet van Kepler). Neem aan dat twee objecten op elliptische banen in het
zwaartekrachtsveld van eenzelfde centraal hemellichaam bewegen. Dan verhouden de kwadraten van
hun omlooptijden zich als de derde machten van de lange halfassen van hun omloopbanen:

T2
1

T2
2
=

a3
1

a3
2

.

4.6 Apsiden

Beschouw een planeet die zich op een ellipsvormige baan rond de zon beweegt. In de toppen
van de ellips die op de rechte door de brandpunten liggen, staat de planeet het dichst bij,
respectievelijk het verst van de zon. We noemen deze punten respectievelijk het perihelium
en het aphelium. De verzamelnaam voor beiden is apsiden.

In de apsiden staat de snelheidsvector loodrecht op de voerstraal, zodat φ = 90◦. Als de
baangegevens r0, v0 en φ0 van de planeet op een of ander tijdstip bekend zijn, dan kunnen
we de apsidenstralen rA en rP uit (4.5) halen. Omdat sin(90◦) = 1, vereenvoudigt deze
vergelijking zich tot

v2
ontsnappingr0 r +

(
v2

0 − v2
ontsnapping

)
r2 = r2

0v2
0 sin2(φ0) (4.6)

en de oplossingen van deze kwadratische vergelijking in r zijn rA en rP.
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De relatie tussen de apsidenstralen en de halfassen van de elliptische baan is gemakkelijk in
te zien: omdat rP = a− e en rA = a + e, hebben we rP + rA = 2a en rP rA = a2 − e2 = b2. Dit
kunnen we herschrijven als

a =
rP + rA

2
, b =

√
rP rA.

De snelheden vA en vP in de apsiden volgen uit (het gevolg van) de tweede wet van Kepler.
Stelling 4.2 toegepast in de apsiden levert immers

rPvP = rAvA.

Anderzijds weten we uit (4.3) dat

v2
P − v2

A = 2γMzon

(
1
rP
− 1

rA

)
,

waarbij Mzon uiteraard de massa van de zon voorstelt.

Opgave 4.4. Gebruik de twee bovenstaande vergelijkingen om aan te tonen dat

v2
P =

2γMzon

rP + rA

rA

rP
, v2

A =
2γMzon

rP + rA

rP

rA
.

Oplossing 4.4. Dit volgt uit een rechtstreekse berekening.

Opgave 4.5. Natuurlijk geldt al het voorgaande ook als het centrale hemellichaam niet de
zon is en het ronddraaiende object geen planeet is, bijvoorbeeld voor een satelliet die om
de aarde beweegt. Dan spreekt men niet meer van perihelium en aphelium (daar zit het
Griekse woord helios voor zon in) maar van perigeum en van apogeum (waarin we het
Griekse woord geos voor aarde herkennen). De positiebepaling van een satelliet in het zwaar-
tekrachtsveld van de aarde leverde op een bepaald tijdstip de gegevens r0 = 8, 45 · 106 m,
v0 = 7950 m

s en φ0 = 106, 2◦ op.

(a) Bereken de afstand tot de aarde in het apogeum en in het perigeum. Bepaal de halfas-
sen van de elliptische baan en zijn (numerieke) excentriciteit.

(b) Bereken de snelheid van de satelliet in het apogeum en in het perigeum.

(c) Bereken de omlooptijd van de satelliet. Voor de baan van de maan om de aarde zijn alle
gegevens welbekend: het is een cirkelvormige baan met straal (vanuit het middelpunt
van de aarde gemeten) 384.700 km en de omlooptijd is 27, 32 dagen.

(d) Bereken de snelheid die men de satelliet in het apogeum extra moet geven om hem op
een parabolische baan te brengen.
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Oplossing 4.5. In deze schetsmatige uitwerking noteren we tussenresultaten met heel veel cijfers
achter de komma, wat een uit natuurkundig standpunt ongerechtvaardigde nauwkeurigheid sugge-
reert. We doen het hier toch om het voor de lezer gemakkelijker te maken om zijn eigen uitkomsten
te controleren: we gaan ervan uit dat hij met de volledige getallen op zijn rekentoestel verder werkt.

Op het moment dat de positie van de satelliet bepaald wordt, bedraagt zijn ontsnappingssnelheid

vontsnapping =

√
2γMaarde

r0
≈ 9.715, 216661

m
s

.

Omdat de gemeten omloopsnelheid v0 kleiner als deze ontsnappingssnelheid is, bevindt de satelliet
zich inderdaad op een ellipsvormige baan.

