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Woord vooraf

Dit is de tekst bij de cursus mechanica voor het eerste jaar bachelor in de
fysica en het eerste jaar bachelor in de wiskunde. Errata en aanvullingen
worden gepost op de webstek van de docent: http://we.vub.ac.be/nl/

theoretical-particle-physics. Eenmaal daar klik je op “Courses” en
vervolgens ga je naar de cursus zelf.
Ik zou de lezer hierbij attent willen maken op enkele punten:

• Zowel het hoorcollege als de begeleidende oefeningen zijn essentiële ele-
menten van de cursus. Mis ze niet!

• Heb je problemen, vragen, zijn er onduidelijkheden, contacteer mij
(Alexandre.Sevrin@vub.be) of Prof. Dr. Petra Van Mulders, die ver-
antwoordelijk is voor de oefeningen (Petra.Van.Mulders@vub.be), via
e-mail om een afspraak te maken. Laat de problemen niet liggen tot het
te laat is. Zelfs als je denkt dat jouw vraag “dom” is, stel ze toch. Er
zijn immers geen domme vragen, enkel domme antwoorden of domme
mensen die geen vragen stellen...

• Heb je suggesties en dergelijke, aarzel dan niet om ze naar voren te
brengen!

Nu nog een woordje over de opbouw van deze tekst. Eerst een waarschu-
wing. Deze tekst is niet echt geschikt voor zelfstudie. Ze werd geschreven
als complement bij het hoorcollege en de oefeningensessies. Ik ga er dus ook
van uit dat zowel de hoorcolleges als de werkcolleges integraal deel uitmaken
van de cursus mechanica. Tijdens de hoor- en werkcolleges zal informatie
gecommuniceerd worden die (nog) niet in deze tekst staat.

Naast de reguliere tekst zal je frequent duidelijk afgebakende stukjes vin-
den met als titel Voorbeeld. Dit zijn inderdaad concrete voorbeelden die het
theoretisch materiaal illustreren. Men zegt wel eens dat één beeld meer kan
vertellen dan duizend woorden, hetzelfde geldt voor een voorbeeld. Anders
gesteld: woorden wekken, voorbeelden trekken! Daarnaast zal je nu en dan
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afgebakende stukjes vinden met als titel Intermezzo. Deze stukjes liggen
ietwat buiten de hoofdlijn van de cursus. Ze beogen diverse resultaten: al-
gemene cultuur/achtergrondinformatie bijbrengen, bijschaven/opfrissen van
noodzakelijke wiskundige technieken, enz. Uiteindelijk is de tekst doorspekt
met oefeningen. Je vindt ze telkens onder de titel Oefening. Sommige van
deze oefeningen worden in de werkcolleges behandeld, de andere kun je bij
het studeren zelf maken. Ik kan niet genoeg benadrukken dat oefeningen het
allerbelangrijkste is van elke cursus fysica of wiskunde. Je beheerst immers
de stof pas echt indien je haar ook vlot in de praktijk kunt brengen bij het
oplossen van concrete problemen!

Naast deze tekst zijn er natuurlijk andere bronnen die nuttig kunnen zijn
bij uw studie. Zo is er bijvoorbeeld het boek Physics for Scientists and En-
gineers with Modern Physics door Douglas C. Giancoli en uitgegeven door
Pearson Education dat je sowieso moet aanschaffen voor de cursus “gol-
ven en elektromagnetisme” dat in het tweede semester door prof. Francis
Berghmans gedoceerd wordt. Op het internet vind je diverse andere teksten,
bijvoorbeeld https://www.hindawi.com/books/cm/. Een legendarisch stel
tekstboeken “algemene fysica” zijn de Feynman Lectures on Physics door
Richard P. Feynman (de nota’s werden door Robert B. Leighton en Matthew
Sands genomen), de lectures horen nu tot het publieke domein en zijn te-
rug te vinden op http://www.feynmanlectures.caltech.edu/. Dit boek
in drie volumes neemt je mee op een adembenemende reis doorheen de fy-
sica met talloze diepe en originele inzichten, verrassende voorbeelden, ... Het
wetenschappelijke niveau is echter hoog en bijgevolg niet direct geschikt als
een eerste cursus fysica. Niettemin kan dit boek door de ambitieuze student
als naslagwerk of aanvullende literatuur gebruikt worden.

Uiteindelijk nog wat technische informatie. Deze tekst werd gezet met
LATEX. Dit is het professionele tekstverwerkingssysteem voor wiskundige en
fysische toepassingen. Het is gratis beschikbaar. Een goede distributie voor
een MS Windows gebaseerde machine is b.v. MiKTeX dat je terugvindt op
http://www.miktex.org/. Ik kan de lezer aanraden zich tijdig vertrouwd
te maken met LATEX, het is immers het enige tekstverwerkingssysteem (in
feite is het een typesetting system) dat geschikt is voor wetenschappelijke
teksten met vele vergelijkingen. De meeste figuren werden gerealiseerd met
Adobe Illustrator 10. Sommige figuren werden als output van Mathematica
4.1 gegenereerd.

Het grootste deel van de figuren in deze tekst werden door de auteur zelf
gemaakt. Daar waar bestaande figuren gebruikt worden, wordt steeds de
bron vermeld (indien gekend). Figuren zonder bronvermelding horen norma-
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liter in het publieke domein.
Rest mij nog enkel de mensen te bedanken die mij op diverse wijzen ge-

holpen hebben bij het tot stand komen van zowel de cursus als deze tekst:
Prof. Dr. Eva Colebunders, Dr. Jan Heyninck, Prof. Dr. Steven Lowette,
Prof. Dr. Walter Troost en Prof. Dr. Irina Veretennicof. Eveneens dank
ik de studenten uit het eerste bachelor jaar 2005-2006 en 2006-2007 samen
met Dhr. Marc Borremans voor hun geduld, opbouwende kritieken en tal-
rijke opmerkingen en suggesties! Ik moet hier ook mijn leraars mechanica,
Prof. Dr. G. Robbrecht en Prof. Dr. R. Mertens van de universiteit Gent
danken. Naast dit is deze tekst eveneens bëınvloed door de syllabi van mijn
voorgangers hier aan de VUB, in het bijzonder de cursussen gedoceerd door
Prof. Dr. Jacques Lemonne en Prof. Dr. Franklin Lambert.

Alles in deze tekst kan en mag gedupliceerd en gedistribueerd worden
zolang er geen commerciële motieven meespelen.
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Hoofdstuk I

Inleiding

1 Wat is mechanica?

Zoeken we het woord mechanica op in de Van Dale, dan vinden we Mechanica,
v., onderdeel van de natuurkunde dat zich bezig houdt met het evenwicht
(statica) en de beweging (kinematica en dynamica) van lichamen. Met andere
woorden, in de mechanica bestudeert men de beweging van voorwerpen, zoals
stoffelijke punten en starre lichamen, en gaat men op zoek naar hoe de positie,
snelheid, versnelling, ... van deze voorwerpen veranderen in de tijd tengevolge
van de krachten die op de voorwerpen inwerken of die de voorwerpen op elkaar
uitoefenen.

Zoals de definitie uit de Van Dale reeds aangaf, onderscheidt men tradi-
tioneel drie deelgebieden binnen de mechanica:

• De statica: het onderdeel van de mechanica waarin het evenwicht van
materiële lichamen bestudeerd wordt.

• De kinematica: het onderdeel van de mechanica waarbinnen men de
beweging van materiële lichamen bestudeert zonder verder in te gaan
op de oorzaken ervan.

• De dynamica: het onderdeel van de mechanica waar men het verband
bestudeert tussen de kinematica, de eigenschappen van de materiële
lichamen die het mechanisch systeem vormen en de oorzaken van hun
beweging.

In deze cursus opteren we voor een organische aanpak en zullen we dit on-
derscheid niet zo strikt nemen. Niettemin zal de nadruk op de dynamica
liggen.

1
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Naargelang de eigenschappen van de mechanische systemen die men be-
studeert kan men nog verder een onderscheid maken tussen diverse disciplines
binnen de mechanica.

• De mechanica van het stoffelijk punt: de mechanica van één enkel mas-
sapunt.

• De mechanica van stelsels van punten: de mechanica van meerdere
massapunten.

• De mechanica van starre lichamen: de mechanica van onvervormbare
lichamen.

• De mechanica van vervormbare lichamen: elasticiteitsleer.

• De hydromechanica: de mechanica van vloeistoffen.

• De statistische mechanica: wanneer het aantal vrijheidsgraden in het
mechanisch probleem zeer groot wordt, dan vormt de statistische me-
chanica dikwijls het optimale kader om het probleem te bestuderen.

In deze cursus zullen we ons beperken tot de mechanica van één of meerdere
stoffelijke punten en een zeer korte inleiding tot de mechanica van starre
lichamen. De statistische mechanica – een buitengewoon boeiende en be-
langrijke tak van de fysica – zal (voor de fysici) uitvoerig aan bod komen in
het derde bachelor jaar.

Deze cursus vormt een inleiding tot de Newtoniaanse mechanica. Sinds
meer dan een eeuw weten fysici dat de Newtoniaanse mechanica slechts
een beperkte geldigheid heeft. Inderdaad, bestudeert men fenomenen die
zich op zeer kleine schaal afspelen (bv. atomaire processen), dan moet de
Newtoniaanse mechanica grondig geamendeerd worden en spreekt men van
kwantummechanica. Bestudeert men fysische systemen waarbij hoge ener-
gieën/snelheden betrokken zijn (bv. de beweging van deeltjes zoals muonen,
het muon is een zwaarder broertje van het elektron, die mee de kosmische
straling vormen), dan komt men in het toepassingsgebied van de speciale
relativiteitstheorie. Soms komt men in domeinen waar de fysica zich tezelf-
dertijd en bij hoge energieën en bij zeer kleine afstanden afspeelt (bv. bij
de studie van fysische verschijnselen opgewekt in deeltjesversnellers zoals de
LHC te CERN), dan wordt het referentiekader de relativistische kwantumvel-
dentheorie. Ten gevolge van het voorgaande, zou men zich kunnen afvragen
of het überhaupt wel zin heeft om nog Newtoniaanse mechanica te leren. Het
antwoord hierop is een volmondig ja! En wel hierom:
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• De Newtoniaanse mechanica geeft een uitstekende (lees: zeer accurate)
beschrijving van een enorme waaier aan fysische verschijnselen. Inder-
daad van de studie van mechanische systemen opgebouwd uit katrollen
en veertjes over het gedrag van afgeschoten projectielen tot en met de
studie van de beweging van planeten in ons zonnestelsel of sterren in
ons melkwegstelsel, dit alles kan met buitengewone precisie binnen het
kader van de Newtoniaanse mechanica gebeuren.

• Door de alledaagsheid van de verschijnselen die binnen de context
van de mechanica bestudeerd kunnen worden, bouwen we een fysische
intüıtie op die essentieel is om minder evidente fysische verschijnselen
te begrijpen.

• De Newtoniaanse mechanica introduceert begrippen en technieken die
onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van de kwantummechanica, de
speciale relativiteitstheorie en de relativistische kwantumveldentheorie.

Daarnaast vormt mechanica ook om andere redenen een uitstekend studie-
object.

• De mechanica vormt de perfecte arena om te leren een probleem te
identificeren en om vervolgens een strategie te ontwikkelen om het pro-
bleem dan ook effectief op te lossen. Het vermogen om snel de essentiële
aspecten van een probleem te herkennen en die dan efficiënt aan te pak-
ken is dan ook één van de belangrijkste kwaliteiten van een fysicus (en
een wiskundige).

• Mechanica is een uitstekend laboratorium om de meest diverse tech-
nieken die je in een eerder abstracte vorm in de wiskundige vakken
aanleert in praktische problemen toe te passen.

Deze cursus vormt de eerste inleiding tot de mechanica. In het tweede
bachelorjaar krijgt deze cursus een vervolg, namelijk de cursus analytische
mechanica. Daar zullen we twee, fysisch equivalente, formalismen ontwikke-
len (het Lagrange en het Hamilton formalisme) die niet enkel buitengewoon
elegant zijn maar eveneens bijzonder krachtig zodat het palet van bestu-
deerbare problemen veel breder wordt. Daarenboven zal dit formalisme ons
toelaten om zeer precieze definities te geven van noties zoals energie, impuls,
enz. Gezien de basiskennis wiskunde tegen dat moment – het tweede semes-
ter van het tweede bachelor jaar – behoorlijk aangegroeid zal zijn, zal dit
ons toelaten interessantere maar eveneens complexere problemen te bestude-
ren. Zo zullen we daar onder meer een grondige studie van de beweging van
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starre lichamen maken, we zullen de fascinerende wereld van symmetrieën en
constanten van de beweging ontdekken, ...

Tenslotte nog één opmerking. De lezer zou uit deze cursus de indruk kun-
nen krijgen dat mechanica een onderwerp is dat afgewerkt is. Niets is minder
waar. Tot op de dag van vandaag vormt de mechanica een bijzonder actief
onderzoeksgebied dat op de grens tussen de wiskunde en de fysica gelegen is.
Niet-lineaire systemen, chaotisch gedrag, stabiliteitsanalyses, integreerbare
systemen met een niet aftelbaar aantal vrijheidsgraden, ... zijn onderwerpen
waar nog steeds talloze boeiende problemen opgelost moeten worden.

Samenvatting 1 (Mechanica). Mechanica is dat onderdeel van de fysica dat
het evenwicht en de beweging van lichamen bestudeert.



2. DIMENSIES EN EENHEDEN 5

2 Dimensies en eenheden

Fysische grootheden die gemeten of geobserveerd worden hebben meestal een
dimensie. Uit alle dimensievolle grootheden moeten we een beperkt aantal
(3) basisdimensies kiezen. We kiezen als basisdimensies de tijd (afgekort:
T), de lengte (afgekort: L) en de massa (afgekort: M). Alle andere dimensies
kunnen hieruit afgeleid worden. Zo is bv. de dimensie van volume L3, dat
van een snelheid is gegeven door LT−1, dat van een versnelling is LT−2, dat
van een kracht M LT−2, enz. Het feit dat we net deze drie dimensies, tijd,
lengte en massa, als basisdimensies kiezen, is een internationale afspraak.

Naast dimensies hebben we ook eenheden. Eenheden zijn een kwestie van
definitie, ze leggen als het ware de streepjes op onze meetstokken vast. SI
(de afkorting van “Système International”) is het in 1960 ingevoerde interna-
tionale systeem van eenheden. Het werd op 20 mei 2019 grondig hervormd.
Het systeem is opgebouwd rond een aantal basiseenheden, die in combinatie
met elkaar afgeleide SI-eenheden vormen. Door deze samenhang wordt het
gebruik van constanten bij het omrekenen van bijvoorbeeld lengte, breedte
en hoogte naar oppervlakte en gewicht zo veel mogelijk beperkt. Het gebruik
van de SI-eenheden is binnen de Europese Unie wettelijk verplicht!

De eenheid van tijd is de seconde (afgekort: s). Eén seconde is gedefi-
nieerd als de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die
overeenkomt met de overgang tussen twee hyperfijne energieniveaus van de
grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 Kelvin.

De eenheid van lengte is de meter (afgekort: m). Eén meter is gelijk aan
de afstand die het licht in vacuüm aflegt in een tijdsinterval van 1/299 792
458 seconde. Anders gezegd, de lichtsnelheid in het vacuüm, traditioneel met
c genoteerd, is exact c = 299 792 458ms−1.

De eenheid van massa is de kilogram1 (afgekort: kg). In het SI sys-
teem wordt de kilogram gedefinieerd door een exacte waarde voor de con-
stante van Planck (die als dimensie M L2 T−1 heeft) voorop te stellen, nl.
h = 6, 62607015×1034 kg m2 s−1. Gezien we de seconde en de meter al gede-
finieerd hadden kan hieruit de kilogram gehaald worden2. De constante van
Planck is een centrale grootheid in de kwantummechanica zoals jullie in het
tweede en derde bachelor jaar zullen zien.

Naast deze basiseenheden zijn er nog vier andere basiseenheden gedefini-

1Volgens de Van Dale is “kilogram” een onzijdig woord dat niet enkel met “het” kan
aangeduid worden, maar eveneens met het meer gebruikte “de”.

2Men kan uiterst precies massa’s meten met een “wattbalans” (ook wel “Kibblebalans”
genoemd). De waarde van de constante van Planck speelt een centrale rol om hiermee een
massa te meten.
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eerd. De eenheid van stroomsterkte is de ampère (afgekort: A), de eenheid
van temperatuur is de kelvin (afgekort: K), de eenheid van hoeveelheid ma-
terie is de mol (wordt niet afgekort) en de eenheid van lichtintensiteit is de
candela (afgekort: cd). Geen van deze eenheden zullen een rol spelen in deze
cursus maar zullen wel frequent in andere vakken voorkomen3

Daarnaast hebben we ook de SI-voorvoegsels of prefixen die gegeven wor-
den in tabel (I.1). De kilogram is de enige basiseenheid met een SI-prefix.
De gram is bijgevolg een afgeleide eenheid.

Verdere informatie kan men vinden bij het “Bureau International des
Poids et Mesures” op https://www.bipm.org/en/measurement-units/ .

Intermezzo 1 (Alternatieve eenheden). Hoewel het gebruik van SI eenhe-
den wettelijk verplicht is, wordt daar in het dagelijkse leven van een fysi-
cus dikwijls tegen gezondigd. Welbekend is de situatie in het elektromagne-
tisme waar een groot deel van de onderzoekers (vooral dan degenen die zich
met elementaire deeltjesfysica of kosmologie bezig houden) van Gaussische
of Heaviside-Lorentz eenheden gebruik maken in plaats van de SI eenheden
(we komen hierop terug in de cursus analytische mechanica). Op diverse
plaatsen gebruikt men nog steeds cgs eenheden waar de eenheden voor lengte,
massa en tijd, de centimeter, de gram en de seconde zijn. Binnen de ster-
renkunde worden frequent niet-standaard eenheden voor afstand (lengte) ge-
bruikt zoals een astronomische eenheid (1 AU ' 150× 109m), een lichtjaar
(1 ly ' 9, 5 × 1015m) of een parsec (1 pc ' 3, 1 × 1016m. Eén van de
meest gebruikte niet-SI-eenheid is de angström, afgekort tot Å. We hebben
1 Å = 10−10m = 0, 1nm. Het wordt vooral in atoom- en molecuulfysica ge-
bruikt gezien 1 Å de typische grootte is van atomen en moleculen (een wa-
terstofmolecule H2 meet ongeveer 1, 5 Å). Het gebruik van de angström wordt
heel sterk ontmoedigd door BIPM! De houding van de auteur is eerder prag-
matisch (vele van zijn collega’s aan de VUB volgen hem daar absoluut niet
in!): een eenheid is en blijft een afspraak, in sommige situaties moet men
flexibel kunnen zijn. In feite bezorgen de microscopische wetten van de fy-

3Voor de volledigheid de definities van deze eenheden. De ampère wordt gedefi-
nieerd door een exacte waarde voor de elementaire elektrische lading aan te nemen:
e = 1, 602176634 × 10−19As. De kelvin word gedefinieerd door een exacte waarde voor
de constante van Boltzmann (die een cruciale rol in jullie cursussen thermodynamica en
statistische fysica zal spelen) voorop te stellen: k = 1, 380649×10−23 kgm2 s−2K−1. Een
mol materiaal bevat exact 6, 02214076 × 1023 eenheden. M.a.w. het getal van Avogrado
wordt exact gedefinieerd: NA = 6, 02214076×1023 mol−1. De candela is de lichtsterkte, in
een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie
van 540 × 1012 Hertz uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 watt
per steradiaal is.

https://www.bipm.org/en/measurement-units/
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sica ons drie “natuurlijke” dimensies en eenheden: de snelheid LT−1 met als
eenheid de lichtsnelheid c in het vacuüm, de actie M L2 T−1 met als eenheid
de constante van Planck h en uiteindelijk L3M−1 T−2 met als eenheid de
constante van Newton GN . Hierboven zagen we al dat het SI stelsel effectief
c en h als basiseenheden hanteert. Het vervangen van de SI definitie voor de
seconde door een vaste waarde voorop te stellen voor de constante van New-
ton GN (die zoals we in hoofdstuk V.3 zullen zien een centrale rol speelt bij de
beschrijving van de zwaartekracht) is echter niet realistisch gezien de zwaar-
tekracht onwaarschijnlijk zwak is (zie hoofdstuk V.4) wat precisie metingen
van fenomenen waar de zwaartekracht een rol in speelt uitermate moeilijk
maakt.

Oefening 1 (Eenheden en dimensies). Hieronder zul je veel gebruikte groot-
heden omzetten in SI eenheden.

• Wat is de dimensie van een massadichtheid? Wat is de eenheid (SI)
van massadichtheid?

• Hoeveel seconden telt een dag? Hoeveel seconden telt een jaar?

• Een wagen rijdt 100 km per uur. Wat is zijn snelheid in fundamentele
SI eenheden?

• De aarde maakt één omwenteling om haar as per etmaal. Wat is de
hoeksnelheid van de aarde? Merk op dat de dimensie van een hoeksnel-
heid T−1 is en dat hoeken dimensieloos zijn, een volledige omwenteling
correspondeert met 2π (radialen).

Oefening 2 (Alternatieve eenheden). Neem voor de lichtsnelheid c = 300×
106ms−1, de constante van Planck ~ = 1, 05× 10−34 kg m2 s−1 en Newton’s
constante GN = 6, 67×10−11m3 kg−1 s−2. Wat zijn de “natuurlijke” lengte-,
tijds- en massa-eenheden (uitgedrukt in m, s en kg) die hieruit opgebouwd
kunnen worden?

Het maken van een dimensionele analyse van je resultaten is dikwijls een
uitstekende check! Inderdaad, stel dat je een snelheid moet berekenen, maar
je uitkomst heeft als dimensie LT−2, een versnelling met andere woorden,
dan weet je zeker dat je ergens een fout gemaakt hebt. Een gouden raad dus:
welke berekening je ook maakt, ga na het beëindigen ervan na of de dimensie
van je resultaat klopt met hetgeen je verwachtte. Verder kan een dimensi-
onele analyse je dikwijls al heel wat a priori informatie geven over het te
verwachten resultaat, en dit quasi zonder rekenwerk. Dit wordt gëıllustreerd
in het volgende voorbeeld.
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Voorbeeld 1. Beschouw een slinger bestaande uit een massaloze, onuitrek-
bare draad met lengte ` waaraan een puntmassa met massa m bevestigd is.
Wrijving wordt verwaarloosd. We nemen het massapunt vast, laten de slin-
ger een uitwijkingshoek θ0 maken en laten het vervolgens los zonder het een
beginsnelheid te geven. Heb je enig idee van wat de periode van de slinger
zou kunnen zijn?

`̀

mm

µµ

Figuur I.1: Een slinger bestaande uit een massaloos, onuitrekbaar touw met
lengte `, met daaraan opgehangen een punt met massa m. De (dimensie-
loze) uitwijkingshoek wordt met θ genoteerd. De enige andere dimensievolle
parameter in het probleem is de valvernelling g.

De periode P is de tijd die nodig is voor het massapunt om terug te keren
naar zijn beginpositie. De dimensie van de periode is dus T . In dit probleem
hebben we de volgende dimensievolle grootheden die een rol spelen:

• De massa m van het punt. Dimensie: M .

• De lengte ` van de slinger. Dimensie: L.

• De valversnelling g, die zoals we ietwat verder zullen zien, in goede be-
nadering het effect van de zwaartekracht in rekening brengt. Dimensie:
LT−2.

We moeten noodzakelijkerwijs hebben dat

P ∝ ma `b gc, met a, b, c ∈ R. (I.1)

De dimensie van het rechterlid is Ma Lb+c T−2c en dat van het linkerlid is T .
We krijgen dus onmiddellijk dat a = 0, b = 1/2 en c = −1/2. Zo wordt de
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periode van de slinger dan,

P ∝

√
`

g
. (I.2)

De (dimensieloze) evenredigheidsconstante kunnen we weliswaar niet beko-
men zonder het vraagstuk expliciet op te lossen4, maar we hebben wel – en
dit essentieel zonder rekenwerk – gevonden hoe de periode van de dimensie-
volle parameters in het vraagstuk afhangt.

10n voorvoegsel symbool naam

1024 yotta Y quadriljoen
1021 zetta Z triljard
1018 exa E triljoen
1015 peta P biljard
1012 tera T biljoen
109 giga G miljard
106 mega M miljoen
103 kilo k duizend
102 hecto h honderd
101 deca da tien

10−1 deci d tiende
10−2 centi c honderdste
10−3 milli m duizendste
10−6 micro µ miljoenste
10−9 nano n miljardste
10−12 pico p biljoenste
10−15 femto f biljardste
10−18 atto a triljoenste
10−21 zepto z triljardste
10−24 yocto y quadriljoenste

Tabel I.1: De SI-voorvoegsels

Nog een opmerking over getallen in de fysica. Het heeft absoluut geen zin
om over een groot of klein dimensievol getal te praten. Inderdaad, 0, 0001 km

4Later zullen we zien dat in de benadering dat de slinger slechts kleine schomme-
lingen uitvoert, m.a.w. θ blijft relatief klein, P ≈ 2π

√
`/g. Zonder deze benadering

krijgt men een evenredigheidsconstante die amplitude afhankelijk is (ze is functie van θ0):
P = 2π

√
`/g(1 + θ20/16 +O(θ40)). Zie intermezzo 8.
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is ogenschijnlijk een klein getal, terwijl 100.000µm dan weer een groot getal
lijkt. In werkelijkheid hebben we echter dat 0, 0001 km = 100.000µm! Uit-
spraken over de grootte van getallen heeft enkel zin wanneer we dimensieloze
getallen beschouwen. Inderdaad, een afstand van 5 km is klein ten opzichte
van de afstand tussen de aarde en de maan die gemiddeld 384.403 km be-
draagt, we hebben immers,

5 km

384.403 km
≈ 0, 00013� 1. (I.3)

Voorbeeld 2 (Kleine getallen/effecten). Wanneer men de invloed van de
aardrotatie op de beweging van voorwerpen bestudeert, dan stelt men dikwijls
verkeerdelijk dat deze effecten klein zijn omdat de hoeksnelheid van de aarde
klein is. De hoeksnelheid van de aarde is 2π/(24h) ≈ 73× 10−6s−1, dus een
dimensievolle grootheid. Om een dimensieloze grootheid te krijgen moeten
we de hoeksnelheid van de aarde vermenigvuldigen met een grootheid die de
dimensie van een tijd heeft. Dat kan bv. de tijdsspanne zijn gedurende dewelke
het fysisch fenomeen plaatsgrijpt of geobserveerd wordt.

Bekijken we even een concreet voorbeeld. We nemen een krijtje en la-
ten deze los – zonder het krijtje een beginsnelheid te geven – op 100m bo-
ven de campus. Heel binnenkort zullen we leren hoe we de valtijd kunnen
uitrekenen (zonder rekening te houden met de aardrotatie). Het resultaat
zal ongeveer 4, 5 s zijn. We kunnen dus een dimensieloos getal construeren
door de hoeksnelheid van de aarde ( 73 × 10−6s−1) te vermenigvuldigen met
de periode gedurende dewelke het fysisch verschijnsel plaats heeft (de val-
tijd: 4, 5 s) en we bekomen 0, 00033, voorwaar een klein getal. Dit laat ons
toe om een schatting te maken van het effect dat we kunnen verwachten:
0, 00033×100 m = 0, 033m. We schatten dus dat het effect van de aardrota-
tie op de val van ons krijtje iets van de orde van enkele centimeters zal zijn.
Later zullen we dit vraagstuk in detail bestuderen en we zullen vinden dat de
aardrotatie voor een oostwaartse afwijking zorgt die ongeveer 2, 2 cos(λ) cm
(waarin λ de geografische breedte5 is van de plaats waar we het krijtje la-
ten vallen). Onze schatting reproduceert dus de grootteorde van het effect op
correcte wijze en dit opnieuw met een minimale hoeveelheid rekenwerk!

Tot slot nog een allerlaatste opmerking. Hebben we een niet-lineaire
functie van haar argumenten zoals lnx, sinx, ex, ... dan is het evident dat
het argument x van de functie dimensieloos moet zijn!

5De geografische coördinaten van de VUB – meer precies, rotule 5. tussen gebouwen
F en G – zijn: 50◦ 49′ 17′′ NB en 4◦ 23′ 48′′ OL. Hier bestaat één graad uit 60 minuten en
één minuut uit 60 secondes.
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Samenvatting 2 (Dimensies en eenheden). In de mechanica kiest men lengte,
tijd en massa als basis dimensies. De eenheden werden in internationale sa-
menspraak vastgelegd en zijn de meter voor lengte, de seconde voor tijd en
de kilogram voor massa.



12 HOOFDSTUK I. INLEIDING



Hoofdstuk II

Mechanica in één dimensie

Vooraleer de realistische situatie te behandelen waarbij één of meerdere deel-
tjes al dan niet gecompliceerde bewegingen uitvoeren in de volledige drie-
dimensionale ruimte, is het zeer nuttig om eerst het één-dimensionale geval
te bekijken. Hierbij bestuderen we de beweging van één of meerdere mas-
sapunten op een rechte, een één-dimensionale ruimte dus. Veel belangrijke
concepten komen hier al te voorschijn en dat terwijl zowel de visualisatie
van problemen als de technische aspecten significant eenvoudiger zijn. Als
initiële aanname stellen we doorheen deze cursus dat er een universele tijd
is. Met andere woorden, wanneer twee waarnemers elkaar ontmoeten en hun
horloges gelijk zetten, dan blijven de klokken gelijk lopen ongeacht de han-
delingen van de waarnemers1. Verder veronderstellen we dat mechanische
grootheden zoals positie, snelheid, energie, enz. in principe met oneindige
nauwkeurigheid gemeten kunnen worden2.

1 Positie, snelheid, versnelling en impuls van

een deeltje

1.1 Positie

We observeren een deeltje met massa m dat op een rechte beweegt. Als
waarnemer hebben we een referentiestelsel nodig. We kiezen een oorsprong
o en een basisvector ~ op die rechte (die we van nu af de x-as noemen). Je
kan de basisvector zien als de “eenheid” of het “streepje” op onze maatstok.

1Dit is precies een aanname die binnen het kader van de speciale relativiteitstheorie
versoepeld zal worden.

2Dit zal niet meer waar zijn in de kwantummechanica.

13
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oo

oo

x-asx-as

x-asx-as

~|~|

~x = x~|~x = x~|

Figuur II.1: Bovenaan: de x-as met de oorsprong o en de basisvector ~.
Onderaan: een plaatsvector ~x = x~.

De positie van het deeltje wordt gegeven door de plaatsvector ~x = x~. We
noemen x de coördinaat van het deeltje. Op een gegeven tijdstip t1 bevindt
het deeltje zich op de plaats met coördinaat x(t1), op het tijdstip t2 op de
plaats met coördinaat x(t2), enz. Kennen we de positie van het deeltje op
elk tijdstip, met andere woorden hebben we x expliciet als functie van de tijd
t, x(t), dan is de beweging van het deeltje volledig gekend. Een voorbeeld
hiervan vind je in figuur (II.2). Zolang we ons tot de één-dimensionale situatie
beperken, gebruiken we de coördinaat x(t) in plaats van de plaatsvector ~x(t).
Het is natuurlijk triviaal om van de ene naar de andere over te gaan.

x(t1)x(t1)

x(t2)x(t2)

x(t)x(t)

t1t1 t2t2 t-ast-as

x-asx-as

Figuur II.2: De grafiek van x(t).
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1.2 Snelheid

Stel dat we de positie van een deeltje op een tijdstip t kennen, namelijk
x(t). Op een later tijdstip t + ∆t bevindt het deeltje zich in x(t + ∆t).
De gemiddelde snelheid van het deeltje, vgem, gedurende dat tijdsinterval is
gedefinieerd door,

vgem ≡
x(t+ ∆t)− x(t)

∆t
. (II.1)

De ogenblikkelijke snelheid of kortweg snelheid, v(t), bekomen we door ∆t
infinitesimaal te nemen3,

v(t) ≡ lim
∆t→0

x(t+ ∆t)− x(t)

∆t

=
d x(t)

d t
≡ ẋ(t) . (II.2)

De snelheid meet dus de verandering van positie van het deeltje per tijdseen-
heid.

Oefening 3. Een wandelaar gooit een steen in een ravijn. Twee seconden
nadat hij de steen in de rivier beneden ziet vallen, hoort hij de plons. Hoe
diep is de put? De snelheid van het geluid is ongeveer 300ms−1, een miljoen
maal kleiner dan dat van het licht.

Oefening 4. Gebruik de definitie in vgl. (II.2).

• De snelheid van een massapunt is reëel en kan zowel positief als negatief
zijn. Wat is de betekenis van het teken?

• Wat is de snelheid van het deeltje waarvan de grafiek in (II.3) afgebeeld
wordt op het tijdstip t = t1?

• Op t = t0 en t = t2 is x = 0. Bestudeer de grafiek in fig. (II.3), wat
kun je zeggen over de snelheid in die punten?

Kennen we de snelheid van het deeltje als functie van de tijd, dan kunnen
we hieruit de positie van het deeltje op een additieve constante na bepalen.
Inderdaad, we hebben,

x(t) =

∫
dt v(t) + constante, (II.3)

3Hebben we een functie van de tijd f(t), dan zullen we dikwijls de afgeleide naar de tijd
van die functie aanduiden met een punt boven de functie: ḟ(t) ≡ df(t)/dt. Analoog zal
een tweede orde afgeleide naar de tijd van die functie aangeduid worden met twee punten
boven de functie: f̈(t) ≡ d2f(t)/dt2.
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x-asx-as

x(t)x(t)

t-ast-ast1t1

x(t1)x(t )

t2t2t0t0

Figuur II.3: De grafiek van een beweging met in x(t1) een keerpunt.

dat de vergelijking

dx(t)

dt
= v(t) , (II.4)

oplost. De integratie constante kan vastgelegd worden door een rand- of
beginvoorwaarde te specificeren. Kennen we bv. de positie van het deeltje
op één welbepaald tijdstip, zeg op t = 0 hebben we x(t = 0) = x0 met x0

gegeven, dan krijgen we dat,∫ t

0

dt′
dx(t′)

dt′
=

∫ t

0

dt′ v(t′) , (II.5)

of nog,

x(t)− x(0) =

∫ t

0

dt′ v(t′) , (II.6)

of nog,

x(t) = x0 +

∫ t

0

dt′ v(t′) . (II.7)

Men verifieert gemakkelijk dat x(t) in vgl. (II.7) aan (II.4) voldoet en dat
x(0) = x0. Een voorbeeld is een deeltje dat met een constante snelheid v0

beweegt,

dx

dt
= v0 , (II.8)
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met als beginvoorwaarde x(t = 0) = x0. We krijgen dan,∫ t

0

dt′
dx(t′)

dt′
=

∫ t

0

dt′ v0 , (II.9)

wat,

x(t) = x0 + v0 t , (II.10)

oplevert, een eenparige beweging.

Dikwijls wordt de snelheid impliciet gedefinieerd, bv.,

dx(t)

dt
= `− γ x(t) , (II.11)

met `, γ ∈ R en `, γ > 0 en met de beginvoorwaarde x(t = 0) = 0. We kun-
nen dit niet zomaar integreren gezien x(t) in het rechterlid niet gekend is.
Vgl. (II.11) is een differentiaal vergelijking. In de fysica worden natuurwetten
zeer dikwijls in de vorm van differentiaalvergelijkingen geformuleerd. Hoewel
differentiaalvergelijkingen pas ten gronde tijdens het tweede semester in de
cursus analyse bestudeerd zullen worden, zullen we in deze cursus toch al
enkele zeer eenvoudige differentiaalvergelijkingen invoeren. Enkele basisbe-
grippen zullen ook al tijdens het eerste semester in de module “Wiskundige
vaardigheden voor fysici” binnen het “Seminarie Actuele Wetenschappen en
Samenleving” aan bod komen.

Keren we nu terug naar de vergelijking (II.11). Deze kan eenvoudig
gëınterpreteerd worden. Op t = 0 is x = 0 en krijgen we dus op dat moment
uit vergelijking (II.11) voor de snelheid ẋ = `: het deeltje beweegt op dat
moment met een constante positieve snelheid ` en x zal dus toenemen (zie
vgl. (II.11). Bijgevolg zal de snelheid, ` − γx, steeds meer afnemen tot ze
uiteindelijk nul wordt en het deeltje zal stilstaan op de positie x = `/γ. Deze
redenering leert ons echter niet wanneer dat zal gebeuren. Om dit te weten
moeten we de vergelijking expliciet oplossen. De oplossing is,

x(t) =
`

γ

(
1− e−γ t

)
. (II.12)

Later zullen we zien hoe we aan deze oplossing komen maar de lezer kan er
zich zelf van vergewissen dat deze uitdrukking inderdaad vgl. (II.11) oplost
en aan de beginvoorwaarde x(t = 0) = 0 voldoet. We zien nu ook dat pas op
t = +∞ het deeltje de positie x = `/γ bereikt.
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Intermezzo 2 (Lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde). Soms
word je geconfronteerd met een uitdrukking voor de snelheid die niet enkel
expliciet van t afhangt, maar eveneens van x(t). Met andere woorden, je
wordt geconfronteerd met een vergelijking van de vorm,

d x(t)

dt
= v(t, x(t)) . (II.13)

Dit is een eerste orde (de eerste orde afgeleide van de onbekende functie x(t)
is de hoogste afgeleide die in de vergelijking optreedt) differentiaal vergelijking
in x(t). Laten we ons hier beperken tot de studie van het lineaire geval, dit
wilt zeggen dat x(t) hoogstens lineair voorkomt. De meest algemene lineaire
eerste orde differentiaalvergelijking in x(t) is gegeven door,

ẋ(t) = f(t)x(t) + g(t) , (II.14)

met f(t) en g(t) twee willekeurige reële functies. We nemen als randvoor-
waarde dat x(t = t0) = x0. Indien g(t) 6= 0 dan is dit een niet-homogene
differentiaalvergelijking: als x(t) een oplossing is, dan is b x(t) met b ∈ R en
constant geen oplossing. Stel dat we twee oplossingen van deze vergelijking
gevonden hebben, x1(t) en x2(t), en dat we het verschil van deze oplossingen
y(t) noemen,

y(t) ≡ x1(t)− x2(t) . (II.15)

Uit vgl. (II.14) volgt onmiddellijk dat y(t) de homogene – de vergelijking
is homogeen in y(t) of anders gezegd als y(t) de vergelijking oplost dan is
b y(t) met b ∈ R en constant eveneens een oplossing – differentiaalvergelijking
oplost,

ẏ(t) = f(t) y(t) . (II.16)

De algemene oplossing van de inhomogene vergelijking (II.14) is dus gegeven
door de som van de meest algemene oplossing van de homogene vergelijking
(II.16) met één particuliere oplossing van de inhomogene vergelijking. Deze
homogene vergelijking lossen we eenvoudig op. Inderdaad, uit vgl. (II.16)
volgt dat,

d ln(y(t))

d t
= f(t) , (II.17)

waar we van de elementaire afgeleide d lnx/dx = 1/x en de kettingregel
gebruik maakten. We kunnen dit onmiddellijk integreren en krijgen,

ln y(t) =

∫
dt′ f(t′) + constante , (II.18)
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of nog

y(t) = constante× e
∫
dt′ f(t′) . (II.19)

Zo wordt de oplossing van vgl. (II.14) met randvoorwaarde x(t = t0) = x0,

x(t) = xP (t) + x0 e
∫ t
t0
dt′ f(t′)

, (II.20)

waar de eerste term een particuliere oplossing van de niet homogene verge-
lijking (II.14) is met xP (t = t0) = 0. De tweede term werd in vgl. (II.19)
gegeven waarbij we de integratieconstante bepaalden door de randvoorwaarde
x(t = t0) = x0 op te leggen. Nu hebben we enkel nog een particuliere oplossing
xP (t) van de inhomogene vergelijking nodig. Men verifieert dat,

xP (t) = e
∫ t
t0
dt′f(t′)

∫ t

t0

dt′ g(t′)e
−

∫ t′
t0
dt′′f(t′′)

, (II.21)

de inhomogene vergelijking oplost en aan x(t = t0) = 0 voldoet. Combineren
we dit met vgl. (II.20) dan verkrijgen we de oplossing vergelijking (II.14) met
randvoorwaarde x(t = t0) = x0,

x(t) = x0 e
∫ t
t0
dt′f(t′)

(
1 +

1

x0

∫ t

t0

dt′ g(t′)e
−

∫ t′
t0
dt′′f(t′′)

)
. (II.22)

Oefening 5. Rutherford ontdekte dat de radioactiviteit van een instabiel iso-
toop recht evenredig is met het aantal atomen dat in het radioactief staal aan-
wezig is. Noteren we met N(t) het aantal atomen in het staal op een gegeven
tijdstip t, dan hebben we volgens Rutherford,

dN(t)

d t
= −λN(t) . (II.23)

De positieve constante λ, λ ∈ R en λ > 0 noemt men de vervalconstante.
Hoe groter λ, hoe sneller het isotoop vervalt. Wat is de halveringstijd van
het isotoop, dit is de tijd die nodig is opdat de helft van een staal radioactief
vervallen is?

Stel nu dat er – wegens een niet nader gespecificeerde externe oorzaak –
voortdurend aan een constant tempo van h, h ∈ R en 0 < h < λN0/2, ato-
men per tijdseenheid radioactieve atomen bijgeproduceerd worden. Overtuig
u ervan dat de evolutievergelijking nu gegeven wordt door,

dN(t)

d t
= h− λN(t) . (II.24)

Wat wordt de halveringstijd nu?
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1.3 Versnelling

De versnelling, a(t), van het deeltje is de verandering van de snelheid per
tijdseenheid,

a(t) ≡ d v(t)

d t
= v̇(t) =

d2x(t)

d t2
≡ ẍ(t) . (II.25)

Kennen we de versnelling van het deeltje als functie van de tijd, dan kan
men hieruit de snelheid van het deeltje op een additieve constante na bepalen.
Net als daarnet krijgen we nu,

v(t) =

∫
dt a(t) + constante , (II.26)

dat de differentiaalvergelijking

dv(t)

dt
= a(t) , (II.27)

oplost. Opnieuw leggen we de integratieconstante vast via een randvoor-
waarde. We zouden bv. kunnen stellen dat op t = 0 de snelheid gekend is en
gegeven door v(t = 0) = v0. Zo krijgen we,∫ t

0

dt′
dv(t′)

dt′
=

∫ t

0

dt′ a(t′) , (II.28)

of

v(t)− v(0) =

∫ t

0

dt′ a(t′) , (II.29)

of nog,

v(t) = v0 +

∫ t

0

dt′ a(t′) . (II.30)

Opnieuw verifieert men dat v(t) in vgl. (II.30) aan (II.27) voldoet en dat
v(0) = v0.

Het is nu duidelijk dat kennis van de versnelling, ons toelaat om de po-
sitie van het deeltje te bepalen als functie van de tijd door de tweede orde
differentiaalvergelijking,

d2x(t)

dt2
= a(t) , (II.31)



1. POSITIE, SNELHEID, VERSNELLING EN IMPULS 21

op te lossen. De oplossing is uniek op voorwaarde dat we twee randvoorwaar-
den opleggen. Kiezen we zoals hierboven x(t = 0) = x0 en ẋ(t = 0) = v0,
dan is de oplossing,

x(t) = x0 +

∫ t

0

dt′ v(t′)

= x0 +

∫ t

0

dt′

(
v0 +

∫ t′

0

dt′′ a(t′′)

)

= x0 + v0 t+

∫ t

0

dt′
∫ t′

0

dt′′ a(t′′) , (II.32)

waarbij we vgl. (II.7) en (II.30) gebruikten. De uitdrukking (II.32) voldoet
inderdaad aan zowel de differentiaalvergelijking (II.31) als aan de twee rand-
voorwaarden.

Voorbeeld 3 (Eenvoudige kinematica). We beschouwen een deeltje dat een
constante versnelling ondergaat, a(t) = g met g ∈ R en ġ = 0 4. Dit noemt
men soms een eenparig versnelde beweging. Verder nemen we de volgende
beginvoorwaarden: x(t = 0) = x0 en ẋ(t = 0) = v0. De snelheid wordt, zie
vgl. (II.30),

v(t) = v0 +

∫ t

0

dt′ g = v0 + g t . (II.33)

De snelheid neemt dus lineair toe met de tijd. Vervolgens krijgen we voor de
positie van het deeltje, zie vgl. (II.7),

x(t) = x0 +

∫ t

0

dt′ (v0 + g t′) = x0 + v0 t+
1

2
g t2 . (II.34)

De beweging wordt gëıllustreerd in fig. (II.4).
Merk op dat andere randvoorwaarden eveneens mogelijk zijn. Zo hadden

we b.v. kunnen stellen dat op t = 0, x(t = 0) = x0 en op t = t1 6= 0,
x(t = t1) = x1. Ga zelf na dat de oplossing dan gegeven is door,

x(t) = x0 +

(
x1 − x0

t1
− g

2
t1

)
t+

g

2
t2 . (II.35)

Oefening 6. Een loper vertrekt uit stilstand. Hij versnelt met een constante
versnelling van 2ms−2 tot hij een snelheid van 6ms−1 bereikt, vervolgens
loopt hij verder met deze snelheid. Van start tot finish loopt hij precies 60 s.
Welke afstand heeft hij bij aankomst afgelegd?

4Indien g > 0, dan hebben we een versnelde beweging. Is daarentegen g < 0 dan
hebben we een vertraagde beweging.
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Figuur II.4: De eenparig versnelde beweging behandeld in voorbeeld (3) met
x0 = 3m, v0 = 2ms−1, g = 32ms−2.

Oefening 7. Beschouw de situatie waarbij een wagen en een motorrijder in
dezelfde richting langs een rechte bewegen. De wagen rijdt met een constante
maar onbekende snelheid v0. Op t = 0 rijdt de motor op een gegeven afstand
d achter de wagen met dezelfde snelheid v0. Op dat moment begint de mo-
torrijder een constante versnelling. Wanneer de motorrijder ter hoogte van
de wagen komt stopt hij met versnellen en is zijn snelheid dubbel zo groot als
die van de wagen.

• Wanneer komt de motorrijder ter hoogte van de wagen?

• Wat was de beginsnelheid v0 van de wagen en de motor?

• Welke afstand heeft de motor afgelegd terwijl hij aan het versnellen
was?

Oefening 8. Een valschermspringer springt uit een vliegtuig en voert ge-
durende 4 s een vrije val uit met een constante versnelling van 9, 8ms−2.
Vervolgens opent hij zijn parachute en vanaf dan gaat zijn beweging verder
met een constante vertraging van 2ms−2. Hij komt neer op de grond 18, 2 s
na het openen van zijn valscherm.

• Met welke snelheid komt hij neer op de grond?

• Vanop welke hoogte sprong hij uit het vliegtuig?

Oefening 9. Een wagen vertrekt aan een kruispunt uit stilstand (x(t = 0) =
0). Als je weet dat de afgelegde weg gegeven is door,

x(t) = A t+B t3, (II.36)

met A en B reële constanten. Wat is dan de snelheid en versnelling van de
wagen op een gegeven tijdstip t.
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Oefening 10. Een deeltje beweegt met een constante versnelling in de x-
richting. We hebben x(t = 0) = 0. Op tijdstippen t1 en t2 bevindt het deeltje
zich respectievelijk in x1 en x2. Toon aan dat zijn versnelling door,

ẍ(t) = 2
x2t1 − x1t2
t1t2(t2 − t1)

, (II.37)

gegeven wordt.

Oefening 11. Een politiewagen rijdt met constante snelheid vp en wordt in-
gehaald door een bestelwagen met snelheid vb > vp. Eenmaal ter hoogte van
de politiewagen beseft de bestuurder van de bestelwagen dat hij te snel gaat
en hij begint te remmen met een constante vertraging a. Indien de politie-
wagen met constante snelheid blijft rijden, bereken dan de snelheid van de
bestelwagen wanneer deze op zijn beurt ingehaald wordt door de politiewagen.
Toon aan dat deze onafhankelijk is van a. Vanaf welke beginsnelheid vb zal
de bestelwagen stil staan vooraleer de politiewagen hem voorbij rijdt?

Waarschuwing: In reële toepassingen zal de situatie minder eenvoudig zijn
dan wat hierboven besproken werd. Inderdaad, de wetten van Newton zullen
ons toelaten om voor concrete problemen een expliciete uitdrukking te krij-
gen voor de versnelling. Ze zal echter meestal een niet-triviale functie zijn
niet enkel van de tijd, maar eveneens van de positie en de snelheid van het
deeltje. Met andere woorden, we zullen geconfronteerd worden met differen-
tiaalvergelijkingen van de vorm:

ẍ(t) = f(x(t), ẋ(t), t) , (II.38)

met f één of ander functioneel verband tussen x(t), ẋ(t) en t. Vgl. (II.38)
is een tweede orde differentiaal vergelijking die noch lineair noch homogeen
hoeft te zijn. Het probleem met dit type vergelijkingen is dat de algemene
oplossing niet gekend is. Men moet geval per geval bestuderen.

Voorbeeld 4 (Een eerste niet-triviale differentiaalvergelijking). We hebben
een systeem dat zodanig is dat de versnelling evenredig is met de snelheid.
Concreet,

ẍ(t) = −λ ẋ(t), met λ ∈ R en λ > 0 . (II.39)

Dus hoe groter de snelheid, hoe meer de versnelling “tegengewerkt” wordt. Dit
is een tweede orde (ze bevat ten hoogste de tweede afgeleide naar t), lineaire
(ze is lineair in de onbekende functie x(t)) en homogene (x(t) verschijnt op
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homogene wijze in de vergelijking, m.a.w. als x(t) een oplossing is, dan is
ook b x(t) met b ∈ R en b constant, een oplossing) differentiaalvergelijking
met constante coëfficiënten (de functies die x, ẋ en ẍ vermenigvuldigen zijn
constant). Gezien de vergelijking van de tweede orde is, verwachten we dat
de meest algemene oplossing van twee onbepaalde integratieconstanten zal
afhangen. Proberen we een oplossing van de vorm

x(t) ∝ eγt , (II.40)

met γ een constante, en stoppen we deze in de differentiaalvergelijking, dan
krijgen we,

γ2 + λγ = 0 . (II.41)

Anders gezegd, we hebben net onze differentiaalvergelijking ingeruild voor
een polynomiale (of algebräısche) vergelijking die heel wat eenvoudiger is.
Inderdaad, de vergelijking (II.41) heeft twee oplossingen of wortels,

γ1 = 0 en γ2 = −λ . (II.42)

We vinden dus onmiddellijk twee oplossingen: de constante functie en e−λ t.
Een weliswaar evidente maar zeer belangrijke eigenschap van homogene li-
neaire differentiaalvergelijkingen is dat indien je twee oplossingen hebt, elke
lineaire combinatie van die oplossingen opnieuw een oplossing is. De meest
algemene oplossing van de vergelijking is dus een lineaire combinatie van de
twee gevonden oplossingen,

x(t) = α + β e−λt , (II.43)

met α, β ∈ R twee integratieconstanten. Deze kunnen worden vast gelegd
door bv. te specificeren dat op t = 0, x(t = 0) = x0 en ẋ(t = 0) = v0.
Hiermee worden α en β bepaald en we krijgen de oplossing,

x(t) = x0 +
v0

λ

(
1− e−λ t

)
. (II.44)

De grafiek wordt weergegeven in fig. (II.5). We krijgen dus een beweging die
exponentieel – m.a.w. heel snel – gedempt wordt. Deze vergelijking komt bv. te
voorschijn wanneer men een deeltje bestudeert dat een rechtlijnige beweging
uitvoert en dat enkel de invloed van wrijving ondergaat.
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Figuur II.5: De grafiek van de beweging gegeven door vgl. (II.44) met (in
arbitraire eenheden) λ = 1/4, x0 = 10 en v0 = 1/4.