(a) De kwadratische vergelijking (4.6) kan herschreven worden als

r2 − 25.576.709, 08 r + 1, 334562065 · 1014 = 0,

waarbij de eenheden weggelaten zijn. Deze vergelijking heeft oplossingen rP = 7.303.301, 638 m
en rA = 18.273.407, 44 m. (Merk op dat rP de kleinste van de twee oplossingen is en rA de groot-
ste.) De lange en korte halfassen zijn het rekenkundig en meetkundig gemiddelde van deze
afstanden: a ≈ 12.788.354, 54 m en b ≈ 11.552.324, 72 m. De excentriciteit is e =

√
a2 − b2 ≈

54.850.052, 908 m en de numerieke excentriciteit ε = e
a ≈ 0, 4289099814.

(b) Uit de formules uit de vorige opgave volgt vA ≈ 8.833, 008995 m
s en vP ≈ 3.530, 273669 m

s .

(c) We passen de derde wet van Kepler toe op de satelliet en de maan (waarbij Tmaan = 2.360.448 s
en amaan = 384.700.000 m ) en krijgen voor de omlooptijd van de satelliet

T =

√
a3

a3
maan

T2
maan ≈ 14.306, 49212 s.

(d) In het apogeum bedraagt de ontsnappingssnelheid, die precies nodig is om de satelliet in een

parabolische baan te brengen, vontsnapping =
√

2γMaarde
rA

≈ 10.450, 11899 m
s . Dat is 1.617, 109997 m

s
meer dan de snelheid die de satelliet daar heeft.

Opgave 4.6. Een satelliet beweegt zich op een cirkelvormige baan met straal r1 om het mid-
delpunt van de aarde en moet in een grotere baan met straal r2 gebracht worden. Daarvoor
gebruikt men de volgende methode.2

In een punt HP (voor Hohmann-perigeum) wordt aan de satelliet extra snelheid gegeven,
zodat hij in een ellipsvormige baan (een Hohmann-ellips) belandt, die de eerste baan raakt in
HP en de tweede baan in HA (voor Hohmann-apogeum). Daar aangekomen, wordt de satelliet
weer versneld, zodat hij in de grotere cirkelvormige baan blijft. (Zie volgende figuur.)

(a) Bereken de parameters (lange halfas, korte halfas, excentriciteit) van de Hohmann-
ellips in functie van r1 en r2.

2De methode draagt de naam van de Duitse ingenieur Walter Hohmann (1880–1945), die haar in 1925 pu-
bliceerde, hoewel ze reeds in 1911 door Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski was ontdekt. Naast ruimtevaart-
kwesties hield Hohmann zich ook bezig met vragen over staalconstructies, hij was bijvoorbeeld betrokken bij de
bouw van het reuzenrad in het Prater te Wenen.
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(b) Bereken de snelheid die de satelliet in HP moet bereiken om in de elliptische baan te
komen.

(c) Bereken de snelheid die de satelliet vervolgens in HA moet krijgen om in de grotere
cirkelvormige baan te komen.

Oplossing 4.6.

(a) Omdat M een brandpunt van de Hohmann-ellips moet zijn en de apsiden HP en HA liggen
respectievelijk op de cirkelbanen met stralen r1 en r2 rond M, zijn r1 en r2 de apsidenafstanden
van de Hohmann-ellips. Bijgevolg zijn de lange en korte halfassen gegeven door a = r1+r2

2 en
b =
√

r1r2. De excentriciteit is dan e =
√

a2 − b2 = r2−r1
2 .

(b) De snelheid die de satelliet moet hebben in HP om op de Hohmann-ellips te bewegen is de
perigeumsnelheid voor de ellips, en deze is wegens Opgave 4.4.

v =

√
2γMaarde

r2 + r1

r2

r1
.

Merk op dat we in sectie 4.1 enkele keren (zonder het expliciet als formule op te schrijven)
hebben gezien dat de snelheid van een object dat in een cirkelvormige baan met straal r rond
een centraal hemellichaam met massa M gehouden wordt door de zwaartekracht, gelijk is aan

v =
√

γM
r . De snelheid waarmee de satelliet in HP aankomt is dus v =

√
γMaarde

r1
en dit is

kleiner dan de snelheid nodig om op de Hohmann-baan te komen.

(c) Zoals net uitgelegd, is de snelheid nodig om op een cirkelbaan met straal r2 te komen

v =

√
γMaarde

r2
.

Deze is groter dan de snelheid v =
√

2γMaarde
r1+r2

r1
r2

van de satelliet als hij in HA toekomt.
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Hoofdstuk 5

Een reis naar Mars

We berekenen –onder enkele vereenvoudigende aannamen– een aantal tijden die verbonden
zijn met reizen naar Mars.