Voorbeeld 5 (Een andere eenvoudige differentiaalvergelijking). We beschou-
wen een deeltje dat een versnelling ondergaat die gegeven wordt door,

a(t) = ẍ(t) = −ω2x(t) , (II.45)

met ω ∈ R en ω > 0. Men merkt op dat naarmate de verplaatsing ten
opzichte van de oorsprong, x, groeit, de versnelling afneemt. Opnieuw pro-
beren we een oplossing van de vorm x(t) ∝ eλ t en we vinden de polynomiale
vergelijking,

λ2 = −ω2 , (II.46)

die twee wortels heeft,

λ1 = +i ω, λ2 = −i ω . (II.47)

De meest algemene oplossing van de vergelijking is een lineaire combinatie
(met complexe coëficiënten deze keer) van de twee gevonden oplossingen, eiω t

en e−iω t die zodanig is dat x(t) reëel is, x(t)∗ = x(t),

x(t) = c eiω t + c∗e−iω t , (II.48)

met c ∈ C. Deze vergelijking heeft één complexe integratie constante c, wat
dus equivalent is met twee reële integratieconstanten (het reële en het imagi-
naire gedeelte van c). We zullen nu gebruik maken van enkele eigenschappen
van complexe getallen om de oplossing verder te herschrijven.
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Gegeven een complex getal, z ∈ C. We kunnen het reële, α, en imaginaire
gedeelte, β, expliciet gaan schrijven:

z = α + i β, α, β ∈ R . (II.49)

Dit kan ook nog anders geschreven worden,

z = r ei θ, r ∈ R, r ≥ 0, θ ∈ [0, 2π[ , (II.50)

met

r =
√
α2 + β2, tan θ =

β

α
. (II.51)

Uiteindelijk kunnen we dit ook nog herschrijven als,

z = r (cos θ + i sin θ) , (II.52)

waar we gebruik maakten van Euler’s vergelijking,

ei θ = cos θ + i sin θ , (II.53)

of equivalent,

cos θ =
eiθ + e−iθ

2
, sin θ =

eiθ − e−iθ

2i
. (II.54)

Keren we nu terug naar de uitdrukking voor de oplossing in vgl. (II.48).
Gebruik makend van het bovenstaande kunnen we dit nog herschrijven als,

x(t) = A cos(ωt) +B sin(ωt) , (II.55)

met A ,B ∈ R en,

A = c+ c∗, B = i(c− c∗) . (II.56)

Maken we gebruik van,

cos(φ1 + φ2) = cosφ1 cosφ2 − sinφ1 sinφ2 , (II.57)

om vgl. (II.55) om te schrijven tot,

x(t) = D cos(ωt+ φ) . (II.58)
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Figuur II.6: De grafiek van de beweging gegeven door vgl. (II.59) met in
arbitraire eenheden ω = 3 en x0 = 2.

De amplitude D =
√
A2 +B2 en de fasehoek φ, tan φ = −B/A, zijn twee

integratieconstanten. Nemen we bv. als beginvoorwaarden, x(t = 0) = x0 en
ẋ(t = 0) = 0, dan is de oplossing uniek bepaald,

x(t) = x0 cos (ωt) . (II.59)

De grafiek wordt in (II.6) afgebeeld. Dit type voorbeeld zal dikwijls ver-
schijnen. De beweging correspondeert b.v. met deze van een slinger (in de
benadering dat de uitwijkingshoek klein is) of met de beweging op een rechte
van een deeltje dat verbonden is met een veer.

Intermezzo 3 (Een klasse van eenvoudige differentiaalvergelijkingen). We
beschouwen nu de meest algemene lineaire homogene tweede orde differen-
tiaalvergelijking met constante coëfficiënten. Ze wordt gegeven door,

ẍ(t) + r ẋ(t) + s x(t) = 0 , (II.60)

met r, s ∈ R en constant. Gezien de vergelijking van de tweede orde is, ver-
wachten we twee onbepaalde integratieconstanten in de oplossing. We probe-
ren een oplossing van de vorm exp(γt) in vgl. (II.60) wat

γ2 + r γ + s = 0 , (II.61)

oplevert. Dit is een kwadratische vergelijking waarvan we de wortels onmid-
dellijk kunnen neerschrijven,

γ+ =
−r +

√
r2 − 4s

2
en γ− =

−r −
√
r2 − 4s

2
. (II.62)
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We veronderstellen eerst dat beide wortels verschillend van nul zijn, γ+ 6=
0 6= γ−. In dit geval kunnen we drie situaties onderscheiden.

• r2 > 4s
De meest algemene oplossing van vgl. (II.60) is een arbitraire lineaire
combinatie van exp(γ+t) en exp(γ−t),

x(t) = e−
r
2
t

(
a e+

√
r2−4s
2

t + b e−
√
r2−4s
2

t

)
, (II.63)

met a, b ∈ R en constant.

• r2 = 4s
In dit geval hebben we,

γ+ = γ− = −r
2
. (II.64)

Naast de oplossing exp(−r t/2) gaat men na dat t exp(−r t/2) eveneens
vgl. (II.60) oplost. De meest algemene oplossing is dan een willekeurige
lineaire combinatie van deze twee oplossingen,

x(t) = (a+ b t)e−
r
2
t , (II.65)

met a, b ∈ R en constant.

• r2 < 4s
In dit geval zijn de twee wortels complex en elkaars complex toegevoegde.
Inderdaad, we kunnen de twee wortels expliciet als de som van hun reële
gedeelte met i maal hun imaginaire gedeelte schrijven,

γ+ = −r
2

+ i

√
4s− r2

2
,

γ− = γ∗+ = −r
2
− i
√

4s− r2

2
. (II.66)

De meest algemene oplossing is nu een reële lineaire combinatie van de
twee oplossingen exp(γ+ t) en exp(γ∗+ t),

x(t) = e−
r
2
t

(
c e+i

√
4s−r2
2

t + c∗ e−i
√

4s−r2
2

t

)
, (II.67)

met c ∈ C en constant. Maken we gebruik van Euler’s vergelijking
exp(i θ) = cos θ + i sin θ, dan kunnen we de oplossing nog herschrijven
als,

x(t) = e−
r
2
t

(
a cos

(√4s− r2

2
t
)

+ b sin
(√4s− r2

2
t
))

, (II.68)
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met,

a = c+ c∗, b = i(c− c∗). (II.69)

Uiteindelijk kan dit nog geschreven worden als,

x(t) = Ae−
r
2
t cos

(√
4s− r2

2
t+ φ

)
, (II.70)

met,

A =
√
a2 + b2 , φ = − arctan

b

a
. (II.71)

Stel nu dat één van de wortels van vgl. (II.61) nul is en de andere ver-
schillend van nul. Dit kan enkel indien s = 0 en r 6= 0. We krijgen dus voor
de wortels van de vergelijking (II.61),

γ = 0 en γ = −r . (II.72)

De meest algemene oplossing wordt dan,

x(t) = a+ b e−r t , (II.73)

met a, b ∈ R constant.
Uiteindelijk hebben we dan nog het geval waarbij beide wortels nul zijn.

Dit kan enkel indien r = s = 0 is. De differentiaalvergelijking wordt dan
simpelweg ẍ(t) = 0, wat onmiddellijk opgelost kan worden,

x(t) = a+ b t , (II.74)

met a, b ∈ R constant.

Intermezzo 4 (Een eenvoudige inhomogene differentiaalvergelijking). We
beschouwen nu de eenvoudige niet-homogene differentiaalvergelijking,

ẍ(t) + r ẋ(t) + s x(t) = α , (II.75)

met r, s, α ∈ R constant. Hebben we twee oplossingen x1(t) en x2(t) van
vgl. (II.75), dan is hun verschil x1(t)− x2(t) een oplossing van de homogene
vergelijking (II.60). De algemene oplossing van vgl. (II.75) is dus de som van
de meest algemene oplossing van de homogene vergelijking (II.60) met één
particuliere oplossing van de inhomogene vergelijking (II.75). De algemene
oplossing van de homogene vergelijking werd in het voorgaande intermezzo
behandeld. We construeren nu nog een particuliere oplossing xP (t) van de
inhomogene vergelijking. We moeten drie gevallen onderscheiden,
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• s 6= 0
Dan hebben we dat,

xP (t) =
α

s
, (II.76)

een particuliere oplossing van (II.75) is.

• s = 0 en r 6= 0
Dan is,

xP (t) =
α

r
t , (II.77)

een particuliere oplossing van (II.75).

• r = s = 0
Dan hebben we,

xP (t) =
α

2
t2 , (II.78)

als particuliere oplossing van vgl. (II.75).
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Figuur II.7: De grafiek van de beweging gegeven door vgl. (II.81) met in
arbitraire eenheden λ = 1/2, ω = 1 en x0 = 1.

Voorbeeld 6 (Iets minder eenvoudige kinematica). Hier combineren we de
twee voorgaande voorbeelden. We beschouwen een deeltje dat een versnelling
ondergaat gegeven door,

a(t) = ẍ(t) = −λẋ(t)− ω2x(t) , (II.79)
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met λ, ω ∈ R en ω > λ/2 ≥ 0. De meest algemene oplossing van deze
vergelijking (zie intermezzo 3) is gegeven door,

x(t) = e−
λ
2
t

(
a cos(

√
ω2 − λ2

4
t) + b sin(

√
ω2 − λ2

4
t)

)
, (II.80)

met a en b twee reële integratie constanten die via randvoorwaarden bepaald
worden. Nemen we bijvoorbeeld als beginvoorwaarden dat x(t = 0) = x0 en
ẋ(t = 0) = −λx0/2, dan is de beweging uniek bepaald,

x(t) = x0 e
−λ

2
t cos(

√
ω2 − λ2

4
t) . (II.81)

Dit kan gëınterpreteerd worden als een periodische beweging met periode P =
2π/
√
ω2 − λ2/4, weliswaar met een tijdsafhankelijke amplitude die gegeven

wordt door x0 exp(−λt/2). We zien dat de amplitude exponentieel gedempt
wordt met de tijd, dit wordt gëıllustreerd in fig. (II.7). Later zullen we zien
dat de term −λẋ(t) in vgl. (II.79) typisch is als er wrijving in het mechanisch
probleem betrokken is.

Oefening 12 (Nog een oefening op differentiaalvergelijkingen). Gegeven zijn
λ, ω ∈ R en λ > 0, ω > 0.

1. Construeer en vergelijk de oplossingen van de twee differentiaalverge-
lijkingen,

ẍ(t) = −λ ẋ(t), en ẍ(t) = +λ ẋ(t) . (II.82)

2. Construeer en vergelijk de oplossingen van de twee differentiaalverge-
lijkingen,

ẍ(t) = −ω2 x(t), en ẍ(t) = +ω2 x(t) . (II.83)

Hint: naast de trigonometrische functies sinφ en cosφ,

sinφ =
ei φ − e−i φ

2i
, cosφ =

ei φ + e−i φ

2
, (II.84)

die o.a. aan cos2 φ + sin2 φ = 1, d sinφ/d φ = cosφ en d cosφ/d φ =
− sinφ voldoen, hebben we ook de hyperbolische functies sinhφ en coshφ,

sinhφ =
eφ − e−φ

2
, coshφ =

eφ + e−φ

2
. (II.85)
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Men gaat, gebruik makend van vgl. (II.85), na dat die o.a. aan cosh2 φ−
sinh2 φ = 1, d sinhφ/d φ = coshφ en d coshφ/d φ = sinhφ voldoen.
Vooraleer deze oefening te maken, vergelijk de tweede orde differentiaal
vergelijkingen waaraan de trigonometrische en de hyperbolische functies
voldoen. Teken ook eens de grafiek van de hyperbolische functies.

Oefening 13. Een voorwerp beweegt met een versnelling,

ẍ(t) = g

(
1− ẋ

v∗

)
, (II.86)

met g, v∗ ∈ R constant. Bepaal positie en snelheid van het deeltje indien
x(t = 0) = 0 en ẋ(t = 0) = 0. Hoe kun je v∗ interpreteren? Teken een
grafiek die de snelheid als functie van de tijd voorstelt.

Oefening 14. Beschouw een hagelbol met doorsnede S. De totale kracht die
tijdens haar val uitgeoefend wordt is de som van de zwaartekracht, fg = −mg,
met de (turbulente) wrijvingskracht Fw = k S ẋ2, k ∈ R constant. Bepaal de
limietsnelheid van de bol.

Oefening 15. Een trein rijdt met constante snelheid v1 achter een tweede
trein die met constante snelheid v2 rijdt. v2 < v1. Op het moment dat de
eerste trein de tweede op een afstand d genaderd is begint hij af te remmen
met een constante vertraging a. Toon aan dat als,

• d > (v1−v2)2

2a
de treinen niet zullen botsen.

• d < (v1−v2)2

2a
de treinen zullen botsen.

1.4 Impuls

De laatste kinematische notie die we nog moeten invoeren is de impuls van
een deeltje, p(t). De impuls wordt gegeven door het product van de massa
van het deeltje met haar snelheid,

p(t) ≡ mv(t) = mẋ(t) . (II.87)

Samenvatting 3 (Kinematica). De kennis van de versnelling van een deeltje
als functie van zijn positie, zijn snelheid en de tijd laat ons toe om zowel de
positie als de snelheid van het deeltje op elk tijdstip uniek te bepalen mits
twee rand- of beginvoorwaarden gespecificeerd werden.
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2 De wetten van Newton

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de kennis van de snelheid ons toeliet
de positie van een deeltje als functie van de tijd uniek te bepalen mits er één
randvoorwaarde opgegeven werd. Analoog laat de kennis van de versnelling
ons toe om zowel de positie als de snelheid van een deeltje te bepalen, deze
maal zijn er twee randvoorwaarden nodig om de positie uniek te bepalen.
Het wonderbaarlijke is nu dat de wetten van Newton ons in staat stellen om
voor elk concreet mechanisch probleem de versnelling te bepalen. Met andere
woorden, Newton ontdekte dat de fundamentele wetten van de mechanica zo
zijn dat positie, snelheid en tijd onafhankelijke variabelen zijn. De versnelling
is echter een functie van deze!

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe diep dit resultaat is. Waarom is
het niet de snelheid die bepaald wordt, of de derde of de vierde afgeleide
naar de tijd van de positie? Nee, Newton stelt duidelijk (en correct) dat
het de tweede afgeleide naar de tijd van de positie – de versnelling dus – is
die een afhankelijke grootheid wordt. Een (indirect) inzicht in dit resultaat
zal moeten wachten tot de vakken op master niveau. Daar zullen we zien
dat we minstens de tweede orde afgeleide naar de tijd nodig hebben om
niet-triviale propagatie van signalen (via golven) te krijgen en om bepaalde
fundamentele symmetrieën van de fysica te realiseren. Hoger gaan dan de
tweede orde afgeleide naar de tijd zou dan ook weer heel bijzondere problemen
meebrengen (causaliteit kan dan in het gedrang komen).

2.1 De eerste wet van Newton en de beweging van een
vrij deeltje

We definiëren eerst een vrij of gëısoleerd deeltje. Een vrij deeltje is een deeltje
waar geen enkele externe invloed (of kracht) op uitgeoefend wordt. De eerste
wet van Newton zegt dan dat er altijd een referentie- of observatiestelsel
bestaat – dat men een inertieel referentiestelsel noemt – waarin een vrij (of
gëısoleerd) deeltje met constante impuls beweegt. Met andere woorden, de
impuls van een gëısoleerd deeltje in een intertieel referentiestelsel verandert
niet in de tijd,

d p(t)

d t
= ṗ(t) = 0 ⇒ p = constant . (II.88)
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Figuur II.8: Gedeelte van een portret door Kneller in 1702 van Isaac Newton
in (1643-1727), National Portrait Gallery, London.

Doorheen deze cursus veronderstellen we dat de massa van een deeltje niet
verandert in de tijd 5

ṁ =
dm

d t
= 0. (II.89)

In dit geval vereenvoudigt de eerste wet van Newton, vgl. (II.88), tot,

0 =
d p(t)

d t
=

d

d t
(mv(t)) =

dm

d t
v(t) +m

dv(t)

d t

= m
dv(t)

d t
= m

d2 x(t)

d t2
, (II.90)

waarbij we om de laatste lijn te bekomen gebruik maakten van vgl. (II.89).

Laat ons dit oplossen waarbij we stellen dat op t = 0, het deeltje zich op
positie x0 ≡ x(t = 0) bevindt en een snelheid v0 ≡ v(t = 0) heeft. De waarde
van het (constante) impuls is dan p = mv0. Uit vgl. (II.90) volgt dus dat,

d v(t)

d t
= 0 of v(t) is constant . (II.91)

5Dit is wel degelijk een veronderstelling dat het aantal bestudeerbare verschijnselen
beperkt. Denk bijvoorbeeld aan een opstijgende raket, tijdens haar vlucht vermindert
haar massa ten gevolge van het verbranden van haar brandstof.
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Die constante is natuurlijk gegeven door v0,

v(t) =
d x(t)

d t
= v0 . (II.92)

Een beweging met constante snelheid (die eventueel nul kan zijn, in dat geval
is het deeltje in rust) noemt men een éénparige beweging. Vgl. (II.92) en de
randvoorwaarde x(t = 0) = x0 stelt ons in staat om x(t) expliciet te bekomen,

x(t) = v0 t+ x0 . (II.93)

Figuur II.9: De voorpagina en een bladzijde van de Philosophiae Natura-
lis Principia Mathematica, kortweg de Principia, gepubliceerd door Isaac
Newton op 5 juli 1687. De Principia was een keerpunt in de geschiede-
nis van de fysica: niet enkel vormde ze op autoritaire wijze de basis van
de mechanica zoals we ze nu kennen, daarenboven wordt ze vaak ook ge-
zien als het begin van de moderne fysica (en zelfs van de moderne weten-
schap). (Bron: webstek van Trinity College, Cambridge University, UK.)
Een hoge resolutie gedigitaliseerde versie van Newton’s exemplaar van de
eerste druk (met aantekeningen van Newton!) kan teruggevonden worden op
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1.

Komen we nu terug op de notie van inertieel referentiestelsel. Een inertieel
referentiestelsel wordt gedefinieerd als zijnde een referentiestelsel waarin de
eerste wet van Newton geldig is. Anders gezegd, observeren we een deeltje
dat geen enkele externe invloed ondergaat, dan weten we dat we ons in een
inertieel referentiestelsel bevinden indien we de impuls van het deeltje als
constant waarnemen. Newton’s eerste wet garandeert het bestaan van zo
een referentiestelsel.

http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/1
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Om dit wat beter te begrijpen zullen we eerst nagaan onder welke voor-
waarde een referentiestelsel dat beweegt ten opzichte van een inertieel refe-
rentiestelsel, opnieuw een inertieel referentiestelsel is. Gegeven is dus een
(één-dimensionaal) inertieel referentiestelsel met oorsprong o, basisvector ~.
In dit stelsel observeren we een vrij deeltje met plaats vector ~x(t) = x(t)~,
waarvan volgens de eerste wet van Newton de coördinaat voldoet aan

ẍ(t) = 0 . (II.94)

We beschouwen nu hetzelfde deeltje vanuit een referentiesysteem dat beweegt
ten opzichte van het oorspronkelijke stelsel. De oorsprong van het bewegende
stelsel heeft ten opzichte van het inertiële stelsel een plaatsvector gegeven
door (zie fig. (II.10)),

~o ′ = o′(t)~ . (II.95)

De plaatsvector van het deeltje gezien vanuit het bewegend stelsel, ~x′(t), is
dus gegeven door,

~x ′(t) = ~x(t)− ~o ′(t) , (II.96)

of in termen van coördinaten,

x′(t) = x(t)− o′(t) . (II.97)

Nemen we hiervan de tweede afgeleide naar de tijd, dan krijgen we dat,

ẍ′(t) = ẍ(t)− ö′(t)
= −ö′(t) , (II.98)

waar we gebruik maakten van vgl. (II.94). Eisen we nu dat het bewegende
stelsel nog steeds een inertieel stelsel is, m.a.w. het vrije deeltje moet nog
steeds éénparig bewegen, ẍ′(t) = 0, dan vinden we dat noodzakelijkerwijs,

ö′(t) = 0 , (II.99)

moet gelden. Anders gezegd: hebben we twee inertiële referentiestelsels,
dan voeren deze een éénparige beweging uit ten opzichte van elkaar. Twee
inertiële referentiestelsels zijn dus ofwel in rust ten opzichte van elkaar, ofwel
bewegen ze met een constante snelheid ten opzichte van elkaar.

Dit had intüıtief al duidelijk moeten zijn. Een vrij deeltje (met constante
massa) beweegt immers met een constante snelheid in een inertieel referen-
tiestelsel. Gezien vanuit een ander inertieel referentiestelsel beweegt het vrije
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deeltje nog steeds met een constante – niet noodzakelijk dezelfde – snelheid.
Dit kan enkel indien beide referentiestelsels met een constante snelheid ten
opzichte van elkaar bewegen. Een direct gevolg van dit is dat gegeven een
vrij deeltje, we altijd een inertieel referentiestelsel kunnen vinden waarin het
vrij deeltje in rust is.

oo oo¶¶
¶¶ ¶¶

~x~x

~x~x~o~o

Figuur II.10: De plaatsvector van éénzelfde deeltje ten opzichte van twee
referentiestelsels. Ten opzichte van het referentiestelsel met oorsprong o heb-
ben we dat ~x de plaatsvector is. Ten opzichte van het referentiestelsel met
oorsprong o′ is de plaatsvector ~x′. Als de plaatsvector van o′ ten opzichte
van o door ~o ′ gegeven is, dan hebben we dat ~x = ~o ′ + ~x′ of nog ~x′ = ~x− ~o ′.

Nu weten we wel hoe inertiële referentiestelsels ten opzichte van elkaar
bewegen (éénparig), maar daarmee weten we nog niet hoe één gëısoleerd iner-
tieel referentiestelsel gekarakteriseerd kan worden. De enige correcte definitie
is deze die al gegeven werd: een inertieel referentiestelsel is deze waarin een
vrij deeltje éénparig beweegt.

Bekijken we even een concrete situatie. We hebben in de klas een tafel
bedekt met (perfect) ijs die 5m lang is en waarop we knikkers wrijvingsloos
kunnen laten glijden. We hebben eveneens een meetlat waarmee we afstanden
met een nauwkeurigheid van 1mm kunnen meten. We geven de knikker
een beginsnelheid van 4ms−1 en observeren dat de knikker de 5m aflegt in
1, 25 s. We bepalen de baan met onze meetlat en komen tot de conclusie dat
de baan van het deeltje een rechte lijn was, anders gezegd, haar snelheid bleef
constant. Onze conclusie is dus dat ons referentiestelsel dat vast verbonden
is met de klas een inertieel referentiestelsel is6.

Nu herhalen we ons experiment, maar deze maal hebben we een tafel die
50m lang is. We vinden nu dat de knikker het einde van de tafel bereikt na

6Stricto sensu is dit geen vrij systeem gezien de zwaartekracht inwerkt op de knikker.
Zoals we verder in de cursus zullen zien, wordt het effect van de zwaartekracht, bij wrij-
vingsloos rollen of glijden over een perfect horizontaal oppervlak, exact gecompenseerd
door de kracht die het ijsoppervlak op de knikker uitoefent. Netto is er dus geen externe
kracht.
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12, 5 s. Maar deze maal observeren we dat de gevolgde baan geen rechte was
want we merken dat baan van de knikker een afwijking naar rechts vertoont
van in het totaal ongeveer 3, 5 cm. Dus moeten we concluderen dat onze klas
toch geen inertieel referentiestelsel was. Wat is er hier aan de hand?

Het hierboven geschetste effect is inderdaad te wijten aan het feit dat
onze klas geen inertieel referentiestelsel is. Verder in deze tekst zullen we zien
dat we het effect van de rotatie van de aarde omheen haar eigen as op een
horizontale beweging in rekening kunnen brengen. Die veroorzaakt inderdaad
een afwijking naar rechts die in leidende orde in Ω door Ω sin(θ)`2/v0 gegeven
wordt, met ` de afgelegde afstand, θ de geografische breedte van de locatie,
Ω de hoeksnelheid van de aarde en v0 de beginsnelheid van de knikker. Voor
` = 50m krijgen we (hier aan de VUB waar θ ' 50◦ 49′) een afwijking
van ongeveer 3, 5 cm. In het oorspronkelijk experiment hebben we dat ` =
5m en krijgen we een afwijking van ongeveer 0, 35mm. Gezien onze lat
een nauwkeurigheid heeft die beperkt is tot 1mm, kunnen we in het eerste
geval de afwijking niet waarnemen. Binnen onze experimentele beperkingen
hebben we toen inderdaad kunnen stellen dat we observeerden vanuit een
inertieel referentiestelsel.

In de praktijk is een inertieel referentiestelsel een relatieve en benaderende
notie. Bestuderen we de beweging van een krijtje dat ik in de klas laat
vallen, dan is een referentiestelsel dat vast verbonden is met het klaslokaal
in zeer goede benadering een inertieel stelsel. Laat ik echter datzelfde krijtje
van enkele kilometers hoogte vallen, dan zal de rotatie van de aarde een
observeerbare invloed hebben op de beweging van het krijtje. Een “goed”
inertieel referentiestelsel zou dan bijvoorbeeld een stelsel kunnen zijn dat vast
verbonden is met de zon. Een nog beter inertieel stelsel is er één die vast
verbonden is met een ster (de zon uitgezonderd), en zo kunnen we verder
gaan...

Samenvatting 4 (Inertiële referentiestelsels en de eerste wet van Newton).
De eerste wet van Newton stelt dat voor een deeltje dat geen enkele externe
invloed (of kracht) ondergaat (het deeltje is gëısoleerd of vrij), men altijd een
referentiestelsel kan vinden van waaruit men de beweging van het deeltje als
éénparig (de snelheid is constant, in het bijzonder kan ze ook gewoonweg nul
zijn) observeert. Zo een referentie stelsel noemt men een inertieel referentie-
stelsel. Inertiële referentiestelsels bevinden zich ofwel in rust ten opzichte van
elkaar ofwel bewegen ze met een constante snelheid ten opzichte van elkaar.
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Figuur II.11: Het enige bekende authentieke portret van Robert Hooke (1635
- 1703). Noteer dat men recent ernstige twijfels geopperd heeft dat hier wel
degelijk Hooke afgebeeld staat.

2.2 De tweede wet van Newton en de beweging van
een onvrij deeltje

De tweede wet van Newton zegt dat de verandering van impuls per tijdseen-
heid van een deeltje in een inertieel referentiestelsel gelijk is aan de kracht F
die op het deeltje uitgeoefend wordt7.

d p(t)

d t
= F (x(t), ẋ(t), t) . (II.100)

De kracht F kan van x afhangen, ze kan expliciet van de tijd afhangen,
ze kan zelfs van de snelheid van het deeltje afhangen. De tweede wet van
Newton definieert als het ware het begrip kracht. Inderdaad, nemen we
een deeltje waar waarvan de impuls verandert gedurende de tijd, dan is de
verandering van impuls per tijdseenheid precies wat we kracht noemen. Het
wonderbaarlijke aan de tweede wet van Newton is dat de krachten universeel
en additief zijn. Wat ik met het eerste bedoel is dat men telkens voor grote

7De dimensie van een kracht is M LT−2. De afgeleide eenheid waarmee kracht gemeten
wordt is de newton, afgekort: N ; 1N = 1 kgms−2.
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klassen van krachten (denk aan de zwaartekracht of de elektromagnetische
kracht) een unieke uitdrukking kan opschrijven die functie is van een klein
aantal parameters (bv. de massa’s of de elektrische ladingen). Het additieve
karakter van de krachten wilt zeggen dat indien twee verschillende krachten
inwerken op een deeltje, men aan de rechterzijde van vgl. (II.100) gewoon de
som van die krachten kan schrijven.

We onderscheiden in de mechanica twee types van krachten:

• Veldkrachten: hierbij is er geen fysisch contact nodig tussen de deeltjes
die op elkaar een kracht uitoefenen. Enkele voorbeelden: de gravitatio-
nele aantrekkingskracht tussen twee massieve objecten, de elektrostati-
sche afstoting tussen twee elektronen, de aantrekkingskracht tussen de
zuidpool van de ene en de noordpool van een andere magneet, ... Men
spreekt hier wel eens van (inter)actie op een afstand 8.

• Contactkrachten: hierbij is er een fysisch contact tussen de voorwerpen
die op elkaar een kracht uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn: de kracht
die een tafel uitoefent op een boek dat erop ligt, een stamp tegen een
voetbal, ...9

Een meer gedetailleerde bespreking van diverse soorten krachten komt aan
bod in hoofdstuk V.

Gezien we ons hier beperken tot systemen waarvan de massa constant
blijft in de tijd, kunnen we vgl. (II.100) herschrijven,

mẍ(t) = F (x(t), ẋ(t), t). (II.101)

Dit is de welbekende F = ma wet van Newton! Kennen we de kracht en
hebben we twee rand- of beginvoorwaarden, dan kunnen we in principe x(t)
uniek bepalen uit de differentiaalvergelijking in (II.101). Hoe groter de massa,
hoe groter de kracht moet zijn om effect te hebben. In de Van Dale vinden
we: inertie: v., traagheid, de eigenschap der lichamen om te volharden in de
toestand van rust of beweging waarin ze zich bevinden. Vandaar dat men m

in vgl. (II.101) vaak ook de inertiële massa noemt.

8Ons hedendaags begrip van hoe krachten microscopisch werken elimineert het begrip
“actie op een afstand”. Inderdaad, de fundamentele krachten worden veroorzaakt door
het uitwisselen van krachtdeeltjes. Dit gezichtspunt zal niet aan bod komen in deze cursus
mechanica maar zal in detail behandeld worden in cursussen later in het curriculum van
de fysica studenten.

9Later zul je zien dat contactkrachten een effectieve beschrijving zijn. Zoomt men
voldoende in bij een contactkracht, dan vindt men uiteindelijk toch weer veldkrachten
aan het werk. In dit geval zullen de veldkrachten bijzonder gecompliceerd zijn en zal een
effectieve beschrijving/benadering als contactkracht veel efficiënter zijn.
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We zullen dit illustreren aan de hand van twee voorbeelden die in de
toekomst nog zeer nuttig zullen blijken.

x = `x = `

x-asx-as

x-asx-as

x = 0x = 0

x = 0x = 0 x = `+ ux = `+ u

Figuur II.12: Een veer in onuitgerokken toestand (bovenaan) en een uitgerok-
ken veer (onderaan). De veer hangt links vast aan de muur, rechts werd een
massapunt met massa m dat vrijelijk langs de x-as kan bewegen, bevestigd.

Voorbeeld 7 (De wet van Hooke). Beschouw het mechanisch systeem dat
in fig. (II.12) gëıllustreerd wordt. We hebben een veer die in vrije toestand
een lengte ` heeft. De veer hangt enerzijds aan een muur en aan de andere
zijde wordt een puntdeeltje met massa m vast gehecht. Het systeem is zo
geconcipieerd dat de beweging enkel langs de x-as kan gebeuren en dat de
enige kracht die op het deeltje inwerkt deze is ten gevolge van het uitrekken
of samendrukken van de veer. We trekken nu aan het massapunt tot de veer
een lengte ` + u0 heeft. Vervolgens laten we het massapunt los zonder het
enige beginsnelheid te geven. Hoe beweegt het massapunt als functie van de
tijd?
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Om de tweede wet van Newton te kunnen toepassen, moeten we de kracht
kennen. Via experimenten werd deze door Hooke ontdekt. De kracht die de
veer op het deeltje uitoefent is universeel: ze is evenredig met lengteverande-
ring van de veer ten opzichte van zijn vrije (onuitgerokken) toestand. In dit
concreet geval krijgen we voor de positie van het massapunt x(t) = ` + u(t),
waar u(t) precies de lengteverandering van de veer is. De wet van Hooke
vertelt ons dat de veer een kracht uitoefent die door,

F = −k
(
x(t)− `

)
= −k u(t), k ∈ R, k > 0 , (II.102)

gegeven wordt. De reële evenredigheidsconstante k is positief en wordt de
constante van Hooke genoemd, haar precieze waarde hangt af van de natuur
van de veer. Het teken in vgl. (II.102) zorgt ervoor dat wanneer we de veer
uitrekken, dus u ≥ 0, de kracht naar de oorsprong toe gericht is, terwijl
wanneer we de veer samen drukken, u ≤ 0, ze weg van de oorsprong wijst.

Uit het feit dat ` constant is, volgt dat ẍ(t) = ü(t). De tweede wet van
Newton geeft ons dus,

mẍ(t) = F ⇒ mü(t) = −k u(t)⇒ ü(t) +
k

m
u(t) = 0 . (II.103)

Deze differentiaalvergelijking kwamen we al vroeger tegen (zie vb. (5) met
ω =

√
k/m) en haar meest algemene oplossing is gegeven door,

u(t) = A cos(ω t+ φ) , (II.104)

met ω de cirkelfrequentie die door,

ω ≡
√
k

m
, (II.105)

gegeven wordt. De periode P van de beweging, gedefinieerd door x(t + P ) =
x(t), is gegeven door P = 2π/ω = 2π

√
m/k en de frequentie ν door ν =

1/P = ω/2π =
√
k/m/2π. Zowel de amplitude A als de fase(hoek) φ, zijn

integratieconstanten die we gebruik makend van de beginvoorwaarden moeten
bepalen. De beweging voor verschillende fasehoeken wordt in fig. (II.13) weer-
gegeven. We nemen beginvoorwaarden die zo zijn dat op t = 0, x(t = 0) =
` + u0 (dus u(t = 0) = u0) en ẋ(t = 0) = 0 (dus u̇(t = 0) = 0). Dit laatste
volgt uit het feit dat we het massapunt op t = 0 gewoon loslaten zonder het
een initiële snelheid te geven. Hiermee krijgen we dan,

x(t) = `+ u0 cos(ω t) , (II.106)

met ω gedefinieerd in vgl. (II.105).
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Figuur II.13: De harmonische beweging in vgl. (II.104) voor drie verschillende
fasehoeken: φ = 0, φ = π/2 en φ = π. We kozen voor de amplitude a = 2
(in arbitraire eenheden) en voor de cirkelfrequentie ω = 2π (eveneens in
arbitraire eenheden).

Voorbeeld 8 (Het opgooien van een massapunt). We nemen een puntdeeltje
met massa m en gooien het op t = 0 vanop de grond (x = 0) recht naar om-
hoog met een initiële snelheid v0. We kiezen de oorsprong van de x-as op de
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grond en laten de x-as naar boven wijzen, m.a.w. v0 is positief. We verwaar-
lozen wrijving en beperken ons tot de invloed van de zwaartekracht. Opnieuw
moeten we eerst de uitdrukking voor de kracht vinden. Experimenteel ont-
dekte men (dit gebeurde vooral dankzij de waarnemingen en het inzicht van
Galileo Galilei10) dat de zwaartekracht, tenminste op de schaal waarop we
hier werken (meer hierover later), een constante kracht is die universeel is.
Ze geeft elk puntdeeltje dezelfde versnelling, ongeacht de massa. We krijgen
hier F = −mg, met g de valversnelling11. Het negatieve teken is te verkla-
ren door het feit dat de x-as naar boven wijst terwijl de zwaartekracht naar
beneden gericht is. De differentiaalvergelijking die we moeten oplossen is dus,

mẍ(t) = −mg of ẍ(t) = −g , (II.107)

met als beginvoorwaarden,

x(t = 0) = 0, ẋ(t = 0) = v0 . (II.108)

De oplossing is snel gevonden,

x(t) = v0 t−
1

2
g t2 . (II.109)

De snelheid is,

v(t) = ẋ(t) = v0 − g t . (II.110)

De grafiek van de beweging wordt in figuur (II.14) afgebeeld. Wanneer het
puntdeeltje haar hoogste punt bereikt, verandert haar snelheid van teken (van
positief naar negatief), met andere woorden: de snelheid is daar 0. De tijd
∆t die daarvoor nodig is wordt dus bepaald met behulp van vgl. (II.110),

v0 − g∆t = 0 of ∆t =
v0

g
. (II.111)

Het hoogste punt, h, dat daarbij bereikt wordt volgt uit vgl. (II.109) en is
gegeven door,

h = v0 ∆t− 1

2
g (∆t)2

=
v2

0

2g
. (II.112)

10De legende dat Galileo bollen van verschillende samenstelling rond 1590 van de schuine
toren van Pisa liet vallen is waarschijnlijk apocrief. Simon Stevin heeft dit experiment wel
degelijk enkele jaren vroeger uitgevoerd. Dezelfde proef werd ook reeds uitgevoerd door
G.B. Benedetti in 1553. Maar al in de zesde eeuw werd dit door Philoponus gedaan die
twijfelde aan de conclusies van Aristoteles.

11In Brussel is de valversnelling g ongeveer 9,812 ms−2, op de evenaar is ze ongeveer
9,780 ms−2 en op de polen ongeveer 9,832 ms−2. De variaties zijn te wijten aan het feit
dat de aarde noch een perfecte sfeer is, noch homogeen is.
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Figuur II.14: De grafiek van de beweging in vgl. (II.109) met g = 9, 8ms−2

en v0 = 8ms−1.

Figuur II.15: Galileo Galilei (1564-1642) door Justus Sustermans in 1636.
National Maritime Museum, Greenwich.

Oefening 16. Dikwijls specificeren we als randvoorwaarden de positie en
snelheid van het object op een bepaald moment. We kunnen natuurlijk ook
andere randvoorwaarden opgeven. Bijvoorbeeld de positie van het deeltje op
twee verschillende tijdstippen. Een voorbeeld hiervan is de volgende oefening.
We gooien een steen naar beneden vanaf een hoogte van 100m. Na 3 s valt
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de steen op de grond. Welke beginsnelheid gaven we de steen? Laat de x-as
naar boven wijzen en leg de oorsprong ter hoogte van de grond. Neem voor
de valversnelling |g| = 9, 8ms−2 en verwaarloos de wrijving.

Oefening 17 (Het vallende muntje). Je bent samen met een vriend in een
lift die met een constante onbekende snelheid, vl, stijgt. Jullie zijn beiden
gëınteresseerd in de snelheid van de lift en gelukkig hebben jullie “toevallig”
elk een hoogtemeter (die de hoogte t.o.v. het zeeniveau meet) bij. Om vl te
meten neem je een muntstukje en hou je die ter hoogte van je hoogtemeter
die zich op een hoogte h boven de liftbodem bevindt. Jouw vriend zet zijn
hoogtemeter op de vloer van de lift (door gelijktijdig de hoogtemeter af te
lezen kun je h meten). Op het moment dat je het muntstukje loslaat – zonder
het enige beginsnelheid te geven – lees je op je hoogtemeter een hoogte l. Op
het moment dat het muntje op de bodem van de lift valt, leest jouw vriend
eveneens een hoogte l op zijn hoogtemeter. De grootte van de valversnelling
is g > 0. Bepaal de snelheid van de lift, vl. De wijze om dit te doen is door
het probleem vanuit twee verschillende inertiële referentiestelsels te bekijken.
Het eerste is vast verbonden met de lift, het tweede is vast verbonden met het
gebouw.

• Hoe lang duurt het vooraleer het muntje de liftbodem raakt gezien van
het referentiestelsel vast verbonden met de lift?

• Gezien vanuit het referentiestelsel dat vast verbonden is met het gebouw,
bereken de snelheid van de lift in termen van de valversnelling en h.
Gebruik hiervoor je voorgaande resultaat.

• Extra vraag: gezien vanuit het referentiestelsel dat vast verbonden is
met het gebouw, wat is de maximale hoogte dat het muntje bereikt heeft?

Oefening 18. Twee massapunten worden omhoog gegooid met een begin-
snelheid van 10ms−1, het ene 1 s na het andere. Na hoeveel tijd zitten ze
op precies dezelfde hoogte. Wat is die hoogte (gebruik voor de valversnelling
9, 8ms−2). Verwaarloos de wrijving.

Voorbeeld 9 (Het opgooien van een voorwerp met wrijving). Een bijzonder
instructief voorbeeld is deze waarbij we een massapunt met massa m opgooien
met een beginsnelheid gegeven door v0. Deze situatie bestudeerden we reeds in
het vb. (8), maar hier zullen we ook het effect van de wrijving door de lucht
in rekening brengen. Experimenteel bepaalde men dat de wrijvingskracht de
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beweging tegenwerkt en een grootte heeft die evenredig is met de snelheid12.
De totale kracht die nu op het deeltje inwerkt is de som van de zwaartekracht
en de wrijvingskracht,

F = −mg − λ ẋ(t), g, λ ∈ R g > 0, λ > 0 , (II.113)

waarbij we de x-as opnieuw naar omhoog laten wijzen en de oorsprong op
grondniveau leggen. De tweede wet van Newton levert ons bijgevolg de bewe-
gingsvergelijking,

mẍ(t) + λ ẋ(t) +mg = 0 . (II.114)

Dit is een voorbeeld van een tweede orde, lineaire maar niet-homogene dif-
ferentiaalvergelijking in x(t). Inderdaad, als x(t) een oplossing is, dan is
αx(t) met α ∈ R dat niet meer. Stel nu dat we twee oplossingen van
de niet-homogene vergelijking vinden, x1(t) en x2(t), dan lost hun verschil
x1(t) − x2(t) de homogene vergelijking (dit is vgl. (II.114) met g = 0) op.
Hieruit kunnen we besluiten dat de oplossing van de niet-homogene vergelij-
king de som is van de meest algemene oplossing van de homogene vergelijking
met één particuliere oplossing van de niet-homogene vergelijking.

De homogene versie van vgl. (II.114) bestudeerden we reeds in vb. (4) en
haar meest algemene oplossing was gegeven door

x(t) = a+ b e−
λ
m
t , (II.115)

met a, b ∈ R twee integratieconstanten. Een particuliere oplossing van de
niet-homogene vergelijking is ook snel gevonden (zie intermezzo 3). De een-
voudigste is lineair in de tijd t,

x(t) = −mg

λ
t . (II.116)

De meest algemene oplossing van vgl. (II.114) wordt zo gegeven door,

x(t) = a− mg

λ
t+ b e−

λ
m
t . (II.117)

Nemen we dezelfde beginvoorwaarden als in vb. (8), x(t = 0) = 0 en ẋ(t =
0) = v0, dan kunnen we de integratieconstanten bepalen en vinden we als
oplossing,

x(t) =
m

λ

(
v0 +

mg

λ

)(
1− e−

λ
m
t
)
− mg

λ
t . (II.118)

12Dit geldt enkel indien de luchtstroom langs het object laminair is. Bij turbulente
stromingen is de luchtwrijving evenredig met een hogere macht van de snelheid. De resul-
terende differentiaalvergelijking zal dan bijgevolg niet meer lineair zijn.
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Hiermee bekomen we de snelheid,

ẋ(t) =
(
v0 +

mg

λ

)
e−

λ
m
t − mg

λ
, (II.119)

waaruit we afleiden dat de tijd die nodig is om het hoogste punt te bereiken
gegeven wordt door,

∆t = ln

(
1 +

λ v0

mg

)m
λ

. (II.120)

Maken we hiervan gebruik in vgl. (II.118), dan vinden we dat de maximale
hoogte h die bereikt wordt, gegeven is door,

h =
mv0

λ
− m2 g

λ2
ln

(
1 +

λ v0

mg

)
. (II.121)

Oefening 19. Bestudeer de limiet λ → 0 in voorbeeld (9). Gebruik hiertoe
de Taylor expansie: ln(1 + x) = x− x2/2 + x3/3− x4/4 + · · · .

Samenvatting 5 (De tweede wet van Newton). De tweede wet van New-
ton stelt dat in een inertieel referentiestelsel, de verandering van impuls per
tijdseenheid van een deeltje gelijk is aan de totale kracht die inwerkt op het
deeltje. Kennis van de kracht, samen met twee randvoorwaarden laat dus toe
om – in principe dan toch – de beweging van het deeltje volledig te bepalen.

2.3 De derde wet van Newton

Beschouw een systeem bestaande uit twee deeltjes, de ene met massa m1 en
coördinaat x1(t), de andere met massa m2 en coördinaat x2(t). Deeltje 2
oefent op deeltje 1 een kracht uit die we als F21 noteren terwijl de kracht die
deeltje 1 op deeltje 2 uitoefent met F12 genoteerd wordt. De derde wet van
Newton, ook gekend als de wet van actie en reactie, stelt nu dat,

F21 = −F12. (II.122)

De derde wet van Newton zegt dus dat de kracht die het tweede deeltje op
het eerste deeltje uitoefent precies even groot is als de kracht die door het
eerste deeltje op het tweede uitgeoefend wordt maar tegengesteld is in het
teken.

Passen we nu de tweede wet van Newton toe op elk van de twee deeltjes,
dan krijgen we,

ṗ1(t) = F1 + F21,

ṗ2(t) = F2 + F12 , (II.123)
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waar we met F1 (F2) de totale externe kracht – de totale kracht die niet
afkomstig is van het andere deeltje – die op het eerste (tweede) deeltje
uitgeoefend wordt voorstellen. Sommeren we nu de twee vergelijkingen in
vgl. (II.123) dan krijgen we na gebruik van Newton’s derde wet,

d

dt

(
p1(t) + p2(t)

)
= F1 + F2 . (II.124)

Beschouwen we nu een gëısoleerd twee-deeltjessysteem. Dit is een systeem
bestaande uit twee deeltjes waar geen externe krachten op de deeltjes uitge-
oefend worden. Met andere woorden: de enige krachten die de deeltjes on-
dervinden zijn de krachten die ze op elkaar uitoefenen. Voor een gëısoleerd
twee-deeltjessysteem hebben we dat F1 = F2 = 0 terwijl we wel kunnen
hebben dat F12 = −F21 6= 0. Definiëren we de totale impuls P van het
twee-deeltjessysteem door,

P ≡ p1(t) + p2(t) . (II.125)

Gebruik makend van vgl. (II.124) krijgen we dan voor een gëısoleerd twee-
deeltjessysteem dat,

Ṗ = 0 , (II.126)

of we krijgen dat de totale impuls P constant is. We zeggen dat in een
gëısoleerd twee-deeltjessysteem de totale impuls een constante van de bewe-
ging is. Constanten van de beweging zijn bijzonder belangrijk zowel in de
mechanica als in de fysica in het algemeen. Een direct gevolg van het be-
staan van een constante van beweging is dat ze steeds gepaard gaat met
een aanmerkelijke vereenvoudiging van het fysisch probleem. In dit concrete
systeem levert toepassing van de tweede wet van Newton ons twee (dikwijls
gekoppelde) tweede orde differentiaalvergelijkingen op. Stel nu dat we op één
of andere wijze x1(t) hebben kunnen bepalen, dan laat vgl. (II.126) ons toe
om op eenvoudige wijze eveneens x2(t) te bepalen. Inderdaad, uit,

m1 ẋ1 +m2 ẋ2 = P (constant) , (II.127)

volgt,

x2(t) = x2(0) +
1

m2

∫ t

0

dt′
(
P −m1 ẋ1(t′)

)
= x2(0) +

P

m2

t− m1

m2

(
x1(t)− x1(0)

)
. (II.128)
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Hierbij veronderstelden we dat twee van de vier randvoorwaarden de posities
van beide deeltjes op t = 0, x1(0) en x2(0), waren. Dus dankzij het bestaan
van de constante van beweging hebben we één tweede orde differentiaal ver-
gelijking (moeilijk!) kunnen inruilen voor een eerste orde differentiaal verge-
lijking (makkelijk!)... Merk op dat ook voor een gëısoleerd n-deeltjessysteem
de totale impuls een constante van de beweging is.

F 0NF
0
N

FNFN

F 0gF
0
g

FgFg

x-asx-as

Figuur II.16: Illustratie van de derde wet. Actie- en reactieparen werden
telkens in dezelfde kleur aangeduid.

De derde wet van Newton is een bron van verwarring. Dikwijls wordt
verkeerdelijk geredeneerd dat vermits elke kracht die op een lichaam aangrijpt
vergezeld wordt van een tegengestelde kracht, de netto kracht op een lichaam
nul is. Uit de eerste wet van Newton zou dan volgen dat elk lichaam eenparig
beweegt, manifest in strijd met alledaagse waarnemingen. De derde wet
handelt over krachten die op verschillende lichamen inwerken! Beschouwen
we het systeem afgebeeld op fig. (II.16). Een puntdeeltje met massa m rust
op een tafel. De valversnelling wordt als g > 0 genoteerd. De krachten in dit
systeem zijn de volgende:

• Ten gevolge van de zwaartekracht grijpt er een kracht Fg = −mg in
op het massapunt.
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• Ten gevolge van de derde wet grijpt er in het middelpunt van de aarde
een reactiekracht F ′g = mg in.

• Er is een contactkracht FN , die door het tafeloppervlak op het punt
uitgeoefend wordt.

• Ten gevolge van de derde wet oefent het punt een neerwaartse reactie-
kracht F ′N = −FN uit op de tafel.

De totale kracht die op het massapunt uitgeoefend wordt is dus Fg + FN .
Noemen we de plaatscoördinaat van het punt x(t), dan hebben we als gevolg
van de tweede wet van Newton dat,

mẍ(t) = FN −mg . (II.129)

Is het punt nu in rust, i.h.b. ẍ = 0, dan hebben we inderdaad dat FN = mg.
Bevindt de tafel zich echter op het draagvlak van een hydraulische lift die
met een constante versnelling al beweegt, dan hebben we,

FN = m (g + al) . (II.130)

Gaat de lift opwaarts (neerwaarts) dan is al > 0 (al < 0) en is de contact-
kracht groter (kleiner) dan de zwaartekracht.

Bekijken we nog een ander voorbeeld gëıllustreerd in fig. (II.17). We
beschouwen een massapunt met massa M opgehangen aan een touw dat zelf
aan het plafond bevestigd is. Het massapunt ondervindt de zwaartekracht
FG = −M g en de kracht die het touw uitoefent op het massapunt FT .
Noemen we x de coördinaat van het massapunt dan geeft de tweede wet van
Newton ons,

M ẍ = FT + FG = FT −M g . (II.131)

Veronderstel nu dat het touw onuitrekbaar is, dan is x constant en dan is
bijgevolg ẍ = 0. We krijgen dan FT = M g.

Verdeel nu het touw in een aantal kleine segmentjes, elk met massa ∆m.
Het laagste segmentje ondervindt de volgende krachten:

• De kracht F ′T die het massapunt op het segmentje uitoefent.

• De zwaartekracht Fg = −∆mg.

• De kracht Ft die het daarboven gelegen touwsegment op het laagste
touwsegmentje uitoefent.
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Figuur II.17: Een massapunt opgehangen aan een touw dat zelf bevestigd is
aan het plafond. In het rood de krachten die op het massapunt ingrijpen (FG
en FT ). In het groen de krachten die op het laagste touwsegment ageren (F ′T ,
Fg en Ft). In het blauw de krachten die op het hoogste touwsegment ageren
(F ′T , Fg en Ft). In het zwart uiteindelijk de kracht Fp die op het plafond
inwerkt.

De derde wet van Newton vertelt ons dat F ′T = −FT = −M g. Noemen we
de positie van het laagste segmentje y, dan krijgen we,

∆m ÿ = F ′T + Fg + Ft = −M g −∆mg + Ft . (II.132)

We hadden al verondersteld dat het touw onuitrekbaar was, dus is ÿ = 0,
daarenboven veronderstellen we nu ook dat het touw massaloos is, dus ∆m =
0. Dit levert dan Ft = M g.

Zo kunnen we touwsegmentje per touwsegmentje analyseren en we krijgen
telkens – gebruik makend van het feit dat het touw zowel onuitrekbaar als
massaloos is is – dat het daarboven gelegen touwsegmentje een kracht Ft =
M g uitoefent op het beschouwde touwsegment. Komen we aan het hoogste
touwsegment, dan vinden we dat het plafond daarop een kracht Ft = M g
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uitoefent. Maken we nu gebruik van de derde wet van Newton dan vinden
we dat het touw een kracht Fp = −M g op het plafond uitoefent.

Anders gezegd: massaloze, onuitrekbare touwen zijn als het ware “door-
geefluiken” voor krachten. We noemen |FT | de spankracht in of de spanning
van het touw.

m1m1

m2m2

touw 1touw 1

touw 2touw 2

Figuur II.18: De opstelling die in oefening (20) bestudeerd wordt.

Oefening 20 (Spankrachten). Gegeven zijn twee massa’s, m1 en m2 die op-
gehangen zijn aan twee onuitrekbare, massaloze touwen zoals in figuur (II.18).
Beide massa’s zijn in rust. Bepaal de spankracht in elk van de twee touwen.

Voorbeeld 10 (De machine van Atwood). Twee massa’s m1 en m2 zijn
via een onuitrekbaar, massaloos touw met lengte l opgehangen aan een mas-
saloos katrol zoals weergegeven in figuur (II.19). Wrijvingskrachten kunnen
verwaarloosd worden. We noemen de coördinaat van het eerste deeltje x1 en
die van het tweede x2. We gebruiken de tweede wet van Newton en krijgen,

m1ẍ1(t) = Fg1 + FT = −m1 g + FT

m2ẍ2(t) = Fg2 + FT = −m2 g + FT . (II.133)

Uit het feit dat x1 + x2 + l constant is, volgt dat ẍ2(t) = −ẍ1(t). Gebruiken
we dit in vgl. (II.133) en elimineren we FT dan krijgen we,

ẍ1(t) =
m2 −m1

m2 +m1

g. (II.134)
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Figuur II.19: De Atwood machine. De krachten die op de twee massapunten
ingrijpen staan afgebeeld.

Hieruit krijgen we dat wanneer m2 > m1 (m2 < m1) het eerste massapunt een
constante opwaartse (neerwaartse) versnelling krijgt. Hebben we dat m1 =
m2, dan is er geen versnelling, het systeem is in evenwicht.

We kunnen nu eveneens uit de eerste vgl. in (II.133) en (II.134), de
spanning in het touw bepalen,

FT =
2m1m2

m1 +m2

g . (II.135)

Voorbeeld 11. We hebben twee massapunten, met massa m1 en m2 die
opgehangen zijn als in fig. (II.20). Alle katrollen zijn massaloos en de touwen
zijn onuitrekbaar en massaloos. Alle wrijvingskrachten kunnen verwaarloosd
worden. Welke waarde moet m1 minstens hebben om het tweede massapunt,
m2, een opwaartse versnelling te geven?

We noemen de coördinaat van het eerste deeltje x1 en dat van het tweede
x2. De tweede wet voor het eerste massapunt geeft

m1 ẍ1 = Fg1 + FT = −m1 g + FT , (II.136)
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x-asx-as

m2m2

m1m1

FTFT FTFT

x2x2

x1x1

Fg1Fg1

Fg2Fg2

FTFT

FtFt

F 0tF
0
t

Figuur II.20: In het groen de krachten die op het eerste massapunt ingrijpen,
in het blauw de krachten die op het tweede punt inwerken en tenslotte in het
rood de krachten die op de katrol ageren.

voor het tweede,

m2 ẍ2 = Fg2 + Ft = −m2 g + Ft , (II.137)

en voor de katrol,

0 = 2FT + F ′t , (II.138)

waar we gebruik maakten van het feit dat de katrol massaloos is. Wegens
de derde wet hebben we nog dat F ′t = −Ft. Gebruiken we dit in de laatste
vergelijking dan vinden we een uitdrukking voor Ft in termen van FT ,

Ft = 2FT . (II.139)

Hiervan gebruik makend wordt vgl. (II.137),

m2 ẍ2 = −m2 g + 2FT , (II.140)

Omdat het touw onuitrekbaar is, volgt dat x1(t) + 2x2(t) constant is en bij-
gevolg is,

ẍ2(t) = −ẍ1(t)/2 . (II.141)
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Gebruiken we dit nu in vgl. (II.140) dan krijgen we,

m2 ẍ1 = 2m2 g − 4FT . (II.142)

Uiteindelijk elimineren we FT uit vgl. (II.136) en (II.142),

ẍ1 = 2
m2 − 2m1

m2 + 4m1

g , (II.143)

en met vgl. (II.141) krijgen we eveneens,

ẍ2 = −m2 − 2m1

m2 + 4m1

g . (II.144)

We vinden dus,

ẍ2 > 0⇐⇒ m1 >
m2

2
. (II.145)

Oefening 21. Beschouw opnieuw de opstelling afgebeeld in fig. (II.20). Het
stelsel is initieel in rust en wordt op t = 0 los gelaten. Men observeert dat het
eerste massapunt, m1, na 0, 50m te zijn gevallen een neerwaartse snelheid
heeft van 1, 75ms−1. Wetende dat m1 = 30 kg, bepaal m2.

Samenvatting 6 (De derde wet van Newton). De derde wet van Newton
stelt dat indien het ene deeltje een kracht uitoefent op het andere deeltje, dat
andere deeltje een kracht uitoefent op het ene die net even groot is maar te-
gengesteld in teken. In een gëısoleerd twee deeltjessysteem is de totale impuls
een constante van de beweging.
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3 Arbeid en energie

Gegeven is een deeltje met massa m en coördinaat x(t) dat beweegt onder
de invloed van een kracht F (x(t), ẋ(t), t). We veronderstellen dat het deeltje
zich in x1 bevindt op t = t1 en in x2 op een later tijdstip t = t2. De arbeid,
W12, dat het deeltje levert om van x1 naar x2 te gaan is gedefinieerd door,

W12 ≡
∫ x2

x1

dxF (x, ẋ, t)

=

∫ t2

t1

dt
dx(t)

dt
F (x(t), ẋ(t), t) . (II.146)

We zullen dit nu verder uitwerken. We vertrekken van de tweede wet van
Newton,

m
d2x(t)

dt2
= F (x(t), ẋ(t), t) , (II.147)

en vermenigvuldigen die met de snelheid, v(t) = ẋ(t),

m
dx(t)

dt

d2x(t)

dt2
= F (x(t), ẋ(t), t)

dx(t)

dt
, (II.148)

waaruit volgt dat,

F (x(t), ẋ(t), t)
dx(t)

dt
=

d

dt

(
1

2
mv(t)2

)
, met v(t) =

d x(t)

d t
. (II.149)

We definiëren nu de kinetische energie13 van het deeltje, T ,

T ≡ 1

2
mv(t)2 , (II.150)

en we kunnen hiermee vgl. (II.149) herschrijven als,

F (x(t), ẋ(t), t)
dx(t)

dt
=
dT

dt
. (II.151)

Gebruiken we dit nu in de uitdrukking voor de arbeid, vgl. (II.146), dan
krijgen we,

W12 =

∫ t2

t1

dt
dx(t)

dt
F (x(t), ẋ(t), t)

=

∫ t2

t1

dt
d T
(
ẋ(t)

)
dt

= T
(
ẋ(t2)

)
− T

(
ẋ(t1)

)
. (II.152)

13De dimensie van energie is M L2 T−2. De afgeleide SI eenheid van energie is de joule,
afgekort: J . We hebben 1J = 1 kgm2 s−2 = 1N m.
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We krijgen dus dat de arbeid gegeven wordt door het verschil van de kineti-
sche energie op het eindpunt met de kinetische energie op het beginpunt.

Beperken we ons nu tot die mechanische systemen waarbij de kracht F
enkel expliciet van x afhangt. Met andere woorden F = F (x) of nog14,

∂ F

∂ t
=
∂ F

∂ẋ
= 0 . (II.153)

Het is duidelijk dat we in dit geval altijd een functie V (x) kunnen invoeren
zodat

F (x) = −d V (x)

d x
. (II.154)

Anders gesteld, V (x) is min de primitieve van F (x). Dit laat ons toe om de
arbeid op een andere wijze herschrijven,

W12 =

∫ x2

x1

dxF (x)

= −
∫ x2

x1

dx
d V (x)

d x

= V (x1)− V (x2) . (II.155)

Combineren we nu vgl. (II.152) met (II.155), dan krijgen we

T (ẋ(t1)) + V (x(t1)) = T (ẋ(t2)) + V (x(t2)) . (II.156)

Met andere woorden, de combinatie T + V verandert niet tijdens de evolu-
tie van het mechanische systeem, het is een constante van de beweging. We
hadden al de kinetische energie T , men noemt V de potentiële energie en
de combinatie E ≡ T + V de (totale) energie van het systeem. Een mecha-
nisch systeem waarvoor vgl. (II.154) waar is, en bijgevolg de totale energie
behouden blijft, noemt men een conservatief systeem.

Voorbeelden van conservatieve krachten zijn de zwaartekracht waar –
indien we de x-as naar boven richten – F = −mg en V = mg x en de veer
waar F = −k(x− `) en V = k (x− `)2/2.

Een één-dimensionaal conservatief systeem heeft als bijzondere eigenschap
dat het altijd oplosbaar is. Anders gezegd, we kunnen de differentiaalverge-
lijking F (x) = mẍ altijd oplossen. Inderdaad, voor een conservatief systeem
hebben we dat,

1

2
mẋ2(t) + V (x(t)) = E , (II.157)

14Voor die lezers die nog niet vertrouwd zijn met partiële afgeleiden: partiële afgeleiden
zullen gëıntroduceerd worden in hoofdstuk III.2.3.
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met de energie E constant. Dit kunnen we herschrijven tot,

d x(t)

d t
= ±

√
2

m

√
E − V (x(t)) , (II.158)

waar het teken geval per geval moet bepaald worden. Neemt x toe met de
tijd, dan nemen we het plusteken, neemt x af met de tijd, dan nemen we het
minteken. Veronderstellen we dat we als randvoorwaarden15 de waarde van
de energie E (die constant blijft tijdens de beweging) en de positie van het
deeltje op een gegeven tijdstip, x(t = 0) = x0, opgeven, dan kunnen we een
uitdrukking geven voor x(t). Inderdaad uit vgl. (II.158), krijgen we,

d t = ±
√
m

2

d x√
E − V (x)

, (II.159)

dat we kunnen integreren tot,∫ t

0

d t′ = ±
√
m

2

∫ x

x0

d x′
1√

E − V (x′)
, (II.160)

of nog

t = ±
√
m

2

∫ x

x0

d x′
1√

E − V (x′)
. (II.161)

Met andere woorden, we hebben hier een uitdrukking voor t(x) die na inversie
x(t) oplevert. Hiermee is de differentiaalvergelijking die uit de tweede wet
van Newton volgt opgelost. Dit wilt echter nog niet zeggen dat we dan ook
een expliciete uitdrukking hebben voor x(t)! Inderdaad, we moeten eerst in
staat zijn om de integraal in vgl. (II.161) uit te rekenen en vervolgens moeten
we het resultaat nog kunnen inverteren.

Voorbeeld 12 (De wet van Hooke herbekeken). We keren terug naar vb. (7)
zoals weergegeven in figuur (II.12). De beginvoorwaarden waren zo dat op
t = 0, x(t = 0) = `+ u0, met u0 > 0 en ẋ(t = 0) = 0.
De wet van Hooke geeft ons de kracht,

F = −k (x− `) = − d

dx

(
k

2
(x− `)2

)
, (II.162)

15Stel dat we als randvoorwaarden x(t = 0) = x0 en v(t = 0) = v0 namen, dan kunnen
we – gebruik makend van het feit dat de energie E een constante van de beweging is – de
energie bepalen. Inderdaad, we moeten enkel de energie op het het tijdstip t = 0 evalueren
en we krijgen E = mv20/2 + V (x0).
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waaruit we de potentiële energie V (x) aflezen,

V (x) =
k

2
(x− `)2 . (II.163)

De kinetische energie T (ẋ(t)) is,

T (ẋ) =
m

2
ẋ2 , (II.164)

waarmee de totale energie,

E =
m

2
ẋ(t)2 +

k

2

(
x(t)− `

)2
, (II.165)

wordt. Evalueren we dit op t = 0 gebruik makend van de beginvoorwaarden
x(0) = `+ u0 en ẋ(0) = 0), dan krijgen we,

E =
k

2
u2

0 . (II.166)

Introduceren we de uitwijking van de veer u(t) = x(t) − `, en gebruiken we
de voorgaande uitdrukking voor E in vgl. (II.165), dan krijgen we,

u̇(t) = ±
√
k

m

√
u2

0 − u2(t) , (II.167)

Dit kan onmiddellijk gëıntegreerd worden16,

t = −
√
m

k

1

u0

∫ u

u0

d u′√
1− u′2

u20

, (II.168)

en veranderen we de integratievariabele naar q = u/u0, dan krijgen we,

t = −
√
m

k

∫ u
u0

1

d q√
1− q2

. (II.169)

De afgeleide van de inverse van de cosinus is,

d arccos(x)

d x
= − 1√

1− x2
, (II.170)

16We gebruiken hier het min-teken in vgl. (II.167), gezien, wegens het feit dat u0 > 0,
volgt dat u̇(t) < 0 onmiddellijk na het loslaten.



3. ARBEID EN ENERGIE 61

waarmee we de integraal in vgl. (II.169) onmiddellijk kunnen uitvoeren,

t =

√
m

k
arccos

(
u(t)

u0

)
. (II.171)

Het inverteren van deze functie is eenvoudig en we krijgen,

u(t) = u0 cos

(√
k

m
t

)
, (II.172)

of,

x(t) = `+ u0 cos

(√
k

m
t

)
, (II.173)

wat inderdaad overeenstemt met het antwoord dat we in vb. (7) vonden. In
figuur (II.21) wordt de evolutie in de tijd van positie, snelheid, kinetische
energie en potentiële energie weergegeven gedurende één volledige periode P =
2π
√
m/k.

0.5 1 1.5 2 2.5 3

- 2

- 1

1

2

u(t)u(t)

_u(t)_u(t)

T (t)T (t) V (t)V (t)

Figuur II.21: Het probleem in voorbeeld (12) met in arbitraire eenheden
m = 1, k = 4 en u0 = 1. We tonen de verandering in de tijd gedurende
één volledige periode van de uitwijking u(t) (in het rood), de snelheid u̇(t)
(in het groen), de kinetische energie T (u̇(t)) (in het blauw) en de potentiële
energie V (u(t)) (in het paars).
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Intermezzo 5 (De afgeleide van de inverse van een functie). Gegeven is
een functie van x, f(x) waarvan de afgeleide naar x gekend is. De inverse
functie f−1, is gedefinieerd door,

f−1(f(x)) = x , (II.174)

of nog

f(f−1(x)) = x . (II.175)

We wensen nu de afgeleide van de inverse functie te kennen. Leiden we
betrekking (II.175) af naar x dan krijgen we,

d f(f−1(x))

d f−1(x)

d f−1(x)

d x
= 1 , (II.176)

waar we de kettingregel gebruikten. Dit herschrijven we als,

d f−1(x)

d x
=

1
d f(f−1(x))
d f−1(x)

. (II.177)

Passen we dit nu toe op bijvoorbeeld de inverse van de cosinus toe. We
weten dat,

d cos x

d x
= − sin x . (II.178)

Maken we gebruik van vgl. (II.177), dan krijgen we,

d arccos x

d x
= − 1

sin(arccos x)
. (II.179)

Met cos2 x+ sin2 x = 1 wordt dit,

d arccos x

d x
= − 1√

1− cos2(arccos x)
, (II.180)

of

d arccos x

d x
= − 1√

1− x2
. (II.181)

Oefening 22. Pas de voorgaande techniek op de volgende inverse trigono-
metrische functies.
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• Wat is de afgeleide van arcsin x?

• Wat is de afgeleide van arctan x?

• Wat is de afgeleide van arccotx?

• Bereken via de voorgaande methode de afgeleide van ln x als je weet
dat d expx /d x = exp x.

Oefening 23. Beschouw een deeltje met massa m dat langs de x-as beweegt.
Het ondergaat een conservatieve kracht met potentiële energie gegeven door,

V (x) = mg x . (II.182)

De beginvoorwaarden zijn dat op t = 0, x(0) = 0 en ẋ(0) = v0. Bestudeer de
beweging gebruik makend van vgl. (II.161).

Vgl. (II.157) laat ons eveneens toe om een kwalitatieve analyse te maken
van de positie van het deeltje. Inderdaad, gegeven een potentiële energie
V (x) en de waarde van de energie E. Gezien de snelheid reëel is en de massa
steeds positief is, hebben we dat mẋ2/2 ≥ 0. Uit vgl. (II.157) volgt dan dat,

V (x(t)) ≤ E . (II.183)

Dit moet gezien worden als een conditie op de mogelijke waarden die x(t) kan
aannemen. Met andere woorden, dit laat ons toe om bepaalde posities voor
het deeltje uit te sluiten. We illustreren dit aan de hand van figuur (II.22).

x-asx-as

V (x)V (x)

x-asx-as

V (x)V (x)

EEEE

EEEE

x1x1
x1x1

x2x2

energie-asenergie-as energie-asenergie-as

Figuur II.22: Kwalitatieve analyse van de positie van een deeltje dat onder
invloed van een kracht afkomstig van een potentiële energie V (x) = 6x−2 −
18x−1 beweegt (we beschouwen enkel het geval x ≥ 0).

Kijken we naar de linker figuur in (II.22). Daar is de energie E zodanig
dat,

V (x) ≤ E ⇔ x ≥ x1 . (II.184)
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Met andere woorden, er is een punt van dichtste nadering, x = x1 en er geldt
noodzakelijkerwijs altijd dat x ≥ x1. In het punt x1, een keerpunt, is de
snelheid nul.

Kijken we nu naar de figuur aan de rechterzijde in (II.22). Daar hebben
we dat

V (x) ≤ E ⇔ x1 ≤ x ≤ x2 . (II.185)

Met andere woorden, de positie is hier zowel naar onder als naar boven
begrensd. Er zijn nu twee keerpunten, x = x1 en x = x2 waarin de snelheid
nul wordt.

Met deze analyse krijgen we weliswaar geen kwantitatief inzicht in de
positie van het deeltje. Het laat ons echter wel toe het bereik van x te
identificeren.

Oefening 24 (Kwalitatieve analyse van de baan). Bestudeer de potentiële
energie die in figuur (II.23) afgebeeld wordt. Analyseer welke posities toege-
laten of uitgesloten zijn wanneer de totale energie gelijk is aan één van de
drie weergegeven waarden E1, E2 of E3. Kan je nu ook iets over de snelheid
zeggen?

V (x)V (x)

energie-asenergie-as

x-asx-as

E1E1

E2E2

E3E3

Figuur II.23: Een potentiële energie gegeven door 10x−2−x−3. Zie oefening
(24).

Samenvatting 7 (Arbeid en energie). In een één-dimensionaal conservatief
één-deeltjessysteem hangt de kracht enkel van de positie af. Dat laat ons toe
om de notie van potentiële energie in te voeren die samen met de kinetische
energie aanleiding geeft tot een behouden grootheid: de totale energie. Een
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één-deeltjes systeem in één dimensie waarvan de kracht conservatief is, is
altijd integreerbaar.
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Hoofdstuk III

Vectoren

Fysische grootheden kunnen dikwijls volledig gekarakteriseerd worden door
één enkel getal. Voorbeelden zijn massa, volume, massadichtheid, energie,
... In dit geval spreekt men van scalaire grootheden of scalairen. Scalai-
ren gehoorzamen dezelfde wiskundige wetten als gewone getallen, ze kunnen
opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd, ... worden.

Figuur III.1: De Vlaming Simon Stevin (1548/49-1620) was bedrijvig als
fysicus, wiskundige en ingenieur. Hij is één van de vaders van de statica
en ontwikkelde voor dit onderzoek het concept van de vector. (Anoniem,
collectie van de Universiteit van Leiden)

Naast scalairen zijn er ook fysische grootheden die meer informatie nodig
hebben om volledig bepaald te zijn. Veel van deze grootheden zijn vecto-

67
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ren. Typische voorbeelden van vectoren zijn de positie, snelheid, impuls en
versnelling van een deeltje, krachten, ... De Vlaming Simon Stevin heeft
een centrale rol gespeeld bij de ontwikkeling van het begrip vector en haar
eigenschappen1. Stricto sensu slaan termen als scalair en vector op de speci-
fieke wijze waarop deze objecten veranderen onder bepaalde transformaties
(in het kader van deze cursus zijn de relevante transformaties translaties en
rotaties). In deze cursus opteren we voor een pragmatische, quasi intüıtieve
aanpak. Een wiskundig rigoureuze aanpak komt aan bod in de cursus line-
aire algebra: stelsels, matrices en afbeeldingen. De cursus analytische me-
chanica in het tweede bachelor jaar zal uitgebreid ingaan op symmmetrieën
(en groepen) met bijzondere nadruk op de rotatie- en translatiegroep en hun
eigenschappen.

1 Vectorrekening

1.1 Geometrische benadering

Een vector is een grootheid die gekarakteriseerd wordt door zijn grootte,
zijn richting en zijn zin. Voorbeelden van vectoren vind je in figuur (III.2).
Hebben twee vectoren dezelfde grootte, richting en zin, dan zegt men dat
de twee vectoren gelijk (men zegt ook soms “equipollent”) zijn. Dit wordt
gëıllustreerd in figuur (III.3). Een vector waarvan de grootte nul is noemt
men de nulvector en noteert men als ~0. Een vector ~A kan men met een reëel

~A~A

~B~B

~C~C

~D~D

~E~E

Figuur III.2: Enkele vectoren: ~A, ~B, ~C, ~D en ~E. Elke vector is gekenmerkt
door zijn grootte, zijn richting en zijn zin.

getal a ∈ R vermenigvuldigen. We kunnen twee gevallen onderscheiden.

1Een mooi relaas van het leven en werk van de Nederlandstalige “Leonardo” kun je in
Wonder en is gheen wonder terugvinden. Dit boek werd door Jozef Devreese en Guido
Vanden Berghe geschreven en werd door het Davidsfonds uitgegeven in 2003.
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~A~A

~A~A

~A~A ~A~A

Figuur III.3: Vier gelijke vectoren: ze hebben allen dezelfde grootte, richting
en zin.

• a ≥ 0: in dit geval is a ~A een vector met dezelfde richting en zin als ~A,
maar waarvan de grootte met een factor a herschaald werd ten opzichte
van de grootte van ~A.

• a < 0: in dit geval is a ~A een vector met dezelfde richting als ~A, maar
de zin is omgekeerd en de grootte is met een factor |a| herschaald ten
opzichte van de grootte van ~A.

Voorbeelden hiervan vind je terug in figuur (III.4). Vectoren kunnen ook

~A~A

~C = ¡2 ~A~C = ¡2 ~A

~B = 3 ~A~B = 3 ~A

Figuur III.4: Twee voorbeelden van de vermenigvuldiging van een vector met
een reële scalair.

opgeteld worden. Dit gebeurt volgens de parallellogram regel zoals in figuur
(III.5) getoond wordt. Indien we de twee voorgaande manipulaties combi-
neren, dan kunnen we eveneens het verschil ~A − ~B van vectoren ~A en ~B
definiëren.

~A− ~B ≡ ~A+
(

(−1) ~B
)
. (III.1)

Dit vind je gëıllustreerd in figuur (III.6). Voor drie willekeurige vectoren ~A,
~B en ~C en reële getallen a, b ∈ R hebben we de volgende eigenschappen.

• a (b ~A) = (a b) ~A.

• ~A+ ~B = ~B + ~A (commutatief).

• ~A+ ( ~B + ~C) = ( ~A+ ~B) + ~C (associatief).
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~A~A

~B~B

~C = ~A+ ~B~C = ~A+ ~B
~B~B

~A~A

=)=)

~A~A

~B~B

~C = ~A+ ~B~C = ~A+ ~B

~A~A

~C = ~A+ ~B~C = ~A+ ~B

~B~B
== ==

Figuur III.5: De som van twee vectoren ~A en ~B: ~C = ~A+ ~B = ~B + ~A.

~A~A

~B~B

~B~B

~A~A

=)=)
~C = ~A¡ ~B~C = ~A¡ ~B

¡ ~B¡ ~B

Figuur III.6: Het verschil van twee vectoren ~A en ~B: ~C = ~A+(− ~B) = ~A− ~B.

• a ( ~A+ ~B) = a ~A+ a ~B (distributief).

Gegeven een vector verschillend van de nulvector, ~A 6= ~0, dan noemt men
een vector ~B 6= ~0 lineair afhankelijk van ~A indien er een reëel getal a ∈ R,
a 6= 0, bestaat zodat,

~B = a ~A . (III.2)

Met andere woorden, twee lineair afhankelijke vectoren hebben dezelfde rich-
ting. Indien twee vectoren niet lineair afhankelijk zijn, ze zijn dan lineair
onafhankelijk, definiëren ze een vlak. Dit wordt in figuur (III.7) gëıllustreerd.

Gegeven twee lineair onafhankelijke vectoren verschillend van de nulvec-
tor, ~A en ~B, dan is een derde vector ~C lineair afhankelijk indien er twee reële
getallen bestaan, a, b ∈ R, zodat,

~C = a ~A+ b ~B . (III.3)

Anders gezegd, ~C ligt in het vlak gedefinieerd door ~A en ~B. In het andere
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~A~A

~B~B

~C~C

Figuur III.7: De vectoren ~A en ~B zijn lineair afhankelijk. De vectoren ~A en
~C zijn daarentegen lineair onafhankelijk.

geval, dus indien er geen getallen a en b gevonden kunnen worden zodat aan
vgl. (III.3) voldaan is, dan zegt men dat ~A, ~B en ~C lineair onafhankelijk zijn.

1.2 Analytische benadering

Coördinaten

Een stel basisvectoren in drie dimensies zijn drie gegeven lineair onafhanke-
lijke vectoren ~, ~k en ~l. Elke vector ~A kan dan op unieke wijze geschreven
worden als lineaire combinatie van de basisvectoren,

~A = A1 ~+ A2
~k + A3

~l . (III.4)

Het triplet (A1, A2, A3) ∈ R3 noemt men de coördinaten van de vector ~A, zie
figuur (III.8).

Hebben we twee vectoren, ~A = A1 ~+A2
~k+A3

~l en ~B = B1 ~+B2
~k+B3

~l,
dan is de som van ~A en ~B gegeven door,

~A+ ~B = (A1 +B1)~+ (A2 +B2)~k + (A3 +B3)~l . (III.5)

Het product van een vector ~A = A1 ~+A2
~k+A3

~l met een reëel getal a ∈ R
is,

a ~A = (aA1)~+ (aA2)~k + (aA3)~l . (III.6)

Beide resultaten combinerend, krijgen we voor twee vectoren, ~A = A1 ~ +
A2
~k + A3

~l en ~B = B1 ~+B2
~k +B3

~l, en twee reële getallen, a, b ∈ R,

a ~A+ b ~B = (aA1 + bB1)~+ (aA2 + bB2)~k + (aA3 + bB3)~l . (III.7)
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~l~l
~k~k

~|~|

~A~A

A1A1

A2A2

A3A3

Figuur III.8: Elke vector ~A kan uniek als een lineaire combinatie van de drie
onafhankelijke basisvectoren ~, ~k en ~l, geschreven worden: ~A = A1 ~+A2

~k+
A3
~l.

Scalair product

Vervolgens voeren we het scalaire product in tussen vectoren. Het euclidische
scalair product tussen twee vectoren ~A en ~B wordt gedefinieerd als,

~A · ~B = | ~A | | ~B | cos θ , (III.8)

met | ~A | de grootte van ~A, | ~B | de grootte van ~B en θ de hoek tussen ~A en ~B
(zie fig. (III.9). Twee van de nulvector verschillende vectoren ~A en ~B noemt

~A~A

~B~B

µµ

Figuur III.9: De twee vectoren ~A en ~B sluiten een hoek θ in.

men orthogonaal indien,

~A · ~B = 0 . (III.9)
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De grootte | ~A | van een vector ~A is gegeven door,

| ~A | = +
√
~A · ~A . (III.10)

Algemeen gesteld is het scalair product een symmetrische bilineaire be-
werking die twee vectoren, ~A en ~B, afbeeldt op R,

( ~A, ~B)→ ~A · ~B ∈ R , (III.11)

zodat,

~A · ~B = ~B · ~A , (III.12)

en

~A · (b ~B + c ~C) = b ( ~A · ~B) + c ( ~A · ~C) , (III.13)

met ~A, ~B en ~C drie willekeurige vectoren en b, c ∈ R. Indien we het sca-
lair product tussen de basis vectoren onderling kennen, dan kennen we het
scalaire product tussen twee willekeurige vectoren. Inderdaad, gegeven zijn
twee vectoren,

~A = A1 ~+ A2
~k + A3

~l ~B = B1 ~+B2
~k +B3

~l , (III.14)

dan krijgen we,

~A · ~B = A1B1(~ · ~) + A2B2(~k · ~k) + A3B3(~l ·~l) +

(A1B2 + A2B1)(~ · ~k) + (A1B3 + A3B1)(~ ·~l) +

(A2B3 + A3B2)(~k ·~l) , (III.15)

waar we herhaalde malen van vgl. (III.12) en (III.13) gebruik maakten.
Doorheen deze cursus maken we gebruik van het Euclidische scalaire pro-

duct en een bijzonder stel basisvectoren die we van nu af aan noteren met ~e1,
~e2 en ~e3 in plaats van ~, ~k en ~l. Soms zullen we ook de notatie ~ex ≡ ~e1, ~ey ≡ ~e2

en ~ez ≡ ~e3 gebruiken. De scalaire producten tussen deze basisvectoren zijn
gedefinieerd door,

~e1 · ~e1 = ~e2 · ~e2 = ~e3 · ~e3 = 1,

~e1 · ~e2 = ~e1 · ~e3 = ~e2 · ~e3 = 0 . (III.16)

Dit wordt dikwijls genoteerd als,

~ei · ~ej = δi,j , (III.17)
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met δi,j de Kronecker delta. De Kronecker delta is één indien beide indices
gelijk zijn en nul indien de indices verschillend zijn van elkaar,

δi,j = 1⇐⇒ i = j,

δi,j = 0⇐⇒ i 6= j . (III.18)

Er geldt natuurlijk dat δi,j = δj,i. Een stel basisvectoren die aan vgl. (III.17)
noemt men een orthonormaal stel basisvectoren. Inderdaad, uit vgl. (III.8)
en (III.17) volgt dat deze basisvectoren onderling loodrecht op elkaar staan
(of orthogonaal zijn) en dat ze norm of grootte één hebben. Hebben we twee
willekeurige vectoren, ~A = A1~e1 + A2~e2 + A3~e3 en ~B = B1~e1 + B2~e2 + B3~e3,
dan wordt hun scalair product hiermee,

~A · ~B =

(
3∑
i=1

Ai ~ei

)
·

(
3∑
j=1

Bj ~ej

)

=
3∑
i=1

3∑
j=1

AiBj(~ei · ~ej)

=
3∑
i=1

3∑
j=1

AiBj δi,j

=
3∑
i=1

AiBi

= A1B1 + A2B2 + A3B3 . (III.19)

Oefening 25. Enkele oefeningen op het scalair product van vectoren.

1. Toon dat ~A = 3~e1 − 6~e2 − 3~e3 en ~B = 3~e1 + 4~e2 − 5~e3 loodrecht op
elkaar staan.

2. Wat is de hoek tussen ~A =
√

2~e1−2
√

3~e2−
√

2~e3 en ~B =
√

2 +
√

3~e1+
(1−

√
3)~e2 −

√
2 +
√

3~e3? Is de hoek uniek bepaald?

3. Bereken ( ~A + ~B)( ~A− ~B) indien ~A en ~B dezelfde grootte hebben. Wat
is hiervan de meetkundige interpretatie?

4. Indien ~A en ~B beide eenheidsvectoren (hun grootte is één) zijn, wanneer
is dan ~A+ ~B eveneens een eenheidsvector?
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Vectorieel product

Naast het scalair product is het vectorieel product tussen twee vectoren een
bijzonder nuttige bewerking. Dit is een antisymmetrische bilineaire afbeel-
ding die twee vectoren op een vector afbeeldt. Het vectorieel product tussen
~A en ~B wordt als ~A × ~B of ook wel eens als ~A ∧ ~B genoteerd. Noemen we
de hoek ingesloten door ~A en ~B, θ (zie figuur (III.9)) dan krijgen we voor de
grootte van het vectorieel product,

| ~A× ~B | ≡ | ~A || ~B || sin θ|. (III.20)

De richting van ~A× ~B staat loodrecht op het vlak gedefinieerd door ~A en ~B
en de zin wordt gedefinieerd door de kurkentrekker regel. Willen we de zin
van ~A× ~B kennen, dan nemen we – in gedachten – een gewone kurkentrekker
en laten we deze over de kleinste hoek van ~A naar ~B draaien (alsof we hem
in een kurk schroeven) dan wijst ~A × ~B in de richting van de punt van
de kurkentrekker. Dit wordt gëıllustreerd in figuur (III.10). Het vectorieel

~A~A

~B~B

~A£ ~B~A£ ~B

µµ

Figuur III.10: Het vectorieel product ~A en ~B. De grootte van ~A × ~B is
| ~A || ~B | sin θ, de richting staat loodrecht op het vlak dat door ~A en ~B gedefi-
nieerd wordt en de zin wordt gegeven door de kurkentrekkerregel.

product is niet commutatief,

~A× ~B = − ~B × ~A , (III.21)
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en over het algemeen ook niet associatief,

~A× ( ~B × ~C) 6= ( ~A× ~B)× ~C . (III.22)

Het vectorieel product is wel distributief,

~A× (b ~B + c ~C) = b ( ~A× ~B) + c ( ~A× ~C), b, c ∈ R . (III.23)

Verder betekent ~A× ~B = 0 dat ofwel ~A = ~0, ofwel ~B = 0, ofwel dat ~A en ~B
dezelfde richting hebben (men zegt dan ook wel eens dat ze evenwijdig zijn).

Ons orthonormaal stel basisvectoren wordt rechtshandig genoemd indien,

~e1 × ~e2 = ~e3, ~e2 × ~e3 = ~e1, ~e3 × ~e1 = ~e2 , (III.24)

en linkshandig indien,

~e1 × ~e2 = −~e3, ~e2 × ~e3 = −~e1, ~e3 × ~e1 = −~e2 , (III.25)

Dit wordt in figuur (III.11) gëıllustreerd. Wij gebruiken vanaf nu – en dit

~e1~e1

~e2~e2

~e3~e3

~e1~e1

~e2~e2

~e3~e3

rechtshandigrechtshandig linkshandiglinkshandig

Figuur III.11: Een rechtshandig en een linkshandig orthonormaal stel basis-
vectoren.

voor de rest van de tekst – steeds een orthonormaal rechtshandig stel basis-
vectoren. Met andere woorden, we hebben dat,

~ei · ~ej = δi,j, i, j ∈ {1, 2, 3} ,

~ei × ~ej =
3∑

k=1

εijk~ek , i, j, k ∈ {1, 2, 3} , (III.26)

waar het totaal antisymmetrische epsilon symbool, εijk, ingevoerd werd. Dit
is antisymmetrisch in de omwisseling van twee indices,

εijk = −εjik = −εikj = −εkji , (III.27)
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en we stellen,

ε123 = +1. (III.28)

Dit impliceert dat εiij = 0. Merk op dat – eenmaal een oorsprong gekozen is
– vgl. (III.25) de basisvectoren maar bepalen modulo een willekeurige rota-
tie. De onbepaaldheid in onze keuze van een rechtshandig orthonormaal stel
basisvectoren kunnen we samenvatten als:

• een translatie: de positie van de oorsprong.

• een rotatie: de oriëntatie van de basisvectoren.

Gegeven zijn twee vectoren, ~A = A1~e1+A2~e2+A3~e3 en ~B = B1~e1+B2~e2+
B3~e3. We wensen een expliciete uitdrukking te geven voor het vectorieel
product,

( ~A× ~B) = ( ~A× ~B)1 ~e1 + ( ~A× ~B)2 ~e2 + ( ~A× ~B)3 ~e3 . (III.29)

Dit kan gemakkelijk door van de tweede uitdrukking in vgl. (III.26) en van
vgl. (III.23) gebruik te maken,

~A× ~B =
3∑
j=1

3∑
k=1

AjBk(~ej × ~ek)

=
3∑
i=1

3∑
j=1

3∑
k=1

εjkiAjBk ~ei , (III.30)

waaruit volgt,

( ~A× ~B)i =
3∑
j=1

3∑
k=1

εjkiAjBk , (III.31)

of expliciet,

( ~A× ~B)1 = A2B3 − A3B2 ,

( ~A× ~B)2 = A3B1 − A1B3 ,

( ~A× ~B)3 = A1B2 − A2B1 . (III.32)
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Eigenschappen

Door directe berekening kan men de volgende interessante en nuttige eigen-
schappen afleiden,

~A× ~B = − ~B × ~A ,
~A · ( ~B × ~C) = ~B · (~C × ~A) = ~C · ( ~A× ~B) ,
~A× ( ~B × ~C) = ( ~A · ~C) ~B − ( ~A · ~B) ~C . (III.33)

Uit de eerste twee eigenschappen krijgen we,

~A · ( ~A× ~B) = ~B · ( ~A× ~B) = 0 , (III.34)

een rechtstreeks gevolg van het feit dat het vectorieel product van twee vec-
toren loodrecht staat op de originele twee vectoren. Uiteindelijk krijg je nog
uit de laatste eigenschap in vgl. (III.33),

~A× ( ~B × ~C) + ~B × (~C × ~A) + ~C × ( ~A× ~B) = 0 . (III.35)

Oefening 26. Toon de drie eigenschappen in vgl. (III.33) aan.

Oefening 27. Beschouw de vectoren,

~a = ~e1 + 3~e2 + ~e3 ,
~b = −~e2 + 2~e3 ,

~c = 5~e1 + ~e2 − 2~e3 ,
~d = ~e1 − ~e3 . (III.36)

Bereken dan ~a · ~c, ~b · ~d, ~a · ~d, ~b · ~c, ~a×~b, ~c× ~d en (~a×~b) · (~c× ~d).

Oefening 28. Gegeven zijn de vectoren, ~A = ~e1 + ~e2, ~B = ~e2 + ~e3 en
~C = ~e1 +~e3. Bereken ( ~A× ~B) · ~C en ( ~A× ~B)× ~C. Geef de resultaten grafisch
weer.

Oefening 29. Gegeven zijn de vergelijkingen,

~R× ~B = ~C × ~B ,
~A · ~R = 0 . (III.37)

Bepaal ~R in termen van ~A, ~B en ~C.
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Oefening 30. Bepaal ~R uit,

~R× ~A+ c ~R = ~B, c ∈ R . (III.38)

Hint: onderscheid twee gevallen: ~A en ~B zijn lineair onafhankelijk en ~A en
~B zijn lineair afhankelijk. In het eerste geval kun je dan een ~R uitdrukken als
een lineaire combinatie van de basisvectoren ~A, ~B en ~A × ~B. In het tweede
geval stel je best de situatie eens geometrisch voor.

Oefening 31. Gegeven zijn drie lineair onafhankelijke vectoren, ~A, ~B en ~C.
Noem,

∆ ≡ ~A · ( ~B × ~C) . (III.39)

We hebben nu een willekeurige vector ~R. Er is een unieke lineaire combinatie
van ~A, ~B en ~C die ~R oplevert,

~R = l ~A+m ~B + n ~C, l, m, n ∈ R . (III.40)

Toon aan dat de coëfficiënten gegeven worden door,

l =
~R · ( ~B × ~C)

∆
, m =

~R · (~C × ~A)

∆
, n =

~R · ( ~A× ~B)

∆
. (III.41)

1.3 Coördinaten

We hebben een orthonormaal, rechtshandig stel basis vectoren {~e1, ~e2, ~e3}
ingevoerd. Met andere woorden, de basisvectoren voldoen aan vgl. (III.26).
Een gegeven vector ~r is dan een unieke lineaire combinatie van deze basis-
vectoren,

~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3 . (III.42)

Men noemt het triplet (x, y, z) de cartesische coördinaten van de vector ~r.
Afhangend van het probleem dat we bestuderen zullen we dikwijls andere
coördinatensystemen gebruiken.

Poolcoordinaten

Hebben we een vector in twee dimensies, zeg het xy-vlak,

~r = x~e1 + y ~e2 , (III.43)
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~r~r

ÁÁ

x-asx-as

y-asy-as

y = r sin Áy = r sin Á

x = r cosÁx = r cosÁ

Figuur III.12: Poolcoördinaten: de poolhoek φ ∈ [0, 2π] en r ∈ R, r ≥ 0.

dan definiëren we de poolcor̈dinaten (r, φ) door

r ≡
√
x2 + y2, r ∈ R, r ≥ 0

φ ≡ arctan
y

x
, φ ∈ [0, 2π] . (III.44)

Of nog anders,

x = r cosφ

y = r sinφ , (III.45)

zoals weergegeven in figuur (III.12). Poolcoördinaten worden dikwijls ge-
bruikt in twee dimensionale problemen met een rotationele symmetrie.

Cilindercoördinaten

In plaats van de cartesische coördinaten (x, y, z) worden, vooral wanneer het
probleem symmetrisch is onder rotaties omheen de z-as (de as gedefinieerd
door de richting van ~e3), ook soms cilindercoördinaten (z, r, φ) gebruikt. In
dit coördinatensysteem houden we de cartesische z-coördinaat, z ∈ R, en
ruilen we x en y in voor de poolcoördinaten r en φ,

r ≡
√
x2 + y2, r ∈ R, r ≥ 0

φ ≡ arctan
y

x
, φ ∈ [0, 2π] . (III.46)

of

x = r cosφ

y = r sinφ . (III.47)

Dit wordt in figuur (III.13) voorgesteld.
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~r~r

ÁÁ

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

y = r sin Áy = r sin Á

zz

x = r cosÁx = r cosÁ

Figuur III.13: De cilindercoördinaten: φ ∈ [0, 2π], z ∈ R en r ∈ R, r ≥ 0.

Bolcoördinaten

In problemen die invariant zijn onder willekeurige rotaties vormen bolcoördi-
naten (r, θ, φ) vaak de ideale coördinatenkeuze. We hebben r ∈ R en r > 0,
θ ∈ [0, π] en φ ∈ [0, 2π] zoals in figuur (III.14) gëıllustreerd wordt. Expliciet,

x = r sin θ cosφ,

y = r sin θ sinφ,

z = r cos θ , (III.48)

of nog,

r =
√
x2 + y2 + z2,

θ = arctan

√
x2 + y2

z

φ = arctan
y

x
. (III.49)

Oefening 32. We hebben een deeltje met plaatsvector ~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3.
Het deeltje bevindt zich binnenin een sferische container met straal R ∈ R,
R > 0, en middelpunt in de oorsprong. Anders gezegd:

√
x2 + y2 + z2 ≤ R.

Wat wordt dit in termen van bolcoördinaten?
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~r~r
µµ

ÁÁ

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

x = r sin µ cosÁx = r sin µ cosÁ

z = r cos µz = r cos µ

y = r sin µ sinÁy = r sin µ sinÁ

Figuur III.14: Bolcoördinaten: de poolhoek θ ∈ [0, π] , de azimutale hoek
φ ∈ [0, 2π] en de radiale afstand r ∈ R, r ≥ 0.

1.4 Rotaties

Hoewel de rotatie groep (samen met diverse andere groepen) uitgebreid aan
bod zal komen in de cursus analytische mechanica in het tweede bachelor
jaar, wensen we hier toch enkele elementaire en bovenal nuttige feiten op een
rij te zetten.

Beschouw een vector ~R = R1 ~e1 +R2 ~e2 +R3 ~e3, en roteren we deze vector
over een hoek η omheen de z-as. Het resultaat is een vector ~R′, zie figuur
(III.15). Voor de geroteerde vector ~R′ heeft men, ~R′ = R′1 ~e1 +R′2 ~e2 +R′3 ~e3.
We merken dat de geroteerde vector ~R′ dezelfde lengte heeft als ~R en dat
R′3 = R3. Gebruik makend van cilindercoördinaten kunnen we direct een
expliciete uitdrukking vinden voor de coördinaten van de geroteerde vector.
Inderdaad, we stellen,

R1 = R cosφ

R2 = R sinφ

R3 = R3 , (III.50)

met,

R =
√
R2

1 +R2
2

φ = arctan
R2

R1

. (III.51)
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x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~R~R

´

~R0~R0

Figuur III.15: De vector ~R wordt geroteerd over een hoek η omheen de z-as.
De resulterende vector noemen we ~R′.

De geroteerde vector in cilindercoördinaten wordt,

R′1 = R cos(φ+ η) = cos η (R cosφ)− sin η (R sinφ)

= cos η R1 − sin η R2,

R′2 = R sin(φ+ η) = sin η (R cosφ) + cos η (R sinφ)

= sin η R1 + cos η R2,

R′3 = R3 . (III.52)

Oefening 33. Rotaties omheen andere assen.

• Beschouw een rotatie van een vector ~R omheen de x-as over een hoek
η (tegen de klok in). Toon aan dat de geroteerde vector ~R′ = R′1 ~e1 +
R′2 ~e2 +R′3 ~e3 gegeven wordt door,

R′1 = R1 ,

R′2 = cos η R2 − sin η R3 ,

R′2 = sin η R2 + cos η R3 . (III.53)

• Beschouw een rotatie van een vector ~R omheen de y-as over een hoek
η (tegen de klok in). Toon aan dat de geroteerde vector ~R′ = R′1 ~e1 +
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R′2 ~e2 +R′3 ~e3 gegeven wordt door,

R′1 = cos η R1 + sin η R3 ,

R′2 = R2 ,

R′3 = − sin η R1 + cos η R3 . (III.54)

Algemeen worden rotaties gedefinieerd als lineaire vectortransformaties
die het scalaire product invariant laten. Nemen we twee vectoren ~A =∑3

i=1 Ai ~ei en ~B =
∑3

i=1 Bi ~ei en beschouwen we de getransformeerde vec-

toren, ~A′ =
∑3

i=1 A
′
i ~ei en ~B′ =

∑3
i=1B

′
i ~ei met,

A′i =
3∑
j=1

TijAj, B′i =
3∑
j=1

TijBj . (III.55)

We kunnen dan schrijven,

~A′ · ~B′ =
3∑
i=1

A′iB
′
i

=
3∑
i=1

(
3∑
j=1

TijAj

)(
3∑

k=1

TikBk

)

=
3∑
j=1

3∑
k=1

AjBk

(
3∑
i=1

TijTik

)
. (III.56)

Eisen we nu dat ~A · ~B = ~A′ · ~B′, voor willekeurige vectoren, dan vinden we
dat dit enkel mogelijk is indien,

3∑
i=1

Tij Tik = δj,k , (III.57)

geldt. Beschouwen we nu Tij als een element op de ide rij en de jde kolom van
een 3×3 matrix [T ]. Dan kunnen we vgl. (III.57) herschrijven in matrixvorm,

[T ]t [T ] = E , (III.58)

met [T ]t de getransponeerde van [T ], E de 3×3 eenheidsmatrix en het product
in vgl. (III.58) is de gewone matrixvermenigvuldiging. Anders gezegd, [T ] is
een orthogonale matrix of nog anders gezegd: Tij definieert een orthogonale
transformatie. Nemen we de determinant van vgl. (III.58),

det([T ]t [T ]) = det(E) , (III.59)
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of nog,

det([T ]t) det([T ]) = 1 , (III.60)

waar we gebruik maken van het feit dat de determinant van de eenheidsmatrix
één is en dat de determinant van een product van twee matrices gelijk is aan
het product van de twee determinanten van de matrices. Gebruiken we nu
nog het feit dat de determinant van een matrix gelijk is aan de determinant
van de getransponeerde van de matrix, dan krijgen we uiteindelijk,

(det([T ]))2 = 1 , (III.61)

of nog,

det([T ]) = +1 of det([T ]) = −1 . (III.62)

In het eerste geval spreekt men van eigenlijke rotaties. Dit zijn rotaties zoals
we daarnet reeds beschouwden. In het tweede geval heeft men oneigenlijke
rotaties. Dat is een eigenlijke rotatie gevolgd door een pariteitstransformatie
[T ] = −E. Volgend jaar zal in de cursus analytische mechanica een buitenge-
woon handige parametrisatie voor willekeurige rotaties in termen van Euler
hoeken ontwikkeld worden.

Samenvatting 8 (Vectorrekening). Vectoren worden gekarakteriseerd door
hun grootte, hun richting en hun zin. Vectoren kunnen bij elkaar opgeteld
en van elkaar afgetrokken worden, ze kunnen vermenigvuldigd worden met
reële getallen. Het scalair product is een symmetrische bilineaire bewerking
die twee vectoren op een reëel getal afbeeldt terwijl het vectorieel product
een anti-symmetrische bilineaire bewerking is die twee vectoren op een vec-
tor afbeeldt. Naast cartesische coördinaten zullen we dikwijls van andere
coördinaten systemen gebruik maken zoals pool-, cilinder- en bolcoördinaten.
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2 Vectoranalyse

In wat hierna volgt zal een korte inleiding gegeven worden tot de vector-
analyse. We zullen ons beperken tot die elementen die nodig zijn voor deze
cursus. Vectoranalyse komt uitvoerig aan bod in deel drie van de cursus
Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software.

2.1 Vectorfuncties

Beschouw de positie van een deeltje in drie dimensies als functie van de tijd
~r(t). Op niveau van de coördinaten krijgen we,

~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 + z(t)~e3 . (III.63)

Kennen we de functies x(t), y(t) en z(t), dan hebben we de baan van het
deeltje volledig bepaald (zie figuur (III.16)). De vector ~r(t) is functie van

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r(t)~r(t)

baan van het deeltjebaan van het deeltje

y(t)y(t)

z(t)z(t)

positie van het deeltje
op het tijdstip t
positie van het deeltje
op het tijdstip t

x(t)x(t)

Figuur III.16: De vectorfunctie ~r(t) karakteriseert volledig de baan van het
deeltje.

één parameter, ze is een voorbeeld van een vectorfunctie en ze definieert een
kromme in R3.

2.2 De afgeleide van een vector

Gegeven een vectorfunctie ~r(t). We kunnen de gemiddelde verandering van
~r gedurende een tijdsinterval [t, t+ ∆t] definiëren als (zie figuur (III.17)),

∆~r(t)

∆t
=
~r(t+ ∆t)− ~r(t)

∆t
. (III.64)
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De ogenblikkelijke verandering is dan de afgeleide naar t van ~r(t),

d~r(t)

d t
= lim

∆t→0

~r(t+ ∆t)− ~r(t)
∆t

, (III.65)

wat in figuur (III.18) gëıllustreerd wordt. Voeren we de coördinaten van ~r(t)
in, ~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 + z(t)~e3, dan kunnen we expliciet schrijven,

d~r(t)

d t
=

d x(t)

d t
~e1 +

d y(t)

d t
~e2 +

d z(t)

d t
~e3

= ẋ(t)~e1 + ẏ(t)~e2 + ż(t)~e3 . (III.66)

De afgeleide van de vectorfunctie ~r(t) naar t is een vector waarvan de richting

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

¢~r(t)¢~r(t)

~r(t+ ¢t)~r(t+ ¢t)
~r(t)~r(t)

Figuur III.17: ∆~r(t) = ~r(t+ ∆t)− ~r(t)

samenvalt met de raaklijn aan de kromme in het punt gedefinieerd door ~r(t).
Gegeven twee vectorfuncties ~r(t) en ~s(t) en een willekeurige reële functie

f(t), men verifieert onmiddellijk dat,

d

dt
(~r(t)± ~s(t)) =

d~r(t)

d t
± d~s(t)

d t
, (III.67)

d

dt
(f(t)~r(t)) = f(t)

d~r(t)

d t
+
d f(t)

d t
~r(t) , (III.68)

d

dt
(~r(t) · ~s(t)) =

d~r(t)

d t
· ~s(t) + ~r(t) · d~s(t)

d t
, (III.69)

d

dt
(~r(t)× ~s(t)) =

d~r(t)

d t
× ~s(t) + ~r(t)× d~s(t)

d t
, (III.70)
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x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r(t)~r(t)

_~r(t)_~r(t)

Figuur III.18: De afgeleide ~̇r(t) van ~r(t).

2.3 Functies in meerdere veranderlijken

We voeren nu een scalaire (punt)functie f(~r) van ~r in,

f(~r) ≡ f(x, y, z) . (III.71)

Anders gezegd f(~r) is een functie van de coördinaten van ~r of nog anders:
f(~r) beeldt (de coördinaten van) een vector af op R. De functie f(x, y, z) is
een functie in drie veranderlijken, namelijk x, y en z. Men noemt f(~r) ook
dikwijls een (scalair) veld. Een voorbeeld hiervan is de temperatuursfunctie
T (~r) = T (x, y, z) die de temperatuur geeft in de plaats met coördinaten
(x, y, z).

Voorbeeld 13. Gegeven de vector ~r. Een ander voorbeeld van een scalaire
functie van ~r is de grootte van ~r, die we hier even `(~r) noemen. Ze is expliciet
gegeven door,

`(~r) = `(x, y, z) =
√
x2 + y2 + z2 . (III.72)

De partiële afgeleide van f(x, y, z) is de afgeleide van f(x, y, z) naar x
waarbij je de andere variabelen, y en z in dit geval, als constant beschouwt.
De partiële afgeleide van f(x, y, z) naar x wordt genoteerd als,

∂ f(x, y, z)

∂ x
. (III.73)

Op analoge wijze kunnen we ook,

∂ f(x, y, z)

∂ y
, (III.74)
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de partiële afgeleide van f(x, y, z) naar y definiëren als de afgeleide van
f(x, y, z) naar y waarbij x en z constant gehouden worden. Geheel ana-
loog wordt ook ∂ f(x, y, z)/∂ z gedefinieerd als de afgeleide naar z waarbij x
en y constant gehouden wordt.