Dit zijn de aannamen die het eenvoudiger maken. We gaan er van uit dat de aarde en Mars
zich op cirkelvormige banen bewegen. De aarde heeft een omlooptijd van Ta = 3, 1536 · 107 s
en dus een hoeksnelheid van ωa = 2π

Ta
= 1, 9924 · 10−7 s−1 en de straal van de aardbaan is

ra = 1, 469 · 1011 m. De gegevens voor Mars zijn omlooptijd TM = 5, 9457 · 107 s, hoeksnel-
heid ωM = 2π

TM
= 1, 0585 · 10−7 s−1 en straal van de Marsbaan rM = 2, 279 · 1011 m. Aangezien

in werkelijkheid de numerieke excentriciteit van de aardbaan slechts 0, 016708 (zie Opgave
3.2) en die van de Marsbaan slechts 0, 09302 bedraagt, is de aanname dat de banen cirkelvor-
mig zijn helemaal niet zo belachelijk.

We beginnen de tijdmetingen als de zon, de aarde en Mars precies op een rechte lijn staan.
We starten de vlucht naar Mars op een tijdstip tS en vliegen op een Hohmann-ellips naar
Mars. De vluchtduur noemen we tH. Nu is het probleem dat Mars zich gedurende de vlucht
zelf ook voortbeweegt, en dat we de starttijd zo moeten kiezen dat de vlucht Mars in het ap-
helium van de Hohmann-ellips treft. Mars moet zich op het moment van de landing precies
“tegenover” de positie van de aarde op tS bevinden, dat wil zeggen aan de tegenoverlig-
gende kant van de zon, zie de figuur op de volgend pagina. Deze voorwaarde vertaalt zich
als

(tS + tH)ωM = tS ωa + π + 2nπ (5.1)

voor een geschikt natuurlijk getal n ∈N (tenslotte is het mogelijk dat Mars een paar ronden
om de zon heeft gedraaid terwijl wij onderweg zijn).
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Vervolgens blijven we een tijd op Mars om de planeet te bestuderen. De terugvlucht be-
gint op het tijdstip tR en voert ons weer via een Hohmann-ellips terug naar de aarde, in
(dezelfde) vluchtduur tH. Natuurlijk moet de starttijd tR weer zo gekozen worden dat de
vlucht precies in het perihelium van de Hohmann-ellips komt op het moment dat de aarde
zich daar bevindt. Dit leidt tot de vergelijking

(tR + tH)ωa = tR ωM + π + 2mπ (5.2)

voor een passend natuurlijk getal m ∈N.

De vluchttijd op de Hohmann-ellips kan worden berekend met behulp van de derde wet
van Kepler. Die passen we toe op de aarde en het ruimteveer, die allebei op banen om de
zon ronddraaien. Voor de aarde zijn de omlooptijd Ta en de straal ra van de baan hierboven
gegeven. De lange halfas van de Hohmann-ellips meet a = ra+rM

2 = 1, 8875 · 1011 m. Volgens
de derde wet van Kepler is de omlooptijd van het ruimteveer dan

T =

√
a3

S
r3

a
T2

a ≈ 4, 469 · 107 s.

De tijd tH is de helft van deze omlooptijd: tH ≈ 2, 235 · 107 s ≈ 258, 7 dagen.
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Opgave 5.1.

(a) Leid uit de vergelijkingen (5.1) en (5.2) de volgende relatie af:

tR − tS =
2kπ − (ωa + ωM)tH

ωa −ωM
. (5.3)

Hier staat k voor n + m + 1 ∈N.

(b) Bereken nu hoe lang het minstens duurt om te reizen naar Mars, het landschap te
bekijken en weer terug te vliegen naar de aarde.

(c) Stel je voor dat de gezagvoerder van het ruimteschip het vroegste tijdstip voor de te-
rugreis mist. Hoe lang moeten de astronauten op Mars wachten op het volgende start-
venster? Hoeveel startvensters zou de gezagsvoerder moeten missen om de gehele
ambtsduur van een Amerikaanse president (vier jaar) weg te zijn van de aarde?

Oplossing 5.1. Door (5.1) en (5.2) te herschrijven, vinden we

tS(ωM −ωa) = −tHωM + π + 2nπ,

tR(ωa −ωM) = −tHωa + π + 2mπ.

Deze vergelijkingen tellen we op:

(ωa −ωM)(tR − tS) = −(ωa + ωM)tH + 2(n + m + 1)π,

waaruit de gezochte relatie volgt.

Uit de vergelijking (5.3) komt voor k = 1 geen zinvolle oplossing, dat startvenster zou al vóór de
landing op Mars liggen. Voor k = 2 krijgen we tR − tS ≈ 6, 155 · 107 s ≈ 712, 4 dagen. De Marsreis
zou dus ongeveer (tR − tS) + tH = 712, 4 dagen + 258, 7 dagen = 971, 1 dagen duren. Telkens als we
k met 1 verhogen, komen er ongeveer 2π

ωa−ωM
≈ 778, 7 dagen bij, voordat het volgende startvenster

opent. Om de ambtsduur van een Amerikaanse president te overtreffen zou de kapitein dus maar
één (!) startvenster moeten overslaan en dan zou hij 1749, 8 > 4 · 365 dagen ver weg zijn (veilig van
de president).
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Hoofdstuk 6

Raketaandrijving

Raketaandrijving is gebaseerd op de natuurkundige wet van behoud van impuls. Deze wet
noemt een nieuwe grootheid, die in een mechanisch afgesloten systeem behouden blijft,
namelijk de impuls. “Mechanisch afgesloten” betekent dat het systeem geen wisselwerking
met zijn omgeving heeft.

De impuls van een object is gedefinieerd als het product van zijn massa en zijn snelheidsvec-
tor. Het is dus zelf ook een vectoriële grootheid, die dezelfde richting heeft als de snelheid
en die als grootte het product van de massa en de lengte van de snelheidsvector heeft. Juist
bij raketten is het belangrijk om er op te letten dat zolang het aandrijfwerk brandt niet alleen
de snelheid verandert, maar ook de massa van de raket. Als men de totale impuls van een
systeem dat uit meerdere objecten bestaat wil berekenen, dan moet men de impulsen van
de verschillende objecten optellen, en wel als vectoren. Impulsen worden gemeten in de
eenheid kg·m

s .

Het systeem dat bestaat uit de raket (nog op de grond) en de brandstof in de tank ervan, heeft
voor de start natuurlijk impuls

−→
0 . Nu begint de brandstof uit de straalmotor te stromen, met

grote snelheid. Bij de straalmotor C 1000 K, die bij de Ariane 5 werd gebruikt, stroomt per
seconde 234 kg brandstof uit de raket (dit heet de brandstofdoorvoer en wordt aangegeven
met de Griekse letter µ, dus µ = 234 kg

s ), en de uitstroomsnelheid bedraagt w = 4.316 m
s . Dat

betekent dat de brandstof in de eerste seconde een impuls van grootte p = 234 · 4.316 kg·m
s =

1.009.944 kg·m
s heeft ontwikkeld, en deze impuls is naar de bodem gericht. Opdat de totale

impuls de waarde 0 behoudt, zou de raket een tegengestelde impuls moeten krijgen. Als zij
aan het begin bijvoorbeeld een massa van 100.000 kg heeft, dan moet ze met een snelheid
van 1.009.944

100.000
m
s ≈ 10, 09944 m

s opstijgen. De uitstromende brandstof zorgt dus voor een
versnelling van de raket, en veroorzaakt een stuwkracht van grootte

S = 100.000 kg ·
10, 09944 m

s
1 s

= 1.009.944 N.

Algemener geldt
S = µ w.
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Helaas werkt deze stuwkracht ook nog tegen de zwaartekracht op de raket, waar we tot nu
toe geen rekening mee hebben gehouden. Deze kunnen we in de buurt van het aardopper-
vlak modelleren door

Z = 100.000 kg · 9, 81
m
s2 = 981.000 N.

Samen zorgen de stuwkracht en de zwaartekracht dus voor een netto opwaartse kracht van
grootte F = 1.009.944 N −981.000 N = 28.944 N op de raket, wat in een versnelling van
28.944

100.000
m
s2 resulteert. Na een seconde zou de raket dus een snelheid van ongeveer 0, 289 m

s
bereikt hebben.

Dan verandert de situatie, want de raket wordt gedurende de uitstoot van brandstof lichter.
Neem aan dat de raket startmassa m0 had en dat het aandeel van de brandstofvoorraad daar-
aan mb was. Dan zou, bij constante brandstofdoorvoer µ na tijd t de overgebleven brandstof
massa mb − µt hebben, en zou zou de massa nog slechts m0 − µt bedragen. In de volgende
seconde veroozaakt de constante stuwkracht een grotere verandering in de snelheid van de
raket. De methode van Euler is ook hier het middel om de gebeurtenissen kwantitatief te
beschrijven. Onze beschrijving is wederom slechts bij benadering correct: reeds in de eer-
ste seconde verandert de massa van de raket continu, ze is zelfs in die korte tijdspanne niet
altijd 100.000 kg.

Opgave 6.1. Volg de ontwikkeling van de raketsnelheid in de eerste tien seconden. Gebruik
de gegevens als hierboven en een programma zoals Excel.

Oplossing 6.1. Als we de eerder beschreven berekeningen vervolgen, krijgen we deze tabel.
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