Voorbeeld 14 (Partiële afgeleiden). Om het voorgaande te verduidelijken
geven we twee voorbeelden.

• We bekijken eerst de hierboven ingevoerde functie `(x, y, z). We krijgen
dan,

∂ `(x, y, z)

∂ x
=

∂
√
x2 + y2 + z2

∂x

=
x√

x2 + y2 + z2
. (III.75)

Analoog krijgen we,

∂ `(x, y, z)

∂ y
=

y√
x2 + y2 + z2

,

∂ `(x, y, z)

∂ z
=

z√
x2 + y2 + z2

. (III.76)

• Gegeven is de functie f(x, y, z),

f(x, y, z) = ex + z sin(x+ y2) + z. (III.77)

We hebben dan,

∂ f(x, y, z)

∂ x
= ex + z cos(x+ y2) ,

∂ f(x, y, z)

∂ y
= 2 y z cos(x+ y2) ,

∂ f(x, y, z)

∂ z
= sin(x+ y2) + 1 . (III.78)

Een zeer belangrijke eigenschap van partiële afgeleiden is het feit dat ze
– mits de functie f zich goed genoeg gedraagt in de punten waar we de
afgeleiden nemen2 – onderling commuteren,

∂

∂ x

∂

∂ y
f(x, y, z) =

∂

∂ y

∂

∂ x
f(x, y, z) . (III.79)

2Dit zal in meer detail aan bod komen in de cursus Analyse: afleiden, integreren,
wiskundige software. De functies die we in deze, en in de cursus analytische mechanica (en
in alle cursussen fysica), tegenkomen zullen altijd zo zijn dat partiële afgeleiden inderdaad
commuteren.
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Verder voldoen partiële afgeleiden aan alle andere eigenschappen van afge-
leiden, in het bijzonder aan de Leibniz regel.

Bekijken we nu ook nog de notie van een totale afgeleide. Om dit te illu-
streren beschouwen we een vectorfunctie ~r(t) en een scalaire functie f(~r(t), t)
die niet enkel van ~r maar ook expliciet van de tijd kan afhangen,

f(~r(t), t) = f(x(t), y(t), z(t), t) . (III.80)

De totale afgeleide naar de tijd geeft de verandering van f(~r(t), t) per tijds-
eenheid,

d f(~r(t), t)

d t
= lim

∆t→0

f(~r(t+ ∆t), t+ ∆t)− f(~r(t), t)

∆t

=
∂ f(x, y, z, t)

∂ x
ẋ+

∂ f(x, y, z, t)

∂ y
ẏ +

∂ f(x, y, z, t)

∂ z
ż +

∂ f(x, y, z, t)

∂ t
, (III.81)

waar van de kettingregel gebruik gemaakt werd. Met andere woorden, de
totale afgeleide naar de tijd is niet enkel de afgeleide naar de expliciete tijds-
afhankelijkheid (de laatste term in voorgaande uitdrukking), maar eveneens
naar de impliciete tijdsafhankelijkheid (de eerste drie termen in voorgaande
uitdrukking).

Voorbeeld 15. Een voorbeeld hiervan is de functie,

f(~r(t), t) = x(t)2 + y(t)2 + z(t)2 − (a t+ b)2, a, b ∈ R . (III.82)

Deze functie hangt impliciet van t af via x(t), y(t) en z(t) en ze hangt ook
expliciet van t af via de laatste term −(a t+ b)2. We vinden,

∂ f(~r, t)

∂ x
= 2x,

∂ f(~r, t)

∂ y
= 2 y,

∂ f(~r, t)

∂ z
= 2 z,

∂ f(~r, t)

∂ t
= −2a (a t+ b) , (III.83)

waarmee de totale afgeleide naar de tijd van deze functie gegeven wordt door,

d f(~r(t), t)

d t
= 2x(t) ẋ(t) + 2y(t) ẏ(t) + 2z(t) ż(t)− 2a (a t+ b) . (III.84)

Uiteindelijk nog een woordje over Taylor expansies voor functies in meer-
dere veranderlijken. We illustreren dit aan de hand van het eenvoudige voor-
beeld van een functie in twee veranderlijken f(x, y) die we om x = x0 en
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y = y0 wensen te expanderen. We beginnen met de functie om x = x0 te
expanderen,

f(x, y) =
∑
m∈N

1

m!
(x− x0)m

∂m f(x, y)

∂ xm

∣∣∣
x=x0

. (III.85)

Vervolgens expanderen we elke term ook nog rond y = y0,

∂m f(x, y)

∂ xm

∣∣∣
x=x0

=
∑
n∈N

1

n!
(y − y0)n

∂m+n f(x, y)

∂ xm∂ yn

∣∣∣
x=x0, y=y0

. (III.86)

Combineren we vgl. (III.86) met vgl. (III.85) dan krijgen we uiteindelijk,

f(x, y) =
∑
m,n∈N

1

m!

1

n!
(x− x0)m(y − y0)n

∂m+n f(x, y)

∂ xm∂ yn

∣∣∣
x=x0, y=y0

. (III.87)

De volgorde van de afgeleiden in voorgaande uitdrukking speelt geen rol
gezien partiële afgeleiden onderling commuteren.

2.4 De (lijn)integraal van een vector

Gegeven is de vector ~r,

~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3 . (III.88)

Men kan nu ook een vectoriële (punt)functie ~A(~r) van ~r introduceren,

~A(~r) = ~A(x, y, z)

= A1(x, y, z)~e1 + A2(x, y, z)~e2 + A3(x, y, z)~e3 . (III.89)

Anders gezegd, ~A(~r) beeldt (de coördinaten van) een vector af op een andere
vector. Men noemt ~A(~r) dikwijls een vectorieel veld of kortweg een vectorveld.
Een voorbeeld hiervan vind je in het snelheidsveld ~V (~r) van een vloeistof die
de snelheid geeft van het vloeistof deeltje met plaatscoördinaat ~r.

Voorbeeld 16. Een ander voorbeeld van een vectoriële functie van ~r, is ~e(~r)
die een vector geeft met dezelfde richting en zin als ~r, maar met grootte één,

~e(~r) = ~e(x, y, z)

=
x√

x2 + y2 + z2
~e1 +

y√
x2 + y2 + z2

~e2 +

z√
x2 + y2 + z2

~e3 . (III.90)
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x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r(t)~r(t)

~r1 = ~r(t1)~r1 = ~r(t1)

~r2 = ~r(t2)~r2 = ~r(t2)

De contour CDe contour C

Figuur III.19: Het segment of contour C gedefinieerd door ~r(t), ~r1 en ~r2.

Beschouw nu een curve gedefinieerd door ~r(t) = x(t)~e1+y(t)~e2+z(t)~e3 en
een segment van die curve C gedefinieerd door ~r1 ≡ ~r(t1) = x1 ~e1+y1 ~e2+z1 ~e3

en ~r2 ≡ ~r(t2) = x2 ~e1 + y2 ~e2 + z2 ~e3 met t1 < t2, zoals weergegeven in figuur
(III.19). Vervolgens voeren we een vectorfunctie ~A(~r) van ~r(t) in,

~A(~r) = A1(~r)~e1 + A2(~r)~e2 + A3(~r)~e3 . (III.91)

We definiëren de lijnintegraal van ~A(~r(t)) langs de curve of contour C door,∫
C
d~r · ~A(~r) =

∫
C

(
dxA1(~r) + dy A2(~r) + dz A3(~r)

)
=

∫ t2

t1

dt
(
ẋ A1(~r(t)) + ẏ A2(~r(t)) + ż A3(~r(t))

)
.(III.92)

Voorbeeld 17. We geven een voorbeeld in twee dimensies. De vector ~r is
gegeven door,

~r = x~e1 + y ~e2 . (III.93)

We beschouwen een vectoriële functie van ~r, ~A(~r),

~A(~r) = A1(~r)~e1 + A2(~r)~e2

= (a y + b)~e1 + c x~e2, a, b, c ∈ R . (III.94)

We zullen nu de lijnintegraal berekenen van ~A(~r) langs de twee paden of
contouren C1 en C2 die in figuur (III.20) weergegeven worden.
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x-asx-as

y-asy-as

µ

+R+R

C1C1

C2C2¡R¡R

Figuur III.20: De twee paden of contouren, C1 in het rood en C2 in het groen,
waarlangs er in voorbeeld (17) gëıntegreerd wordt.

Contour C1

We parametriseren het pad met behulp van een hoekvariabele θ die van θ =
+π afneemt tot θ = 0,

x(θ) = R cos θ,

y(θ) = R sin θ . (III.95)

Hiermee wordt de lijnintegraal,∫
C1
d~r · ~A(~r) =

∫ 0

+π

dθ
d~r(θ)

d θ
· ~A(~r(θ))

=

∫ 0

+π

dθ

(
d x(θ)

d θ
A1(~r(θ)) +

d y(θ)

d θ
A2(~r(θ))

)
=

∫ 0

+π

dθ (−R sin θ (aR sin θ + b) +R cos θ (cR cos θ))

= aR2

∫ +π

0

dθ sin2 θ − cR2

∫ +π

0

dθ cos2 θ +

bR

∫ +π

0

dθ sin θ . (III.96)

Maken we gebruik van de standaard integralen,∫ +π

0

dθ sin2 θ =

∫ +π

0

dθ cos2 θ =
π

2
,∫ +π

0

dθ sin θ = 2 , (III.97)

dan wordt de lijnintegraal (III.96),∫
C1
d~r · ~A(~r) = (a− c) π R

2

2
+ 2 bR . (III.98)
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Contour C2

We parametriseren het tweede contour met behulp van een variabele t die van
t = −R tot t = +R loopt,

x(t) = t,

y(t) = 0 . (III.99)

Hiermee wordt de lijnintegraal,∫
C2
d~r · ~A(~r) =

∫ +R

−R
dt
d~r(t)

d t
· ~A(~r(t))

=

∫ +R

−R
dt b

= 2 bR . (III.100)

x-asx-as

y-asy-as

µ

+R+R

CC

Figuur III.21: Het gesloten contour waarlangs
∮
d~r · ~A(~r) in oefening (34)

berekend moet worden.

Oefening 34. Gegeven is ~A(~r),

~A(~r) = y ~e1 − x~e2 . (III.101)

Bereken de lijnintegraal, ∫
C
d~r · ~A(~r) , (III.102)

waarbij de integratiecontour een cirkel met straal R en middelpunt in de oor-
sprong is die tegenwijzer in gevolgd wordt (zie figuur (III.21)). Een integraal
over een gesloten contour wordt dikwijls als,∮

d~r · ~A(~r) , (III.103)

genoteerd.
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Merk op dat over het algemeen de lijnintegraal afhankelijk is van het
gekozen pad, dit wilt zeggen van de expliciete vorm van ~r(t). Dit is duidelijk
te merken aan voorbeeld (17). Indien er een vectorfunctie G(~r) zou bestaan
zodat,

ẋ A1(~r(t)) + ẏ A2(~r(t)) + ż A3(~r(t)) =
dG(~r(t))

d t
, (III.104)

geldt, dan is de lijnintegraal, vgl. (III.92) onafhankelijk van het gekozen pad.
Inderdaad er geldt dan,∫

C
d~r · ~A(~r) =

∫ t2

t1

dt (ẋ A1(~r(t)) + ẏ A2(~r(t)) + ż A3(~r(t)))

=

∫ t2

t1

dt

(
dG(~r(t))

d t

)
= G(~r2)−G(~r1) , (III.105)

wat inderdaad enkel van het begin en het eindpunt van het pad afhangt!
Werken we nu nog de totale afgeleide naar t in vgl. (III.104) verder uit,

dG(~r(t))

d t
=

∂ G(~r)

∂ x
ẋ+

∂ G(~r)

∂ y
ẏ +

∂ G(~r)

∂ z
ż , (III.106)

Dan krijgen we door combinatie van dit, vgl. (III.104) en vgl. (III.91) dat,

~A(~r) =
∂ G(~r)

∂ x
~e1 +

∂ G(~r)

∂ y
~e2 +

∂ G(~r)

∂ z
~e3 . (III.107)

De commuterende natuur van partiële afgeleiden laat ons toe om een nodige
voorwaarde voor het bestaan de functie G(~r) af te leiden. Stel dat G(~r)
bestaat, dan hebben we uit vgl. (III.107) en (III.91) dat,

A1(~r) =
∂ G(~r)

∂ x
, A2(~r) =

∂ G(~r)

∂ y
, A3(~r) =

∂ G(~r)

∂ z
, (III.108)

waaruit dan noodzakelijk volgt dat,

∂ A1(~r)

∂y
=

∂ A2(~r)

∂x
,

∂ A1(~r)

∂z
=

∂ A3(~r)

∂x
,

∂ A2(~r)

∂z
=

∂ A3(~r)

∂y
. (III.109)

De condities in vgl. (III.109) noemen we integreerbaarheidsvoorwaarden.
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Voorbeeld 18. Keren we terug naar voorbeeld (17) waar we,

A1(~r) = a y + b, A2(~r) = c x , (III.110)

hadden. Hiermee krijgen we,

∂ A1(~r)

∂y
= a,

∂ A2(~r)

∂x
= c , (III.111)

wat gelijk aan elkaar is indien,

c = a. (III.112)

Bekijken we nu even het resultaat van de twee lijnintegralen, vgl. (III.98) en
vgl. (III.100), dan zien we dat beiden hetzelfde resultaat opleveren indien aan
(III.112) voldaan is. In dat geval krijgen we dan,

A1(~r) =
∂ G(~r)

∂ x
, A2(~r) =

∂ G(~r)

∂ y
, (III.113)

met,

G(~r) = a x y + b x+ c , (III.114)

met c een willekeurige reële constante.

Oefening 35. Verifieer dat de vectorfunctie,

~A(~r) = −y z ~e1 − x z ~e2 − x y ~e3 , (III.115)

aan de integreerbaarheidsvoorwaarden in vgl. (III.109) voldoet en vindt de
functie G(~r) zodat vgl. (III.108) geldt.

2.5 De gradiënt van een functie

Gegeven is een scalaire functie van de vector ~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3, f(~r) =
f(x, y, z). De gradiënt van f wordt als grad f of ∇f genoteerd en is een
vector die gedefinieerd is als,

∇f(x, y, z) ≡ ∂f(x, y, z)

∂x
~e1 +

∂f(x, y, z)

∂y
~e2 +

∂f(x, y, z)

∂z
~e3 . (III.116)

De interpretatie van de gradiënt
Bekijken we een scalair veld f(~r) = f(x, y, z), waarbij je bijvoorbeeld aan een
temperatuursfunctie kunt denken. Beschouw nu een punt met plaatsvector
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~r′ = ~r + d~r, met d~r = dx~e1 + dy ~e2 + dz ~e3, dat infinitesimaal dicht bij het
punt met plaatsvector ~r ligt. Het verschil d f(~r) ≡ f(~r′) − f(~r) tussen de
waarde van het scalair veld in ~r′ en in ~r hangt natuurlijk niet van onze keuze
van coördinatensysteem af en is expliciet gegeven door,

d f(~r) = f(~r + d~r)− f(~r)

=
∂ f(~r)

∂ x
d x+

∂ f(~r)

∂ y
d y +

∂ f(~r)

∂ z
d z

= ∇f(~r) · d~r . (III.117)

De verandering van het scalaire veld wordt dus gegeven door het scalaire
product van de gradiënt van het veld met de verandering van de plaatsvector.

Houden we nu de grootte d r = |d~r| vast, dan krijgen we uit vgl. (III.117)
dat de verandering van de functie maximaal wordt als ∇f en d~r dezelfde
richting en zin hebben. Schrijven we dr ≡ |d~r|, dan krijgen we,

d f(~r)
∣∣∣
max

= |∇f(~r)| dr , (III.118)

of nog,

|∇f(~r) | =
(
d f

d r

)
max

. (III.119)

We hebben dus dat de richting en zin van ∇f bepaald zijn als zijnde de
richting en zin in de welke f het snelst toeneemt, terwijl de grootte van de
gradiënt de snelheid bepaalt waarmee f in die richting verandert.

Oefening 36. Gegeven de functie f(~r) van ~r,

f(~r) = rα, r ≡
√
x2 + y2 + z2, α ∈ R . (III.120)

Bereken de gradiënt ∇ · f(~r).

Oefening 37. Gegeven zijn een vectorveld ~A(~r) en een scalair veld G(~r)
zodat,

~A(~r) = ∇G(~r) . (III.121)

Toon aan dat de waarde van de lijnintegraal,∫
C
d~r · ~A(~r) , (III.122)

enkel van het begin- en eindpunt van het contour C afhangt. Hint: zie hoofd-
stuk III.2.4.

Samenvatting 9 (Vectoranalyse). Velden komen frequent voor in de fysica.
Scalaire velden beelden een vector af op een getal. Een vectorveld beeldt een
vector af op een vector.
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Hoofdstuk IV

Mechanica in twee en drie
dimensies

We maken hier nog een bijkomende aanname: we nemen aan dat de ruimte
een vlakke euclidische geometrie heeft1.

1 Enkele algemeenheden

We noemen de plaatsvector van een deeltje ~r(t),

~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 + z(t)~e3 . (IV.1)

Zijn snelheid ~v(t) wordt dan,

~v(t) =
d~r(t)

d t
= ~̇r(t) = ẋ(t)~e1 + ẏ(t)~e2 + ż(t)~e3 . (IV.2)

De snelheid heeft een richting die op iedere moment samenvalt met de raaklijn
aan de baan. De versnelling ~a(t) van het deeltje is,

~a(t) =
d~v(t)

d t
= ~̇v(t) =

d2 ~r(t)

d t2
= ~̈r(t) = ẍ(t)~e1 + ÿ(t)~e2 + z̈(t)~e3 . (IV.3)

De impuls ~p(t) van een deeltje met massa m en plaatsvector ~r(t) is gegeven
door,

~p(t) ≡ m~v(t) = m~̇r(t) . (IV.4)

1Deze aanname zal geamendeerd worden in de cursus algemene relativiteitstheorie in
de master opleiding fysica en sterrenkunde.

99
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Voorbeeld 19 (De cirkelvormige beweging). We beschouwen een deeltje dat
beweegt op een cirkel in het xy-vlak met centrum in de oorsprong en straal R.
Anders gezegd: gedurende de beweging hebben we steeds z = 0. We zullen dan
ook de z-coördinaat ignoreren in de rest van dit betoog. Noem de plaatsvector
~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2. Gezien x2(t) + y2(t) = R2 steeds waar is, kunnen we
de positie parametriseren met de rotatiehoek θ(t),

~r(t) = R cos θ(t)~e1 +R sin θ(t)~e2 . (IV.5)

De snelheid is dan,

~v(t) = ~̇r(t) = −R sin θ(t) θ̇(t)~e1 +R cos θ(t) θ̇(t)~e2 , (IV.6)

wat dus loodrecht op de plaatsvector staat (dit volgt direct uit de afgeleide
naar de tijd van ~r(t) · ~r(t) = R2). De grootte van de snelheid is,

v(t) ≡ |~̇r(t)| =
√

(−R sin θ(t) θ̇(t))2 + (R cos θ(t) θ̇(t))2 = R |θ̇(t)| . (IV.7)

We noemen ω(t) ≡ θ̇(t) de hoeksnelheid van het deeltje en krijgen zo,

v(t) = R |ω(t)|. (IV.8)

Uiteindelijk wordt de versnelling van het deeltje,

~a(t) = ~̇v(t) = ~̈r(t) =
(
−R sin θ(t) θ̈(t)−R cos θ(t) θ̇(t)2

)
~e1 +(

R cos θ(t) θ̈(t)−R sin θ(t) θ̇(t)2
)
~e2

= −θ̇2 ~r(t) +
θ̈

θ̇
~v(t) . (IV.9)

We noemen α(t) ≡ θ̈(t) de hoekversnelling van het deeltje.
Beweegt het deeltje met een constante hoeksnelheid ω, met andere woorden

de hoekversnelling is nul, α(t) = θ̈(t) = 0, dan krijgen we voor de versnelling,

~a(t) = ~̈r(t) = −ω2 ~r(t) = − v(t)2

R

~r

R
, (IV.10)

de versnelling wijst dan steeds naar het middelpunt van de cirkel. Men noemt
~a(t) wel eens de centripetale versnelling 2. De grootte van de versnelling is
dan,

a(t) ≡ |~a(t) | = v(t)2

R
. (IV.11)

2in het meer algemene geval waar α 6= 0 is de centripetale versnelling de component
van ~a die langs ~r gelegen is.
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Hebben we de beginvoorwaarde dat op t = 0, θ(t = t0) = θ0, dan volgt uit het
constant zijn van de hoeksnelheid ω dat,

θ(t) = θ0 + ω t . (IV.12)

De tijd P die nodig is om een volledige omwenteling te maken noemt men de
periode. Uit vgl. (IV.12) volgt,

P =
2π

ω
. (IV.13)

De frequentie ν is dan het aantal omwentelingen per tijdseenheid en is gegeven
door,

ν =
1

P
=

ω

2π
. (IV.14)

De SI eenheid voor frequentie is de hertz (Hz): 1Hz = 1 s−1. Men noemt ω
ook soms de cirkelfrequentie.

~r~r

x-asx-as

y-asy-as

µµ

_~r_~r

Ä~rÄ~r

x = R cos µx = R cos µ

y = R sin µy = R sin µ

Figuur IV.1: De cirkelbeweging. De snelheid ~̇r (in het groen) raakt steeds
de baan. We geven ook de versnelling ~̈r (in het blauw) voor het geval dat
de hoeksnelheid constant is. In dat geval heeft de versnelling ~̈r een zin die
tegengesteld is aan die van de plaatsvector ~r.



102 HOOFDSTUK IV. MECHANICA IN TWEE EN DRIE DIMENSIES

Oefening 38. Een fietswiel met diameter 0, 7m is gemonteerd op een as
aangedreven door een motor. Gedurende 10 s geeft de motor een constante
hoekversnelling α aan het wiel. Op t = 0 is het wiel in rust. Op t = 10 s heeft
een punt op de omtrek van het wiel een ogenblikkelijke snelheid met grootte
27, 5ms−1. Bereken,

• de hoeksnelheid ω op t = 10 s.

• de hoekversnelling gedurende die periode van 10 s.

• het aantal omwentelingen dat het wiel uitvoerde gedurende die 10 s.

Een uitermate nuttige notie bij de studie van beweging in twee of drie
dimensies is het impulsmoment 3~L,

~L ≡ ~r × ~p = m~r × ~̇r . (IV.15)

Het impulsmoment geeft ons informatie over hoe de beweging afwijkt van
een rechte lijn door de oorsprong. Inderdaad, stellen we eerst even dat we
een situatie hebben waarbij ~L = 0 geldt op ieder ogenblik. Grijpen we terug
naar de definitie van het impulsmoment, dan vinden we hier,

0 = ~L = ~r × ~p = m~r × ~̇r . (IV.16)

We zagen immers in hoofdstuk III.1.2 dat het vectorieel product van twee
vectoren nul is indien de vectoren dezelfde richting hebben (parallel zijn). Dit
impliceert dat de plaatsvector ~r en de snelheid ~̇r op ieder moment dezelfde
richting hebben. Met andere woorden, we hebben hier met een rechtlijnige
beweging – niet noodzakelijk met constante snelheid – te maken.

Gaan we nu een stap verder en veronderstellen we dat ons deeltje een
constant impulsmoment ~L heeft verschillend van nul. Dit wilt zeggen dat
op ieder moment zowel de plaatsvector ~r als de snelheidsvector ~̇r loodrecht
staan op een vector die constant blijft in de tijd. Anders gezegd, zowel de
plaatsvector ~r als de snelheid ~̇r blijven ieder moment in hetzelfde vlak. Dus
heeft een constant impulsmoment ~L als onmiddellijk gevolg dat de beweging
van het deeltje in een vlak gebeurt! Dezelfde conclusie bereiken we indien de
richting (en zin) van het impulsmoment constant blijven en enkel zijn grootte
varieert.

3In plaats van impulsmoment wordt ook dikwijls de term draaimoment of hoekmoment
gebruikt.
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Oefening 39. Beschouw een deeltje, massa m, met plaatsvector,

~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 + z(t)~e3, (IV.17)

met,

x(t) = R cos θ(t)

y(t) = R sin θ(t)

z(t) = κ θ(t), κ ∈ R en constant , (IV.18)

waar,

θ(t) = ω t, ω ∈ R en constant . (IV.19)

• Teken de baan van het deeltje.

• Bereken de snelheid en versnelling.

• Bereken het impulsmoment. Bespreek (bekijk ook het geval κ→ 0).

Samenvatting 10 (Kinematica). De ogenblikkelijke verandering van de plaats-
vector per tijdseenheid is de snelheid. De ogenblikkelijke verandering per
tijdseenheid van de snelheid is de versnelling. Massa maal snelheid is de im-
puls terwijl het impulsmoment het vectoriële product van de plaatsvector met
de impuls is.



104 HOOFDSTUK IV. MECHANICA IN TWEE EN DRIE DIMENSIES

2 De wetten van Newton

In dit hoofdstuk ontwikkelen we de wetten van Newton in drie dimensies. In
hoofdstuk II.2 bestudeerden we Newton’s wetten reeds in een één-dimensio-
nale context. De lezer zal ontdekken dat de wetten van Newton essentieel
gelijk blijven, het grote verschil is echter dat nu het palet behandelbare pro-
blemen niet enkel groter wordt maar bovenal interessanter. Inderdaad, noties
als het impulsmoment, centrale kracht, ... zijn intrinsiek meer-dimensionaal.

2.1 De eerste wet van Newton

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r0 = ~r(t0)~r0 = ~r(t0)
~v0~v0

~r(t) = ~r0 + (t¡ t0)~v0~r(t) = ~r0 + (t¡ t0)~v0

baan van
het deeltje
baan van
het deeltje

Figuur IV.2: Een eenparige rechtlijnige beweging.

Gegeven is een vrij of gëısoleerd deeltje met massa m en plaatsvector ~r(t).
De eerste wet van Newton stelt dat er steeds een referentiestelsel bestaat –
een inertieel referentiestelsel genaamd – waarin het gëısoleerde deeltje met
een constante impuls beweegt, met andere woorden, we krijgen dan,

~̇p(t) = 0 . (IV.20)

Is de massa van het deeltje constant in de tijd, dan kan dit geschreven worden
als,

~̈r(t) = 0 . (IV.21)
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Hebben we de randvoorwaarden dat ~r(t = t0) = ~r0 en ~̇r(t = t0) = ~v0, dan
kunnen we vgl. (IV.21) onmiddellijk integreren en we krijgen,

~r(t) = ~r0 + (t− t0)~v0 . (IV.22)

Met andere woorden: een vrij deeltje voert, gezien vanuit een inertieel refe-
rentiestelsel, een eenparige rechtlijnige beweging uit. Dit wordt gëıllustreerd
in figuur (IV.2). Dus richting en zin van de snelheid zijn constant (het deeltje
beweegt langs een rechte) net zoals de grootte van de snelheid.

Oefening 40. Toon aan dat twee inertiële referentiestelsels noodzakelijker-
wijs een eenparige rechtlijnige beweging beschrijven ten opzichte van elkaar.

2.2 De tweede wet van Newton

Gegeven is een deeltje met massa m en plaatsvector ~r(t). De tweede wet
van Newton stelt dat in een inertieel referentiestelsel, de verandering van
impuls per tijdseenheid gelijk is aan de totale kracht die op het deeltje ingrijpt.
Noteren we de totale kracht met ~F , dan wordt de tweede wet,

~̇p(t) = ~F . (IV.23)

Daarenboven zijn krachten steeds additief (men noemt deze eigenschap ook
wel eens de “vierde wet van Newton”). Bv. werken op een deeltje zowel de
zwaartekracht ~Fg als de wrijvingskracht ~Fw in, dan is de totale kracht ~F die
op het deeltje inwerkt ~F = ~Fg+ ~Fw. Indien de massa van het deeltje constant
blijft, dan kan dit nog herschreven worden als,

m~̈r(t) = ~F . (IV.24)

Net zoals de snelheid dikwijls met ~v ≡ ~̇r aangeduid wordt, schrijft men ook
~a ≡ ~̇v = ~̈r voor de versnelling4. Hiermee kunnen we vgl. (IV.24) in een zeer
vertrouwde vorm herschrijven: ~F = m~a.

Voorbeeld 20 (De baan van een projectiel in het gravitationeel veld van de
aarde). We beschouwen een deeltje (denk aan een kogel) met massa m dat
met een initiële snelheid ~v0 onder een hoek α afgeschoten wordt. De enige
relevante kracht is de zwaartekracht, met andere woorden, je kunt wrijving
verwaarlozen. De situatie is geschetst in figuur (IV.3). Wat is de baan van
het deeltje?

4 Het symbool v voor de snelheid wijst naar het Engelse woord voor snelheid, velocity.
Zo ook hebben we dat a voor de versnelling naar acceleration verwijst. Merk op dat men
eveneens een aan het Latijn of het Frans verbonden uitleg had kunnen geven.
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x-asx-as

z-asz-as

®®

~v0~v0

~g~g

Figuur IV.3: Een projectiel wordt afgevuurd met een beginsnelheid ~v0. Indien
enkel de zwaartekracht een rol speelt, dan is de baan (in het blauw) een
parabool.

We noemen de plaatsvector van het projectiel ~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 +
z(t)~e3. De zwaartekracht, ~Fg, wordt volgens Galileo gegeven door ~Fg = m~g
met ~g = −g ~e3 de valversnelling. De tweede wet van Newton geeft ons dan,

m~̈r = m~g . (IV.25)

De beginvoorwaarden zijn,

~r(t = 0) = 0, ~̇r(t = 0) = ~v0 , (IV.26)

met ~v0 = cosα v0 ~e1 + sinα v0 ~e3

De tweede wet, vgl. (IV.25), voor iedere coördinaat afzonderlijk wordt,

ẍ = 0 ,

ÿ = 0 ,

z̈ = −g . (IV.27)

Dit kan onmiddellijk gëıntegreerd worden,

x(t) = x(t = 0) + ẋ(t = 0) t ,

y(t) = y(t = 0) + ẏ(t = 0) t ,

z(t) = z(t = 0) + ż(t = 0) t− g

2
t2 . (IV.28)

Maken we gebruik van de randvoorwaarden – gegeven in vgl. (IV.26) – in
vgl. (IV.28), dan krijgen we de oplossing,

x(t) = cosα v0 t ,

y(t) = 0 ,

z(t) = sinα v0 t−
g

2
t2 . (IV.29)
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We zien dus dat steeds y = 0 geldt, met andere woorden, de beweging gebeurt
volledig in het xz-vlak. De eerste uitdrukking in vgl. (IV.29) kunnen we naar
t oplossen,

t =
x

cosα v0

. (IV.30)

Gebruiken we dit in de laatste uitdrukking in vgl. (IV.29), dan krijgen we de
baanvergelijking,

z = tanαx− g

2v2
0 cos2 α

x2 . (IV.31)

Dit is een parabolische baan (zie ook het hierna volgende intermezzo 6). Zowel
bij het vertrek als bij de landing hebben we dat z = 0. Uit vgl. (IV.31) halen
we dat de waarde van x dan gegeven is door,

x = 0 of x = sin 2α
v2

0

g
. (IV.32)

De eerste waarde correspondeert natuurlijk met het vertrekpunt van het pro-
jectiel terwijl de tweede waarde de afstand geeft dat het projectiel afgelegd
heeft. Voor een gegeven grootte van de beginsnelheid vinden we dat de af-
gelegde afstand maximaal is indien de waarde van sin 2α maximaal is. Dit
gebeurt wanneer sin 2α = 1 of equivalent, α = π/4. Dus we maximaliseren de
afstand dat het projectiel zal afleggen indien we het afvuren onder een hoek
van 45◦. De grootste hoogte dat het projectiel bereikt correspondeert met het
maximum van z(x),

d z(x)

d x
= 0⇔ x = sin 2α

v2
0

2g
, (IV.33)

wat – zoals reeds te verwachten was – gebeurt wanneer precies de helft van de
maximale afstand afgelegd werd. Gebruiken we dit in vgl. (IV.31) dan vinden
we de maximale hoogte h,

h =
sin2 α v2

0

2g
. (IV.34)

We zien dat grootheden als de afgelegde weg, het hoogste punt, ... eigen-
schappen van de baan zijn. Met andere woorden, we hoeven hier enkel de
baanvergelijking voor te kennen niet de tijdsevolutie van het systeem. Willen
we echter een vraag zoals “Hoe lang blijft het deeltje in de lucht?” beantwoor-
den, dan moeten we wel de positie als functie van de tijd kennen. Inderdaad,
door z = 0 naar t op te lossen in vgl. (IV.29) halen we het antwoord dat het
projectiel na een tijdsverloop gelijk aan 2 sinα v0/g de grond terug raakt.
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Intermezzo 6 (Kegelsneden: een minimalistische herhaling). Elke kwadra-
tische vergelijking in R2 bepaalt een één-dimensionale deelruimte, een kegel-
snede. De meest algemene kwadratische vergelijking in R2 is,

a x2 + 2 c x y + b y2 + d x+ f y + g = 0 , (IV.35)

met a, b, c, d, f, g ∈ R. We onderscheiden de volgende gevallen,

• c2 > a b: de vergelijking bepaalt een hyperbool. Indien a+ b = 0 spreekt
men van een rechthoekige hyperbool. Dit wilt zeggen dat de twee asymp-
toten elkaar onder een rechte hoek snijden.

• c2 = a b: De vergelijking bepaalt een parabool.

• c2 < a b: de vergelijking bepaalt een ellips. Indien eveneens a = b en
c = 0 dan heeft men een cirkel.

Kegelsneden worden in meer detail behandeld in hoofdstuk V.3.2 “Het Kepler
probleem”.

Oefening 41. Op het moment van dit schrijven bedragen de wereldrecords
bij de mannen voor hoogspringen, verspringen en kogelstoten respectievelijk
2, 45m (Javier Sotomayor), 8, 95m (Mike Powell) en 23, 12m (Randy Bar-
nes). Stel even dat ze allen gevestigd werden op een plaats waar de valversnel-
ling 9, 82ms−2 bedraagt en dat de zwaartekracht de enige relevante kracht is.
Stel verder dat zowel atleet als kogel als puntmassa’s beschouwd kunnen wor-
den. Indien deze prestaties onder identieke omstandigheden herhaald zouden
worden op een plaats waar de valversnelling 9, 78ms−2 bedraagt, in welke
mate zouden deze records dan verbeteren?

Oefening 42. Beschouw dezelfde situatie als in voorbeeld (20), maar nu in
aanwezigheid van een zijwind die een additionele constante kracht, ~Fwind, op
het deeltje veroorzaakt. Als we,

~Fwind = Fw ~e2 , (IV.36)

hebben, wat is dan de afstand die door het deeltje (of kogel) afgelegd wordt?

Bekijken we nu nog even hoe het impulsmoment verandert in de tijd,

d ~L

d t
= ~̇r × ~p+ ~r × ~̇p . (IV.37)
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De eerste term in het rechterlid is nul gezien ~̇r en ~p = m~̇r dezelfde richting
hebben. Met de tweede wet van Newton hebben we dan,

d ~L

d t
= ~r × ~F . (IV.38)

Introduceren we nog het krachtmoment ~M ,

~M ≡ ~r × ~F , (IV.39)

dan krijgen we dat het krachtmoment gelijk is aan de verandering van im-
pulsmoment per tijdseenheid,

~̇L = ~M . (IV.40)

Indien het krachtmoment nul is, dan is het impulsmoment een constante
vector en beweegt het deeltje dus in een vlak!

Oefening 43 (Centrale krachten). Gegeven is een deeltje met massa m en
plaatsvector ~r(t) dat beweegt onder invloed van een (totale) kracht die de
volgende eigenschappen heeft:

• De richting van de kracht ~F is dezelfde als die van de plaatsvector ~r.

• De kracht hangt enkel af van de grootte r =
√
~r · ~r van de plaatsvector

~r.

Zo een kracht noemt men een centrale kracht en ze heeft noodzakelijkerwijs
de algemene vorm,

~F = F (r)
~r

r
, (IV.41)

met F (r) een willekeurige functie van de grootte r = |~r | =
√
~r · ~r van de

plaatsvector ~r. De vector ~r/r is een eenheidsvector die in de richting van de
plaatsvector wijst. Bijgevolg is F (r) precies de grootte van ~F (~r ), |~F (~r )| =
F (r). Toon aan dat het impulsmoment van het deeltje een constante van de
beweging is en dat bijgevolg de beweging van het deeltje in een vlak gebeurt.

Intermezzo 7 (Systemen met veranderlijke massa). Vertrekken we van de
tweede wet van Newton voor een deeltje met massa m,

~̇p = ~F , (IV.42)
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en veronderstellen we dat we hier met een systeem met veranderlijke massa
te maken hebben (denk aan een raket of een transportband), dus ṁ 6= 0.
Hiermee herschrijven we vgl. (IV.42) als,

m~a = ~F − ṁ~v . (IV.43)

Stel dat de massa toeneemt (afneemt) met de tijd, ṁ > 0 (ṁ < 0), dan is het
effect hiervan te interpreteren als een snelheidsafhankelijke krachtcomponent
die de versnelling tegenwerkt (bevordert) bij toenemende snelheid. Zoals we
in hoofdstuk V.5 zullen zien is het effect van een tijdsafhankelijke massa die
toeneemt, ṁ > 0, geheel analoog aan een wrijvingsterm.

2.3 De derde wet van Newton

Gegeven een systeem bestaande uit n deeltjes met plaatsvector ~rj(t) en massa
mj, j ∈ {1, · · ·n}. De kracht die het ide deeltje uitoefent op het jde deeltje
noteren we als ~Fij. De externe kracht die op het jde deeltje uitgeoefend wordt
noteren we als ~Fj. Met externe kracht bedoelen we de totale kracht die op
het jde deeltje uitgeoefend wordt die niet van de andere deeltjes afkomstig is.
De derde wet van Newton stelt nu dat,

~Fij = −~Fji . (IV.44)

Dit is de zogenaamde zwakke vorm van de derde wet. De sterke vorm van
de derde wet stelt niet alleen dat vgl. (IV.44) geldt, maar dat de kracht
daarenboven dezelfde richting heeft als de verbindingslijn tussen het ide en
het jde deeltje. Anders gezegd, er geldt dan ook,

~Fij ×
(
~rj − ~ri

)
= 0 (IV.45)

In deze cursus zullen de krachten steeds aan de sterke vorm van Newton’s
derde wet voldoen. Een typisch voorbeeld van een kracht die (soms) enkel
aan de derde wet in haar zwakke vorm voldoet is de magnetische kracht.

Voorbeeld 21 (De slinger). Beschouw een slinger bestaande uit een mas-
saloos, onuitrekbaar touw met lengte ` waaraan een lichaam met massa m

opgehangen werd, zie figuur (IV.4)5. De beweging is zo beperkt dat ze enkel in
het xy-vlak kan gebeuren. Je hoeft enkel de zwaartekracht in rekening te bren-
gen, de wrijving van de lucht kan verwaarloosd worden. Bekijken we eerst de

5Let in het bijzonder op de oriëntatie van de x-as en de y-as.
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x-asx-as

y-asy-as

µµ

`̀

mmx = ` cos µx = ` cos µ

y = ` sin µy = ` sin µ

~Fg = mg~e1~Fg = mg~e1

~FT~FT

Figuur IV.4: De slinger. De krachten die op het massapunt ingrijpen worden
in het groen weergegeven.

krachten die op het massapunt ingrijpen. Er is natuurlijk de zwaartekracht
~Fg,

~Fg = mg~e1 . (IV.46)

Het massapunt oefent een kracht ~F ′T uit op het touw dat via de derde wet een
reactiekracht ~FT = −~F ′T uitoefent op het massapunt.

~FT = −x
`
FT ~e1 −

y

`
FT ~e2 . (IV.47)

De tweede wet van Newton geeft ons dan,

mẍ(t) = mg − x(t)

`
FT ,

m ÿ(t) = −y(t)

`
FT . (IV.48)

Om de grootte van de spankracht FT hieruit te elimineren, observeren we dat
x en y niet onafhankelijk zijn, ze voldoen immers aan,√

x2 + y2 = ` . (IV.49)

We kunnen de verbinding tussen x en y oplossen of vrijmaken door de uit-
wijkingshoek θ te introduceren zodat,

x(t) = ` cos θ(t) ,

y(t) = ` sin θ(t) . (IV.50)
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Nemen we hiervan de tweede afgeleide naar de tijd, dan krijgen we,

ẍ(t) = −` sin θ(t) θ̈(t)− ` cos θ(t) θ̇(t)2 ,

ÿ(t) = ` cos θ(t) θ̈(t)− ` sin θ(t) θ̇(t)2 . (IV.51)

We gebruiken nu vgl. (IV.51) en (IV.50) in (IV.48) om x en y te elimineren,

−m` sin θ(t) θ̈(t)−m` cos θ(t) θ̇(t)2 = mg − cos θ(t)FT , (IV.52)

m` cos θ(t) θ̈(t)−m` sin θ(t) θ̇(t)2 = − sin θ(t)FT . (IV.53)

We combineren dit nu als, vgl. (IV.52)× sin θ(t) − vgl. (IV.53)× cos θ(t) en
krijgen,

θ̈(t) = −g
`

sin θ(t) , (IV.54)

waar we cos2 θ + sin2 θ = 1 gebruikten. Vgl. (IV.54) is een niet-lineaire dif-
ferentiaalvergelijking voor θ(t). Om deze vergelijking exact op te lossen moe-
ten we de theorie van elliptische functies eerst beheersen. Bij gebrek daaraan
kunnen we een benaderende oplossing neerschrijven. Veronderstellen we even
dat de uitwijkingshoek steeds zeer klein blijft. Met andere woorden, op ieder
moment geldt dat θ(t)� 1. Vgl. (IV.54) wordt dan in goede benadering6,

θ̈(t) = −g
`
θ(t) , (IV.55)

waarvoor we direct de algemene oplossing kunnen neerschrijven,

θ(t) = A cos

(√
g

`
t+ φ

)
, (IV.56)

met de amplitude A en de fase φ twee integratieconstanten. Kiezen we als
beginvoorwaarde dat we de slinger op t = 0 met een uitwijkingshoek θ0 loslaten
zonder de slinger een initiële snelheid te geven, anders gezegd θ(t = 0) = θ0

en θ̇(t = 0) = 0, dan vinden we dat,

θ(t) = θ0 cos

(√
g

`
t

)
. (IV.57)

Combineren we dit met vgl. (IV.50), dan krijgen we het eindantwoord (in de
benadering van kleine uitwijkingen),

x(t) = ` cos

(
θ0 cos

(√
g

`
t

))
,

y(t) = ` sin

(
θ0 cos

(√
g

`
t

))
. (IV.58)

6We herinneren de lezer eraan dat de Taylor reeks van sin x en cos x rond x = 0 gegeven
wordt door sin x = x−x3/3!+x5/5!−x7/7!+ · · · en cos x = 1−x2/2!+x4/4!−x6/6!+ · · · .
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Hieruit lezen we af dat de periode P van de slingerbeweging gegeven wordt
door,

P = 2π

√
`

g
, (IV.59)

en de frequentie wordt dan ν = 1/P . Het meten van de periode van een
slinger die met een kleine amplitude slingert levert ons dus een methode om
de valversnelling te meten.

Oefening 44. Hoe “meet” je met een touw, een gewichtje, een lat en een
chronometer de waarde van π?

Toepassing: het gëısoleerde twee deeltjes systeem

Gegeven zijn twee deeltjes met plaatsvectoren ~r1 en ~r2 en massa’s m1 en m2.
Het systeem is gëısoleerd, dit wilt zeggen dat de enige aanwezige krachten
die zijn die de twee deeltjes op elkaar uitoefenen. De kracht die deeltje 1 op
deeltje 2 uitoefent noemen we ~F12. Analoog oefent deeltje 2 een kracht ~F21

uit op deeltje 1. Uit de tweede wet van Newton volgt nu,

m1 ~̈r1 = ~F21 ,

m2 ~̈r2 = ~F12 , (IV.60)

dit zijn dus zes, over het algemeen gekoppelde, differentiaalvergelijkingen.
We zullen dit twee deeltjes systeem sterk vereenvoudigen door het naar twee
één deeltjes systemen te reduceren. In plaats van de posities van elk van de
twee deeltjes te beschouwen voeren we de positie van het massamiddelpunt
~R in, zie figuur (IV.5),

~R ≡ m1 ~r1 +m2~r2

m1 +m2

, (IV.61)

en de relatieve positie van de twee deeltjes, ~r,

~r ≡ ~r2 − ~r1 , (IV.62)

zoals in figuur (IV.6) gëıllustreerd wordt. Kennen we ~R(t) en ~r(t) dan kennen
we ook, door vgl. (IV.61) en (IV.62) te inverteren, ~r1(t) en ~r2(t),

~r1(t) = ~R(t)− m2

M
~r(t) ,

~r2(t) = ~R(t) +
m1

M
~r(t) . (IV.63)
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x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r1~r1

~r2~r2

~r1 + ~r2~r1 + ~r2

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r1~r1

~r2~r2

~r1 + 2~r2~r1 + 2~r2

~R = 1
3 (~r1 + 2~r2)~R = 1
3 (~r1 + 2~r2)~R = 1

2 (~r1 + ~r2)~R = 1
2 (~r1 + ~r2)

Figuur IV.5: Het massamiddelpunt voor een systeem met twee deeltjes. Links
hebben we het geval waar m1 = m2. Rechts wordt de situatie voorgesteld
waarbij m2 = 2m1.

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r1~r1

~r2~r2

~r = ~r2 ¡ ~r1~r = ~r2 ¡ ~r1

Figuur IV.6: Hebben we een twee deeltjessysteem waarvan het eerste plaats-
vector ~r1 heeft en het tweede plaatsvector ~r2, dan is de relatieve plaatsvector
gegeven door ~r = ~r2 − ~r1.

Uit de derde wet van Newton volgt,

~F21 = −~F12 , (IV.64)
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waarmee vgl. (IV.60),

m1 ~̈r1 = −~F12 ,

m2 ~̈r2 = ~F12 , (IV.65)

wordt. Nemen we nu de som en het verschil van deze twee vergelijkingen,
dan krijgen we,

m1 ~̈r1 +m2 ~̈r2 = 0 ,

~̈r2 − ~̈r1 =

(
1

m1

+
1

m2

)
~F12 . (IV.66)

De eerste van vgl. (IV.66) gecombineerd met de definitie van het massamid-
delpunt, vgl. (IV.66), wordt,

M ~̈R(t) = 0 , (IV.67)

met M de totale massa,

M ≡ m1 +m2 . (IV.68)

Met andere woorden: het massamiddelpunt van een gëısoleerd twee deeltjes-
systeem voert een eenparige rechtlijnige beweging uit! Hebben we de begin-

voorwaarden dat ~R(t = 0) = ~R0 en ~̇R(t = 0) = ~V0 dan kunnen we de
algemene oplossing van vgl. (IV.67) geven,

~R(t) = ~R0 + t ~V0 . (IV.69)

We keren nu terug naar de tweede uitdrukking in vgl. (IV.66). Definiëren
we eerst de gereduceerde massa µ door,

1

µ
≡ 1

m1

+
1

m2

of µ =
m1m2

m1 +m2

. (IV.70)

Dan kunnen we hiermee en gebruik makend van vgl. (IV.62), de tweede
betrekking in vgl. (IV.66) herschrijven als,

µ ~̈r(t) = ~F12 . (IV.71)

Wat is er hier gebeurd? We zijn vertrokken van een gëısoleerd systeem
met twee deeltjes en we zijn erin geslaagd om dit twee deeltjes systeem op te
splitsen in twee afzonderlijk ééndeeltjessystemen. Eén van beide systemen,
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vgl. (IV.67), beschrijft de beweging van het massamiddelpunt die een eenpa-
rige rechtlijnige beweging blijkt te zijn. De andere, zie vgl. (IV.71), beschrijft
de relatieve beweging van de twee deeltjes. Kunnen we ook ~r(t) bepalen, dan
is ons probleem opgelost. Inderdaad, via vgl. (IV.63) verkrijgen we ~r1(t) en
~r2(t).

Nog een opmerking. Beschouw het geval waar m2 � m1. In dit geval
hebben we dat M ≈ m2 en µ ≈ m1. Anders gezegd, indien de massa van
het ene deeltje veel groter is dan die van het andere, dan is de totale massa
ongeveer gelijk aan die van het zwaardere deeltje en de gereduceerde massa
aan die van het lichtere deeltje. Het zwaarste deeltje voert dan in goede
benadering een eenparige rechtlijnige beweging uit.

We kunnen verder vereenvoudigen door ons inertieel referentiestelsel zo
te kiezen dat haar oorsprong met het massamiddelpunt samenvalt (herinner
u: twee intertiële referentiestelsels voeren een eenprige rechtlijnige beweging
uit t.o.v. elkaar). Met andere woorden: het massamiddelpunt is in rust in
dit referentiestelsel. In de limiet m2 � m1 bevindt de zwaarste massa zich
dan benaderend in de oorsprong (en is in rust), en de plaatsvector van de
lichtste massa is dan ~r ≡ ~r2 − ~r1 ' ~r2.

Deze techniek die ons toelaat het twee lichamen probleem te reduceren
tot twee één lichaam problemen, waarvan er één dan nog essentieel triviaal
is, zal in het volgend hoofdstuk verschillende malen gebruikt worden.

Samenvatting 11 (De wetten van Newton). De eerste wet van Newton
stelt dat gezien vanuit een inertieel referentiestelsel een vrij deeltje een een-
parige rechtlijnige beweging beschrijft. De tweede wet van Newton stelt dat de
verandering van impuls per tijdseenheid, gezien vanuit een inertieel referen-
tiestelsel, gelijk is aan de totale kracht die op het deeltje uitgeoefend wordt.
De derde wet van Newton stelt dat als een deeltje een kracht uitoefent op
een ander deeltje, het andere deeltje dan een kracht uitoefent op het ene die
precies even groot is maar de tegengestelde zin heeft. In haar sterke vorm
stelt de derde wet dat de krachten tussen twee deeltjes de richting hebben van
de verbindingslijn tussen die twee deeltjes.
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3 Arbeid en energie

Gegeven is een deeltje met massa m en plaatsvector ~r(t) dat beweegt onder
invloed van een (totale) kracht ~F . Op t = t1 bevindt het deeltje zich in
~r(t = t1) = ~r1. Op een later tijdstip t2 hebben we, ~r(t = t2) = ~r2. De arbeid
W12 die geleverd wordt om het deeltje van ~r1 naar ~r2 te brengen wordt per
definitie gegeven door de lijnintegraal,

W12 ≡
∫
C
d~r · ~F , (IV.72)

waar de contour C overeenkomt met de baan dat het deeltje volgt tussen
t = t1 en t = t2. We herschrijven dit als,

W12 =

∫ t2

t1

dt ~̇r · ~F

=

∫ t2

t1

dtm~̇r · ~̈r

=

∫ t2

t1

dt
d

d t

(m
2
~̇r · ~̇r

)
, (IV.73)

waar we in de tweede lijn van de wet van Newton en in de derde lijn van de
Leibniz regel gebruik maakten. Definiëren we de kinetische energie van het
deeltje als zijnde de helft van het product van zijn massa met het kwadraat
van zijn snelheid,

T (~̇r) ≡ m

2
~̇r · ~̇r , (IV.74)

dan kunnen we de arbeid nog herschrijven als,

W12 =

∫ t2

t1

dt
d T (~̇r)

d t

= T (~̇r(t2))− T (~̇r(t1)) . (IV.75)

De geleverde arbeid is dus het verschil tussen de kinetische energie op het
eindpunt met dat op het beginpunt.

Men noemt de kracht conservatief indien de arbeid in vgl. (IV.72) niet
van de gevolgde weg afhangt. Dit is zo indien er een functie V (~r) van de
plaatsvector ~r gevonden kan worden zodat,

~̇r · ~F = −d V (~r)

d t
. (IV.76)
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Inderdaad, uit vgl. (IV.72) krijgen we dan,

W12 =

∫ t2

t1

dt ~̇r · ~F

= −
∫ t2

t1

dt
d V (~r)

d t

= V (~r1)− V (~r2) . (IV.77)

Met vgl. (IV.75) resulteert dit dan in,

T (~̇r(t = t1)) + V (~r(t = t1)) = T (~̇r(t = t2)) + V (~r(t = t2)) . (IV.78)

De functie V (~r) wordt de potentiële energie (soms ook kortweg de potentiaal)
van het conservatieve systeem genoemd7. Definiëren we de totale energie E
als zijnde de som van de kinetische met de potentiële energie,

E ≡ T (~̇r(t)) + V (~r(t)) , (IV.79)

dan volgt uit vgl. (IV.78) dat voor conservatieve krachten de totale energie
een constante van de beweging is!

Werken we nu de totale afgeleide naar de tijd van de potentiële energie
uit,

d V (~r)

d t
=

∂ V (~r)

∂ x
ẋ+

∂ V (~r)

∂ y
ẏ +

∂ V (~r)

∂ z
ż

= ~̇r · ∇V (~r) . (IV.80)

Combineren we dit met vgl. (IV.76), dan vinden we,

~F = −∇V (~r) . (IV.81)

Hebben we ~F = F1 ~e1 + F2 ~e2 + F3 ~e3, dan kunnen we het voorgaande nog
herschrijven als,

F1 = −∂ V (~r)

∂ x
, F2 = −∂ V (~r)

∂ y
, F3 = −∂ V (~r)

∂ z
. (IV.82)

Dus in een conservatief systeem is de kracht minus de gradiënt van de po-
tentiële energie. In sectie III.2.4 zagen we dat er een nodige voorwaarde is

7Doorheen deze cursus noteren we de potentiële energie steeds als V . In de literatuur
(en andere cursussen) wordt dikwijls ook U gebruikt om de potentiële energie aan te
duiden.
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opdat vgl. (IV.81) zou gelden. Inderdaad, uit het commuteren van partiële
afgeleiden volgt uit vgl. (IV.82) dat het bestaan van een potentiaal V (~r)
impliceert dat de componenten van de kracht aan,

∂ F3

∂ y
=
∂ F2

∂ z
,

∂ F1

∂ z
=
∂ F3

∂ x
,

∂ F2

∂ x
=
∂ F1

∂ y
, (IV.83)

voldoen. In de cursus analyse zul je zien dat vgl. (IV.83) niet enkel nodig is
maar in topologisch triviale omstandigheden eveneens voldoende is.

Voorbeeld 22 (Centrale krachten). Een deeltje met massa m en plaatsvector
~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3 ondervindt een kracht ~F van de vorm,

~F = F (r)
~r

r
, (IV.84)

met,

r =
√
x2 + y2 + z2 . (IV.85)

Een kracht van die enkel afhangt van de grootte van de plaatsvector en de
richting van de plaatsvector heeft, noemt men een centrale kracht. We schrij-
ven,

~F = F1 ~e1 + F2 ~e2 + F3 ~e3 , (IV.86)

en hebben dus,

F1 =
x

r
F (r), F2 =

y

r
F (r), F3 =

z

r
F (r) . (IV.87)

Vraag is nu of er een functie V (~r) bestaat, zodat ~F = −∇ · V . Men gaat on-
middellijk na dat aan de integreerbaarheidsvoorwaarden vgl. (IV.83) voldaan
is. De vergelijking ~F = −∇ · V wordt in componenten,

∂ V (~r)

∂ x
= −x

r
F (r) ,

∂ V (~r)

∂ y
= −y

r
F (r) ,

∂ V (~r)

∂ z
= −z

r
F (r) . (IV.88)

Proberen we een potentiaal van de vorm V (~r) = V (r), met andere woor-
den een potentiaal die enkel van de grootte van de plaatsvector afhangt, dan
reduceren de voorgaande vergelijkingen zich tot één vergelijking,

d V (r)

dr
= −F (r) , (IV.89)
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waar we gebruik maakten van,

∂ V (r)

∂ x
=
∂ r

∂ x

d V (r)

d r
=
x

r

d V (r)

d r
, (IV.90)

en analoge uitdrukkingen voor de partiële afgeleiden naar y en z. Vgl. (IV.89)
geeft onmiddellijk de potentiële energie (op een irrelevante additieve constante
na),

V (r) = −
∫
dr F (r) . (IV.91)

Een centrale kracht wordt dus volledig gekarakteriseerd door een poten-
tiaal V (r) die enkel functie is van de grootte van de plaatsvector r = |~r |. De
centrale kracht wordt dan,

~F = −∇V (r)

= −d V (r)

d r
∇r

= −d V (r)

d r

~r

r
. (IV.92)

Wanneer men met centrale krachten werkt noemt men de oorsprong dikwijls
het krachtcentrum.

Oefening 45. Gegeven een kracht ~F ,

~F =
(
3 a y z3 − 20 b x3 y2

)
~e1 +

(
3 a x z3 − 10 c x4y

)
~e2 +(

9 a x z2 y + 3 d z2
)
~e3 , (IV.93)

met a, b, c, d ∈ R en constant. Wanneer is deze kracht conservatief? Bepaal
in dat geval de potentiële energie.

Oefening 46. Gegeven is een kracht ~F van de vorm,

~F = (x+ y)~e1 + (a x− y)~e2, a ∈ R . (IV.94)

Bereken de arbeid die geleverd wordt indien men het gesloten pad in figuur
(IV.7) volgt. Wanneer is de kracht conservatief? Wat is de geleverde arbeid
dan?

We sluiten dit hoofdstuk af met de definitie van vermogen. Het vermogen
P is de geleverde arbeid per tijdseenheid,

P ≡ dW

d t

= ~F · ~v , (IV.95)
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x-asx-as

y-asy-as

+R+R¡R¡R

Figuur IV.7: De baan die gevolgd wordt bij de berekening van de arbeid in
oefening (46).

waar we in de laatste lijn van vgl. (IV.72) gebruik maakten. De SI eenheid
van vermogen is de watt, afgekort tot W , en we hebben 1W = 1 J s−1.

Intermezzo 8 (De slinger herbekeken). In dit intermezzo zullen we gebruik
maken van het behoud van energie om de slinger, reeds besproken in hoofdstuk
IV.2.3, te herbekijken zonder aan te nemen dat de slingerhoek klein blijft.
Kijken we naar fig. IV.4, dan zien we dat de kinetische energie T gegeven
wordt door,

T =
m

2

(
ẋ2 + ẏ2

)
, (IV.96)

en de potentiële energie V door,

V = −mg x . (IV.97)

Hiermee wordt de totale energie E,

E =
m

2

(
ẋ2 + ẏ2

)
−mg x

=
m

2
`2 θ̇2 −mg ` cos θ , (IV.98)

waarbij we zoals in vgl. (IV.50) de uitwijkingshoek θ introduceerden en x =
` cos θ en y = ` sin θ stelden. Door de totale energie (die constant is),
vgl. (IV.98), op t = 0 te evalueren kunnen we E uitdrukken als functie van
de beginvoorwaarden θ(t = 0) = θ0 en θ̇(t = 0) = 0,

E = −mg ` cos θ0 . (IV.99)

Hiermee herschrijven we vgl. (IV.98) als,

θ̇ = ±
√

2g

`

√
cos θ − cos θ0 . (IV.100)
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Integreren we dit dan krijgen we,

t = −

√
`

2g

∫ θ

θ0

dθ′√
cos θ′ − cos θ0

, (IV.101)

wat ons dus t(θ) oplevert en na inversie θ(t). In hoofdstuk IV.2.3 berekenden
we de periode van de slinger onder de aanname dat θ0 � 1 was. Hier zullen
we proberen beter te doen. Tijdens een volledige periode gaat θ van θ0 naar
0, vervolgens naar −θ0 waarop θ terugkeert naar 0 om uiteindelijk op haar
beginpositie θ0 te eindigen. Inspectie van vgl. (IV.101) leert ons dat de tijd-
spanne nodig om elk van deze vier deelbewegingen uit te voeren dezelfde is.
De periode van de slinger is dus viermaal de tijd die de slinger nodig heeft
om van θ = θ0 naar θ = 0 te gaan. Met vgl. (IV.101) kunnen we dit als,

P = 4

√
`

2g

∫ θ0

0

dθ√
cos θ − cos θ0

, (IV.102)

schrijven. Gerbruik makend van de relatie cosα = 1− 2 sin2(α/2) wordt dit,

P =
2

sin θ0
2

√
`

g

∫ θ0

0

dθ√
1− sin2 θ

2

sin2 θ0
2

. (IV.103)

We voeren nu een nieuwe integratievariabele in, φ,

sinφ =
sin θ

2

sin θ0
2

, (IV.104)

en we krijgen dat θ = 0 met φ = 0 en θ = θ0 met φ = π/2 corresponderen.
Uit vgl. (IV.104) volgt,

cosφ dφ =
1

2

cos θ
2

sin θ0
2

dθ , (IV.105)

wat herschreven kan worden als,

1

sin θ0
2

dθ√
1− sin2 θ

2

sin2 θ0
2

= 2
dφ√

1− sin2 θ0
2

sin2 φ
. (IV.106)

Hiermee wordt de uitdrukking voor de periode, vgl. (IV.103),

P = 4

√
`

g

∫ π
2

0

dφ√
1− sin2 θ0

2
sin2 φ

. (IV.107)
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Dit is een “elliptische integraal”, meer specifiek, dit is een bijzonder geval
van Legendre’s onvolledige integraal van de eerste soort, F (ϕ, k), gedefinieerd
door8,

F (ϕ, k) =

∫ ϕ

0

dx√
1− k2 sin2 x

. (IV.108)

Gebruiken we vgl. (IV.108) in de uitdrukking voor de periode vgl. (IV.107)
dan krijgen we dat de periode gegeven is door,

P = 4

√
`

g
F
(π

2
, sin

θ0

2

)
. (IV.109)

Laten we dit nu nog iets nader analyseren. We maken gebruik van de Taylor
reeks,

(1 + x)a = 1 + a x+
a(a− 1)

2!
x2 +

a(a− 1)(a− 2)

3!
x3 + · · · , (IV.110)

en de standaard integraal,∫ π
2

0

dx sin2m x =
1 · 3 · 5 · · · · · (2m− 1)

2 ·m! 2m
π , met m ∈ N0 , (IV.111)

om vgl. (IV.107) te herschrijven als,

P = 2π

√
`

g

(
1 +

(
1

2

)2

sin2 θ0

2
+

(
1 · 3
2 · 4

)2

sin4 θ0

2
+

(
1 · 3 · 5
2 · 4 · 6

)2

sin6 θ0

2
+ · · ·

)
.(IV.112)

Indien θ0 � 1 hebben we dat sin θ0 ' θ0 en krijgen we tot op eerste orde uit
het voorgaande,

P = 2π

√
`

g

(
1 +

θ2
0

16
+O

(
θ4

0

))
, (IV.113)

volledig consistent met wat we in vgl. (IV.59) vonden!

8Een ware schatkamer aan informatie over allerlei wiskundige functies vind je op de
webstek van de National Institute of Standards and Technology, https://dlmf.nist.gov/.
Elliptische integralen worden daar in hoofdstuk 19 behandeld.

https://dlmf.nist.gov/
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Samenvatting 12 (Conservatieve krachten). Is de arbeid die een kracht
levert onafhankelijk van het gevolgde pad, dan spreekt men van een conser-
vatieve kracht. Een conservatieve kracht is gegeven als minus de gradiënt
van de potentiële energie. De totale energie, gedefinieerd als de som van de
kinetische en de potentiële energie is dan constant in de tijd (een constante
van de beweging).
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4 Centrale krachten

Centrale krachten komen uitgebreid aan bod in de cursus analytische mecha-
nica in het tweede bachelor jaar. Niettemin – gezien de alomtegenwoordigheid
van centrale krachten – is het nuttig om nu al een cursorische blik naar deze
krachten te werpen.

4.1 Het oplossen van de bewegingsvergelijkingen

Vele van de krachten die we zullen behandelen – de zwaartekracht, de elektro-
statische kracht, de harmonische oscillator, ... – zijn centrale krachten. Zo-
als we reeds in het voorbeeld (22) in hoofdstuk IV.3 zagen, volgen centrale
krachten uit een potentiële energie die enkel functie is van de grootte r van
de plaatsvector ~r. We hebben r =

√
~r · ~r. Noemen we de potentiële energie

V (r), dan krijgen we voor de kracht,

~F = −∇V (r)

= −d V (r)

d r
∇r

= −d V (r)

d r

~r

r
, (IV.114)

en de tweede wet van Newton geeft dan,

m~̈r(t) = −d V (r)

d r

~r

r
. (IV.115)

Uit vgl. (IV.114) volgt onmiddellijk dat het krachtmoment nul is,

~M = ~r × ~F = −d V (r)

d r

1

r
~r × ~r = 0 . (IV.116)

We zagen in sectie IV.2.2 dat het krachtmoment gelijk is aan de verandering
van het impulsmoment per tijdseenheid, d ~L/d t = ~M . Hier hebben we dus
een situatie waarbij het impulsmoment ~L een constante vector is! Zoals
we op het einde van hoofdstuk IV.1 zagen, heeft het constant zijn van het
impulsmoment als gevolg dat de beweging in een vlak gebeurt. We zullen
hier het vlak van de beweging laten samenvallen met het xy-vlak9. We nemen

9Gezien de fysica niet verandert als we het systeem roteren voelt men intüıtief aan dat
dit geen beperking inhoudt. In de cursus analytische mechanica in het tweede bachelorjaar
zal dit in detail aangetoond worden.



126 HOOFDSTUK IV. MECHANICA IN TWEE EN DRIE DIMENSIES

~r(t) = x(t)~e1 +y(t)~e2. Het impulsmoment wordt dan, ~L = ~r×~p = m~r× ~̇r =
m (x ẏ − y ẋ)~e3. We krijgen dus,

m (x ẏ − y ẋ) = `, ` ∈ R en constant , (IV.117)

wat zo een eerste constante van de beweging geeft. Verder hebben we – gezien
een centrale kracht een bijzonder voorbeeld is van een conservatieve kracht
– dat de totale energie E eveneens een constante van de beweging oplevert.
We krijgen,

m

2
~̇r · ~̇r + V (r) =

m

2

(
ẋ2 + ẏ2

)
+ V (

√
x2 + y2 ) = E , (IV.118)

met E ∈ R en constant. We hebben hier dus twee constanten van de bewe-
ging Lz = ` en E en twee onbekende (te berekenen) functies x(t) en y(t). De
constanten van de beweging zijn enkel functies van x, y, ẋ en ẏ. Dit doet
ons vermoeden dat we de twee oorspronkelijke tweede orde differentiaalver-
gelijkingen voor x en y die uit de tweede wet van Newton voortkomen zullen
kunnen vervangen door twee eerste orde differentiaalvergelijkingen.

Om dit verder te analyseren zijn poolcoördinaten aangewezen. We para-
metriseren,

x(t) = r(t) cosφ(t), y(t) = r(t) sinφ(t) , (IV.119)

waaruit volgt dat,

ẋ = ṙ cosφ− r sinφ φ̇, ẏ = ṙ sinφ+ r cosφ φ̇ . (IV.120)

Als randvoorwaarden nemen we10 de waarde van het impulsmoment `, de
waarde van de totale energie E, r(t = 0) = r0 en φ(t = 0) = φ0. Hiermee
herschrijven we vgl. (IV.117) in poolcoördinaten,

` = m
(
r cosφ (ṙ sinφ+ r cosφ φ̇)− r sinφ (ṙ cosφ− r sinφ φ̇)

)
= mr2 φ̇ , (IV.121)

of nog,

φ̇(t) =
`

m r(t)2
. (IV.122)

10We hadden net zo goed naast de positie op het tijdstip t = 0, de snelheid op dat
tijdstip kunnen specificeren. Uit vgl. (IV.117) en (IV.118) halen we dan direct de waarde
van het impulsmoment ` en de energie E.
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Indien r(t) gekend is, laat dit toe om φ(t) expliciet te berekenen. Inderdaad,
uit vgl. (IV.122) volgt onmiddellijk dat,∫ φ

φ0

dφ′ =
`

m

∫ t

0

dt′
1

r(t′)2
⇒ φ(t) = φ0 +

`

m

∫ t

0

dt′
1

r(t′)2
, (IV.123)

waar we de randvoorwaarden gebruikten.
We moeten dus nog enkel r(t) bepalen. Dat doen we aan de hand van

vgl. (IV.118) die in poolcoördinaten geschreven wordt als,

E =
m

2
ṙ2 +

m

2
r2 φ̇2 + V (r)

=
m

2
ṙ2 +

`2

2mr2
+ V (r) , (IV.124)

waar we om de laatste lijn te bekomen vgl. (IV.122) gebruikten. Hieruit
halen we,

ṙ = ±

√
2

m

(
E − V (r)− `2

2mr2

)
. (IV.125)

Het teken moet voor ieder concreet geval afzonderlijk bepaald worden. Neemt
de radiale afstand r toe met de tijd, dan neemt men het +-teken, neemt r af
met de tijd, dan moet het −-teken genomen worden. Uit vgl. (IV.125) volgt
dan dat,

t = ±
√
m

2

∫ r

r0

dr′
1√

E − V (r′)− `2

2mr′2

, (IV.126)

wat dus t(r) oplevert. Na inversie bekomen we dan uiteindelijk r(t). Dit kun-
nen we dan weer in vgl. (IV.123) gebruiken om zo ook φ(t) te berekenen. Met
andere woorden, we hebben hier eens te meer het volledige probleem opge-
lost zonder rechtstreeks de tweede orde differentiaalvergelijkingen te moeten
behandelen!

Intermezzo 9 (Integreerbare systemen). Een deeltje dat onder invloed van
een centrale kracht beweegt geeft aanleiding tot een integreerbaar mechanisch
systeem. Een integreerbaar systeem heeft evenveel onafhankelijke constanten
van de beweging als er vrijheidsgraden zijn. Dit laat ons toe om alle tweede
orde differentiaal vergelijkingen (waarvoor geen algemene oplossing gekend
is) die uit de tweede wet van Newton volgen te vervangen door eerste orde
differentiaalvergelijkingen (waarvoor wel een algemene oplossing bekend is).
De studie van integreerbare systemen – vooral dan voor systemen met on-
eindig (dikwijls niet aftelbaar) veel vrijheidsgraden, wat men veldentheorieën
noemt – is een actief onderzoeksgebied binnen de wiskundige natuurkunde.
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4.2 De baanvergelijking

Dikwijls zijn we niet gëınteresseerd in hoe de positie van het deeltje verandert
als functie van de tijd maar willen we enkel de baan die het deeltje beschrijft
kennen. De baan, r(φ) kunnen we uit de kennis van r(t) en φ(t) halen door
hieruit t te elimineren. We kunnen echter uit vgl. (IV.122) en (IV.125) direct
een vergelijking voor de baan bekomen. Vertrekken we van,

d r

d t
=
d r

d φ

d φ

d t
, (IV.127)

dan krijgen we,

d r

d φ
=

d r
d t
d φ
d t

= ±
√

2m

`
r2

√
E − V (r)− `2

2mr2
. (IV.128)

Wat na integratie,

φ = φ0 ±
`√
2m

∫ r

r0

dr′
1

r′2
√
E − V (r′)− `2

2mr′2

, (IV.129)

oplevert. Anders gezegd, we krijgen hier φ(r) wat na inversie r(φ) oplevert.
Zonder vgl. (IV.129) expliciet op te lossen kunnen we uit vgl. (IV.124)

al kwalitatieve informatie bekomen over de baan. Inderdaad, uit het feit
dat ṙ2 ≥ 0 (gelijkheid kan enkel indien ṙ = 0, met andere woorden bij een
keerpunt) in vgl. (IV.124), volgt dat r zo moet zijn dat,

`2

2mr2
+ V (r) ≤ E , (IV.130)

geldt. Dit levert over het algemeen beperkingen op de toegelaten waarden
van r (zie bv. hoofdstukken V.3.2 en V.5.1).

Intermezzo 10 (Een differentiaal vergelijking voor de baan). Vgl. (IV.129)
geeft de poolhoek φ als functie van de radiële afstand r, pas na inversie hebben
r(φ). In dit intermezzo zullen we een differentiaalvergelijking voor r(φ) aflei-
den. We nemen de afgeleide naar de tijd van de uitdrulling voor de energie,
vgl. (IV.124) en delen dit door ṙ, waarmee we,

mr̈ − `2

mr3
+
dV

dr
= 0 , (IV.131)
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verkrijgen. We zullen nu de tijdsafhankelijkheid in voorgaande vergelijking
inwisselen voor een afhankelijkheid van de poolhoek φ. Uit vgl. (IV.122) volgt,

d

dt
=
dφ

dt

d

dφ
=

`

mr2

d

dφ
. (IV.132)

Hiermee herschrijven we ṙ als,

ṙ =
`

mr2

dr

dφ
= − `

m

du

dφ
, (IV.133)

waar we,

u ≡ 1

r
, (IV.134)

introduceerden. Analoog krijgen we,

r̈ =
`

m
u2 dṙ

dφ
= − `2

m2
u2 d

2u

dφ2
. (IV.135)

Gebruiken we dit in vgl. (IV.131), dan krijgen we een tweede orde differen-
tiaalvergelijking voor u(φ) = 1/r(φ),

d2u

dφ2
+ u+

m

`2

dV ( 1
u
)

du
= 0 . (IV.136)

Deze differentiaalvergelijking is bijzonder nuttig om voor een een gegeven
centrale potentiaal V (r) numerisch (bv. met Mathematica of MATLAB) de
baan te berekenen en vervolgens te visualiseren. Fig. (V.10) werd op deze
wijze bekomen.

Oefening 47. Maak aan de hand van vgl. (IV.130) een kwalitatieve analyse
van de baan voor,

• V (r) = −k
r

,

• V (r) = − k
r3

,

• V (r) = k
2
r2 ,

waarbij k ∈ R en k > 0.
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dÁdÁ

~r~r

d~rd~r~r + d~r~r + d~r

r dÁr dÁ

Figuur IV.8: De oppervlakte van het oppervlak dat de plaatsvector beschreef
terwijl hij van ~r naar ~r+d~r evolueerde is dS = 1

2
r rdφ. De fout die we hierbij

maken is tweede orde in de infinitesimalen.

4.3 De wet der perken

Uiteindelijk kunnen we ook nog de tweede wet van Kepler, ook gekend als de
wet der perken afleiden. Beschouwen we de situatie in figuur (IV.8). Op een
gegeven tijdstip t is de plaatsvector van het deeltje ~r, een infinitesimale tijd
dt later bevindt het deeltje zich in ~r + d~r. De infinitesimale oppervlakte dS
van het oppervlak dat de plaatsvector van het deeltje gedurende die beweging
beschreef is gegeven door,

dS =
1

2
|~r ||~r + d~r | sin dφ . (IV.137)

Gezien dφ infinitesimaal is, hebben we sin dφ ' dφ. Ook d~r is een infinitesi-
male vector en dus hebben we in leidende orde |~r+d~r | ' |~r |. Hiermee wordt
vgl. (IV.137),

dS =
1

2
r2 d φ , (IV.138)

waarbij we termen die tweede orde in de infinitesimalen waren verwaarloos-
den. De verandering van het oppervlakte per tijdseenheid is dan,

dS

dt
=

1

2
r2 φ̇ . (IV.139)

Indien de kracht centraal is, dan geldt vgl. (IV.122), waarmee vgl. (IV.139),

dS

dt
=

`

2m
, (IV.140)
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wordt. Met andere woorden de verandering van de oppervlakte per tijdseen-
heid is constant. We verkrijgen hiermee dat de oppervlakte S bestreken door
de plaatsvector ~r in een tijdsinterval (t, t+ ∆t) gegeven wordt door,

S =

∫ t+∆t

t

dt′
dA

dt′
=

`

2m

∫ t+∆t

t

dt′ =
`

2m
∆t , (IV.141)

wat enkel van ∆t afhangt en niet van t. Dit is de tweede wet van Kepler
of de wet der perken: bij een beweging veroorzaakt door een centrale kracht
bestrijkt de plaatsvector gedurende gelijke tijdsintervallen gelijke oppervlak-
ten.

Samenvatting 13 (Centrale krachten). De richting van een centrale kracht
valt samen met de richting van de plaatsvector. De grootte van de centrale
kracht is enkel functie van de grootte van de plaatsvector. Een centrale kracht
is conservatief. Naast de totale energie is het impulsmoment eveneens con-
stant in de tijd. Dit laatste impliceert dat de beweging steeds in een vlak
gebeurt. Een centrale kracht is een voorbeeld van een integreerbaar systeem:
er zijn evenveel onafhankelijke constanten van de beweging als er vrijheids-
graden zijn. Dit laat toe om de bewegingsvergelijkingen te integreren.
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Hoofdstuk V

Krachten

1 Fundamentele en afgeleide krachten

1.1 De fundamentele interacties

Eén van de grootste successen van de fysica van de twintigste eeuw was dat
ze alle krachten, hoe verscheiden ze ook mogen lijken, heeft kunnen herleiden
tot slechts vier fundamentele krachten of interacties. Twee van de fundamen-
tele krachten, de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht, hebben een
lange dracht: ze zijn over macroscopische afstanden waarneembaar. Gezien
deze krachten direct waarneembaar zijn in ons dagelijks leven zijn we er
ook mee vertrouwd. De twee andere krachten, de sterke en de zwakke kern-
kracht, zijn korte dracht krachten. Ze zijn slechts relevant over zeer korte
afstanden, typisch de diameter van een atoomkern (∼ 10−14 – 10−15m). Deze
krachten zijn niet direct waarneembaar voor ons en daarom zijn we er min-
der vertrouwd mee. Ze zijn echter even belangrijk als de twee lange dracht
krachten.

1. De zwaartekracht: de kracht die massieve objecten op elkaar uitoefenen.
De kracht is evenredig met de massa’s van de objecten. Ze manifesteert
zichzelf in de dans van planeten omheen de zon, de beweging van sterren
in ons melkwegstelsel, het vallen van de appel hier op aarde , ... Van alle
fundamentele krachten is de zwaartekracht veruit de zwakste (zie verder
in dit hoofdstuk). De reden dat we de zwaartekracht macroscopisch
goed kunnen waarnemen is te wijten aan het feit dat de zwaartekracht
altijd aantrekt1, de zwaartekracht die we voelen is dus de som van een

1Kosmologische observaties suggereren dat over enorm grote afstanden – kosmologische
afstanden – de zwaartekracht op één of andere wijze ook een afstotende component moet

133
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zeer groot aantal zeer kleine krachten.

2. De elektromagnetische kracht: dit is de kracht die elektrisch geladen
deeltjes op elkaar uitoefenen. Ze heeft zowel een aantrekkende compo-
nent (tussen deeltjes met een tegengestelde lading) als een afstotende
component (tussen deeltjes met een gelijke lading). Ze manifesteert
zich op de meest diverse wijzen (de magnetische kracht, elektromagne-
tische golven, ...) en is de dominante kracht in de scheikunde.

3. De sterke (kern)kracht: dit is een kracht die zijn invloed op subato-
mair niveau laat voelen. Beschouwen we bijvoorbeeld de kern van een
atoom. Die atoomkern is opgebouwd uit een stel positief elektrisch
geladen deeltjes, de protonen, en een stel elektrisch neutrale deeltjes,
de neutronen, die zeer dicht bij elkaar opeen gepakt zitten. Indien er
enkel de elektromagnetische kracht zou zijn, dan zouden atoomkernen
omwille van de elektrostatische repulsie tussen de protonen niet stabiel
kunnen zijn. De sterke kernkracht is op deze schaal significanter dan de
elektromagnetische en zorgt ervoor dat atoomkernen wel degelijk sta-
biel kunnen zijn. De sterke kernkracht is een kracht met een zeer korte
dracht, de effecten zijn slechts voelbaar op subatomaire afstanden.

4. De zwakke (kern)kracht: dit is opnieuw een kracht die op subatomair
niveau een belangrijke rol speelt. De zwakke kracht manifesteert zich
bijvoorbeeld ook in het β-verval van sommige radioactieve kernen. Tij-
dens zo een proces vervalt een kern met Z protonen en N neutronen
naar een kern met Z + 1 protonen en N − 1 neutronen waarbij er
een elektron (de β-straling) en een anti-neutrino (een bijzonder licht,
elektrisch neutraal deeltje dat in normale omstandigheden amper inter-
ageert met materie) uitgestraald wordt. Een concreet voorbeeld is het

hebben. Inderdaad, in de moderne zienswijze is ons universum sinds de oerknal aan een
expansie bezig waarbij de zwaartekracht de enige relevante sturende kracht is. Gezien de
zwaartekracht steeds aantrekkend is, verwachten intüıtief we dat de snelheid waarmee het
heelal uitdeint hierdoor in de tijd zal afnemen. Observaties van bepaalde types supernovae,
de huidige structuren over zeer grote afstanden in ons universum en de gedetailleerde
waarneming van de kosmische microgolf achtergrondstraling zijn echter volledig consistent
met een universum dat momenteel een versnelde expansie ondergaat. Om dit te verklaren
is er dus een kracht nodig die slechts over zeer grote afstanden relevant is en die afstotend
is. Bij gebrek aan zekerheid over de natuur van deze kracht, noemt men haar “donkere
energie”. De speurtocht naar de ware aard van die “donkere energie” is één van de actiefste
onderzoeksgebieden in de hedendaagse fysica. Iets meer hierover zul je in hoofdstuk V.3
zien. Een gedetailleerde bespreking zal moeten wachten op de cursus Early Universe
Cosmology in het eerste master jaar fysica.
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kobalt isotoop 60Co (27 protonen en 33 neutronen) dat naar het nikkel
isotoop 60Ni (28 protonen en 32 neutronen) vervalt met emissie van
een elektron en een anti-neutrino. Heb je een zekere hoeveelheid 60Co,
dan is na 5,24 jaren ongeveer de helft daarvan vervallen tot 60Ni2 De
zwakke kernkracht is eveneens een kracht met een zeer korte dracht.

1H 1H 1H 1H

2H 1H 1H 2H

3He 3He

1H 1H

4He

ν ν 

γ γ 

γ 
ν

Gamma ray

Neutrino

Proton

Neutron

Positron

Figuur V.1: Het dominante fusieproces in onze zon. De zwakke kracht is
verantwoordelijk voor de transmutatie van een proton in een neutron (het
zg. inverse β-verval), de sterke kracht ligt dan weer aan de basis van de
andere stappen in het proces. Bron: Wikipedia.

Een ander zeer mooi voorbeeld van een belangrijk samenspel tussen zowel
de zwakke als de sterke kernkracht als de zwaartekracht is het schijnen van

2Het β-verval van 60Co is nog iets subtieler. Nadat 60Co naar 60Ni vervallen is, bevindt
de nikkel kern zich in een aangeslagen toestand (de 4+ toestand). Vervolgens vervalt de
nikkel kern naar haar grondtoestand in een 2-staps proces: eerst gaat het naar de 2+
toestand waarbij γ-straling met een energie van 1, 17MeV vrijkomt, om uiteindelijk in
de grondtoestand te belanden waarbij γ-straling met een energie van 1, 33MeV vrijkomt.
Het feit dat 60Co een krachtige γ-straler is, verklaart haar nut bv. bij het steriliseren van
medische apparatuur, voedsel, ...
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onze zon! Onze zon “verbrandt” waterstof tot helium via een thermonucle-
air proces dat gëıllustreerd wordt in fig. (V.1). Dit thermonucleaire proces
wordt door zowel de sterke als de zwakke kernkracht veroorzaakt, de zwakke
interactie is verantwoordelijk voor de transmutatie van een proton in een
neutron (het zg. “invers β-verval” proces). De zon is dus een enorm grote
waterstofbom. Waarom spat de zon dan niet uit elkaar? Daarvoor is dan
weer de zwaartekracht verantwoordelijk die precies de krachten die de zon
uit elkaar willen rijten compenseert!

Wegens hun zeer korte dracht gebeurt de studie van de zwakke en de sterke
kernkracht in het kader van relativistische kwantumveldentheorieën. Dit zal
uitgebreid aan bod komen in het master curriculum fysica. In deze cursus zul-
len we ons beperken tot de twee krachten met lange dracht: de zwaartekracht
en de elektromagnetische kracht. De zwaartekracht zal grondig besproken
worden terwijl de we enkel eenvoudige elektrostatische interacties zullen be-
spreken. De elektromagnetische wisselwerking komt immers volop aan bod
in de cursus golven en elektromagnetisme van Prof. Dr. F. Berghmans in het
tweede semester. Een zeer gedetailleerde studie van het elektromagnetisme
in haar volle glorie komt aan bod in de cursus elektrodynamica en speciale
relativiteit van Prof. Dr. Ben Craps in het tweede bachelor jaar. De beweging
van elektrisch geladen testdeeltjes in willekeurige elektromagnetische velden
zal eveneens behandeld worden in de cursus analytische mechanica in het
tweede bachelor jaar.

1.2 Afgeleide krachten

De mechanische systemen die we bestuderen bestaan meestal uit een grote
verzameling atomen, moleculen of ionen. Deze komen in drie aggregatietoe-
standen voor3.

• De gasfase: in een gas beschrijven de moleculen ruwweg vrije rechtlij-
nige bewegingen over afstanden die groot zijn in vergelijking met de
schaal van de botsingscentra.

• De vloeistoffase: hier zijn de moleculen gebonden – ze interageren met
elkaar – over afstanden die vergelijkbaar zijn met hun grootte. Hun
relatieve beweging vertoont een grote wanordelijkheid.

3In extreme omstandigheden – zeer hoge of juist bijzonder lage temperaturen of zeer
hoge drukken, ... – onderscheidt men nog andere aggregatie toestanden. Meer hierover in
de cursussen thermodynamica, fysica van de gecondenseerde materie en statistische fysica
in de tweede en derde bachelor jaren fysica.
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• De vaste fase: de interatomaire of intermoleculaire krachten leiden tot
zeer compacte verbindingen waarbinnen de beweging van individuele
deeltjes beperkt is tot trillingen omheen een evenwichtstoestand. Dik-
wijls zijn de bouwstenen op regelmatige wijze gerangschikt, we spreken
dan over een kristalstructuur.

Wat de aggregatietoestand ook moge wezen, de interacties vinden hun oor-
sprong altijd in de fundamentele elektromagnetische kracht. Hoewel de mi-
croscopische beschrijving van de elektromagnetische kracht quasi perfect ge-
kend is – ze gaat onder de naam van kwantumelektrodynamica, kortweg QED4

– is deze kennis ontoereikend om een kwantitatieve, ja zelfs dikwijls al een
kwalitatieve beschrijving te geven van macroscopische objecten en systemen
die uit een zeer groot aantal deeltjes bestaan 5 . Deze interacties worden dan
ook via effectieve krachten beschreven. Dit zijn geen nieuwe fundamentele
interacties, het zijn afgeleide krachten die een (dikwijls zeer goede) benade-
rende beschrijving geven van hoe complexe systemen met elkaar interageren6.
Sommige van deze afgeleide krachten – zoals de van der Waals kracht7 – zul-
len in de cursussen scheikunde of vaste stof fysica behandeld worden. In deze
cursus zullen we enkel de afgeleide contact- en wrijvingskrachten behandelen
en dan nog op zeer vereenvoudigde wijze. Niettemin zal dit reeds een eer-
ste beeld geven van de rijke fenomenologie die uit de studie van afgeleiden
krachten volgt.

Samenvatting 14 (Fundamentele en afgeleide krachten). Alle interacties
in de natuur zijn terug te brengen tot vier fundamentele krachten: de zwaar-
tekracht, de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke
kernkracht. In complexe (en bijgevolg realistische) systemen gebruiken we
vaak een effectieve beschrijving voor deze krachten. Dit noemen we afgeleide
krachten.

4Dit is de veel gebruikte afkorting van de engelstalige naam van dit gebied: quantum
electrodynamics.

5Hierbij nog deze kanttekening: een macroscopisch systeem bestaat typisch uit ∼ 1023

constituenten. Stel dat we in staat zouden zijn om het gedrag van elk van deze bouwstenen
individueel te begrijpen, wat beginnen we dan daarmee?

6Systemen die uit een zeer groot aantal constituenten bestaan kunnen soms totaal
onverwachte eigenschappen/gedragingen vertonen. Dit zal verder uitgespit worden in de
cursussen thermodynamica en statistische fysica later in het bachelor curriculum.

7De Van der Waals krachten zijn intermoleculaire krachten waarbij men tegenwoordig
vooral op gëınduceerde dipool interacties doelt. Van der Waals krachten zijn enkel op
kleine afstanden relevant. Hun intensiteit valt ongeveer af als r−7 met r de afstand tussen
de interagerende moleculen.
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2 De zwaartekracht

Figuur V.2: De schijnbare beweging van Mars (rechts) en Saturnus
(links) gefotografeerd tussen midden december 2015 en midden septem-
ber 2016. Bron en copyright: Tunc Tezel. Een animatie kan op
http://twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3005613 gevonden worden.

De dans der planeten heeft de mens doorheen de geschiedenis gefasci-
neerd. Gezien tegen de achtergrond van sterren waarvan de relatieve posities
niet veranderen, is de beweging van de planeten ogenschijnlijk bijzonder com-
plex (zie figuur V.2). Claudius Ptolemaeus (∼100-170) had een geocentrisch
beeld van ons zonnestelsel. Hij perfectioneerde de epicykel-theorie van Hip-
parchus (∼190-120 BC) en bekwam zo een redelijk goede doch ingewikkelde
beschrijving van de beweging van de planeten.

De Poolse astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543) vereenvoudigde
de situatie op drastische wijze door te postuleren dat de planeten om de
zon draaien. Eenvoudige regelmatige bewegingen van de planeten om de zon
reproduceren de schijnbaar ingewikkelde bewegingen van de planeten zoals
die op aarde geobserveerd werden. Tycho Brahe (1546-1601) wijdde zijn leven
aan gedetailleerde waarnemingen van de planeten. Zijn leerling Johannes
Kepler (1571-1630) zette het werk van Brahe verder en slaagde erin, gebruik
makende van de hoge precisie van zijn en Brahe’s waarnemingen, om drie

http://twanight.org/newTWAN/photographers_about.asp?photographer=Tunc Tezel
http://twanight.org/newTWAN/photos.asp?ID=3005613
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universele wetten te ontdekken.

1. Alle planeten bewegen in ellipsvormige banen omheen de zon met de
zon in één van de brandpunten van de ellips.

2. De snelheid van een planeet terwijl ze om de zon beweegt, verandert
zodanig dat gedurende gelijke tijdsintervallen de oppervlakte, bestreken
door de verbindingslijn tussen de zon en de planeet, gelijk blijft.

3. Heeft men twee planeten waarvoor we de periode (de tijd die de planeet
nodig heeft om eenmaal om de zon te wentelen) Pi en de gemiddelde
afstand tot de zon (het gemiddelde van het perihelium en het aphelium)
Ri, i ∈ {1, 2}, noemen dan geldt er dat,

P 2
1

P 2
2

=
R3

1

R3
2

. (V.1)

Merkwaardig in deze wet is dat de relatie tussen periode en afstand tot
de zon niet afhangt van de massa’s van de planeten.

Lange tijd verbijsterden de wetten van Kepler de toenmalige wetenschappers.
Het vinden van een fundamentele afleiding van de wetten van Kepler was de

Figuur V.3: De Poolse astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543) was de
eerste die zich realiseerde dat de wonderlijke dans van de planeten aan de
nachthemel veel eenvoudiger begrepen kon worden mits het loslaten van het
geocentrische wereldbeeld ten voordele van het heliocentrische wereldbeeld.
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Figuur V.4: De Duitse astronoom Johannes Kepler (1571-1630) slaagde erin
om uitgaande van precisie observaties van de banen van de planeten aan de
hemel en gebruik makend van het heliocentrisch wereldbeeld, drie wetmatig-
heden voor de beweging van de planeten af te leiden. Deze drie wetten van
Kepler zouden later het uitgangspunt worden voor Newton’s beschrijving van
de zwaartekracht.

motivatie voor Newton om mechanica te bestuderen en leidde uiteindelijk tot
het adembenemende revolutionaire “Philosophiae Naturalis Principia Mathe-
matica” waar hij daadwerkelijk Kepler’s wetten uit zijn drie universele wetten
afleidde (en nog veel meer). In wat volgt zullen wij hetzelfde doen. Voor de
gëınteresseerde lezer: het ongelofelijke verhaal van Kepler en veel meer werd
in 1959 op meesterlijke wijze beschreven door Arthur Koestler in het boek
“The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the Universe”.

2.1 Newton’s wet voor de zwaartekracht

Hebben we twee deeltjes, het ene met massa m1 en plaatsvector ~r1, het andere
met massa m2 en plaatsvector ~r2, dan wordt volgens Newton de gravitationele
kracht ~F21 dat het tweede op het eerste deeltje uitoefent gegeven door,

~F21 = GN
m1m2

|~r2 − ~r1 |2
~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1 |
, (V.2)
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x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r1~r1

~r2~r2

~r = ~r2 ¡ ~r1~r = ~r2 ¡ ~r1

m1m1

m2m2

~F21
~F21

~F12
~F12

Figuur V.5: De zwaartekracht tussen twee deeltjes is attractief en gericht
volgens de verbindingslijn tussen de deeltjes. Ze is evenredig met het product
van de massa’s en ze neemt kwadratisch af met de afstand tussen de twee
deeltjes.

met GN , Newton’s constante8,

GN = 6, 67408(31)× 10−11 m3

kg s2
. (V.3)

Ten gevolge van de derde wet van Newton oefent het eerste deeltje eveneens
een gravitationele kracht F12 op het tweede deeltje die gegeven wordt door,

~F12 = −~F21 = −GN
m1m2

|~r2 − ~r1 |2
~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1 |
. (V.4)

We merken dat de zwaartekracht tussen twee deeltjes een attractieve kracht
is die evenredig is met het product van de massa’s van de deeltjes en waarvan
de sterkte kwadratisch afneemt9 met de afstand tussen de deeltjes, zie figuur

8De notatie 6, 67408(31) staat voor 6, 67408± 0, 00031.
9Newton vond dat de zwaartekracht kwadratisch afneemt met de afstand precies door

te eisen dat zijn wet aanleiding gaf tot de wetten van Kepler! Het feit dat de zwaartekracht
evenredig is met het product van de twee massa’s volgt dan weer onmiddellijk door Galileo
Galilei’s wet vanuit zowel vanuit het standpuntpunt van de ene massa als vanuit het
standpunt van de andere massa te beschouwen.
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(V.5).

Oefening 48. Bepaal de gemiddelde (zwaarte)kracht tussen de zon en de
aarde als je weet dat de gemiddelde afstand tussen de zon en de aarde on-
geveer 150 × 109m is en de massa van de zon gegeven wordt door m� ≈
1, 99× 1030 kg en die van de aarde door m♁ ≈ 5, 97× 1024 kg.

2.2 Het Kepler probleem

Van het twee lichamen probleem naar twee één lichaam problemen

Veronderstellen we nu dat het twee deeltjessysteem gëısoleerd is: naast de
kracht die ze op elkaar uitoefenen, de zwaartekracht, zijn er geen andere
externe krachten. In dit geval zitten we precies in de context die in hoofdstuk
IV.2.3 behandeld werd. We voeren de totale massa M en de gereduceerde
massa µ in,

M ≡ m1 +m2, µ ≡ m1m2

m1 +m2

. (V.5)

In plaats van de plaatsvectoren ~r1 en ~r2 te gebruiken, gaan we over op de het
massamiddelpunt ~R en de relatieve plaatsvector ~r,

~R ≡ m1 ~r1 +m2 ~r2

M
, ~r ≡ ~r2 − ~r1 , (V.6)

met de inverse relaties,

~r1(t) = ~R(t)− m2

M
~r(t) ,

~r2(t) = ~R(t) +
m1

M
~r(t) . (V.7)

In hoofdstuk IV.2.3 hebben we door de derde met de tweede wet van New-
ton te combineren aangetoond dat de bewegingsvergelijkingen voor ~R en ~r

ontkoppelen. In ons geval krijgen we,

M ~̈R = 0 ,

µ ~̈r = −GN
µM

r2

~r

r
, (V.8)

met,

r ≡ |~r | =
√
~r · ~r , (V.9)
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en waarbij we van vgl. (V.2) gebruik maakten. De eerste uitdrukking in
vgl. (V.8) levert een triviale eenparige rechtlijnige beweging van het massa-
middelpunt op. Gezien twee intertiële referentiestelsels een eenparige recht-
lijnige beweging uitvoeren ten opzichte van elkaar, kunnen we steeds ons
inertieel referentiestelsel zo kiezen dat het massamiddelpunt samenvalt met
de oorsprong van ons referentiestelsel en bijgevolg in rust is,

~R = ~0 . (V.10)

De tweede vergelijking in (V.9) is bijzonder interessant. We zien dat de
kracht centraal en bijgevolg conservatief is. Inderdaad, we kunnen schrijven,

µ ~̈r = −∇V (r) , (V.11)

met,

V (r) = −µM GN

r
, (V.12)

waar r in vgl. (V.9) gedefinieerd werd en waar de gradiënt ten opzichte van x,
y en z genomen wordt waarbij we de notatie ~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3 gebruiken.
De potentiële energie V (r) in vgl. (V.12) noemt men de Kepler potentiaal en
het mechanisch probleem beschreven door vgl. (V.11-V.12) wordt het Kepler
probleem genoemd.

Een kwalitatieve analyse van de baan

We merken dat de kracht niet enkel conservatief is maar eveneens centraal.
De beweging gebeurt dus in een vlak dat we met het xy-vlak laten samen-
vallen. De centrale kracht werd reeds in het voorgaande hoofdstuk V.2 be-
handeld. We gebruiken vanaf nu poolcoördinaten,

x = r cosφ, y = r sinφ, z = 0 . (V.13)

In het vorige hoofdstukje zagen we dat elke centrale kracht aanleiding geeft
tot twee constanten van de beweging, het impulsmoment ~L = `~e3,

` = µ r2 φ̇ , (V.14)

en de energie,

E =
µ

2
ṙ2 +

`2

2µ r2
− µM GN

r
. (V.15)
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U(r)U(r)

V (r)V (r)

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

Figuur V.6: Het Kepler probleem. In het blauw de Keplerpotentiaal, in het
groen U(r) en in het rood de som van beiden.

De laatste uitdrukking laat ons toe om kwalitatieve informatie over de baan
te bekomen. Inderdaad, gezien steeds,

µ

2
ṙ2 ≥ 0 , (V.16)

geldt met gelijkheid indien ṙ = 0, hebben we dat r zo moet zijn dat,

E − `2

2µ r2
+
µM GN

r
≥ 0 , (V.17)

geldt. Noemen we,

U(r) ≡ `2

2µ r2
, (V.18)

en gebruiken we V (r) zoals die gedefinieerd werd in vgl. (V.12), dan moeten
we eisen dat,

U(r) + V (r) ≤ E , (V.19)

met gelijkheid bij de keerpunten. We gaan gemakkelijk na dat wanneer r →
0, U sneller naar +∞ gaat dan V naar −∞ gaat, expliciet:

lim
r→0

V (r)

U(r)
= 0 , (V.20)
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U(r)U(r)

V (r)V (r)

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

rr

E > 0E > 0

r¡r¡

y-asy-as

x-asx-as

r¡r¡

Figuur V.7: Het Kepler probleem met E > 0. De radiale positie is naar
onder begrensd: r ≥ r− en de baan is – zoals rechts afgebeeld wordt – een
hyperbool.

dus zal in de buurt van r = 0 de som U + V essentieel als U gaan. Wanneer
r →∞ gaat U sneller naar 0 dan V ,

lim
r→∞

U(r)

V (r)
= 0 , (V.21)

dus zal in de buurt van r = +∞ de som U + V essentieel als V gaan. Dit
gedrag wordt in figuur (V.6) weergegeven.

U(r)U(r)

V (r)V (r)

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

rr
E = 0E = 0

r¡r¡

x-asx-as

y-asy-as

r¡r¡

Figuur V.8: Het Kepler probleem met E = 0. De radiale positie is naar
onder begrensd: r ≥ r− en de baan is – zoals rechts afgebeeld wordt – een
parabool.

Bekijken we eerst een systeem waarbij de totale energie positief is, E > 0,
zoals voorgesteld in figuur (V.7). We merken op dat de radiale afstand tot het
krachtcentrum r naar onder begrensd is, r− ≤ r. Expliciete uitwerking van
de baan toont aan dat we hier met een hyperbolische baan te maken hebben.
Het geval waarbij de energie nul is, E = 0, is analoog. Op figuur (V.8)



146 HOOFDSTUK V. KRACHTEN

merk je dat de radiale afstand r opnieuw naar onder begrensd is r− ≤ r. De
baan blijkt in dit geval parabolisch te zijn. Uiteindelijk is er nog het laatste
kwalitatief verschillend geval waarbij de energie negatief is, E < 0. Zoals
duidelijk blijkt uit figuur (V.9) is hier de radiale afstand r zowel naar boven
als naar beneden begrensd, r− ≤ r ≤ r+. De baan is een ellips.

U(r)U(r)

V (r)V (r)

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

rr

E < 0E < 0

r+r+r¡r¡
x-asx-as

y-asy-as

r+r+
r¡r¡

Figuur V.9: Het Kepler probleem met E < 0. De radiale positie is zowel
naar onder al naar boven begrensd: r− ≤ r ≤ r+ en de baan is – zoals r
echts afgebeeld wordt – een ellips met het krachtcentrum (de oorsprong) in
één van de brandpunten. Merk op dat de mogelijke waarde van de energie
naar onder begrensd is. De minimale waarde van de energie correspondeert
met een cirkelvormige baan.

Merk op dat de hierboven geschetste analyse puur kwalitatief is. We
kunnen enkel de waarden voor de radiale afstand r die uitgesloten zijn be-
palen. Om de precieze baan te kennen moet men de baanvergelijking (zie
vgl. (IV.129)) integreren wat we binnenkort zullen doen. Laat ons dit nog
illustreren met een centrale potentiaal met de vorm,

V (r) = − k√
r
, (V.22)

met k ∈ R en k > 0. Deze potentiaal geeft aanleiding tot exact dezelfde
kwalitatieve analyse als bij het Kepler probleem (het asymptotisch gedrag
van V (r) ten opzichte van U(r) voor r → 0 en r → ∞ is gelijk) maar
de uiteindelijke banen zijn zeer verschillend. Voor bv. E < 0 is de radiale
afstand tot het krachtcentrum r nog steeds naar onder begrensd (door r−)
en naar boven (door r+). De baan is nu echter geen ellips meer, ze is zelfs
niet gesloten meer. Ze wordt afgebeeld in figuur (V.10).

Oefening 49. Overtuig u ervan dat de kwalitatieve baananalyse van de po-
tentiaal in vgl. (V.22) inderdaad volledig analoog is aan die van de Kepler-
potentiaal.
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r+r+ r¡r¡

Figuur V.10: Een numerische berekening van de baan voor een potentiaal
V (r) = −k/

√
r met negatieve totale energie, E < 0. Links de baan na

drie omwentelingen (0 ≤ φ ≤ 6π) en rechts de baan na tien omwentelingen
(0 ≤ φ ≤ 20π). De radiale afstand tot het krachtcentrum is zowel naar onder
– door r = r−, in het groen aangeduid – als naar boven – door r = r+, in het
blauw aangeduid – begrensd. Het is duidelijk dat de baan niet elliptisch is.
Men kan zelfs aantonen dat ze niet gesloten is...

De eerste wet van Kepler

De eerste wet van Kepler stelt dat planeten in een ellipsvormige baan omheen
de zon bewegen waarbij de zon zich in één van de brandpunten van de ellips
bevindt. Om dit aan te tonen zullen we de baan die uit het Kepler probleem
volgt bepalen.

We maken gebruik van het feit dat ons systeem invariant is onder rotaties
omheen de z-as om het punt van dichtste nadering r = r− met φ = 0 te laten
samenvallen. We wensen nu een vergelijking voor de baan te vinden r = r(φ)
met als randvoorwaarde r(φ = 0) = r−. Uit,

dφ

dt
=
dφ

dr

dr

dt
, (V.23)

volgt,

dφ

dr
=
φ̇

ṙ
. (V.24)

Uit vgl. (V.15) en (V.14) halen we uitdrukkingen voor ṙ en φ̇ waarmee we
vgl. (V.24) kunnen herschrijven10:

dφ =
`√
2µ

dr

r2

1√
E − `2

2µr2
+ GNµM

r

. (V.25)

10In de vierkantswortel nemen we het positieve teken gezien op t = 0 de radiële afstand
minimaal is en dus zal toenemen.
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In plaats van r introduceren we u ≡ 1/r. Hiermee wordt vgl. (V.25),

dφ = − `√
2µ

du√
E − `2

2µ
u2 +GNµM u

= − `√
2µ

du√
E +

G2
Nµ

3M2

2`2
− `2

2µ

(
u− GNµ2M

`2

)2
. (V.26)

Vervangen we nu u door q,

q =
`√
2µ

u− GNµ
2M

`2√
E +

G2
Nµ

3M2

2`2

(V.27)

dan wordt vgl. (V.26),

dφ = − dq√
1− q2

. (V.28)

We integreren dit, ∫ φ

0

dφ′ = −
∫ q

q−

dq′√
1− q′2

, (V.29)

waar q− de waarde van q is voor r = r−. Evalueren we vgl. (V.15) in 1/r =
u−, een buigpunt, dan krijgen we,

E =
`2

2µ
u2
− − µMGNu− , (V.30)

wat herschreven kan worden als,

E +
G2
Nµ

3M2

2`2
=

`2

2µ

(
u− −

GNµ
2M

`2

)2

. (V.31)

Gebruiken we dit in (V.27) dan bekomen we dat q− = 1. Hiermee volgt uit
vgl. (V.29),

φ = arccos q ⇒ q = cosφ , (V.32)

of gebruik makend van vgl. (V.27),

1

r
=
GNµ

2M

`2

(
1 +

√
1 +

2`2

G2
Nµ

3M2
E cosφ

)
. (V.33)
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Dit herkennen we als de vergelijking voor een kegelsnede met de oorspong in
een brandpunt. Deze is van de vorm,

1

r
= A

(
1 + e cosφ

)
, (V.34)

met A > 0 en e ≥ 0. Men noemt e de excentriciteit van de kegelsnede. Men
heeft,

• e > 1: hyperbool,

• e = 1: parabool,

• 0 < e < 1: ellips,

• e = 0: cirkel.

Hier hebben we (zie vlg. (V.34) en (V.33)),

e =

√
1 +

2`2

G2
Nµ

3M2
E , (V.35)

waarmee we krijgen,

• e > 1⇔ E > 0 ,

• e = 1⇔ E = 0 ,

• 0 < e < 1⇔ Emin < E < 0 ,

• e = 0⇔ E = Emin ,

waar Emin gegeven is door,

Emin = −G
2
Nµ

3M2

2`2
. (V.36)

We verifiëren nog even of dit inderdaad de energie is die met cirkelvormige
baan overeenkomt. Uit vgl. (V.15) vinden we dat de energie voor een cirkel-
vormige baan met straal rc gegeven wordt door,

E =
`2

2µr2
c

−GN
µM

rc
, (V.37)

waar rc het minimum is van,

`2

2µr2
−GN

µM

r
, (V.38)
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planeet e a (in AU) n
Mercurius 0,21 0,39 415
Venus 0,0068 0,72 162
Aarde 0,017 1,0 100
Mars 0,093 1,5 53
Jupiter 0,049 5,2 8,4
Saturnus 0,057 9,6 3,4
Uranus 0,046 19 1,2
Neptunus 0,0095 30 0,61

Tabel V.1: De excentriciteit e van de baan van de planeten omheen de zon.
Ter volledigheid, de excentriciteit van de baan van de maan omheen de aarde
bedraagt e = 0, 055 en die van de Halley komeet omheen de zon is e = 0, 97.
Daarnaast tabuleren we ook voor elke planeet de grote straal a van haar
baan, zie fig. (V.12), gegeven als veelvoud van een “astronomical unit” of
AU. Eén AU is ongeveer gelijk aan de afstand tussen aarde en zon. Ze is
exact gegeven door 1 AU=149 597 870 700 m, of ongeveer 150 miljoen km.
Uiteindelijk geven we ook n, het aantal omwentelingen van de planeet om de
zon per eeuw.

expliciet,

rc =
`2

µ2MGN

. (V.39)

Gebruiken we dit in vgl. (V.37) dan vinden we (V.36) terug!

Hiermee hebben we de eerste wet van Kepler afgeleid: planeten (waarvoor
E < 0) beschrijven ellipsvormige banen met de zon in één van de brandpunten
(gezien de massa van de zon veel groter is dan die van de planeten – de zon
is meer dan 300.000 maal massiever dan de aarde en nog steeds duizend
maal zwaarder dan Jupiter – valt de positie van het massamiddelpunt, de
oorsprong dus, in goede benadering samen met die van de zon). In tabel V.1
wordt de excentriciteit en halve grote straal voor de planeten weergegeven.

De tweede wet van Kepler

De tweede wet van Kepler, ook wel de perkenwet genaamd, stelt dat de snel-
heid van een planeet terwijl ze om de zon beweegt zodanig verandert zodat
in gelijke tijdsintervallen de oppervlakte, bestreken door de verbindingslijn
tussen de zon en de planeet, gelijk blijft (zie figuur V.11). In hoofdstuk V.2.3
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Figuur V.11: De wet der perken: indien een planeet er dezelfde tijd over doet
om van a naar B als van C naar D te gaan, dan zijn de grijze oppervlakken
even groot. Bron: Wikimedia Commons

zagen we dat de wet der perken geldig is voor elke centrale kracht, dus in het
bijzonder ook voor het Kepler probleem.

Zoals in hoofdstuk hoofdstuk V.2.3 afgeleid werd, beschrijft de plaats-
vector ~r gedurende een infinitesimaal interval dt een infinitesimaal oppervlak
met oppervlakte dS gegeven door,

dS =
1

2
r2 dφ , (V.40)

en dus ook,

dS

dt
=

1

2
r2 dφ

dt
. (V.41)

Met vgl. (V.14) wordt dit,

dS

dt
=

`

2µ
, (V.42)

waaruit volgt dat in een tijdsinterval ∆t de plaatsvector een oppervlakte
`∆t/2µ bestrijkt, wat de tweede van Kepler is.

De derde wet van Kepler

De derde wet van Kepler legt een verband tussen de afstand van een planeet
tot de zon en de duur van een jaar (één omwenteling om de zon) op die
planeet. We beperken ons dus hier tot ellipsvormige banen, dus Emin ≤
E < 0 waar Emin in vgl. (V.36) gegeven werd.

We vatten eerst enkele eigenschappen van ellipsen samen. In poolcoördi-
naten met een brandpunt van de ellips als oorsprong kunnen we de baanver-
gelijking r = r(φ) (zie vgl. (V.34)) schrijven als,

r =
1− e2

1 + e cosφ
a , (V.43)
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a

b

r-

r+

y-as

x-as

Figuur V.12: Een ellips met grote straal a en kleine straal b. De afstand van
het perihelium (aphelium) tot een brandpunt werd met r− (r+) aangeduid.

met 0 ≤ e < 1 en a de “grote straal” van de ellips (zie figuur V.12). Het
perihelium (aphelium) is het punt van de ellips dat het dichtst bij (verst
van) het brandpunt ligt. De radiële afstand van het perihelium (aphelium)
noteren we met r− (r+) en we hebben,

r− = r(φ = 0) = (1− e) a ,
r+ = r(φ = π) = (1 + e) a . (V.44)

Berekenen we uiteindelijk nog de oppervlakte S van de ellips:

S =

∫
ellips

dx dy =

∫ 2π

0

dφ

∫ r(φ)

0

dr r = π
√

1− e2 a2 , (V.45)

waar r(φ) in vgl. (V.43) gegeven werd.

We keren nu terug naar de afleiding van de derde wet van Kepler. Inte-
greren we de wet der perken, vgl. (V.42), over één periode P :∫ P

0

dt
dS

dt
=

`

2µ

∫ P

0

dt , (V.46)

of

S = π
√

1− e2 a2 =
`P

2µ
, (V.47)
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waarbij we gebruik maakten van vgl. (V.45). Hieruit volgt een uitdrukking
voor de periode (in het kwadraat):

P 2 =
4π2µ2(1− e2)a4

`2
. (V.48)

Wanneer r = r+ of r = r− dan is ṙ = 0. Evalueren we vgl. (V.15) in r = r+

en r− dan krijgen we,

E =
`2

2µr2
+

−GN
µM

r+

,

E =
`2

2µr2
−
−GN

µM

r−
. (V.49)

Dit kunnen we oplossen naar `2 en E:

`2 = 2GNµ
2M

r+r−
r+ + r−

= GNµ
2M(1− e2)a ,

E = −GNµM

2a
. (V.50)

Gebruiken we deze uitdrukking voor `2 in de uitdrukking voor de periode
(V.48) dan krijgen we de derde wet van Kepler:

P 2 =
4π2

GNM
a3 , (V.51)

welke gemeenzaam geformuleerd wordt als “het kwadraat van de periode van
een planeet is evenredig met de derde macht van de afstand van die planeet
to de zon en de evenredigheidsconstante is dezelfde voor alle planeten”. Dit
laatste volgt uit het feit dat we voor een “zon-planeet” systeem in goede
benadering M ' m1 = mzon hebben.

Intermezzo 11 (Een alternatieve afleiding van de derde wet van Kepler voor
cirkelvormige banen). We presenteren kort nog een eenvoudige alternatieve
afleiding van de derde wet van Kepler voor cirkelvormige banen. De basis-
vergelijking is opnieuw (V.15). Uit figuur (V.9) halen we direct dat om een
cirkelvormige baan te hebben we U(r) + V (r) met,

V (r) = −µM GN

r
, U(r) =

`2

2µ r2
, (V.52)

moeten minimaliseren. Dit gebeurt als aan,

`2 = µ2M GN rc, (V.53)
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voldaan is waar rc de straal van de cirkelvormige baan is. Gezien zowel het
impulsmoment ` als rc constant zijn, volgt uit vgl. (V.14) dat de hoeksnelheid
φ̇ eveneens constant is en gegeven wordt door,

φ̇ =
`

µ r2
c

. (V.54)

Gezien de hoeksnelheid constant is kunnen we haar ook uitdrukken in termen
van de periode P :

φ̇ =
2π

P
. (V.55)

Combineren we vgl. (V.54) met (V.55) dan krijgen we voor de periode,

P =
2π µ r2

c

`
. (V.56)

Elimineren we nu nog ` uit vgl. (V.56) en (V.53), dan krijgen we uiteindelijk,

P 2 =
4π2

M GN

r3
c , (V.57)

wat opnieuw de derde wet van Kepler is voor het beperkte geval van cirkel-
vormige banen.

U(r)U(r)

V (r)V (r)

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

rr

E < 0E < 0

R+ hR+ h
RR hh

Figuur V.13: Een satelliet beschrijft op een hoogte h boven het aardoppervlak
een cirkelvormige baan om de aarde (die straal R heeft). De hoogte h moet
precies zo zijn dat r = R+h de potentiaal U(r)+V (r) minimaliseert. Bij een
cirkelvormige beweging zijn zowel de radiale afstand van het krachtcentrum
als de hoeksnelheid constant.
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Voorbeeld 23 (Satellieten in cirkelbanen). Laten we ons resultaat nu ook
nog eens toepassen op het systeem bestaande uit enerzijds de aarde (met
massa m1) en anderzijds een kunstmaan (met massa m2) die een cirkel-
vormige baan omheen de aarde beschrijft. Eén en ander wordt in figuur V.13
gëıllustreerd. Opnieuw hebben we m1 � m2 en we kunnen ons inertieel refe-
rentiestelsel zo kiezen dat de aarde zich in de oorsprong ervan bevindt. Noe-
men we de straal van de aarde R en beschouwen we een kunstmaan die op een
hoogte h een cirkelvormige baan omheen de aarde uitvoert. Uit vgl. (V.51)
volgt dan, (

R + h
)3

=
M GN

4 π2
P 2 . (V.58)

Men rekent gemakkelijk na dat opdat de satelliet één omwenteling per etmaal
zou maken we h = 35.900 km nodig hebben. Indien de satelliet een baan
boven de evenaar volgt dan blijft hij in dit geval boven hetzelfde punt op
aarde hangen, men spreekt dan van een geostationaire baan. Eisen we dat
de satelliet twee omwentelingen per etmaal maakt dan vinden we dat h =
20.200 km. De 24 satellieten die het GPS systeem opmaken maken twee
omwentelingen om de aarde per dag en bevinden zich inderdaad op een hoogte
van 20.200 km.

Intermezzo 12 (De grenzen van de wetten van Kepler). Uit de voorgaande
discussies zou moeten duidelijk zijn dat de wetten van Kepler inderdaad uit
de gravitatiewet van Newton volgen als we de beweging van planeten vereen-
voudigen tot een twee lichamen systeem: de zon en de planeet. De werkelijke
situatie is natuurlijk niet zo eenvoudig. Zo heeft bijvoorbeeld de aanwezigheid
van zowel Mars als Venus in de onmiddellijke omgeving van de aarde een
weliswaar minieme doch reële invloed op de baan van de aarde. Deze sto-
ringen hebben als effect dat de banen van de planeten geen perfecte ellipsen
zijn, zie figuur V.14. Gebruik makend van de wet van Newton kan men deze
afwijkingen ten opzichte van de wetten van Kepler berekenen en vergelijken
met de astronomische observaties. Na expliciete berekening kan men de effec-
ten van andere planeten op de baan van een planeet omheen de zon aftrekken
en het resultaat – een twee lichamen probleem – zou dus aan de wetten van
Kepler moeten voldoen. In het bijzonder moet men dan vinden dat de baan
een ellips is (een gesloten kromme). In de negentiende eeuw kende men ze-
ven planeten (startende van de zon: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus), voor vijf van deze planeten ging de voorgaande test (bin-
nen de observatiefouten) op. Enkel voor Uranus en Mercurius werd na de
eliminatie van de effecten te wijten aan de naburige planeten, geen ellipsvor-
mige baan gevonden (het perihelium vertoonde nog steeds een precessie). De
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Figuur V.14: De precessie van het perihelium (blauwe stippen) van een pla-
neet. Bron: Wikimedia Commons.

Franse wiskundige Urbain Le Verrier (1811-1877) stelde een oplossing voor:
de afwijkingen voor Uranus zijn te wijten aan een (op dat moment nog niet
geobserveerde) planeet die nog verder dan Uranus van de zon verwijderd is.
Le Verrier gebruikte de wetten van Kepler en Newton om de eigenschappen
van die planeet en haar baan te berekenen. Hiervan gebruik makend begon Jo-
hann Gottfried Galle (1812-1910) observationele data te analyseren en vond
in 1846 de ontbrekende planeet – Neptunus – op slechts enkele graden van de
door Le Verrier voorspelde positie.

Bleef dus de anomalie in de baan van Mercurius. Ook hier vond Le Ver-
rier een mogelijke verklaring in het postuleren van het bestaan van een planeet
met deze maal een baan tussen Mercurius en de zon. Hij noemde deze planeet
Vulcanus. Ondanks zeer intensief speurwerk, werd Vulcanus niet gevonden.
Pas in 1915, met de komst van Einstein’s algemene relativiteitstheorie werd
dit probleem opgelost. Inderdaad de algemene relativiteitstheorie (die jullie
in jullie eerste Master jaar zullen bestuderen) corrigeert Newton’s gravitatie
wet. In normale omstandigheden zijn de correcties bijna onmeetbaar klein.
Zo zal de baan van een planeet omheen de zon geen perfecte ellips meer zijn
maar zal het perihelium na één omwenteling ietwat opschuiven, expliciet geeft
algemene relativiteit,

∆φ = 2|φ(r+)− φ(r−)| − 2π

=
6πMGN

c2(1− e2)a
, (V.59)

met r+ en r− de punten van verste verwijdering (aphelium) en dichtste nade-
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ring (perihelium) en de halve grote as a = (r++r−)/2. Voor de Newtoniaanse
gravitatie wet zagen we eerder dat er exact geldt dat ∆φ = 0. We herschrij-
ven nu vgl. (V.59) voor een planeet in ons zonnestelsel, dus we nemen voor
M de massa van onze zon, dan krijgen we,

∆φ ' 38

(1− e2) a
× 10−3 boogseconde/omwenteling , (V.60)

waar a uitgedrukt is als een veelvoud van AU’s (1 AU ' 150 miljoen km).
De afwijking is bijzonder klein maar ze is cumulatief, elke omwenteling voegt
een factor ∆φ toe aan de precessie van het perihelium. Na n omwentelingen
wordt de precessie dus n∆φ. Een blik op tabel (V.1) leert ons dat Mercu-
rius de planeet is waarvoor i/ de excentriciteit het grootst is, ii/ de halve
grote as a het kleinst is en iii/ het aantal omwentelingen per eeuw om de
zon het grootst is (derde wet van Kepler!). De correctie op het Newtoniaanse
resultaat ten gevolge van algemene relativiteit is dus het grootst voor Mercu-
rius en bedraagt ongeveer 43” per eeuw. Dit correspondeert precies met de
waargenomen anomalie in de baan van Mercurius!

Figuur V.15: Een spiraalvormig melkwegstelsel bestaat uit een centrale ver-
dikking, ook we “bulge” genoemd, spiraalvormige armen en een ijle halo. De
gemiddelde diameter van een melkwegstelsel is 100.000 lichtjaren.

Intermezzo 13 (De geschiedenis herhaalt zich). Laten we met hetgeen we
net zagen de omwentelingssnelheid van een ster in een melkwegstelsel bepalen.
We beschouwen een spiraalvormig stelsel bestaande uit een centrale verdikking
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(“ the bulge” in het vakjargon) en daaromheen een schijf met enkele spiraal-
armen, zie fig. V.15. We nemen aan dat het grootste deel van de massa zich
in de “bulge” bevindt en we noemen die massa M . Beschouw nu een ster
die buiten de bulge een cirkelvormige baan met straal R omheen het centrum
van het melkwegstelsel beschrijft. De tweede wet van Kepler (zie vergelijking
(V.51)) vertelt ons dat de tijd P die die ster nodig heeft om één omwenteling
omheen het centrum van het melkwegstelsel te maken gegeven wordt door,

P 2 =
4π2

MGN

R3 . (V.61)

Gezien de baan cirkelvormig is, is de snelheid V constant en is de afstand
die afgelegd wordt tijdens één omwenteling 2πR. We hebben dan,

PV = 2πR . (V.62)

Elimineren we uit vergelijkingen (V.61) en (V.62) de periode P , dan bekomen
we een uitdrukking voor de snelheid van de ster,

V =

√
MGN√
R

. (V.63)

We zien dus dat de derde wet van Kepler voorspelt dat de snelheid van een
ster afneemt met haar afstand van het centrum van het melkwegstelsel. In
figuur V.16 worden de theoretische en de geobserveerde rotatiecurven voor het
stelsel M33 (de Driehoeknevel, een buur van ons eigen Melkwegstelsel) weer-
gegeven. Het verschil tussen theorie en waarneming is ronduit spectaculair!
Dit blijkt een universeel verschijnsel: de snelheid van sterren in melkweg-
stelsels verschillen drastisch van wat Kepler voorspelt. Dit geldt evenzeer als
men de beweging van melkwegstelsels binnen clusters bestudeert.

We hebben dus een probleem dat zeer analoog is aan hetgeen waar Le
Verrier mee geconfronteerd werd. Geschoold door de geschiedenis kunnen we
nu aan twee scenario’s denken om hieraan te verhelpen.

1. We zouden de wet van de zwaartekracht, die door Newton (of de alge-
mene relativiteitstheorie) gegeven wordt, kunnen wijzigen op zodanige
wijze dat de successen van de bekende zwaartekracht wet behouden blij-
ven maar de bovenvermelde discrepantie opgeheven wordt. Dit compleet
in analogie met de discrepanties in de baan van Mercurius die verklaard
werden door Newton’s theorie voor de zwaartekracht te vervangen door
de algemene relativiteitstheorie. Men heeft inderdaad diverse scenario’s
(MOND, TeVeS) voorgesteld maar allen hebben hun eigen problemen
wat het merendeel van de fysici ertoe gebracht heeft om deze aanpak te
verwerpen.
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Figuur V.16: De waargenomen en voorspelde rotatiekrommes in het stelsel
Messier 33 (Stefania Deluca - public domain).

2. We zouden het bestaan van “donkere materie” kunnen postuleren. Dit
is materie dat essentieel enkel via de gravitationele kracht met ons in-
terageert (en dus “donker” of “onzichtbaar” is voor ons). Deze oplos-
sing is dus analoog aan Le Verrier’s oplossing voor de anomalieën in
de baan van Uranus. Donkere materie (dark matter) is momenteel de
meest populaire verklaring voor het boven vermelde probleem. Om de
waarnemingen adequaat te beschrijven heeft men maar liefst vijf maal
meer donkere materie dan gewone materie nodig! Talrijke experimen-
ten zijn aan de gang om donkere materie direct te detecteren (gaande
van de Large Hadron Collider over satellieten tot kleinschalige op kern-
fysica gebaseerde experimenten). Merk op dat naast de snelheidscurves
van sterren in sterrenstelsels er ondertussen verschillende andere ob-
servaties zijn die het bestaan van donkere materie plausibel maken.

Dit alles is een les in nederigheid. Inderdaad, de spectaculaire vooruitgang in
kosmologische waarnemingstechnieken heeft ons in staat gesteld om een vrij
nauwkeurig beeld te krijgen van de ingrediënten die de energiedichtheid van
ons heelal samenstellen. Slechts 5 % van de energiedichtheid is een resultaat
van gewone materie (dit begrijpen we)! Ongeveer 27 % is donkere materie
(we zijn nog niet zeker van haar natuur maar er circuleren vele ideeën, meer
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dan we zouden willen). De resterende 68 % is donkere energie, waarover later
meer (begrijpen we (nog) niet hoewel er diverse ideeën de ronde gaan)... Het
begrijpen van de natuur van donkere materie en donkere energie zijn zonder
twijfel twee van de belangrijkste open vragen in de hedendaagse fysica! Aan
jullie generatie om deze vragen te beantwoorden!

2.3 Een testdeeltje in een isotroop, statisch gravitati-
oneel veld

De valversnelling

Beschouwen we nu opnieuw het twee-lichamen probleem waarbij m1 � m2.
Dan geldt dat M ≈ m1, µ ≈ m2 en ~R ≈ ~r1. Het massamiddelpunt valt dus
ongeveer samen met de positie van het zware lichaam. Zoals we al aanhaalden
kunnen we zonder verlies van algemeenheid via een geschikte keuze voor ons
inertieel referentiestelsel de positie van het zware lichaam laten samenvallen
met de oorsprong van ons referentiestelsel. Het zware lichaam is bijgevolg in
rust ~R = ~0. De plaatsvector van het lichte lichaam is ~r2 = ~r. De beweging
van het lichte deeltje wordt dan bepaald door

µ ~̈r = −∇V (r) , (V.64)

met,

V (r) = −µM GN

r
, (V.65)

waar r =
√
~r · ~r en waar we de gradiënt nemen ten opzichte van de coördinaten

van ~r. Is het massieve deeltje een homogene bol11 met straal R, massa M en
middelpunt in de oorsprong, dan zal er in de cursus analytische mechanica
aangetoond worden dat vgl. (V.64) en (V.65) nog steeds geldig zijn zolang
r ≥ R is, met andere woorden: zolang het lichte deeltje zich buiten de bol
bevindt. We krijgen dan uit vgl. (V.64) en (V.65),

µ ~̈r = µ~g(~r) , (V.66)

met,

~g(~r) = −M GN
~r

r3
. (V.67)

11Met homogeen bedoelen we dat de massadichtheid ρ overal in het lichaam constant is.
In het geval van een bol met massadichtheid ρ en straal R is de massa m dan gegeven door
m = 4πR3 ρ/3. Anders gezegd, voor een homogeen object hebben we massa = volume ×
massadichtheid.
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De grootte van de valversnelling, g(~r), wordt hiermee,

g(~r) = |~g(~r)| = M GN

r2
. (V.68)

We berekenen nu even de grootte van ~g ter hoogte van het oppervlak van
onze aarde12. De gemiddelde straal van de aarde is R♁ ≈ 6, 37 × 106m,
haar massa is M♁ ≈ 5, 97 × 1024 kg en Newton’s constante werd gegeven in
vgl. (V.3). Hiermee krijgen we uit vgl. (V.67),

|~g(~R♁)| =
M♁GN

R2
♁
≈ 9, 81ms−2 , (V.69)

wat dus goed overeenkomt met de geobserveerde waarde voor de valversnel-
ling.

Oefening 50. Om een idee te krijgen over hoe groot of klein de benaderingen
zijn die we gebruikten toen we het geval m2 � m1 bestudeerden zullen we
twee typische situaties bekijken: eerst het zon-aarde systeem en vervolgens
het aarde-maan stelsel.

• De massa van de zon is M� ≈ 1, 99 × 1030 kg en dat van de aarde is
M♁ ≈ 5, 97× 1024 kg. Kies de oorsprong in het middelpunt van de zon.
De gemiddelde zon-aarde afstand is 150× 109m. Wat is dan de positie
van het massamiddelpunt van dit systeem? Vergelijk dit met de straal
van de zon R� ≈ 6, 96×108m. Bereken de gereduceerde massa van het
systeem en vergelijk met de massa van de aarde.

• De massa van de aarde is M♁ ≈ 5, 97 × 1024 kg en dat van de maan
is M% ≈ 7, 35 × 1022 kg. Kies de oorsprong in het middelpunt van de
aarde. De maan-aarde afstand is gemiddeld 384 × 106m. Wat is dan
de positie van het massamiddelpunt van dit systeem? Vergelijk dit met
de straal van de aarde R♁ ≈ 6, 37 × 106m. Bereken de gereduceerde
massa van het systeem en vergelijk deze met de massa van de maan.

Oefening 51. Bereken de valversnelling aan het oppervlak van de volgende
hemellichamen:

• de maan met R% ≈ 1, 74× 106m en M% ≈ 7, 35× 1022 kg.

• de zon met R� ≈ 6, 96× 108m en M� ≈ 1, 99× 1030 kg.

12Historisch gebeurde één en ander net andersom. Vgl. (V.69) werd immers gebruikt om
de massa van de aarde M♁ te bepalen uit de kennis van de valversnelling g, de constante
van Newton GN en de straal van de aarde R♁. Zie intermezzo 14.
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Oefening 52. Wat is de valversnelling op 100m boven het aardoppervlak?
Wat is de valversnelling op 1000m boven het aardoppervlak?

Laat ons nu het effect van de veranderlijke valversnelling op een valbewe-
ging analyseren. We laten een voorwerp met massa m loodrecht vanop een
hoogte h boven het aardoppervlak naar beneden vallen zonder dat we het een
beginsnelheid geven. We noemen de straal van de aarde R en haar massa
M . Als we de x-as loodrecht naar boven laten wijzen en de oorsprong laten
samenvallen met het middelpunt van de aarde, dan geeft Newton’s gravitatie
wet ons de volgende bewegingsvergelijking:

mẍ = −mM GN

x2
, x ≥ R , (V.70)

(met ÿ = z̈ = 0 natuurlijk). De beginvoorwaarden zijn x(t = 0) = R + h en
ẋ(t = 0) = 0. Vermenigvuldigen we vgl. (V.70) met ẋ, dan krijgen we,

ẋ ẍ = −M GN

x2
ẋ , (V.71)

wat herschreven kan worden tot,

d

d t

(1

2
ẋ2 − M GN

x

)
= 0 , (V.72)

wat onmiddellijk gëıntegreerd kan worden tot,

E

m
=

1

2
ẋ2 − M GN

x
, (V.73)

waarbij de integratie constante E de totale energie = kinetische energie +
potentiële energie is. We hadden deze vergelijking ook uit vgl. (V.15) kunnen
bekomen door ` = 0 en r = |x| te stellen. Door vgl. (V.73) te evalueren op
t = 0 bekomen we de waarde van de energie,

E = −mM GN

R + h
. (V.74)

Vgl. (V.73) wordt hiermee,

ẋ = −
√

2M GN

(1

x
− 1

R + h

)
, (V.75)

waar het teken voor de vierkantswortel een gevolg is van het feit dat het
deeltje valt (de waarde van x neemt af). Deze uitdrukking laat ons onmid-
dellijk toe om de absolute waarde van de snelheid veind te berekenen waarmee
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het het voorwerp het oppervlak van de aarde bereikt. Inderdaad, stellen we
x = R in vgl. (V.75), dan krijgen we,

veind =
√

2h

√
M GN

R2

1√
1 + h

R

. (V.76)

We herkennen hier de valversnelling g aan het oppervlak van de aarde,

g =
M GN

R2
, (V.77)

waarmee we krijgen dat,

veind =
√

2 g h
(

1 +
h

R

)− 1
2
. (V.78)

Hebben we nu dat h� R dan kunnen we schrijven13,

veind =
√

2 g h
(

1− h

2R
+O

( h2

R2

))
. (V.79)

Indien we de berekening gedaan hadden aan de hand van een constante val-
versnelling, dan hadden we,

veind =
√

2 g h , (V.80)

bekomen. Het effect van de variatie van de valversnelling is dus, wat intüıtief
te verwachten viel, dat de eindsnelheid iets kleiner uitvalt.

Oefening 53. Analyseer kwantitatief de fout die je maakt door de valver-
snelling constant te nemen als je een object vanop een hoogte van 1000m
boven het aardoppervlak laat vallen.

De ontsnappingssnelheid

Uiteindelijk zullen we nu de ontsnappingssnelheid bestuderen. Dat is de
minimale snelheid waarmee we een voorwerp moeten wegschieten opdat ze
niet terug naar beneden valt. Uitgangspunt is de uitdrukking voor de energie
in vgl. (V.15):

E =
µ

2
ṙ2 +

`2

2µ r2
− µM GN

r
. (V.81)

13We gebruikten hier de Taylorreeks, (1 + x)α = 1 +αx+α(α− 1)x/2! +α(α− 1)(α−
2)x/3! + · · · .
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Voorheen zagen we al dat zolang E < 0 is, de baan van ons deeltje zowel naar
beneden als naar boven (het valt terug naar beneden) begrensd is. Als E = 0
zal het deeltje niet meer naar beneden vallen. De grootte van de snelheid v
is,

v =
√
ẋ2 + ẏ2

=

√
ṙ2 + r2 φ̇2 . (V.82)

Gebruiken we nu ook nog het behoud van impulsmoment, vgl. (V.14), dan
wordt dit,

v =

√
ṙ2 +

`2

µ2r2
. (V.83)

We gebruiken dit nu in vgl. (V.15) en zetten E = 0:

0 =
µ

2
v2 − µM GN

r
. (V.84)

Lossen we dit op naar v dan krijgen we een uitdrukking voor de ontsnap-
pingssnelheid:

vontsnapping =

√
2M GN

r
. (V.85)

Aan het oppervlak van de aarde krijgen we zo,

vontsnapping =

√
2M♁GN

R♁
≈ 11, 2 km/s , (V.86)

waar M de massa van de aarde is en R de straal van de aarde.

Oefening 54. Bereken de ontsnappingssnelheid voor de volgende hemelli-
chamen:

• de maan: als je weet dat M% ≈ 7, 35× 1022 kg en R% ≈ 1, 74× 106m.

• mars: als je weet dat M♂ ≈ 6, 42× 1023 kg en R♂ ≈ 3, 39× 106m.

• venus: als je weet dat M♀ ≈ 4, 87× 1024 kg en R♀ ≈ 6, 05× 106m.
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Voorbeeld 24 (Het zwarte gat). Beschouw een homogeen sferisch object met
straal R, massa M en waarvan het middelpunt in de oorsprong gelegen is.
Uit het voorgaande weten we dat de ontsnappingssnelheid aan het oppervlak
van de sfeer gegeven wordt door

vontsnapping =

√
2M GN

R
. (V.87)

In de lessen over de speciale relativiteitstheorie (deel van de cursus Maxwell-
Lorentz theorie in het tweede bachelor jaar) zul je leren dat geen enkel voor-
werp een snelheid kan hebben die groter is dan de snelheid van het licht in
het vacuüm14. We eisen we nu dat de dichtheid van het lichaam zo groot is
dat de ontsnappingssnelheid gelijk wordt aan de lichtsnelheid c. Dit levert
onmiddellijk een bovengrens op voor de straal van het object. Uit vgl. (V.87)
vinden we,

RH =
2M GN

c2
. (V.88)

Elk sferisch homogeen object met een gegeven massa M en waarvan de straal
R kleiner dan RH heeft dus een ontsnappingssnelheid die groter is dan die
van het licht. Gezien zelfs het licht niet aan de zwaartekracht van zo een
object kan ontsnappen15 zal dit object in de ogen van een externe waarnemer
er zwart uitzien. Vandaar de naam “zwart gat”. De kritische straal RH

gegeven in vgl. (V.88) noemt men de Schwarzschild straal. Je zult later in de
cursus algemene relativiteitstheorie zien dat de waarde RH die uit Einstein’s
theorie volgt dezelfde is als deze die we hier met behulp van Newton’s theorie
vonden. Men rekent na dat voor de aarde de Schwarzschild straal ongeveer
9mm is en voor de zon vinden we een Schwarzschild straal die ongeveer
3 km bedraagt. Anders gezegd, als we de aarde samenpersen tot een bolletje
met een straal van 9mm (of de zon samenpersen tot een bol met een straal
van 3 km), dan is het gravitationele veld aan het oppervlak zo groot dat de

14De snelheid van het licht in het vacuüm wordt traditioneel met c genoteerd en is gelijk
aan c = 299 792 456ms−1. Dit is een exacte waarde, zie hoofdstuk I.2.

15Stricto sensu zijn we hier onnauwkeurig. De “deeltjes” waaruit het licht bestaat,
fotonen genaamd, zijn immers massaloos. We bekeken tot nog toe enkel massieve deeltjes
(om massaloze deeltjes te beschrijven heb je immers speciale relativiteitstheorie nodig). Je
zou kunnen argumenteren dat de limiet m→ 0 hier zinvol is want de bewegingsvergelijking
van een testdeeltje in een isotroop statisch gravitationeel veld is immers onafhankelijk van
de massa van het testdeeltje. Een nauwkeurige behandeling in het kader van de algemene
relaviteitstheorie levert, zolang we geen kwantummechanische effecten in rekening brengen,
hetzelfde resultaat op: een zwart gat is zwart, zelfs een versnelde waarnemer kan niet
ontsnappen!
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ontsnappingssnelheid de snelheid van het licht overtreft! Dit geeft een goed
idee van hoe gigantisch groot de dichtheid van een object moet zijn vooraleer
ze een zwart gat wordt.

Men kan zich afvragen of zulke ultrahoge dichtheden wel bereikt kunnen
worden. Het antwoord is ja. Om hierin inzicht te kijken moeten we even de
evolutie van een ster belichten. Waterstofwolken trekken samen en conden-
seren ten gevolge van de zwaartekracht. Na een tijd wordt de dichtheid van
de waterstofwolk zo hoog dat waterstofkernen fuseren naar helium kernen,
een ster is geboren... De energie die bij dit proces vrijkomt wordt groten-
deels onder de vorm van elektromagnetische straling uitgestraald. Terwijl de
zwaartekracht poogt de ster verder samen te trekken wordt dit precies gecom-
penseerd door de stralingsdruk die materie naar buiten poogt te duwen. Na
enkele miljarden jaren is de waterstof opgebruikt. De ster begint vervolgens
zwaardere elementen te produceren via de fusie van helium. Gedurende deze
fase stijgt de temperatuur van de ster aanmerkelijk waardoor de ster ook heel
wat groter wordt, men spreekt dan ook van een rode reus. Eenmaal deze
fusiecyclus ook doorlopen is, met andere woorden de helium is essentieel op-
gebruikt, dan zijn er, afhangend van de massa van wat overblijft van de ster,
drie mogelijk scenario’s.

• Is de massa van de ster kleiner dan ongeveer 1,2 zonnemassa’s dan
evolueert de ster naar een witte dwerg met een straal in de orde van
enkele duizenden kilometers en een dichtheid van ongeveer een ton per
kubieke centimeter.

• Is de massa van de ster tussen 1,2 en 3 maal die van de zon, dan
evolueert de ster naar een neutronenster. De gravitationele aantrek-
kingskracht is dan echter zo groot dat de protonen en elektronen van de
atomen tot neutronen fuseren. Het resultaat wordt dan ook een neu-
tronster genoemd. Haar straal is typisch een tiental kilometers en haar
dichtheid is ongeveer 100 miljoen ton per kubieke centimeter.

• Is de massa van de ster groter dan drie maal die van de zon, dan
evolueert de ster van een witte dwerg naar een neutronenster maar de
massa en de resulterende zwaartekracht is nu zo groot dat niets nog een
verdere gravitationele ineenstorting kan tegenhouden. Het resultaat is
een zwart gat.

Ondermeer dankzij de waarnemingen van de Hubble telescoop, denkt men
nu dat essentieel alle galaxieën een groot zwart gat in hun centrum hebben
(zie figuur (V.17)). Sinds 2015 werden stellaire zwarte gaten, met een massa
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gelijk aan enkele tientallen malen die van de zon, ook rechtstreeks gedetecteerd
via de waarneming van gravitationele golven. Dit zal in detail uitgewerkt
worden in de cursus “general relativity” in het eerste Master jaar.

Voor zover de auteur weet werd een zwart gat voor het eerst besproken
door Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) in 1798 in het zesde hoofdstuk
van het vijfde boek uit zijn Exposition du système du monde. Daar leest
men: “Un astre lumineux de même densité que la terre, et dont le diamètre
seroit deux cent cinquante fois plus grand que celui du soleil, ne laisseroit
en vertu de son attraction, parvenir aucun de ses rayons jusqu’à nous; il est
donc possible que les plus grands corps lumineux de l’univers, soient par cela
même, invisibles. Une étoile qui, sans être de cette grandeur, surpasseroit
considérablement le soleil ; affoibliroit sensiblement la v̂ıtesse de la lumière,
et augmenteroit ainsi l’étendue de son aberration.” Je kunt de volledige tekst
van dit (zeer ambitieuze) boek van Laplace consulteren op:
http://fr.wikisource.org/wiki/Exposition_du_syst%C3%A8me_du_monde .

Oefening 55. Bereken de Schwarzschild straal voor de zon en de aarde ex-
pliciet.

Oefening 56. Beschouw een hemellichaam met dezelfde dichtheid als die
van de aarde (gebruik de gemiddelde dichtheid waarbij je de aarde benadert
als een perfecte sfeer). Hoe groot moet haar straal minstens zijn opdat ze een
zwart gat zou zijn? Vergelijk dit met de uitspraak van Laplace... en wees
verbaasd...

Oefening 57. Bereken de Schwarzschild straal voor een homogeen bolvormig
object met een massa die één miljard maal groter is dan die van de zon.

Voorbeeld 25 (De kosmologische constante als donkere energie). We ver-
meldden reeds dat recente observaties erop wijzen dat de expansiesnelheid
van ons universum momenteel toeneemt. Dit is bijzonder merkwaardig want
het algemeen aanvaard paradigma is dat de zwaartekracht de macroscopische
structuur van ons universum stuurt. Gezien de zwaartekracht steeds aantrek-
kend is, verwacht men intüıtief dat de expansiesnelheid zou moeten afnemen
met de tijd. Om deze observatie te verklaren heeft men een kracht nodig die
enkel relevant is op zeer grote afstanden en die afstotend is.

Een mogelijke realisatie hiervan is het bestaan van een positieve kosmolo-
gische constante te postuleren. De kosmologische constante is essentieel een
maat voor de massa of energie van een volledig leeg universum. Een van nul
verschillende kosmologische constant λ heeft, zoals later in de cursus alge-
mene relativiteit gezien zal worden, als gevolg dat een homogene bol in rust,

http://fr.wikisource.org/wiki/Exposition_du_syst%C3%A8me_du_monde
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Figuur V.17: Het sterrenstelsel M(essier)87 (54 miljoen lichtjaren verwijderd
van onze aarde) biedt één van de merkwaardigste spektakels aan ons firma-
ment: als een vuurtoren zendt ze gigantische jets die uit elektronen en andere
subatomaire deeltjes bestaan. Na decennia lang onderzoek kwam men tot de
ontdekking dat de energiebron voor deze jet een gigantisch zwart gat, met
een massa ongeveer 6,5 miljard maal zo groot als die van onze zon, is dat in
het centrum M87 gelegen is. De jet ontstaat uit extreem warme gaswolken
die aan onvoorstelbare hoge snelheden het zwarte gat binnenstromen. Het
gas bestaat uit ionen (atomen waarvan één of meerdere elektronen afgestript
zijn, ionen hebben dus een elektrische lading) dat enorm grote magnetische
velden opwekt. Op 10 april 2019 publiceerde de Event Horizon Telescope
collaboratie het eerste beeld van de schaduw van dit zwarte gat dat bekomen
werd door de simultane observaties van talrijke radiotelescopen verspreid
over de ganse aarde te combineren. Er is nu consensus dat quasi alle ster-
renstelsels, inclusief ons eigen melkwegstelsel (“ons” zwart gat, Sagittarius
A*, bevindt zich op 26.000 lichtjaar van ons en heeft een massa dat oge-
veer 4 miljoen groter is dan de massa van onze zon), in hun centrum een
supermassief zwart gat herbergen. Bronnen: Hubble Space Telescope Web-
site, https://hubblesite.org/ (beeld links) en de Event Horizon Telescope
collaboratie, https://eventhorizontelescope.org/ (beeld rechts).

met middelpunt in de oorsprong en massa M een kracht uitoefent op een
testdeeltje met massa µ en plaatsvector ~r die gegeven wordt door,

~F = −µM GN
~r

r3
+
µλ

3
~r . (V.89)

https://hubblesite.org/
https://eventhorizontelescope.org/


2. DE ZWAARTEKRACHT 169

Figuur V.18: Sinds het einde van vorige eeuw kende de kosmologie een grote
vlucht. Observaties vanuit ballonnen, de studie van bepaalde klassen van
supernovae, de grote structuren in het huidige heelal en in het bijzonder de
waarnemingen van de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe en de Planck
satelliet hebben onze inzichten over ons universum radicaal veranderd. Zowel
de interpretatie als het begrip van de nieuwe data staan nog in hun kinder-
schoenen! Bron en copyright: Science en Cameron Slayden.

We merken dus dat indien λ > 0 we een afstotende component in de kracht
krijgen. Observaties wijzen erop dat,

λ ∼ 3, 2× 10−35 s−2 . (V.90)

Algemene relativiteit vertelt ons dan dat de energiedichtheid van het lege uni-
versum ρvac gegeven wordt door,

ρvac =
λ c2

8π GN

∼ 1, 7× 10−9 J m−3 . (V.91)

We kunnen ons nu gaan afvragen over welke afstand de aantrekkende en af-
stotende componenten ongeveer dezelfde grootte hebben. Nemen we als bron
ons melkwegstelsel. Ons melkwegstelsel heeft een massa die ongeveer 1012
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maal die van de zon is. Haar diameter is ongeveer 100.000 lichtjaren16.
Met deze data vinden we dat beide componenten even groot worden voor af-
standen van ongeveer 2,6 miljoen lichtjaar (typische afstand tussen naburige
galaxieën). Dus de extra component in vgl. (V.89) zal pas op zeer grote – zeg
maar inter-galactische – schalen een rol gaan spelen.

Waarschuwing: het kosmologische constante scenario is op dit moment
slechts een hypothese om het versneld uitdijen van het universum te verkla-
ren! Een kosmologische constante genereren vanuit een fundamentele micro-
scopische theorie is niet zo moeilijk. Jammerlijk genoeg is die dan typisch
120 grootteordes groter dan de geobserveerde waarde (V.90).

Oefening 58. De kracht in vgl. (V.89) is conservatief. Bereken de potentiële
energie. Maak een kwalitatieve studie van de mogelijke banen voor verschil-
lende waarden van de energie.

Oefening 59. Vergelijk de grootte van de twee termen in vgl. (V.89) voor,

• het aarde-maan systeem.

• het zon-aarde systeem.

Intermezzo 14 (Het Cavendish experiment). Newton maakte de voor de
hand liggende veronderstelling dat de zwaartekracht tussen twee objecten even-
redig is met het product van de massa’s van die objecten. Het r−2 gedrag van
de zwaartekracht verkreeg hij door te eisen dat uit zijn wet voor de zwaarte-
kracht de wetten van Kepler moesten volgen. Merk op dat de derde wet van
Kepler toen niet in de vorm (V.58) bekend was, maar wel in de vorm (V.1).
Anders gezegd, Newton stelde niet vgl. (V.2) voor, maar wel,

~F21 ∝ m1m2
~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1 |3
. (V.92)

De evenredigheidsconstante GN (die nu ironisch genoeg onder de naam van
de constante van Newton bekend staat) kon hij niet bepalen. De attente lezer
zal direct opwerpen dat die via de meting van de valversnelling bepaald kan
worden. Inderdaad, uit vgl. (V.69) volgt immers dat,

GN =
g(R♁)R

2
♁

M♁
. (V.93)

16Terwijl de naam weliswaar anders suggereert is een lichtjaar een afstandsmaat. Ze
correspondeert met de afstand (in het vacuüm) die het licht gedurende een periode van
één jaar aflegt. We hebben ongeveer dat 1 lichtjaar ≈ 0, 95× 1016m.
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Figuur V.19: Een “opengewerkte” afbeelding van het Cavendish experiment
(1798): twee relatief kleine massa’s in een torsiebalans (met armen die iets
kleiner dan een meter waren) worden aangetrokken door twee massieve bol-
len met een massa van ongeveer 159 kg. Het geheel werd afgesloten in een
winddichte ruimte.

In Newton’s tijd was de valversnelling aan het aardoppervlak g(R♁) gekend.
Uit waarnemingen van de kromming van de horizon had men ook een redelijk
goede kennis van de waarde van de straal van de aarde R♁. De totale massa
van de aarde, m♁, was echter niet bekend. Wat men toen kon bepalen was
niet Newton’s constante GN , maar wel het product van Newton’s constante
met de massa van de aarde, GN M♁. Het meten van Newton’s constante staat
dus gelijk met het meten van de massa van de aarde! De alerte lezer zal nu
opnieuw opwerpen dat men dan maar de zwaartekracht tussen twee objecten,
zeg een biljartbal en een knikker, moet meten en zo krijgt men een directe
meting van GN . In principe is dit correct, maar het feit dat de zwaartekracht
zo buitengewoon zwak is, maakt deze meting ook buitengewoon moeilijk.

John Michell17 (1724-1793) is de uitvinder van de torsiebalans (een meet-

17Michell was wellicht de eerste persoon die een mogelijk effect van de zwaartekracht op
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instrument dat toelaat om zeer kleine krachten te meten) die succesvol ge-
bruikt werd door Charles-Augustin de Coulomb om de elektrostatische kracht
tussen elektrisch geladen objecten te meten (zie het volgende hoofdstuk).

Michell’s doel was echter de verificatie van Newton’s wet voor de zwaarte-
kracht en de bepaling van de massa van de aarde. Hij stierf echter vooraleer
deze onderneming te kunnen beëindigen. Henry Cavendish (1731-1810, even-
eens bekend als de ontdekker van waterstof) zette het werk van Michell voort.
Het resultaat staat nu als het Cavendish experiment bekend.

Laat ons nu de torsiebalans van Cavendish (in een ietwat modernere uit-
voering) beschrijven. Ze bestaat uit twee identieke sferen met massa m die
via een dunne staaf met elkaar verbonden zijn. Het systeem wordt door mid-
del van een touw, de torsiedraad, vastgehecht in het midden van de staaf,
opgehangen. Dit wordt op de linkse afbeelding in figuur (V.20) voorgesteld.
Vervolgens worden twee onbeweeglijke, zware sferen met massa M aange-
bracht. Door de zwaartekracht zullen de sferen met massa m naar die met
massa M bewegen. Wanneer de torsiekracht in de draad (die de beweging
probeert ongedaan te maken) net even groot is als de zwaartekracht, zal het
geheel zich opnieuw in een evenwichtstoestand bevinden. Via directe metin-
gen kent men de grootte van de torsiekracht als functie van de torsiehoek θ.
Bijgevolg heeft men zo de grootte van de zwaartekracht tussen m en M ge-
meten. Dit staat rechts afgebeeld in figuur (V.20). Door meerdere metingen
uit te voeren met verschillende massa’s m en M en door te spelen met de
afstanden kan men zowel het r−2 gedrag van Newton’s kracht als Newton’s
constante GN bepalen.

Gedurende de voorbije jaren is het Cavendish experiment weer in het mid-
delpunt van de belangstelling komen te staan. De reden hiertoe is het bestaan
van (zeer speculatieve) theorieën die extra dimensie’s voorspellen. Naast de
drie zichtbare dimensies (hoogte, lengte, breedte) postuleren deze theorieën
nog andere dimensies die zeer klein “opgerold” zijn (denk aan een tuinslang,
van dichtbij percipieer je dit als een drie-dimensionaal object, van ver ge-
zien lijkt het een één-dimensionaal object te zijn). Later zul je zien dat in
d ruimtelijke dimensies, de zwaartekracht een r−(d−1) gedrag heeft. Via Ca-
vendish type experimenten poogt men nu Newton’s gravitatie wet voor zeer
kleine afstanden te testen. Recent werd het r−2 gedrag van Newton’s wet
voor afstanden tot r ∼ 0, 1mm bevestigd. Bijgevolg weet men dat indien
er extra dimensies zouden zijn, deze kleiner dan een tiende van een milli-
meter zullen zijn. Het testen van Newton’s wet voor nog kleinere afstanden

de baan van lichtstralen overwoog. Een concrete studie hiervan moest echter op Einstein’s
algemene relativiteitstheorie in 1915 wachten.
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Figuur V.20: Een torsiebalans die toelaat de zwaartekracht te meten. Rechts
het systeem in evenwicht (de torsie draad is niet getordeerd). Links de even-
wichtsconfiguratie waarbij de torsie kracht precies de zwaartekracht com-
penseert. Het spiegel/laser/scherm systeem laat een precieze meting van de
torsiehoek θ toe.

botst op een fundamenteel probleem: de sterkte van de Van der Waals krach-
ten tussen de sferen wordt van dezelfde grootte orde als de sterkte van de
zwaartekracht. Bijgevolg zijn beide effecten moeilijk te onderscheiden. Het
ontwikkelen van een alternatief voor het Cavendish experiment dat metingen
van de zwaartekracht op submillimeter schalen zou toelaten is dan ook een
grote wetenschappelijke uitdaging!

2.4 Het gravitationele veld van meerdere deeltjes

Bekijken we nu even een systeem waarbij één deeltje met plaatsvector ~r en
massa m de gravitationele aantrekking ondergaat van n deeltjes met plaats-
vectoren ~rj en massa’s mj, j ∈ {1, · · · , n}. De totale kracht ~F die op het ene
deeltje inwerkt is gegeven door,

~F = m
n∑
j=1

mj GN
~rj − ~r
|~rj − ~r |3

. (V.94)

Veronderstellen we nu even dat we met een statische massadistributie te
maken hebben – we hebben ~̇rj = 0, voor j ∈ {1, · · ·n} – dan kunnen we het
voorgaande nog herschrijven als,

~F = m~g(~r), (V.95)

met het gravitationele veld ~g(~r) gegeven door,

~g(~r) =
n∑
j=1

mj GN
~rj − ~r
|~rj − ~r |3

. (V.96)
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Varieert ~g(~r) traag als functie van ~r, zoals in de onmiddellijke omgeving
van de aardkorst, dan kunnen we ~g(~r) als een constante vector behandelen
en herkennen we de uitdrukking voor de zwaartekracht in de nabijheid van
het aardoppervlakte. In de cursus analytische mechanica zullen we in de-
tail de gravitationele velden bestuderen die opgewekt worden door diverse
(statische) massadistributies.

Intermezzo 15 (Het gravitationele veld voor willekeurige massadistribu-
ties). Gegeven is een willekeurige massadistributie gekarakteriseerd door haar
massadichtheid ρ(~r ). De totale massa M van het systeem wordt dan gegeven
door de volume integraal van de massadichtheid,

M =

∫
d3~r ρ(~r ) . (V.97)

Nemen we nu een testdeeltje met massa m. Als gevolg van de massadistributie
zal het testdeeltje een kracht ondervinden en haar bewegingsvergelijking is
zoals we vroeger zagen van de vorm,

m~̈r = m~g(~r ) . (V.98)

Men kan aantonen (zie jullie cursus “general relativity” in het eerste Master
jaar) dat de valversnelling bepaald kan worden uit de massadichtheid,

∇ · ~g(~r ) = −4πGNρ(~r ) , (V.99)

waar ∇ · ~g de divergentie van de valversnelling is,

∇ · ~g =
∂gx
∂x

+
∂gy
∂y

+
∂gz
∂z

. (V.100)

Schrijven we nog de valversnelling ~g(~r ) als min de gradiënt van het gravita-
tionele veld Φ,

~g(~r ) = −∇Φ(~r ) , (V.101)

dan wordt hiermee vgl. (V.99),

∆Φ(~r) = 4πGNρ(~r ) , (V.102)

waar ∆ de laplaciaan is,

∆ ≡ ∂2

∂x2
+
∂2

∂y2
+
∂2

∂z2
. (V.103)
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De differentiaalvergelijking (V.102) staat bekend als de vergelijking van Pois-
son: gegeven de massadichtheid ρ(~r ) van de massadistributie stelt ze ons
in staat om het gravitationele veld Φ(~r ) te berekenen. Via vgl. (V.98) en
(V.101) kunnen we dan de baan van een testdeeltje in het gravitationele veld
van de massadistributie bestuderen.

Samenvatting 15 (Newton’s wet voor de zwaartekracht). De zwaartekracht
tussen twee objecten is evenredig is met het product van de massa’s van de
objecten en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen die
objecten. De zwaartekracht is een zeer zwakke kracht die enkel macroscopisch
voelbaar is vanwege het feit dat ze steeds aantrekkend is.
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3 De elektrostatische kracht

x-asx-as

y-asy-as

z-asz-as

~r1~r1

~r2~r2

~r = ~r2 ¡ ~r1~r = ~r2 ¡ ~r1

~F21
~F21

~F12
~F12

m1; q1m1; q1

m2; q2m2; q2

Figuur V.21: De elektrostatische of Coulombkracht tussen twee elektrisch
geladen deeltjes waarvan de ladingen hetzelfde teken hebben.

Dit hoofdstuk is louter illustratief. De studie van de elektromagnetische
wisselwerking zal immers uitvoerig aan bod komen in de cursussen golven
en elektromagnetisme in het tweede semester van het eerste bachelor jaar en
elektrodynamica en speciale relativiteit in het tweede bachelor jaar.

De kracht die twee elektrisch geladen deeltjes op elkaar uitoefenen ver-
toont grote gelijkenis met de zwaartekracht. Hebben we twee deeltjes, de
ene met plaatsvector ~r1, massa m1 en elektrische lading q1, de andere met
plaatsvector ~r2, massa m2 en elektrische lading q2, dan oefent het tweede
deeltje een kracht uit op het eerste, wanneer minstens één van beide deeltjes
in rust is, gegeven door,

~F21 = − q1 q2

4πε0

~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1 |3
. (V.104)

Dit noemt men de elektrostatische of Coulomb kracht. Deze interactie voldoet
eveneens aan de derde wet van Newton en we hebben dus dat het eerste
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deeltje een kracht ~F12 uitoefent op het tweede dat gegeven wordt door ~F12 =
−~F21. We merken hier dat de ladingen q1 en q2 dezelfde rol spelen als de
massa’s bij de zwaartekracht en dat 1/4πε0 de rol speelt van de constante
van Newton. De afgeleide SI eenheid van lading is de Coulomb (afgekort C)
en in goede benadering18 kunnen we stellen dat twee puntladingen met elk
een lading van één Coulomb op één meter afstand van elkaar, in het vacuüm,
elkaar afstoten met een kracht van 9 × 109N . Bijgevolg lezen we direct af
van vgl. (V.104) dat,

1

4πε0

≈ 9× 109N m2C−2 . (V.105)

Men noemt ε0 de diëlektrische constante van het vacuüm. Merk op dat men
dikwijls de tweede wet van Newton voor het eerste deeltje schrijft als,

m1 ~̈r1 = q1
~E(~r1) , (V.106)

met het elektrisch veld ~E gegeven door,

~E = − q2

4πε0

~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1 |3
. (V.107)

We zijn nu ook in staat om de relatieve sterkte van de zwaartekracht,
beschreven door vgl. (V.2), en de elektromagnetische kracht, vgl. (V.104),
te vergelijken. Nemen we een systeem bestaande uit één elektron en één
proton (zoals bv. in een waterstofatoom). De massa van het elektron is
me ≈ 9, 109 × 10−31 kg en dat van het proton: mp ≈ 1, 673 × 10−27 kg. De
elektrische lading van het elektron is −e en dat van het proton +e, met e de
elementaire elektrische lading,

e ≈ 1, 6022× 10−19C. (V.108)

Hiermee kunnen we nu de verhouding tussen de grootte van de elektrosta-
tische kracht FC ≡ |~FC | en de grootte van de zwaartekracht FG ≡ |~FG |
berekenen,

FC
FG

=
1

4πε0GN

e2

memp

≈ 2× 10+39 . (V.109)

18De fundamentele SI eenheid die hier relevant is, is de ampère (afgekort: A), de eenheid
van stroomsterkte. Zoals we in hoofdstuk I.2 zagen wordt in het SI stelsel de ampère
gedefineerd door een exacte waarde voor de elementaire elektrische lading aan te nemen:
e = 1, 602176634 × 10−19C(= As). In de cursus elektromagnetisme, golven en trillingen
zul je dit nader bestuderen. Daar zul je eveneens zien dat het product van de diëlektrische
constante van het vacuüm, ε0, met de magnetische permeabiliteit van het vacuüm, µ0, –
een begrip dat straks zal opduiken – gerelateerd is met de lichtsnelheid in het vacuüm:
ε0 µ0 = c−2.
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Figuur V.22: De Franse fysicus Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)
ontwikkelde een torsiebalans die hem in staat stelde precieze metingen van
de kracht tussen geladen objecten uit te voeren. Dit leidde hem tot het
formuleren van een uitdrukking voor de elektrostatische kracht die nu zijn
naam draagt. (Portret door Louis Hierle, 1894, Grand Palais, Versailles.)

We komen dus tot de conclusie dat de zwaartekracht een bijzonder zwakke
kracht is in vergelijking met de elektromagnetische kracht. Hoe komt het dan
dat we de zwaartekracht zo goed waarnemen terwijl de elektromagnetische
kracht eerder verborgen blijft? Het antwoord is simpel, de elektromagneti-
sche kracht heeft zowel een aantrekkende (als beide ladingen een verschillend
teken hebben) als een afstotende (als beide ladingen hetzelfde teken hebben)
component. De materie om ons heen is door de band elektrisch neutraal, dus
is de elektromagnetische kracht niet direct zichtbaar. De zwaartekracht daar-
entegen heeft enkel een aantrekkende component. Hoewel de zwaartekracht
buitengewoon zwak is, leidt de som van talloze zeer kleine aantrekkende
krachten tot een macroscopisch goed waarneembare kracht.

Uiteindelijk wensen we nog eens te benadrukken dat de Coulomb kracht
tussen twee deeltjes zoals die in vgl. (V.104) gegeven werd enkel geldig is
indien minstens één van beide deeltjes in rust is. In de cursus elektromag-
netisme, golven en trillingen zal gezien worden dat bewegende elektrische
ladingen aanleiding geven tot een magnetisch veld ~B. In het concrete geval
dat zowel ~̇r1 6= 0 als ~̇r2 6= 0, zal de uitdrukking voor de kracht dat het eerste
deeltje ondervindt gewijzigd worden19 door magnetische interacties. Voor

19De attente lezer zal zich direct afvragen, gezien de grote gelijkenis tussen beide krach-
ten, of de wet van Newton voor de zwaartekracht eveneens gecorrigeerd wordt indien
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constante snelheden krijgt men (een toepassing op de zogenaamde wet van
Biot-Savart),

~F21 = q1
~E + q1 ~̇r1 × ~B , (V.110)

waar het elektrisch veld in vgl. (V.107) gegeven werd en het magnetisch veld
is hier,

~B =
µ0 q2

4π

~̇r2 ×
(
~r2 − ~r1

)
|~r2 − ~r1|3

. (V.111)

De constante µ0 is de magnetische permeabiliteit van het vacuüm en haar
waarde is ongeveer,

µ0 ≈ 4 π × 10−7N C−2 s2 . (V.112)

Vergelijking (V.110) zal belangrijk blijken te zijn. Zoals later nog bestu-
deerd zal worden is dit de kracht die een testdeeltje met lading q1, plaats-
vector ~r1 en snelheid ~̇r2 ondervindt indien ze in een willekeurig elektrisch
magnetisch veld, gekarakteriseerd door een elektrisch veld ~E en een mag-
netisch veld ~B, beweegt. De uitdrukking in (V.110) noemt men, naar haar
ontdekker, de Lorentzkracht.

Ondanks het feit dat dit leerstof is van het vak elektromagnetisme, golven
en trillingen, wensen we hier toch één voorbeeld uit te werken.

Voorbeeld 26 (De beweging van een elektrisch geladen deeltje in een con-
stant magnetisch veld). Beschouwen we een deeltje met massa m, elektrische
lading q, plaatsvector ~r = x~e1 + y ~e2 + z ~e3, dat in een constant magnetisch
veld ~B = B~e3 beweegt. De kracht dat het deeltje ondervindt is (zoals je het
volgende semester in de cursus elektromagnetisme, golven en trillingen zult
zien) ~F = q ~̇r × ~B. De randvoorwaarden zijn zo dat op t = 0: ~r(t = 0) = ~0
en ~̇r(t = 0) = v0 ~e2. Met de tweede wet krijgen we dan,

m~̈r = q ~̇r × ~B . (V.113)

beide massa’s in beweging zijn. Dit is inderdaad zo, maar de correcties zijn zo klein dat
in quasi alle courante fysische omstandigheden ze onmeetbaar zijn. Sowieso is de wet van
Newton, en dit in tegenstelling met de elektrostatische kracht (tenminste zolang we kwan-
tummechanische effecten kunnen verwaarlozen), slechts een benaderende wet. De correcte
beschrijving van de zwaartekracht gebeurt in het kader van de algemene relativiteitstheo-
rie. Opnieuw geldt hier dat de correcties van de algemene relativiteitstheorie op Newton’s
theorie door de band genomen bijzonder klein zijn en in de meeste (doch bij lange niet
alle) concrete fysische situaties onmeetbaar klein blijven.
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In componenten wordt dit dus,

ẍ = +
q B

m
ẏ ,

ÿ = −q B
m

ẋ ,

z̈ = 0. (V.114)

Dit integreren we onmiddellijk een eerste maal,

ẋ = +
q B

m
y + a ,

ẏ = −q B
m

x+ b ,

ż = c , (V.115)

met a, b en c drie integratieconstanten die via de beginvoorwaarden kunnen
vastgelegd worden: a = c = 0 en b = v0. Combineren we x en y tot één
enkele complexe coördinaat w ≡ x+ i y, dan wordt vgl. (V.115),

ẇ = −i q B
m

w + i v0 ,

ż = 0 . (V.116)

De laatste vergelijking is eerder triviaal en geeft met gebruik van de rand-
voorwaarden z(t) = 0. De beweging gebeurt dus volledig in het xy-vlak. De
eerste vergelijking is opnieuw een lineaire inhomogene differentiaalvergelij-
king waarvan we reeds zagen dat de oplossing gegeven wordt door de som van
de meest algemene oplossing van de homogene vergelijking,

ẇ + i
q B

m
w = 0 , (V.117)

met één particuliere oplossing van de inhomogene vergelijking. De oplossing
van de homogene vergelijking is: α exp(−i q B t/m) met α ∈ C een integra-
tieconstante en een particuliere oplossing is ook vrij gemakkelijk te vinden,
b.v. de constante oplossing w = mv0/q B. Hiermee krijgen we dan,

w(t) = α e−i
q B
m

t +
mv0

q B
. (V.118)

De randvoorwaarden impliceren dat w(t = 0) = 0, waarmee we de integratie-
constante bepalen en we krijgen,

w(t) =
mv0

q B

(
1− e−i

q B
m

t
)
. (V.119)
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x-asx-as

y-asy-as

q > 0q > 0q < 0q < 0

Figuur V.23: Een geladen deeltje beweegt met een initiële positie in de oor-
sprong en een initiële snelheid in de y-richting in een constant magnetisch
veld in de z-richting (~e3 wijst naar u). Is de lading positief dan wordt het
deeltje naar rechts (in het blauw aangeduid) afgebogen, is de lading negatief
dan wordt het deeltje naar links afgebogen (in het rood).

Figuur V.24: De paden van elektrisch geladen deeltjes in de BEBC vloeibaar
waterstof bellenkamer te CERN. Een naar u wijzend magnetisch veld laat toe
om de ladingen te reconstrueren. In de tekening betekenen de bovenindices
+ of − een positief of negatief geladen deeltje. Een proton werd met p
aangeduid. Het is duidelijk dat alle positief geladen deeltjes naar rechts
afgebogen worden terwijl de negatief geladen deeltjes naar links afgebogen
worden zoals vgl. (V.113) reeds aangeeft. Bron: CERN, WA21 experiment,
december 1978.

Gaan we nu terug over naar x(t) en y(t) waarvoor we gebruik maken van
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het feit dat,

ei θ = cos θ + i sin θ, θ ∈ R , (V.120)

dan krijgen we voor de finale oplossing,

x(t) =
mv0

q B

(
1− cos

(q B
m
t
))
,

y(t) =
mv0

q B
sin
(q B
m
t
)
,

z(t) = 0 . (V.121)

We krijgen dus een cirkelvormige beweging waarbij de zin van het teken van
de lading q afhangt, zie figuur (V.23), en waarvan de hoeksnelheid ω constant
is,

ω =
q B

m
. (V.122)

Merk op dat de hoeksnelheid enkel afhankelijk is van B en de elektrische
lading en massa van het deeltje, niet van de snelheid van het deeltje. Dit
zal, zoals je later zult zien, de basisvormen van de werking van het cyclotron,
vandaar dat men ω ook soms de cyclotronfrequentie noemt.

Oefening 60. Twee identieke bollen hebben een massa van 0, 1 kg en dezelfde
elektrische lading. Ze worden middels twee even lange, massaloze, onuitrek-
bare touwen met lengte 1m opgehangen in hetzelfde ophangpunt. Nadat het
systeem in evenwicht is, observeren we dat de afstand tussen de twee bollen
0, 5m is. Naast de Coulombkracht moet je enkel de zwaartekracht in rekening
brengen.

• Wat is de lading van de bollen?

• Wat is de spankracht in de draden?

Samenvatting 16 (De Coulomb kracht). De Coulomb kracht of de elektro-
statische kracht tussen twee geladen puntdeeltjes is evenredig met het product
van de ladingen en neemt af met het kwadraat van de afstand tussen de deel-
tjes. Ze is afstotend indien de deeltjes beiden een positieve of een negatieve
elektrische lading hebben. Ze is aantrekkend indien het ene deeltje positief
geladen is en het andere deeltje negatief geladen is.
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4 De harmonische oscillator

4.1 De isotrope harmonische oscillator

Eén van de meest voorkomende systemen in de natuurkunde is de harmo-
nische oscillator. Ze zal op de meest diverse plaatsen (elektrodynamica,
veldentheorie, ...) tevoorschijn komen. Complexe fysische systemen laten
meestal geen exacte behandeling toe. We moeten dan onze toevlucht nemen
tot een eenvoudige benaderende beschrijving waarop we dan correcties bere-
kenen. Dit noemt men een storingsreeks. Het eenvoudige systeem waarrond
we de correcties berekenen is zeer dikwijls één (of meerdere) harmonische
oscillator(en). Michael Peskin, een bekende fysicus in Stanford, durfde zelfs
te stellen: “Physics is that subset of human experience which can be reduced
to coupled harmonic oscillators”...

Gegeven een deeltje met massa m en plaatsvector ~r. De harmonische
oscillator is dan een kracht van de vorm ~FHO = −k ~r met k > 0. De harmo-
nische oscillator kracht is centraal en bijgevolg zijn zowel het impulsmoment
als de totale energie constanten van de beweging. De tweede wet van Newton
geeft,

m~̈r = −k ~r
= −∇VHO(r) , (V.123)

met VHO(r) de potentiële energie voor de harmonische oscillator,

VHO(r) =
k

2
r2 , r = |~r | . (V.124)

Een potentiaal van de vorm (V.124) noemt men een (isotrope) harmoni-
sche oscillator potentiaal. Gezien de kracht centraal is, gebeurt de beweging
in een vlak dat we als het xy-vlak kiezen. We krijgen dus dat ~r = x~e1 + y ~e2.
Uit de tweede wet van Newton volgt dan,

mẍ = −k x ,
m ÿ = −k y . (V.125)

Dit integreren we direct,

x(t) = A1 cos
(
ω t+ φ1

)
,

y(t) = A2 cos
(
ω t+ φ2

)
, (V.126)
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Figuur V.25: De starre veer: een fysische realisatie van de drie-dimensionale
harmonische oscillator. Reduceert men het 2-deeltjesprobleem naar 2 1-
deeltjesproblemen dan beschrijft het ene de (triviale) eenparige beweging
van het massamiddelpunt terwijl de relatieve beweging zich precies tot de
harmonische oscillator reduceert.

met de amplitudes, A1 en A2, en de fasehoeken, φ1 en φ2, de integratiecon-
stanten en ω de cirkelfrequentie,

ω =

√
k

m
. (V.127)

Nemen we de als randvoorwaarden,

~r(t = 0) = x0 ~e1, ~̇r(t = 0) = v0 ~e2 , (V.128)

en combineren we dit met vgl. (V.126) dan krijgen we,

x(t) = x0 cos
(
ω t
)
,

y(t) = −v0

ω
cos
(
ω t+

π

2

)
=

v0

ω
sin
(
ω t
)
. (V.129)

Elimineren we hieruit de tijd t, dan krijgen we de baanvergelijking,

x2

a2
+
y2

b2
= 1 , (V.130)
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x-asx-as

y-asy-as

x = ax = a

y = by = b

Figuur V.26: De baan van een isotrope harmonische oscillator waar a = x0

en b = v0/ω.

met,

a = x0 ,

b =
v0

ω
. (V.131)

We herkennen vgl. (V.130) als die van een ellips met middelpunt in de oor-
sprong en stralen a en b, zie figuur (V.26). Volgend jaar zal in de cursus
analytische mechanica de harmonische oscillator in detail bestudeerd wor-
den. Daar zullen we aantonen dat onafhankelijk van de beginvoorwaarden
de baan steeds een ellips met middelpunt in de oorsprong zal zijn (weliswaar
kan ze geroteerd zijn ten opzichte van de configuratie die we hier bekeken).
Een hint in deze richting krijgen we reeds als we een kwalitatieve analyse van
de baan maken gebruik makend van (IV.124). Inderdaad, gebruiken we dat
hier V (r) = k r2/2, dan geldt noodzakelijkerwijs dat,

E ≥ `2

2mr2
+
k

2
r2 . (V.132)

Dit wordt gëıllustreerd in fig. (V.27). We merken inderdaad twee keerpunten
op die overeen komen met de grote, r+ (wat we daarnet a noemden), en de
kleine straal, r− (die we daarnet b noemden), van de ellips.

4.2 De anisotrope twee-dimensionale harmonische os-
cillator

De harmonische oscillator die we tot nu toe bestudeerden staat bekend als
de isotrope harmonische oscillator. Isotroop wilt hier sferisch symmetrisch
zeggen. De niet-isotrope twee-dimensionale harmonische oscillator voldoet
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r+r+r¡r¡

U(r) + V (r)U(r) + V (r)

V (r)V (r) U (r)U (r)

rr

EE

Figuur V.27: Een kwalitatieve analyse van de baan van een isotrope harmoni-
sche oscillator met in het blauw V (r) = k r2/2, in het groen U(r) = `2/2mr2,
en in het rood de som van beiden, U(r) + V (r). De radiale afstand tot het
krachtcentrum r wordt beperkt door de eis E ≥ U(r)+V (r) en geeft bijgevolg
r− ≤ r ≤ r+ .
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Figuur V.28: We plotten de baan voor x = cos(2πt) en y = 2 cos(2πνyt−π/2)
voor (van links naar rechts) νy = 1, νy = 3 en νy = 4.

aan,

mẍ = −kx x ,
m ÿ = −ky y . (V.133)

met kx 6= ky. Een typische realisatie van dit systeem is de beweging van een
atoom in een anisotroop twee-dimensionaal kristal. Met anisotroop bedoelen
we hier een kristal waarvan de structuur in de x-richting verschillend is van
deze in de y-richting. Vergelijken we dit met vgl. (V.125), dan zien we dat
voor de niet-isotrope harmonische oscillator de krachtconstanten in de x en de
y richting van elkaar verschillen. Opnieuw kunnen we vgl. (V.133) integreren
en we bekomen,

x(t) = A1 cos
(
ωx t+ φ1

)
,

y(t) = A2 cos
(
ωy t+ φ2

)
, (V.134)
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met de amplitudes A1, A2, en de fasehoeken φ1, φ2, integratieconstanten en
cirkelfrequenties ωx en ωy,

ωx =

√
kx
m
, ωy =

√
ky
m
. (V.135)

Enkele voorbeelden van deze beweging vind je in figuur (V.28). De resulte-
rende banen noemt men Lissajous figuren. We zien dat de beweging in de
x-richting periodisch is met periode Px = 2π/ωx en in de y-richting is de pe-
riode Py = 2π/ωy. Dit impliceert geenszins dat de niet-isotrope harmonische
oscillator een periodische beweging beschrijft. Opdat de beweging periodisch
zou zijn, moeten we hebben dat er een periode P bestaat zodat aan beide
vergelijkingen,

x(t+ P ) = x(t) ,

y(t+ P ) = y(t) , (V.136)

tezelfdertijd voldaan is. De eerste vergelijking impliceert,

P = nx Px, nx ∈ N , (V.137)

en uit de tweede volgt,

P = ny Py, ny ∈ N . (V.138)

Met andere woorden, de periode van de beweging is het kleinste gemene
veelvoud van Px en Py. Elimineren we hieruit P dan krijgen we,

Px
Py

=
ny
nx
∈ Q ⇒ ωx

ωy
∈ Q . (V.139)

We krijgen dus enkel een periodische beweging indien de verhouding tussen
de cirkelfrequenties in de x- en de y-richting rationaal is. Men zegt dat de
cirkelfrequenties ωx en ωy onderling meetbaar moeten zijn. Dit wordt in
figuur (V.29) gëıllustreerd.

Oefening 61. De situatie wordt geschetst in figuur (V.30). Een veer wordt
aan de ene zijde bevestigd aan het plafond, aan de andere zijde maken we een
gewicht vast met massa m. De beweging van zowel de veer als het gewicht kan
enkel langs de verticale as gebeuren. We laten het gewicht los en merken na
enige tijd dat, wegens de wrijving, het gewicht tot rust komt. In deze toestand
is de lengte van de veer met ` toegenomen ten opzichte van haar onuitgerokken
(rust) lengte. Wat is de krachtconstante van de veer als functie van m, ` en
g (de valversnelling)?
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Figuur V.29: We plotten de baan voor x = cos(2πt) en y = 2 cos(2πνyt−π/2)
voor (van links naar rechts) νy = 2 en νy =

√
17/2 ≈ 2, 06 · · · voor 0 ≤ t ≤

2, 25. In het eerste geval zijn de periodes in de x en y richting onderling
meetbaar en hebben we een gesloten baan (periodische beweging). In het
tweede geval is de verhouding tussen de twee periodes een irrationaal getal, de
baan is dan niet meer gesloten (bijgevolg is de beweging niet meer periodisch).

`̀

mm

m

Figuur V.30: Oefening (61): de bepaling van de krachtconstante van een
veer.

4.3 De één-dimensionale harmonische oscillator met
wrijving

Bekijken we nog even een harmonische oscillator in één dimensie met wrij-
ving. De bewegingsvergelijking wordt,

mẍ = −k x− λ ẋ , (V.140)
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met k en λ twee reële positieve constanten en λ < 2
√
mk. Deze vergelijking

hebben we al meerdere malen ontmoet, haar oplossing wordt gegeven door,

x(t) = Ae−
λ
2m

t cos
(
ω t+ φ

)
, (V.141)

met,

ω =

√
k

m

√
1− λ2

4mk
, (V.142)

en met A en φ twee integratieconstanten. Wat we hier krijgen kunnen we in-
terpreteren als een periodische beweging waarvan de amplitude exponentieel
uitdooft. Een voorbeeld hiervan vindt men terug in figuur II.7.

Oefening 62. Bestudeer het voorgaande vraagstuk voor de gevallen:

• λ = 2
√
mk ,

• λ > 2
√
mk .

4.4 De gedwongen één-dimensionale harmonische os-
cillator

Een bijzonder interessante situatie is dat van een één-dimensionale oscillator
waarop een externe periodieke kracht uitgeoefend wordt.

mẍ = −k x+B cos(ω0 t+ ϕ) , (V.143)

waarbij de waarde van ω0 vrij gekozen kan worden. Dit is opnieuw een
inhomogene lineaire differentiaalvergelijking, haar oplossing wordt dus ge-
geven door de som van de meest algemene oplossing van de homogene ver-
gelijking met één particuliere oplossing van de volledige inhomogene verge-
lijking. De algemene oplossing van de homogene vergelijking is natuurlijk
A cos(

√
k/m t+φ) met A en φ de integratieconstanten. Om een particuliere

oplossing te bekomen, proberen we iets van de vorm A′ cos(ω0 t + ϕ). Eva-
lueren we dit in vgl. (V.143) dan krijgen we dat dit inderdaad een oplossing
is indien,

A′ =
B

k −mω2
0

. (V.144)

De algemene oplossing van vergelijking (V.143) is dan,

x(t) = A cos
(√ k

m
t+ φ

)
+

B

k −mω2
0

cos(ω0 t+ ϕ) . (V.145)



190 HOOFDSTUK V. KRACHTEN

We zien dat de oplossing in (V.145) niet gedefinieerd is indien we de cirkelfre-
quentie van de externe kracht, ω0, gelijk zetten aan die van de ongedwongen
oscillator,

√
k/m. Om het geval ω0 =

√
k/m te analyseren, moeten we een

andere, goed gedefinieerde, particuliere oplossing vinden. De vergelijking
(V.143) wordt als ω0 =

√
k/m,

mẍ = −k x+B cos
(√ k

m
t+ ϕ

)
. (V.146)

Proberen we een oplossing van de vorm,

x(t) = A′ t sin
(√ k

m
t+ ϕ

)
, (V.147)

dan vindt men (doe het!) dat dit inderdaad een oplossing is op voorwaarde
dat,

A′ =
B

2
√
km

. (V.148)

Hiermee krijgen we de algemene oplossing,

x(t) = A cos
(√ k

m
t+ φ

)
+

B

2
√
km

t sin
(√ k

m
t+ ϕ

)
. (V.149)

We zien dat de laatste term een amplitude heeft die lineair groeit met de
tijd. Men spreekt van resonantie. Typische voorbeelden hiervan zijn het
duwen van een kindje op een schommel waarbij de frequentie van het duwen
precies overeenstemt met de frequentie van de schommelbeweging. Een meer
dramatische realisatie hiervan vind je in figuur (V.31)

Figuur V.31: Kleine oorzaken, grote gevolgen. Op 7 november 1940 ver-
oorzaakt een stevige wind een torsionele resonantie in de Tacoma Narrows
Bridge... Je vindt filmbeelden op http://www.archive.org/details.php?

identifier=Pa2096Tacoma.

http://www.archive.org/details.php?identifier=Pa2096Tacoma
http://www.archive.org/details.php?identifier=Pa2096Tacoma
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4.5 De gedwongen één-dimensionale harmonische os-
cillator met wrijving

Om dit hoofdstuk af te sluiten bekijken we nog even een harmonische os-
cillator in één dimensie waarop een periodieke externe kracht inwerkt en we
de wrijvingskracht eveneens in rekening brengen. De bewegingsvergelijking
wordt nu,

mẍ = −k x− λ ẋ+B cos(ω0 t+ ϕ) . (V.150)

Dit is eens te meer een inhomogene lineaire differentiaalvergelijking. De
meest algemene oplossing van de homogene vergelijking werd in vgl. (V.141)
gegeven en was een periodische beweging waarvan de amplitude exponentieel
met de tijd afneemt. Als we lang genoeg wachten dooft de oplossing van de
homogene vergelijking uit. We beperken ons hier dus tot een particuliere
oplossing van het systeem. Om een particuliere oplossing te vinden voeren
we een hulpvergelijking in voor een reële functie y(t):

m ÿ = −k y − λ ẏ +B sin(ω0 t+ ϕ) . (V.151)

We introduceren een complexe functie z(t) ≡ x(t) + i y(t) en door i maal
vgl. (V.151) bij vgl. (V.150) op te tellen krijgen we de vergelijking voor z(t):

m z̈ + λ ż + k z = B ei (ω0 t+ϕ) , (V.152)

waar we de formule van Euler, eiα = cosα + i sinα, gebruikten We stellen
een particuliere oplossing van de volgende vorm voor:

z(t) = C ei (ω0 t+ϕ) , (V.153)

met C ∈ C. Door deze uitdrukking in vgl. (V.152) in te vullen krijgen we
een vergelijking voor C met als oplossing,

C =
B

(k −mω2
0) + iλω0

=
(k −mω2

0)− iλω0

(k −mω2
0)2 + λ2ω2

0

B , (V.154)

waarmee we dus,

z(t) = B
(k −mω2

0)− iλω0

(k −mω2
0)2 + λ2ω2

0

ei (ω0 t+ϕ) , (V.155)
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krijgen. Nemen we hiervan het reële gedeelte dan bekomen we de particuliere
oplossing x(t),

x(t) =
(k −mω2

0)

(k −mω2
0)2 + λ2ω2

0

B cos
(
ω0 t+ ϕ

)
+

λω0

(k −mω2
0)2 + λ2 ω2

0

B sin
(
ω0 t+ ϕ

)
. (V.156)

Dit kunnen we nog herschrijven als,

x(t) = A(ω0) cos
(
ω0 t+ ϕ− θ(ω0)

)
, (V.157)

met de amplitude gegeven door,

A(ω0) =
B√

(k −mω2
0)2 + λ2 ω2

0

, (V.158)

en,

θ(ω0) = arctan
λω0

k −mω2
0

. (V.159)

Uit de laatste vergelijking volgt eveneens,

0ωrω

0 )(ω

Figuur V.32: De amplitude A(ω0) van de gedempte, gedwongen harmonsiche
oscillator als functie van de cirkelfrequentie ω0 van de externe kracht. De
frequentie ωr waarbij de amplitude haar maximum bereikt noemt men de
resonantiefrequentie.

sin θ(ω0) =
λω0√

(k −mω2
0)2 + λ2 ω2

0

,

cos θ(ω0) =
k −mω2

0√
(k −mω2

0)2 + λ2 ω2
0

. (V.160)
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Laten we de cirkelfrequentie van de externe kracht, ω0, variëren, dan de-
finiëren we de resonantiefrequentie ωr als de frequentie waarvoor de ampli-
tude A een maximum bereikt:

dA(ω0)

dω0

∣∣∣
ω0=ωr

= 0⇔ ωr =

√
k

m

√
1− λ2

2 km
. (V.161)

Merk op dat de resonantiefrequentie niet gelijk is aan die van de ongestoorde
(ongedwongen) oscillator die je uit vgl. (V.141) kunt halen. Een typisch
voorbeeld hiervan vind je in figuur (V.32).

Met behulp van vgl. (V.161) kunnen we de amplitude gegeven in vgl. (V.158),
nog herschrijven als,

A(ω0) = Ar
γ√

(ω2
0 − ω2

r)
2 + γ2

, (V.162)

met de resonantie amplitude Ar gegeven door,

Ar =
B

λ

(√
k

m

√
1− λ2

4km

)−1

, (V.163)

en,

γ2 =
λ2k

m3

(
1− λ2

4km

)
. (V.164)

Samenvatting 17 (De harmonische oscillator). De isotrope harmonische
oscillator wordt beschreven door een centrale kracht waarvan de grootte lineair
toeneemt met de afstand tot het krachtcentrum.
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5 De wrijvingskracht

Wrijving is een bijzonder complex fysisch verschijnsel dat aanleiding geeft
tot zeer gesofisticeerde mathematische modellen. In dit hoofdstuk beperken
we ons dan ook tot sterk vereenvoudigde situaties!

5.1 Wrijvingscoëfficiënten

Wanneer twee voorwerpen met elkaar in contact zijn, denk aan een boek
op tafel, dan stelt men een zekere weerstand vast tegen de relatieve bewe-
ging van deze voorwerpen: er is wrijving. Gezien we hier met een situatie
te maken hebben waarbij de voorwerpen eventueel over elkaar kunnen glij-
den noemt men de wrijving hier glijdende wrijving. Men onderscheidt twee
verschillende situaties. De wrijvingskracht tussen voorwerpen die onderling
in rust zijn noemt men de statische wrijvingskracht. Het is de kracht die
overwonnen moet worden om het voorwerp in beweging te brengen. De wrij-
vingskracht tussen voorwerpen die onderling in beweging zijn noemt men de
kinetisch wrijvingskracht. De kinetische wrijvingskracht is steeds kleiner dan
de statische wrijvingskracht. Anders gezegd: men zal een grotere kracht no-
dig hebben om een voorwerp in beweging te brengen dan om die beweging
verder te onderhouden.

~Fw~Fw

~Fg~Fg

~FN~FN

~Fe~Fe

Figuur V.33: Een voorwerp rust op een tafel. We proberen het in beweging
te krijgen door er een kracht ~Fe op uit te oefenen welke op haar beurt een
wrijvingskracht ~Fw veroorzaakt. Naast deze krachten hebben we nog de
zwaartekracht ~Fg en de normale kracht ~FN die de tafel op het voorwerp
uitoefent. De wrijvingskracht is evenredig met de grootte van de normale
kracht ~FN . Om het voorwerp in beweging te krijgen moet de toegepaste
kracht ~F e minstens even groot zijn als de wrijvingskracht ~Fw.

Experimenteel stelde men vast dat zowel de statische als de kinetische
wrijvingskracht ~Fw gelegen is in het grensvlak tussen beide voorwerpen en
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dat ze een zin heeft die tegengesteld is aan de richting waarin men het lichaam
wilt laten bewegen. De grootte van de kracht is evenredig met de totale
normale kracht ~FN uitgeoefend op het lichaam, zie figuur (V.33). Men heeft
dus voor een voorwerp in rust,

|~Fw| = fs |~FN | , (V.165)

en voor een voorwerp in beweging,

|~Fw| = fk |~FN | , (V.166)

met fs de statische wrijvingscoëfficiënt en fk de kinetische wrijvingscoëfficiënt.
De wrijvingscoëfficiënten voor enkele materialen worden in tabel (5.1) gege-
ven.

Materiaal fs fk
staal op staal (hard) 0,78 0,42
staal op staal (zacht) 0,74 0,57
koper op staal 0,53 0,36
ijzer op ijzer 1,10 0,15
glas op glas 0,90 0,48
ijs op ijs 0,15 0,02
hout op hout 0,40 0,18
teflon op teflon 0,04 0,04
rubber op asfalt 0,08 0,03

Tabel V.2: De statische (fs) en kinetische (fk) wrijvingscoëfficiënten tussen
enkele materialen.

Voorbeeld 27. Een lichaam met massa m ligt op een hellend vlak met hoek
φ. We kunnen de helling – de waarde van φ dus – op continue wijze ver-
anderen. Wat is de maximale waarde voor φ waarbij het lichaam in rust
blijft? Welke waarde van φ is net voldoende om het lichaam met een con-
stante snelheid naar beneden te laten glijden? Opdat het voorwerp in bewe-
ging zou geraken hebben we nodig dat |~F T

g | net iets groter is dan |~Fw| met

|~F T
g | = sinφ |~F g| = mg sinφ. We hebben nu |~Fw| = fs |~FN |. Het lichaam

is in rust terwijl we de hoek φ groter maken, ten gevolge van de tweede wet
van Newton krijgen we dan |~FN | = |~FN

g | met |~FN
g | = cosφ |~F g| = mg cosφ.

Combineren we dit allemaal, dan vinden we dat de hoek φ minstens groot
genoeg moet zijn zodat |~F T

g | = |~Fw| wat overeenkomt met,

φ = arctan fs . (V.167)
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ÁÁ ÁÁ

~FN~FN

~Fg~Fg

~Fw~Fw

~FNg~F
N
g

~FTg~F
T
g

Figuur V.34: Een voorwerp bevindt zich op een hellend vlak. In het groen de
krachten die op het voorwerp aangrijpen: de zwaartekracht ~Fg, de normale

kracht ~FN en de wrijvingskracht ~Fw. Verder hebben we in het rood de ont-
binding van de zwaartekracht in een normale (~FN

g ) en een tangentiële (~F T
g )

component aangeduid: ~Fg = ~FN
g + ~F T

g .

Beschouwen we nu het geval dat het voorwerp al in beweging is. Nu is de
kinetische wrijvingscoëfficiënt fk de relevante grootheid. De redenering is
identiek aan de voorgaande, de enige subtiliteit betreft de relatie tussen ~FN

en ~FN
g . Gezien de snelheid constant blijft is de versnelling nog steeds nul en

hebben we als gevolg van de tweede wet dat,

|~FN | = |~FN
g | , (V.168)

nog steeds geldt. We krijgen dus nu dat de hoek φ gelijk moet zijn aan,

φ = arctan fk , (V.169)

opdat het voorwerp met constante snelheid zou glijden.
Het is duidelijk dat dit een methode is om zowel fs als fk experimenteel

te bepalen! Men start met φ = 0. Langzaam laat men de hoek groter worden
tot het voorwerp net in beweging komt. De tangens van die hoek geeft dan
de statische wrijvingscoëfficiënt fs (zie vgl. (V.167)). Eenmaal dat het voor-
werp in beweging is vermindert men de hoek tot het voorwerp met constante
snelheid glijdt. De tangens van de resulterende hoek geeft dan de kinetische
wrijvingscoëfficiënt fk (zie vgl. (V.169)).

Oefening 63. Een wagen met massa m = 1.500 kg bevindt zich op een ho-
rizontale weg. De statische wrijvingscoëfficiënt is 0, 07 en de kinetische be-
draagt 0, 03. Welke kracht moeten we uitoefenen om de wagen in beweging te
brengen? Welke kracht moet er uitgeoefend worden om de wagen dan met een
constante snelheid te laten rijden? Indien de handrem blijft opstaan krijgen
we fs = 0, 95 en fk = 0, 67. Wat zijn de benodigde krachten nu?
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Oefening 64. Wat is de minimale horizontaal uitgeoefende kracht die nodig
is om een kast met massa 100 kg over een betonnen vloer met wrijvingscoëffi-
ciënt 1, 75 te verschuiven? Wat wordt de grootte van de benodigde kracht
indien die uitgeoefend wordt via een onuitrekbaar, massaloos touw dat een
hoek π/4 met de horizontale maakt?

Oefening 65. Beschouw de situatie in voorbeeld 27 waarbij we nu aannemen
dat het voorwerp glijdt en dat de helling zo is dat,

φ > arctan fk . (V.170)

Bepaal de snelheid als functie van de tijd.

Oefening 66. Een puck glijdt op een horizontale ijsbaan en volgt daarbij een
rechtlijnige baan. Op een gegeven ogenblik meten we de snelheid van de puck
en vinden we v0. Na deze meting merken we dat het voorwerp nog verder
glijdt over een afstand ` vooraleer tot stilstand te komen. Toon aan dat de
kinetische wrijvingscoëfficiënt gegeven wordt door,

fk =
v2

0

2 g `
. (V.171)

5.2 Wrijving in vloeistoffen en gassen

Wanneer een voorwerp in een vloeistof of gas beweegt, ondervindt het voor-
werp een kracht, de wrijvingskracht, die de beweging tegenwerkt. Indien de
snelheid ~v van het voorwerp niet al te groot is, dan is de wrijvingskracht bij
benadering evenredig aan de snelheid van het voorwerp maar met tegenge-
stelde zin. Men heeft dus voor de wrijvingskracht ~Fw,

~Fw = −λ~v , (V.172)

waarbij men proefondervindelijk vastgesteld heeft dat,

λ = K η . (V.173)

De coëfficiënt η hangt af van de aard van het gas of de vloeistof en wordt
de viscositeit genoemd. De coëfficiënt K wordt door de geometrie van het
lichaam bepaald. Zo heeft men voor een bol met straal R: K = 6π R. Merk
op dat de dimensie van K een lengte is zodat de dimensie van de viscositeit
η M L−1 T−1 is.

Voor vloeistoffen neemt de viscositeit af wanneer de temperatuur van de
vloeistof stijgt, voor gassen neemt de viscositeit toe bij stijgende tempera-
tuur. Dit illustreren we in tabel (V.3). Merk nog op dat indien een voorwerp
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vloeistoffen η × 103 gassen η × 105

water bij 0◦C 1,787 lucht bij 0◦C 1,708
water bij 20◦C 1,002 lucht bij 40◦C 1,904
water bij 40◦C 0,656 lucht bij 229◦C 2,638
water bij 80◦C 0,355 CO2 bij 0◦C 1,39
glycerol bij 0◦C 12.110 CO2 bij 20◦C 1,48
glycerol bij 20◦C 1.490 CO2 bij 40◦C 1,57
ethanol bij 0◦C 0,177 waterstof bij 0◦C 0,83
ethanol bij 20◦C 0,120 helium bij 0◦C 1,86

Tabel V.3: De viscositeit van enkele vloeistoffen en gassen bij verschillende
temperaturen in eenheden kg s−1m−1 .

met grote snelheid door een viskeus medium beweegt, de wrijvingskracht
evenredig wordt aan hogere machten van de snelheid.

Voorbeeld 28. Een deeltje met massa m beweegt door een visceus medium.
De kracht ~F die we op het deeltje uitoefenen is constant en de baan is een
rechte lijn. Wat is de snelheid als functie van de tijd als we de snelheid op
het tijdstip t = 0 kennen?
Laat ons even aannemen dat de beweging langs de x-as gebeurt (de plaats-
vector is dus ~r = x~e1) en dat we ~F = F ~e1 hebben. We stellen eveneens
ẋ(t = 0) = v0. De tweede wet van Newton geeft dan,

mẍ = F − λ ẋ , (V.174)

of nog

d v

d t
= − λ

m
v +

F

m
, (V.175)

waar we de notatie v = ẋ gebruikten. Deze differentiaal vergelijking voor
de snelheid v(t) is eens te meer een inhomogene lineaire differentiaalvergelij-
king. De oplossing is gegeven door som van de meest algemene oplossing van
de homogene vergelijking met één particuliere oplossing van de inhomogene
vergelijking. Voor de homogene vergelijking,

d v

d t
= − λ

m
v , (V.176)

vinden we onmiddellijk de algemene oplossing: v(t) = α exp(−λ t/m), met
α ∈ R een integratieconstante. Een particuliere oplossing is ook snel gevon-
den: v(t) = F/λ. Hiermee krijgen we dan de volledige oplossing,

v(t) =
F

λ
+ α e−

λ
m
t . (V.177)
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De integratieconstante wordt bepaald door de beginvoorwaarde (v(t = 0) = v0)
waarmee we het eindresultaat bekomen,

v(t) =
F

λ
+
(
v0 −

F

λ

)
e−

λ
m
t , (V.178)

wordt. De tweede term is een exponentieel dalende functie. Naarmate de tijd
verstrijkt wordt deze snel kleiner en de snelheid nadert haar asymptotische
waarde F/λ. We noemen dit de limietsnelheid vl = F/λ. De waarde van vl
hadden we reeds direct kunnen aflezen uit vgl. (V.175). De grootheid τ ≡ m/λ
heeft de dimensie van een tijd en wordt de relaxatietijd genoemd. Indien
v0 = 0 dan is dat het tijdstip waarop het deeltje ongeveer 63% van zijn
limietsnelheid bereikt heeft. We illustreren dit in figuur (V.35).

vlvl

0; 63£ vl0; 63£ vl

_x(t)_x(t)

tt¿¿00

Figuur V.35: De snelheid als functie van de tijd in een visceus medium waar-
bij het voorwerp een constante externe kracht ondergaat. De relaxatietijd τ
is de tijd die nodig is opdat het voorwerp 63% van zijn maximale snelheid vl
haalt.

Voorbeeld 29 (De baan van een projectiel in het gravitationeel veld van
de aarde met wrijving). We beschouwen een deeltje met massa m dat met
een initiële snelheid ~v0 onder een hoek α afgeschoten wordt. De enige rele-
vante krachten zijn de zwaartekracht en de (laminaire) wrijvingskracht die
hier recht evenredig is met de snelheid. De situatie is geschetst in figuur
(V.36). Wat is de baan van het deeltje?

We noemen de plaatsvector van het projectiel ~r(t) = x(t)~e1 + y(t)~e2 +
z(t)~e3. Er grijpen twee krachten aan op het deeltje: de zwaartekracht, ~Fg =
m~g met ~g = −g ~e3 de valversnelling en de wrijvingskracht ~Fw = −λ ~̇r met
λ ∈ R en λ > 0. De tweede wet van Newton geeft,

m~̈r = −λ ~̇r +m~g . (V.179)
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x-asx-as

z-asz-as

®®

~v0~v0

~Fg~Fg

~Fw~Fw

Figuur V.36: Een projectiel wordt afgevuurd met een beginsnelheid ~v0. De
zwaartekracht ~Ff en de wrijvingskracht ~Fw zijn aangeduid.

De beginvoorwaarden zijn,

~r(t = 0) = 0, ~̇r(t = 0) = ~v0 , (V.180)

met ~v0 = cosα v0 ~e1 + sinα v0 ~e3.
Vgl. (V.179) wordt in componenten,

0 = ẍ+
λ

m
ẋ ,

0 = ÿ +
λ

m
ẏ ,

0 = z̈ +
λ

m
ż + g . (V.181)

De algemene oplossing van de homogene vergelijking is van de vorm a +
b e−λ t/m met a, b ∈ R integratieconstanten, en een particuliere oplossing van
de inhomogene vergelijking voor z wordt −mg t/λ. Hiermee krijgen we dan,

x(t) = ax + bx e
− λ
m
t ,

y(t) = ay + by e
− λ
m
t ,

z(t) = az + bz e
− λ
m
t − mg

λ
t , (V.182)

met ax, bx, ay, by, az en bz reële integratieconstanten. Na implementatie van
de randvoorwaarden, zie vgl. (V.180), krijgen we de oplossing,

x(t) = v0 cosα
m

λ

(
1− e−

λ
m
t
)
,

y(t) = 0 ,

z(t) =
m

λ

(
v0 sinα +

mg

λ

)(
1− e−

λ
m
t
)
− mg

λ
t . (V.183)
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Opnieuw gebeurt de beweging volledig in het xz-vlak. Men merkt ook direct op
dat er een asymptotische waarde voor x is, met andere woorden de afgelegde
afstand is naar boven begrensd door,

x(t→∞) =
mv0 cosα

λ
. (V.184)

De snelheid die het deeltje dan zou bereiken is gegeven door ~̇r(t → ∞) =
−mg/λ~e3. De limietsnelheid had ook reeds uit vgl. (V.179) geanticipeerd
kunnen worden. Inderdaad, precies wanneer ~̇r = m~g/λ, wordt de kracht
op, en bijgevolg de versnelling van, het deeltje nul. Elimineren we de tijd t
uit de eerste en de laatste uitdrukkingen in vgl. (V.183) dan krijgen we de
baanvergelijking,

z =

(
tanα +

mg

λ v0

1

cosα

)
x+

m2 g

λ2
ln

(
1− λ

mv0 cosα
x

)
. (V.185)

Dit is geen parabolische baan. Deze maal kunnen we de vergelijking z(x) = 0
niet zomaar oplossen naar x in termen van gekende functies (één oplossing
is natuurlijk onmiddellijk duidelijk, namelijk x = 0). In figuur (V.37) verge-
lijken we de baan met en zonder wrijving.

x-asx-as

z-asz-as

®®

~v0~v0

x = mv0 cos®
¸x = mv0 cos®
¸

Figuur V.37: De baan van een projectiel dat onder een hoek α met een
beginsnelheid ~v0 afgeschoten wordt. In het blauw de parabolische baan in
afwezigheid van wrijving, in het groen de baan in aanwezigheid van wrijving.
De asymptotische waarde voor x werd in het violet aangeduid.

Oefening 67. Analyseer de baan van het deeltje in voorbeeld 29 voor een
kleine wrijvingscoëfficiënt λ. Gebruik de Taylorreeks voor de logaritme,

ln
(
1− x

)
= −x− 1

2
x2 − 1

3
x3 − · · · (V.186)
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Vergelijk met het voorbeeld 20.

Oefening 68. Een valschermspringer met totale massa 100 kg springt uit
een vliegtuig op een hoogte van 2.500m. Als hij in de buurt van de grond
komt observeert men dat zijn snelheid nagenoeg constant blijft en ongeveer
12ms−1 bedraagt. Als we aannemen dat de wrijvingskracht evenredig is met
de snelheid, bepaal dan de evenredigheidscoëfficiënt en de tijd die nodig is om
de limietsnelheid tot op 0, 1 % te benaderen.

Samenvatting 18 (De wrijvingskracht). Wanneer twee voorwerpen met el-
kaar contact hebben is er een weerstand tegen de relatieve beweging van de
voorwerpen: glijdende wrijving. De resulterende kracht is evenredig met de
grootte van de normale kracht die op het voorwerp uitgeoefend wordt. De be-
weging van voorwerpen door gassen en vloeistoffen wordt tegengewerkt door
de viscositeit van de gassen en vloeistoffen. De resulterende kracht hangt
af van de geometrie van het voorwerp en is voor niet al te grote snelheden
evenredig maar tegengesteld aan de snelheid van het voorwerp.



Hoofdstuk VI

Niet-inertiële referentiestelsels

De fysica gezien vanuit het standpunt van een niet-inertiële waarnemer zal
uitgebreid aan bod komen in de cursus analytische mechanica in het tweede
bachelor jaar. In deze cursus beperken we ons tot twee eenvoudige, maar
niettemin boeiende, niet-inertiële stelsels: een stelsel dat een translatie uit-
voert ten opzichte van een inertieel stelsel en een stelsel dat een cirkelvormige
beweging met constante hoeksnelheid maakt ten opzichte van de inertiële
waarnemer.

1 Translatie

Gegeven is een inertieel referentiestelsel met oorsprong O. We beschouwen
nu een ander referentiestelsel met oorsprong O′ dat een willekeurige transla-
tionele beweging uitvoert ten opzichte van het inertië stelsel. De plaatsvector
van O′ ten opzichte van het O noteren we als ~R. Beschouw nu een deeltje
met massa m en dat in het inertiële stelsel een plaatsvector ~r heeft en in dat
stelsel voldoet aan de tweede wet van Newton,

m~̈r = ~F . (VI.1)

Noemen we de plaatsvector van het deeltje ten opzichte van het bewegend
referentiestelsel ~r ′, dan – zie figuur (VI.1) – hebben we,

~r ′ = ~r − ~R . (VI.2)

Noemen we,

~V ≡ ~̇R, ~A ≡ ~̇V = ~̈R , (VI.3)

203
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~R~R

~r~r

~r 0~r 0

x-asx-as

y ¡ asy ¡ as

z-asz-as

OO

O 0O 0

x 0-asx 0-as

y 0-asy 0-as

z 0-asz 0-as

Figuur VI.1: Een referentiestelsel (met x′, y′ en z′ assen) voert een willekeu-
rige translationele beweging uit ten opzichte van een inertieel referentiestelsel

(met x, y en z assen). Wanneer ~̈R 6= 0, dan is het bewegende referentiestelsel
niet inertieel.

dan krijgen we dat de tweede wet van Newton, vgl. (VI.1), gezien vanuit het
bewegende referentiestelsel gegeven wordt door,

m~̈r ′ = ~F −m ~A . (VI.4)

We merken dus dat indien ~A 6= 0, we te maken hebben met een niet-inertieel
referentiestelsel. In dat stelsel voelt de observator een extra kracht, gegeven
door de laatste term in vgl. (VI.4), te wijten aan de versnelde translationele
beweging van het niet-inertiële stelsel ten opzichte van het inertiële stelsel.
Zo een kracht, hoewel fysisch zeer voelbaar, wordt dikwijls een pseudokracht
genoemd, dit omdat de kracht niet te wijten is aan interacties maar louter
een gevolg is van de relatieve beweging.

Een voorbeeld hiervan is een wagen die, voor een inertiële observator,
met een constante versnelling ~a vertrekt. De chauffeur, een niet-inertiële
waarnemer, ervaart dan een versnelling gelijk aan −~a.

Oefening 69. Een voetganger ziet een sportwagen vanuit stilstand vertrekken
met een constante versnelling. Na 6 s heeft de wagen reeds een snelheid van
100 km/h bereikt. Welke versnelling ondervindt de bestuurder?
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Oefening 70. Een oefening op de vrije valbeweging.

• Beschouw een lift die in vrije val is. Welke kracht(en) ervaart een
passagier in de lift. Verwaarloos de wrijving.

• Bespreek de voorgaande situatie maar deze keer in aanwezigheid van
een wrijvingskracht die evenredig is met de snelheid van de lift.

Samenvatting 19 (Niet inertiële stelsels die een translationele beweging
uitvoeren ten opzichte van een inertieel stelsel). Indien een niet-inertiële ob-
servator een translationele beweging uitvoert ten opzichte van een inertieel
referentiestelsel, dan zal deze waarnemer een kracht ondervinden tegenge-
steld aan de beweging die gelijk is aan het product van zijn massa met de
versnelling.
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2 De roterende observator

2.1 De Coriolis en de centrifugale kracht

x-asx-as

z-asz-as

OO

x 0-asx 0-as

y 0-asy 0-as

z 0-asz 0-as

! t! t

! t! t

x 0-asx 0-as

x-asx-as

y 0-asy 0-as

! t! t

! t! t

~e1~e1

~e2~e2
~e1
0~e1
0

~e2
0~e2
0

y-asy-as

y-asy-as

Figuur VI.2: Een niet-inertieel referentiestelsel dat met een constante hoek-
snelheid ω om de z-as van een inertieel referentiestelsel roteert.

We beschouwen een observator die ten opzichte van een inertiële obser-
vator een rotatie met constante hoeksnelheid ω omheen de z-as uitvoert.
Noemen we de basisvectoren van het inertiële stelsel ~e1, ~e2, ~e3 en die in het
roterende stelsel ~e1

′(t), ~e2
′(t), ~e3

′(t), dan – zie figuur (VI.2) – vinden we,

~e1
′(t) = + cosωt~e1 + sinωt~e2 ,

~e2
′(t) = − sinωt~e1 + cosωt~e2 ,

~e3
′(t) = ~e3 . (VI.5)

Deze relaties kunnen we eenvoudig inverteren,

~e1 = + cosωt~e1
′(t)− sinωt~e2

′(t) ,

~e2 = + sinωt~e1
′(t) + cosωt~e2

′(t) ,

~e3 = ~e3
′(t) . (VI.6)

Beschouwen we nu een willekeurige vector ~G(t) die in de tijd verandert. We
wensen de tijdsverandering van de vector zoals die gezien wordt vanuit het
roterende stelsel te relateren met de tijdsverandering van diezelfde vector
gezien vanuit het inertiële stelsel. Een inertiële observator heeft,

~G(t) = G1(t)~e1 +G2(t)~e2 +G3(t)~e3 , (VI.7)
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terwijl voor de roterende observator we,

~G(t) = G′1(t)~e1
′ +G′2(t)~e2

′ +G′3(t)~e3
′ , (VI.8)

hebben met,

G′1(t) = + cosωtG1(t) + sinωtG2(t) ,

G′2(t) = − sinωtG1(t) + cosωtG2(t) ,

G′3(t) = G3(t) . (VI.9)

Voor een waarnemer in het inertiële stelsel is de verandering van de vector
per tijdseenheid gegeven door,

d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
in

= Ġ1(t)~e1 + Ġ2(t)~e2 + Ġ3(t)~e3 . (VI.10)

Voor de meeroterende waarnemer, voor wie immers ~e1
′, ~e2

′ en ~e3
′ constante

vectoren zijn, is de verandering van de vector per tijdseenheid,

d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
rot

= Ġ′1(t)~e1
′ + Ġ′2(t)~e2

′ + Ġ′3(t)~e3
′ . (VI.11)

Het verschil tussen de inertiële en de meeroterende waarnemers is dat de
inertiële observator ~e1

′, ~e2
′ en ~e3

′ eveneens in de tijd ziet veranderen terwijl
voor de meeroterende observator ~e1

′, ~e2
′ en ~e3

′ in rust zijn. De relatie tussen
beiden wordt bijgevolg,

d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
in

=
d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
rot

+G′1(t) ~̇e1
′ +G′2(t) ~̇e2

′ +G′3(t) ~̇e3
′ . (VI.12)

We krijgen uit vgl. (VI.5),

~̇e1
′ = +ω~e2

′ ,

~̇e2
′ = −ω~e1

′ ,

~̇e3
′ = 0 . (VI.13)

Hiermee wordt vgl. (VI.12),

d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
in

=
d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
rot
− ωG′2(t)~e1

′ + ωG′1(t)~e2
′ . (VI.14)

Vgl. (VI.14) kan nog bijzonder elegant herschreven worden indien we hoek-
snelheidsvector ~ω invoeren,

~ω ≡ ω~e3
′ . (VI.15)
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In het algemeen is een hoeksnelheidsvector ~ω een vector waarvan de grootte
de (ogenblikkelijke) hoeksnelheid is, de richting samenvalt met de (ogenblik-
kelijke) rotatie as en waarvan de zin via de kurkentrekkerregel bepaald wordt.
Hiermee wordt vgl. (VI.14),

d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
in

=
d ~G(t)

d t

∣∣∣∣
rot

+ ~ω × ~G(t) . (VI.16)

Passen we dit nu toe op ons dynamisch probleem. De relatie tussen de
snelheid van een deeltje met plaatsvector ~r zoals die door de twee waarnemers
gezien wordt is dan,

d~r(t)

d t

∣∣∣∣
in

=
d~r(t)

d t

∣∣∣∣
rot

+ ~ω × ~r(t) . (VI.17)

Voor de versnelling krijgen we dan

d

d t

(
d~r(t)

d t

∣∣∣∣
in

)∣∣∣∣∣
in

=
d

d t

(
d~r(t)

d t

∣∣∣∣
in

)∣∣∣∣∣
rot

+ ~ω × d~r(t)

d t

∣∣∣∣
in
. (VI.18)

Gebruiken we vgl. (VI.17) in vgl. (VI.18), dan wordt deze laatste,

d2 ~r(t)

d t2

∣∣∣∣
in

=
d2 ~r(t)

d t2

∣∣∣∣
rot

+ 2 ~ω × d~r(t)

d t

∣∣∣∣
rot

+ ~ω × (~ω × ~r) , (VI.19)

waarbij we gebruik maakten van het feit dat de hoeksnelheidsvector ~ω con-
stant is, ~̇ω = 0. In een inertieel stelsel hebben we dat het deeltje aan de
tweede wet van Newton voldoet,

m
d2 ~r(t)

d t2

∣∣∣∣
in

= ~F . (VI.20)

Gebruik makend van vgl. (VI.19), kunnen we (VI.20) schrijven vanuit het
standpunt van de roterende observator,

m
d2 ~r(t)

d t2

∣∣∣∣
rot

= ~F + 2m
d~r(t)

d t

∣∣∣∣
rot
× ~ω +m~ω × (~r × ~ω) . (VI.21)

Men schrijft ook soms,

m
d2 ~r(t)

d t2

∣∣∣∣
rot

= ~F + ~F cor + ~F cf , (VI.22)

met de Coriolis kracht ~F cor,

~F cor ≡ 2m
d~r(t)

d t

∣∣∣∣
rot
× ~ω , (VI.23)

en de centrifugale kracht ~F cf ,

~F cf ≡ m~ω × (~r × ~ω) . (VI.24)
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2.2 Toepassing op de centrifugale kracht

We beschouwen een wagen die een cirkelvormige bocht, met straal R, met
constante snelheid meet. Op zijn snelheidsmeter ziet hij dat zijn snelheid v
bedraagt. Wat zijn de pseudokrachten die de chauffeur ervaart? De situatie

x 0-asx 0-as

x-asx-as

y 0-asy 0-as

! t! t

y-asy-as

RR

~v~v

Figuur VI.3: Een wagen neemt een cirkelvormige bocht met straal R met een
constante hoeksnelheid ω.

wordt in figuur (VI.3) geschetst.
De snelheid van de chauffeur is in het meeroterende referentiestelsel nul.

Voor de chauffeur is de Coriolis kracht, vgl. (VI.23), dus nul. Blijft dus de
centrifugale kracht. We hebben (zie figuur (VI.3)),

~r = R~e1
′ ,

~ω = ω~e3
′ , (VI.25)

met,

ω =
v

R
. (VI.26)

We krijgen hiermee dat,

~r × ~ω = −Rω~e2
′ = −v ~e2

′ , (VI.27)

en,

~ω × (~r × ~ω) = ω v ~e1
′ =

v2

R
~e1
′ , (VI.28)



210 HOOFDSTUK VI. NIET-INERTIËLE REFERENTIESTELSELS

waarmee we de centrifugale kracht krijgen,

~Fcf = m
v2

R
~e1
′ . (VI.29)

Hiermee wordt de term centrifugaal duidelijk: de kracht duwt je weg uit
de bocht. Verder merken we dat de kracht kwadratisch toeneemt met de
snelheid van de wagen en lineair afneemt met groeiende kromtestraal van
de bocht. Uw snelheid matigen vooraleer een bocht te nemen is dus een ef-
ficiënte maatregel. De buitenkant van de bocht nemen (in tegenstelling tot de
gangbare praktijk op de Vlaamse wegen) reduceert eveneens de centrifugale
kracht.

Om een idee van de grootte van de centrifugale kracht te krijgen, be-
rekenen we de corresponderende versnelling voor typische waarden die op
op- en afritten van autosnelwegen gerealiseerd worden: R = 100m en v =
100 kmh−1. We krijgen dan,

v2

R
= 7, 7ms−2 . (VI.30)

Elke versnelling die in de buurt van 1 g (9, 8ms−2) begint te komen, wordt
door het menselijk lichaam als onaangenaam ervaren. We zien dus dat de
centrifugale kracht, wegens de kwadratische afhankelijkheid van de snelheid,
gemakkelijk grote, en bijgevolg onaangename, versnellingen produceert.

Voorbeeld 30. De voorgaande analyse levert ons een snelle methode om
de derde wet van Kepler voor cirkelvormige banen af te leiden. Beschouw
een puntdeeltje met massa m dat onder de invloed van de zwaartekracht in
een cirkelvormige baan met straal R omheen een ander punt met massa M

beweegt, M � m. We bekijken nu de situatie vanuit het standpunt van
een niet-inertieel stelsel vast verbonden met de puntmassa m. Gezien de
puntmassa m zich in rust bevindt in dat stelsel moet de centrifugale kracht
precies gecompenseerd worden door de gravitationele aantrekkingskracht,

mM GN

R2
=
mv2

R
. (VI.31)

Schrijven we de snelheid als v = Rω, met ω de hoeksnelheid, dan krijgen we
uit vgl. (VI.31),

ω2 =
M GN

R3
, (VI.32)
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en we merken dat indien R constant is (cirkelvormige baan) dat de hoeksnel-
heid ω eveens constant is. Introduceren we de periode P = 2π/ω, dan kunnen
we vgl. (VI.32) nog herschrijven als,

R3 =
M GN

4π2
P 2 , (VI.33)

wat precies de derde wet van Kepler is.

Oefening 71. Hoe groot is de centrifugale kracht die een waarnemer onder-
vindt die zich op de evenaar bevindt? Vergelijk dit met de zwaartekracht. Hoe
groot is de kracht voor een observator op de zuidpool? Stel dat een voorwerp
met massa één kilogram precies 9, 832N weegt op de Noordpool. Hoeveel
weegt het object op de evenaar? De gemiddelde waarde van de straal van de
aarde aan de evenaar is ongeveer 6.378 km.

Oefening 72. Als we veronderstellen dat een plant precies tegenin de richting
van de effectieve zwaartekracht (de som van de zwaartekracht en de centrifu-
gale kracht) dat het ondervindt groeit. Bereken de hoek die de plantenstengel
maakt met de vertikale as als we ze laten groeiten op de rand van een draai-
ende tafel met straal 10m die 10 omwentelingen per minuut uitvoert.

Oefening 73. De planeet Jupiter heeft een gemiddelde straal van RX ≈
138.000 km en een massa mX ≈ 1, 90 × 1027 kg. Jupiter draait in 9h 55′ 30”
om haar as. Bereken de valversnelling en de centrifugale versnelling op de
evenaar en vergelijk.

2.3 Toepassingen op de Coriolis kracht

De Coriolis kracht werd genoemd naar de Franse wetenschapper Gaspard-
Gustave Coriolis die het effect in 1835 beschreef. De wiskundige grondslag
van de Coriolis kracht verscheen echter al in 1778 in het werk van Laplace. Op
het internet kun je mooie animaties terugvinden die de werking van de Co-
riolis kracht verder illustreren.Enkele voorbeelden: http://video.mit.edu/
watch/the-coriolis-effect-4407/, https://www.youtube.com/watch?v=
aeY9tY9vKgsc en http://www.youtube.com/watch?v=49JwbrXcPjc.

Om één en ander te illustreren beschouwen we een draaitafel die met
constante hoeksnelheid ω om haar middelpunt roteert, zie figuur (VI.4). We
bevinden ons in het middelpunt van de draaitafel en rollen een bal met een
beginsnelheid ~̇r = v0 ~e1

′. We verwaarlozen alle krachten behalve de Coriolis
kracht. Gezien door een observator die meedraait met de tafel wordt de
bewegingsvergelijking voor de bal,

m~̈r = 2m~̇r × ~ω , (VI.34)

http://video.mit.edu/watch/the-coriolis-effect-4407/
http://video.mit.edu/watch/the-coriolis-effect-4407/
https://www.youtube.com/watch?v=aeY9tY9vKgsc
https://www.youtube.com/watch?v=aeY9tY9vKgsc
http://www.youtube.com/watch?v=49JwbrXcPjc
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Figuur VI.4: Een ronde tafel roteert met een constante hoeksnelheid ω. De
basisvectoren ~e1

′ en ~e2
′ zijn vast verbonden met de tafel en roteren dus mee.

waar ~ω = ω~e3
′ en waarbij alle afgeleiden naar de tijd de tijdsverandering

meet gezien vanuit het gezichtspunt van de meeroterende observator. Gezien
~ω hier (we namen immers ω > 0) uit het blad wijst, krijgen we uit vgl. (VI.34)
dat de Coriolis kracht de bal naar rechts (ten opzichte van degene die de bal
gegooid heeft) zal doen afwijken. Schrijven we ~r = x~e1

′+ y ~e2
′1, dan kunnen

we vgl. (VI.34) schrijven als,

mẍ = +2mω ẏ ,

m ÿ = −2mω ẋ . (VI.35)

Voeren we de complexe veranderlijke w = x+ i y in, dan wordt vgl. (VI.35),

ẅ = −2 i ω ẇ , (VI.36)

wat we direct integreren tot,

w(t) = α e−2 i ω t + β , (VI.37)

met α, β ∈ R twee integratieconstanten. Implementeren we de beginvoor-
waarden, dan worden de integratieconstanten bepaald en krijgen we,

w(t) =
i v0

2ω

(
e−2 i ω t − 1

)
. (VI.38)

1Dus x en y zijn de coördinaten van de bal voor de roterende observator. We hebben
de accenten laten vallen om de notatie niet nodeloos zwaar te maken.
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Figuur VI.5: Een met de tafel mee roterende observator gooit een bal vanuit
het middelpunt. In het groen zie je de baan die de bal zou gevolgd hebben
indien de tafel niet roteerde. In het blauw zie je de inertiële baan. Uiteindelijk
zie je in het rood de baan die een meeroterende observator ziet (zoals we
berekenden). Het verschil tussen beide laatste is te wijten aan de Coriolis
kracht.

Gaan we uiteindelijk terug naar de reële coördinaten x en y,

x(t) =
v0

2ω
sin 2ωt ,

y(t) =
v0

2ω

(
cos 2ωt − 1

)
. (VI.39)

De resulterende beweging wordt in figuur (VI.5) gëıllustreerd.

De alerte lezer zal reeds gemerkt hebben dat we hier onvolledig waren.
Inderdaad, het effect van de centrifugale kracht werd hier niet meegenomen.
Nemen we de centrifugale kracht in rekening, dan krijgen we de bewegings-
vergelijking,

m~̈r = 2m~̇r × ~ω +m~ω ×
(
~r × ~ω

)
, (VI.40)

wat herschreven kan worden als,

mẍ = +2mω ẏ +mω2 x ,

m ÿ = −2mω ẋ+mω2 y . (VI.41)

We gaan opnieuw over op de complexe variabele w = x + i y en schrijven
vgl. (VI.41) als,

ẅ = −2 i ω ẇ + ω2w . (VI.42)



214 HOOFDSTUK VI. NIET-INERTIËLE REFERENTIESTELSELS

Dit is een differentiaalvergelijking dat in intermezzo 3 in hoofdstuk II.1 be-
sproken werd. De oplossing is gegeven door,

w =
(
α + β t

)
e−i ω t , (VI.43)

met α, β ∈ R de twee integratieconstanten. Met de beginvoorwaarden wor-
den deze vastgelegd en we krijgen,

w(t) = v0 t e
−i ω t . (VI.44)

Herschrijven we dit in termen van de reële coördinaten x en y dan krijgen
we,

x = +v0 t cosωt ,

y = −v0 t sinωt . (VI.45)

Kwalitatief krijgen we dus nog steeds hetzelfde gedrag als voorheen: de bal
wijkt af naar rechts. Merk op dat voor ωt� 1, vgl. (VI.45) en (VI.39) met
elkaar overeen komen.

Oefening 74. Beschouw de voorgaande analyse voor het geval ω � 1. Be-
nader de oplossingen in vgl. (VI.39) en vgl. (VI.45) door termen van orde
ω2 en hoger te verwaarlozen. Toon aan dat beide oplossingen nu gelijk zijn
aan elkaar. Leg uit.

De Coriolis kracht is relevant als we in rekening brengen dat de aarde geen
inertieel referentiestelsel is, maar dagelijks om haar as roteert. De hoeksnel-
heid van de aarde bedraagt,

ω =
2π

24h
= 7, 27× 10−5 s−1 . (VI.46)

Indien we de uitdrukking voor de Coriolis kracht vgl. (VI.23) vergelijken met
die voor de centrifugale kracht (VI.24), dan zien we dat de Coriolis kracht
lineair in de hoeksnelheid is terwijl de centrifugale kracht kwadratisch van de
hoeksnelheid afhangt. Nemen we fysische fenomenen waar die plaatsgrijpen
gedurende tijdsintervallen ∆t die significant kleiner zijn dan ω−1 ≈ 3h 49′

dan zal de dimensieloze grootheid ε ≡ ω∆t veel kleiner dan één zijn. De
effecten te wijten aan de Coriolis kracht zullen dus typisch van de orde ε zijn
terwijl die te wijten aan de centrifugale kracht van de order ε2 zijn. In de
hiernavolgende toepassingen verwaarlozen we de centrifugale kracht dan ook.

Een eerste toepassing is het laten vallen van een voorwerp. De situatie
wordt geschetst in figuur (VI.6). De Coriolis kracht zal steeds een oostwaartse
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Figuur VI.6: Laten we een voorwerp vallen dan zal de snelheid, in leidende
orde, naar het middelpunt van de aarde gericht zijn. De Coriolis kracht
~F cor = 2m~v × ~ω wijst, voor de geschetste situatie, in het blad. De Co-
riolis kracht zal dus een oostwaartse afwijking veroorzaken. De lezer gaat
gemakkelijk na dat waar je je ook ter wereld bevindt, de kracht steeds een
oostwaartse afwijking veroorzaakt.

afwijking veroorzaken. Expliciete berekening, zoals we volgend jaar zullen
uitvoeren, toont aan dat de afwijking ∆ in leidende orde in ω gegeven wordt
door,

1

3

(
2h

g

) 3
2

g ω cosλ , (VI.47)

met g de valversnelling en met h de hoogte waarop we het voorwerp loslaten
en λ de geografische breedte van de plaats.

Oefening 75. Stel dat we een krijtje vanaf een hoogte h = 100m boven de
campus loslaten. Bereken de tijd ∆t die het voorwerp nodig heeft om de grond
te bereiken zonder de Coriolis kracht in rekening te brengen (verwaarloos
eveneens de wrijving). Wat is ε = ω∆t? Schat het effect van de Coriolis
kracht door ε te vermenigvuldigen met de enige lengteschaal in het probleem,
de hoogte h. Gebruik vgl. (VI.47) om de afwijking te berekenen waarbij je
gebruik maakt van de breedte van onze campus: λ = 50◦ 49′ 20′′ NB (dit is de
breedte van de ingang van de parkeergarage onder gebouw G). Vergelijk dit
met de schatting.
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Figuur VI.7: We gooien een voorwerp horizontaal. Voor beide geschetste
gevallen wijst de Coriolis kracht ~F cor = 2m~v × ~ω in het blad. Nemen we
even aan dat de werper altijd naar het wegvliegende voorwerp kijkt. Op
het noordelijk halfrond (in het blauw) veroorzaakt de Coriolis kracht, en
dit onafhankelijk van de richting waarnaar je het voorwerp gooit, steeds een
afwijking naar rechts. Op het zuidelijk halfrond daarentegen (in het rood)
veroorzaakt de Coriolis kracht een afwijking naar links!

Figuur VI.8: Een “planetair” analoog van de situatie in figuur (VI.5). Een
raket wordt vanop de Noordpool afgeschoten met centraal-Amerika als be-
stemming. In het groen zie je de baan die de raket had gevolgd indien de
aarde niet om haar as roteerde. In het blauw zie je de baan van de raket
zoals die gezien wordt door een inertiële waarnemer. Een observator vast
verbonden aan de aarde ziet de baan in het rood.
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Een andere toepassing is het gooien van een voorwerp. Zoals duidelijk
blijkt uit figuur (VI.7) veroorzaakt de Coriolis kracht een afwijking naar
rechts op het noordelijke halfrond en een afwijking naar links op het zuidelijke
halfrond. Een toepassing daarvan is het lanceren van een intercontinentale
raket zoals gëıllustreerd in figuur (VI.8).

De zichtbaarste effecten van de Coriolis kracht worden ons aangeboden
door meteorologische verschijnselen. Inderdaad, luchtmassa’s bewegen van
een hoog naar een laag luchtdrukgebied. Indien de Corioliskracht afwezig
zou zijn, dan zouden de luchtmassa’s de kortste weg tussen het hoge en lage
luchtdruk gebied volgen. Ten gevolge van de Coriolis kracht ontstaat er op het
noordelijk halfrond een afwijking naar rechts, terwijl op het zuidelijk halfrond
de afwijking naar links is. Dit wordt op spectaculaire wijze gëıllustreerd
door orkanen, waarbij op het noordelijk halfrond de luchtmassa’s tegen de
wijzers van de klok naar het oog van de orkaan stromen zoals in figuur (VI.9)
gëıllustreerd wordt. Op het zuidelijk halfrond stromen de luchtmassa’s echter
met de wijzers mee zoals op figuur (VI.10) getoond wordt.

Oefening 76. Geef een kwalitatieve bespreking van het effect van de Coriolis
kracht ten gevolge van de aardrotatie op de beweging van een slinger.

Oefening 77. Bepaal de grootte van de Coriolis versnelling op een piloot die
(gezien vanuit een met de aarde meeroterende observator) met een snelheid
van 800 kmh−1 vliegt.

Samenvatting 20 (Roterende niet-inertiële stelsels). Een niet-inertiële waar-
nemer die een cirkelvormige beweging met constante hoeksnelheid beschrijft
ten opzichte van een inertieel systeem, neemt tengevolge daarvan twee pseu-
dokrachten waar: de centrifugale kracht en de Coriolis kracht.
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Figuur VI.9: De hier afgebeelde situatie grijpt plaats op het noordelijke
halfrond. In afwezigheid van de Coriolis kracht stroomt de lucht van een
hoog luchtdruk gebied naar een laag luchtdruk gebied (aangeduid met L)
in een rechte lijn (in het groen aangeduid). Nemen we de Coriolis kracht
in rekening, dan verandert de situatie. Terwijl de lucht stroomt neemt haar
snelheid toe en de Coriolis kracht veroorzaakt een afwijking van de bewegende
luchtstroom naar rechts. Zolang de snelheid toeneemt ten gevolge van de
kracht veroorzaakt door het drukverschil zal ook de Coriolis kracht (die in
de tegenovergestelde richting ageert) blijven toenemen. Er zal evenwicht
optreden als de Coriolis kracht en de kracht veroorzaakt door het drukverschil
elkaar precies opheffen. De beweging van de luchtstroom zal dan een isobaar
(als een zwarte cirkel aangeduid) volgen. De luchtstroom beweegt dan tegen
de wijzers van de klok in. In de realiteit is er ook wrijving die de snelheid
van de luchtstroom zal temperen en ervoor zal zorgen dat de kracht die uit
het drukverschil resulteert het voortdurend net haalt op de Coriolis kracht.
De luchtstroom zal dan in een spiralerende beweging, tegen de wijzers van de
klok in, naar het punt met de laagste luchtdruk bewegen. Dit wordt rechts
gëıllustreerd in een realistische situatie: de orkaan Katrina op 28 augustus
2005 op weg naar Louisiana waar ze een immense ramp zal veroorzaken.
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Figuur VI.10: De hier afgebeelde situatie grijpt plaats op het zuidelijke half-
rond. In afwezigheid van de Coriolis kracht stroomt de lucht van een hoog
luchtdruk gebied naar een laag luchtdruk gebied (aangeduid met L) in een
rechte lijn (in het groen aangeduid). Nemen we de Coriolis kracht in reke-
ning, dan verandert de situatie. Terwijl de lucht stroomt neemt haar snelheid
toe en de Coriolis kracht veroorzaakt een linkse afwijking van de bewegende
luchtstroom. Zolang de snelheid toeneemt ten gevolge van de kracht ver-
oorzaakt door het drukverschil zal ook de Coriolis kracht (die in de tegen-
overgestelde richting ageert) blijven toenemen. Er zal evenwicht optreden
als de Coriolis kracht en de kracht veroorzaakt door het drukverschil elkaar
precies opheffen. De beweging van de luchtstroom zal dan een isobaar (als
een zwarte cirkel aangeduid) volgen. De luchtstroom beweegt dan met de
wijzers van de klok mee. In werkelijkheid is er ook wrijving die de snelheid
van de luchtstroom zal temperen en ervoor zal zorgen dat de kracht die uit
het drukverschil resulteert, het voortdurend net haalt op de Coriolis kracht.
De luchtstroom zal dan in een spiralerende beweging, met de wijzers van de
klok mee, naar het punt met de laagste luchtdruk bewegen. Dit wordt rechts
gëıllustreerd in een realistische situatie: de orkaan Catarina op 26 maart
2004 (niet te verwarren met de orkaan Katrina op het Noordelijke halfrond
in 2005) op weg naar de Braziliaanse kust.
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Hoofdstuk VII

Meer deeltjessystemen

1 Inleiding

Beschouw een systeem bestaande uit n deeltjes met massa mj en plaatsvector
~rj en impuls ~pj, j ∈ {1, · · · , n}. Noemen we de kracht die het jde deeltje
uitoefent op het ide deeltje ~F ji en de totale externe kracht, de totale kracht
niet afkomstig van de andere deeltjes, die op het ide deeltje uitgeoefend wordt
~Fi, dan krijgen we met de tweede wet van Newton,

~̇pi = ~F i +
n∑
j=1

~F ji . (VII.1)

Noemen we de totale impuls van het systeem ~P ,

~P ≡
n∑
i=1

~pi , (VII.2)

dan volgt door vgl. (VII.1) te sommeren over i,

~̇P =
n∑
i=1

~F i , (VII.3)

waarbij we van de derde wet van Newton,

~Fji = −~F ij , (VII.4)

gebruik maakten. We komen nu tot het volgende zeer belangrijke besluit:
hebben we een systeem van deeltjes dat zodanig is dat de totale externe kracht
die erop inwerkt nul is, dan is de totale impuls van dit systeem een constante
van de beweging.

221
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Bekijken we nu ook nog even de verandering per tijdseenheid van het
impulsmoment. We hebben voor het ide deeltje een impulsmoment,

~Li = ~ri × ~pi = mi ~ri × ~̇ri . (VII.5)

De verandering per tijdseenheid werd reeds in hoofdstuk IV bekeken,

d ~Li
d t

= ~M i = ~ri ×
(
~F i +

n∑
j=1

~F ji

)
. (VII.6)

Definiëren we het totale impulsmoment ~L =
∑n

i=1
~Li, dan krijgen we ,

d ~L

d t
=

n∑
i=1

~ri ×
(
~F i +

n∑
j=1

~F ji

)
=

n∑
i=1

~ri × ~F i +
1

2

n∑
i=1

n∑
j=1

(
~ri × ~F ji + ~rj × ~F ij

)
=

n∑
i=1

~ri × ~F i +
1

2

n∑
i=1

n∑
j=1

(
~ri − ~rj

)
× ~F ji

=
n∑
i=1

~ri × ~F i . (VII.7)

In de voorlaatste lijn maakten we gebruik van de zwakke vorm van de derde
wet van Newton, ~Fij = −~Fji, en in de laatste lijn gebruikten we de sterke
vorm die zegt dat ~F ij en ~rj − ~ri dezelfde richting hebben. We besluiten dus:
als het totale krachtmoment te wijten aan de externe krachten nul is, dan is
het impulsmoment een constante van de beweging.

Samenvatting 21 (Gëısoleerde veel-deeltjes systemen). In een gëısoleerd
(met andere woorden: er zijn geen externe krachten) veel-deeltjes systeem
is de totale impuls een constante van de beweging. Geldt de derde wet van
Newton in haar sterke vorm voor dit systeem, dan is het totale impulsmoment
eveneens een constante van de beweging.
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2 Botsingen

2.1 Inleiding

We bekijken processen waarbij deeltjes botsen zonder dat er externe krach-
ten bij te pas komen. Een typische situatie waaraan je kunt denken is een
biljartspel waarbij je de wrijving verwaarloost. De zwaartekracht zal hier,
tenminste als de tafel perfect waterpas staat, evenmin een rol spelen want
gezien er geen versnelling in de verticale richting is vertelt de tweede wet
van Newton ons dat de zwaartekracht en de kracht die de tafel op elke bal
uitoefent elkaar precies opheffen. De enige krachten zijn die die de botsende
deeltjes op elkaar uitoefenen. We bevinden ons dus in de situatie dat de
totale impuls van het systeem behouden blijft. Anders gezegd de som van de
impulsen van de deeltjes voor de botsing is gelijk aan de som van de impulsen
van de deeltjes na de botsing.

V (r)V (r)

r¡r¡

E 

rr

Figuur VII.1: Een twee-deeltjes systeem waarvan de potentiële energie V (r)
(in het rood) enkel van de relatieve afstand r tussen de twee deeltjes afhangt.
De totale energie van het systeem E werd in het groen aangeduid. Veron-
derstellen we dat initieel r � r− en dat de deeltjes naar elkaar toebewegen.
Er zal een punt van dichtste nadering zijn, r = r− (de botsing), waarna de
deeltjes weer van elkaar weg bewegen. Gezien de kinetische energie voor en
na de botsing onveranderd blijft, hebben we hier met een elastische botsing
te maken.

In vele botsingsprocessen zijn de krachten die tijdens de botsing een rol
spelen conservatief. De totale energie wordt dus eveneens behouden. We ma-
ken een onderscheid tussen twee belangrijke klassen van botsingsprocessen:
elastische botsingen en inelastische botsingen. Bij elastische botsingen blijft
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de totale kinetische energie van de deeltjes (en bijgevolg ook de totale po-
tentiële energie) apart behouden. Bij niet-elastische botsingen blijft de totale
energie weliswaar behouden maar is de totale kinetische energische voor en
na de botsing verschillend. Bij inelastische botsingen is er dus een interactie
gebeurt, via specifieke krachten die de botsende deeltjes op elkaar uitoefen-
den, is de totale potentiële energie van het systeem gewijzigd. Noemen we
de totale kinetische energie voor de botsing Tv en de totale kinetische energie
na de botsing Tn dan definiëren we Q door,

Q ≡ Tn − Tv. (VII.8)

Wanneer Q > 0, dan is de kinetische energie van de botsende deeltjes na de
botsing toegenomen. Men spreekt van exoënergetische botsingen (ook wel
inelastische botsingen van de tweede soort genoemd). Is daarentegen Q < 0,
de botsende deeltjes hebben kinetische energie verloren tijdens de botsing,
dan spreken we van een endoënergetische botsing (ook wel een inelastische
botsing van de eerste soort genoemd). In deze cursus beperken we onze studie
tot elastische botsingen. Je kunt hierbij aan een situatie als in figuur (VII.1)
denken.

2.2 Twee-deeltjes processen

We hebben een deeltje met massa m1 en impuls ~p1 = m1 ~v1 (~v1 = ~̇r1, dat met
een deeltje botst dat massa m2 heeft en initieel in rust is, dus ~p2 = m2 ~v2 =
0 met ~v2 = ~̇r2. Na de botsing heeft het eerste deeltje een impuls ~p1

′ =
m1 ~v1

′ (~v1
′ = ~̇r1

′) en het tweede deeltje een impuls ~p2
′ = m2 ~v2

′ (~v2
′ = ~̇r2

′).
We veronderstellen dat het botsingsproces twee-dimensionaal is. De situatie
wordt gëıllustreerd in (VII.2). We hebben dus, naast de massa’s van de
botsende deeltjes, nog 5 parameters die het proces karakteriseren: de grootte
van de snelheid van het invallende deeltje (v1), de grootte van de snelheden
van de twee deeltjes na de botsing (v′1 en v′2) en de twee hoeken waarover
de deeltjes na de botsing bewegen (α en β). Normaliter beschouwen we de
snelheid van het inkomende deeltje, v1 als bekend. Behoud van impuls (in
twee dimensies) zal ons twee vergelijkingen opleveren. Behoud van de totale
kinetisch energie levert ons nog één vergelijking op. Dit laat ons toe om drie
van de vier onbekenden in termen van de vierde uit te drukken. We nemen
α als de overblijvende onbekende.
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~v1
0~v1
0
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Figuur VII.2: Een deeltje met massa m1 botst met een constante snelheid
~v1 op een deeltje met massa m2 dat zich in rust bevindt. Na de botsing
heeft het eerste deeltje een snelheid ~v1

′ en beweegt ze onder een hoek α ten
opzichte van de inkomende richting. Het tweede deeltje beweegt dan met een
snelheid ~v2

′ en maakt een hoek β met de richting waarmee het eerste deeltje
inviel.

Figuur (VII.2) leert ons dat,

~v1 = v1 ~e1 ,

~v2 = 0 ,

~v1
′ = v′1 cosα~e1 + v′1 sinα~e2 ,

~v2
′ = v′2 cos β ~e1 − v′2 sin β ~e2 . (VII.9)

Hiermee kunnen we het behoud van impuls schrijven als,

m1 v1 = m1 v
′
1 cosα +m2 v

′
2 cos β ,

0 = m1 v
′
1 sinα−m2 v

′
2 sin β . (VII.10)

Het behoud van kinetische energie wordt,

1

2
m1 v1

2 =
1

2
m1 v

′
1

2 +
1

2
m2 v

′
2

2 . (VII.11)

We herschrijven vgl. (VII.10) als,

m2 v
′
2 cos β = m1

(
v1 − v′1 cosα

)
,

m2 v
′
2 sin β = m1 v

′
1 sinα . (VII.12)
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We nemen het kwadraat van deze uitdrukkingen, tellen ze dan bij elkaar op
en uiteindelijk delen we het resultaat door m2

2. Hiermee krijgen we,

v′2
2 =

(
m1

m2

)2 (
v1

2 + v′1
2 − 2 v1 v

′
1 cosα

)
. (VII.13)

Uit vgl. (VII.11) volgt,

v′2
2 =

m1

m2

(
v1

2 − v′12
)
. (VII.14)

Met behulp van de uitdrukking in (VII.14) kunnen we v′2
2 in vgl. (VII.13)

elimineren wat resulteert in een kwadratische vergelijking voor v′1/v1 met
wortels,

v′1
v1

=
m1

m1 +m2

(
cosα±

√
cos2 α−

(
m2

1 −m2
2

m2
1

))
. (VII.15)

Indien m1, m2 en de beginsnelheid v1 gegeven zijn, dan geeft vgl. (VII.15) v′1
als functie van de verstrooiingshoek α. Hiermee halen we dan uit vgl. (VII.14)
v′2 als functie van α. De andere verstrooiingshoek β kan dan b.v. uit de tweede
uitdrukking in vgl. (VII.10) gehaald worden.

Eén-dimensionale botsingen

Beschouwen we één-dimensionale (frontale) botsingen, anders gezegd α = 0
(en bijgevolg β = 0). Vgl. (VII.15) geeft dan,

v′1 = v1 of v′1 =
m1 −m2

m1 +m2

v1 . (VII.16)

Bekijken we eerst het eerste geval, v′1 = v1. Vgl. (VII.14) geeft dan v′2 = 0.
Met andere woorden: dit is het triviale geval waarbij er helemaal geen botsing
plaats greep. We beschouwen dit geval dan ook niet verder. We hebben nu,

v′1 =
m1 −m2

m1 +m2

v1 , (VII.17)

waarmee we uit vgl. (VII.14) krijgen,

v′2 =
2m1

m1 +m2

v1 . (VII.18)

We kunnen enkele interessante speciale gevallen bestuderen.



2. BOTSINGEN 227

• De massa’s voldoen aan m1 = m2.
We krijgen dan uit (VII.17) en (VII.18),

v′1 = 0, v′2 = v1 . (VII.19)

We hebben dus dat het invallende deeltje tot stilstand komt terwijl het
getroffen deeltje na de botsing in beweging komt met een snelheid gelijk
aan die van het invallende deeltje voor de botsing.

• De massa’s voldoen aan m1 � m2.
We krijgen dan uit (VII.17) en (VII.18),

v′1 ≈ −v1 v′2 ≈ 0 . (VII.20)

Het lichte invallende deeltje wordt gereflecteerd terwijl het doelwit in
rust blijft.

• De massa’s voldoen aan m1 � m2.
We krijgen dan uit (VII.17) en (VII.18),

v′1 ≈ v1 v′2 ≈ 2 v1 . (VII.21)

Het invallende deeltje vervolgt essentieel ongehinderd zijn weg terwijl
het doelwit weggeschoten wordt met een snelheid die twee maal zo
groot is als de snelheid van het invallende deeltje1.

Twee-dimensionale botsingen

In dit geval laten we α 6= 0 toe. Afhangende van de massa’s van de bot-
sende deeltjes zullen we beperkingen op α krijgen gezien de snelheden reëel
moeten zijn. Dat laatste is equivalent met de eis dat het argument van de
vierkantswortel in vgl. (VII.15) niet negatief mag zijn.

• De massa’s voldoen aan m1 > m2.
We hebben dat v′1 reëel is indien,

cos2 α ≥ m2
1 −m2

2

m2
1

. (VII.22)

1Dit geval kan in feite herleid worden tot het vorige geval. Bekijken we de situatie vanuit
een referentie stelsel waarin het eerste deeltje in rust is. Dan zien we het tweede deeltje
met een snelheid −v1 op ons afkomen. In dit referentiestelsel is het zwaarste deeltje in
rust en hebben we dus het vorige geval, met andere woorden het eerste (zwaarste) deeltje
blijft in rust en het tweede (lichtste) botst terug met een snelheid v1. Bekijken we nu
de eindsituatie terug vanuit het oorspronkelijke referentiestelsel dan krijgen we direct dat
v′1 = v1 en v′2 = 2v1.
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De verstrooiingshoek wordt dus naar boven begrensd door αmax,

αmax = arccos

√
m2

1 −m2
2

m2
1

. (VII.23)

We hebben dus,

0 ≤ α ≤ αmax . (VII.24)

De maximale verstrooiingshoek is naar boven begrensd, αmax < π/2.
Merk op dat we voor α < αmax telkens twee mogelijke waarden voor de
eindsnelheid v′1 vinden, de kleinste waarde kun je als een “schampschot”
zien en de grootste als een “frontale botsing”.

• De massa’s voldoen aan m1 < m2.
We hebben dat v′1 steeds reëel is. Met andere woorden, de waarde van
de verstrooiingshoek α is niet beperkt. Indien α > π/2 spreekt men
van achterwaartse verstrooiing.

• De massa’s voldoen aan m1 = m2.
Uit vgl. (VII.15) halen we dat ofwel v′1 = 0 ofwel v′1 = cosα v1. Het
eerste geval impliceert dat ~p1

′ = 0. Vgl. (VII.10) geeft dan, β = 0
en v′2 = v1. Dit is precies het eerste geval dat bij één-dimensionale
botsingen besproken werd. We beperken ons dus hier tot de tweede
wortel,

v′1 = cosα v1 . (VII.25)

Gebruiken we dit in vgl. (VII.14), dan bepalen we v′2,

v′2 = sinα v1 . (VII.26)

Gebruiken we dit nu in vgl. (VII.12), dan vinden we,

cos β = sinα ,

sin β = cosα , (VII.27)

wat impliceert dat cos(α + β) = 0,

α + β =
π

2
. (VII.28)

Met andere woorden, de twee deeltjes worden onder een rechte hoek
verstrooid, een fenomeen dat de occasionele biljartspeler zeker niet ont-
gaan is.
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Oefening 78. Een deeltje met massa m1 en snelheid v1 botst elastisch met
een deeltje in rust dat massa m2 heeft. Bij welke verstrooiingshoek zal de
impuls van het deeltje met massa m1 precies de helft zijn van zijn impuls
voor de botsing? Wat zijn de beperkingen op m1/m2?

Oefening 79. Beschouw een elastische botsing tussen twee ballen waarvan
de ene een massa gelijk aan m heeft. De massa van de andere bal kennen we
niet. Voor de botsingen bewegen beide ballen langs dezelfde rechte lijn met
dezelfde snelheid v maar in tegenovergestelde richting. Na de botsing is de
bal met onbekende massa in rust. Wat is de massa van die bal? Wat is de
snelheid van de bal met massa m na de botsing?

Samenvatting 22 (Elastische botsingen). Bij elastische botsingen zijn zowel
de totale impuls als de totale kinetische energie constanten van de beweging.
Deze behoudswetten laten toe om heel wat informatie over het botsingsproces
af te leiden.
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3 Starre lichamen

We zullen ons hier beperken tot een minimalistische behandeling van starre li-
chamen. De reden hiertoe is dat een grondige behandeling kennis van volume-
, oppervlakte- en lijnintegralen vergt. Gezien dit pas in het tweede semester
van het eerste bachelor jaar in de cursus analyse aan bod komt, stellen we
een diepgaande studie van starre lichamen uit tot de cursus analytische me-
chanica in het tweede bachelor jaar. Hier zullen we ons tevreden stellen om
enkele eenvoudige doch interessante eigenschappen aan te snijden.

O 0O 0

x 0-asx 0-as

y 0-asy 0-as

z 0-asz 0-as

~R~R

~r~r
~r 0~r 0

x-asx-as

y ¡ asy ¡ as

z-asz-as

OO

Figuur VII.3: De positie van een star lichaam wordt volledig gekarakteriseerd
door een punt O′ dat vast verbonden is met het starre lichaam, te kiezen.
Vervolgens zet je een referentiestelsel op datO′ als oorsprong heeft en dat vast
verbonden is met het starre lichaam. De positie van O′ en de relatieve rotatie
van het met het starre lichaam verbonden referentiestelsel ten opzichte van
het inertiële referentiestelsel leggen de positie van het starre lichaam volledig
vast.

Beschouw een star lichaam opgebouwd uit n massapunten met plaatsvec-
tor ~rj en massa mj, j ∈ {1, · · ·n}. Het feit dat we hier met een star lichaam
te maken hebben impliceert dus dat,∣∣~ri − ~rj∣∣ is constant, ∀i, j ∈ {1, · · ·n}. (VII.29)

Men parametriseert de positie van een star lichaam als volgt. Men kiest
eerst een punt vast verbonden met het starre lichaam. Noem de plaatsvector
van dat punt ~R. Dit punt neemt men dan als oorsprong van een referen-
tiestelsel dat vast verbonden is met het starre lichaam. De positie van het
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starre lichaam is dan volledig bepaald indien we ~R kennen en we specifice-
ren hoe het referentiestelsel vast verbonden met het starre lichaam geroteerd
is ten opzichte van het inertiële referentiestelsel. Dit wordt in figuur (VII.3)
gëıllustreerd. Voor de oorsprong van het referentiestelsel vast verbonden met
het starre lichaam kiest men dikwijls het massamiddelpunt dat gedefinieerd
wordt door,

~R ≡
∑n

j=1 mj~rj

M
, (VII.30)

met M de totale massa van het starre lichaam,

M ≡
n∑
j=1

mj . (VII.31)

x-asx-as

z-asz-as

OO

x 0-asx 0-as

y 0-asy 0-as

z 0-asz 0-as

! t! t

! t! t

y-asy-as

~r1~r1

~r2~r2

~r3~r3

~r4~r4

~!~!

Figuur VII.4: We beschouwen een star lichaam dat een eenparige rotatie
omheen de z-as uitvoert. De oorsprong van zowel het inertiële referentiestelsel
als het referentiestelsel dat vast verbonden is met het starre lichaam vallen
samen met het massamiddelpunt van het star lichaam. De z-as en de z′-as
vallen eveneens samen.

In deze cursus zullen we een sterk vereenvoudigd, doch zeer instructief,
geval bekijken. Het starre lichaam voert enkel een rotationele beweging met
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constante hoeksnelheid omheen de z′-as, die we laten samenvallen met de
z-as, uit. Daarenboven laten we zowel O als O′ samenvallen met het mas-
samiddelpunt van het starre lichaam. Uit het vorige hoofdstuk weten we
dat we de snelheid van het jde deeltje kunnen uitdrukken in termen van de
plaatsvector ~rj en de hoeksnelheidsvector ~ω,

~̇rj = ~ω × ~rj . (VII.32)

Hiermee wordt de totale kinetische energie T ,

T =
n∑
j=1

mj

2
~̇rj · ~̇rj

=
n∑
j=1

mj

2

(
~ω × ~rj

)
·
(
~ω × ~rj

)
. (VII.33)

We herschrijven nu de laatste term door gebruik te maken van de eigenschap-
pen van het vectoriële en het scalaire product van vectoren (zie hoofdstuk
III.1). (

~ω × ~rj
)
·
(
~ω × ~rj

)
= ~rj ·

(
(~ω × ~rj)× ~ω

)
= ~rj ·

(
~ω × (~rj × ~ω)

)
= ~rj ·

(
~ω · ~ω ~rj − ~ω · ~rj ~ω

)
=

(
~ω · ~ω

)(
~rj · ~rj

)
−
(
~ω · ~rj

)2
. (VII.34)

In de eerste lijn maakten we gebruik van de tweede eigenschap in vgl. (III.33).
In de tweede lijn maakten we tweemaal gebruik van de antisymmetrie van
het vectorieel product en in de derde lijn maakten we gebruik van de derde
eigenschap in vgl. (III.33). Schrijven we nu,

~ω = ω~e3
′ , (VII.35)

en

~rj = x′j ~e1
′ + y′j ~e2

′ + z′j ~e3
′ , (VII.36)

waarbij x′j, y
′
j en z′j – gezien het de coördinaten zijn van de plaatsvectoren in

het meeroterende, vast verbonden met het starre lichaam, referentiestelsel –
constant zijn. Combineren we nu vgl. (VII.34), (VII.35) en (VII.36) met de
uitdrukking voor de kinetische energie (VII.33), dan krijgen we,

T =
n∑
j=1

mj

2

((
~ω · ~ω

)(
~rj · ~rj

)
−
(
~ω · ~rj

)2
)

=
ω2

2

n∑
j=1

mj

(
x′j

2 + y′j
2
)
. (VII.37)
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Definiëren we nu het traagheidsmoment I,

I ≡
n∑
j=1

mj

(
x′j

2 + y′j
2
)
. (VII.38)

Het traagheidsmoment2 is een intrinsieke eigenschap van een star lichaam en
kan berekend worden onafhankelijk van de beweging van het starre lichaam.
Hiermee kunnen we de kinetische energie schrijven als,

T =
I

2
ω2 . (VII.39)

De kinetische energie (in dit concrete geval dan toch) hangt dus enkel af van
het traagheidsmoment en de hoeksnelheid van het starre lichaam.

Bekijken we nu het totale impulsmoment ~L van het star lichaam,

~L ≡
n∑
j=1

~Lj

=
n∑
j=1

~rj × ~pj

=
n∑
j=1

mj ~rj × ~̇rj

=
n∑
j=1

mj ~rj ×
(
~ω × ~rj

)
=

n∑
j=1

mj

(
~rj · ~rj ~ω − ~ω · ~rj ~rj

)
. (VII.40)

Schrijven we ~L = Lx ~e1
′ + Ly ~e2

′ + Lz ~e3’, dan krijgen we uit het laatste,

Lz = I ω . (VII.41)

Gezien I constant is, hebben we,

L̇z = I ω̇ . (VII.42)

Uit hoofdstuk VII.1 weten we dat dit gelijk is aan de z′-component van het
totale krachtmoment van de externe krachten. Anders gezegd: een rotatie
met constante hoeksnelheid ω is enkel mogelijk indien de z′-component van
het totale krachtmoment van de externe krachten nul is.

2In de cursus analytische mechanica zullen we zien dat er in feite drie traagheidsmo-
menta zijn, één geassocieerd met elk van de drie assen: x′, y′ en z′.
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Figuur VII.5: Een star lichaam bestaande uit twee identieke massapunten
met massa m verbonden met een massaloze staaf met lengte `. Het lichaam
roteert omheen de z-as, die het massamiddelpunt snijdt, met contante hoek-
snelheid ω.

Bekijken we nu even een voorbeeld. We hebben een halter bestaande uit
twee gewichten, elk met massa m onderling verbonden met elkaar door een
massaloze staaf met lengte `. De halter kan enkel roteren omheen de z-as.
Het geheel is zo opgesteld dat de valversnelling evenwijdig is met de z-as.
Met andere woorden, de beweging gebeurt in een vlak evenwijdig met het
aardoppervlak. De situatie is geschetst in figuur (VII.5). De plaatsvectoren
van de twee deeltjes worden,

~r1 = +
`

2
~e1
′ ,

~r2 = − `
2
~e1
′ . (VII.43)

De lezer verifieert gemakkelijk dat het massamiddelpunt inderdaad in de
oorsprong ligt. Het traagheidsmoment voor dit systeem is,

I =
m`2

2
. (VII.44)

Stellen we even dat we wrijving kunnen verwaarlozen. Dan is de enige over-
blijvende relevante kracht de zwaartekracht. De z-component van het im-
pulsmoment is,

Lz = I ω =
m`2

2
ω . (VII.45)
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Gezien de zwaartekracht de enige externe kracht is en deze de z-richting heeft,
zal het krachtmoment in de z-richting te wijten aan de externe kracht nul
zijn. Met andere woorden: Lz is een constante van de beweging en bijgevolg
is de hoeksnelheid ω constant.

Figuur VII.6: Door het traagheidsmoment kleiner te maken, verhoogt men
de rotatiesnelheid.

Maken we nu, met behulp van inwendige krachten, de onderlinge afstand
tussen de deeltjes ` tweemaal zo groot. Gezien er hier geen externe krachten
spelen zal het totale krachtmoment niet veranderen en zal het impulsmoment
in de z-richting constant blijven. Uit vgl. (VII.45) zien we dat dit enkel
mogelijk is als de hoeksnelheid vier maal kleiner wordt. Andersom, halveren
we `, dan moet, opdat Lz constant zou blijven, de hoeksnelheid ω vier maal
groter worden. Gezien er bij dit proces wel degelijk arbeid geleverd moet
worden, verandert de totale kinetische energie. Dit is een fenomeen dat
welbekend is uit het kunstschaatsen. Een schaatser begint zijn “pirouette”
met gestrekte armen en een relatief lage hoeksnelheid. Vervolgens trekt hij
zijn armen in, daarbij vermindert hij zijn traagheidsmoment I significant, en
begint hij of zij inderdaad aan een veel hogere hoeksnelheid te draaien. Een
analoog fenomeen speelt bij een duiker die aan schoonspringen doet. Quasi
gestrekt en met lage hoeksnelheid duikt hij, om vervolgens zijn lichaam “op
te rollen” en zo zijn traagheidsmoment te verkleinen. Als gevolg vergroot
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zijn rotatiesnelheid en kan hij één of meerdere salto’s maken. Zie ook figuur
(VII.6).

Samenvatting 23 (Starre lichamen). Starre lichamen bestaan uit een ver-
zameling massapunten waarvan de onderlinge positie vast ligt. We kunnen
de positie van een star lichaam bepalen door een punt vast verbonden met
het lichaam te kiezen (meestal het massamiddelpunt) en in dat punt een as-
senstelsel te kiezen dat vast verbonden is met het starre lichaam. De positie
van het starre lichaam is nu uniek bepaald indien we de positie van het ge-
kozen punt en de relatieve rotatie van het gekozen assenstelsel ten opzichte
van een inertieel referentiestelsel kennen. Het traagheidsmoment speelt een
belangrijke rol bij de beschrijving van de beweging van starre lichamen.
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