
PLANETENSTELSELS - WERKCOLLEGE 1A EN 1B

Opdracht 1: Introductie Python

Tijdens dit werkcollege en tijdens je verdere studie zul je vaak gebruik willen maken van
natuurkundige constanten en veel voorkomende natuurkundige formules. In deze eerste
opdracht gaan we een python module maken die de waardes van deze constanten en een
aantal standaard natuurkundige functies bevat. In de rest van het college zullen deze
functies en constanten terugkomen.

(1) Maak een python module met de naam ‘astronomy’ die constantes bevat met de
waardes (in SI-eenheden) van de volgende natuurkundige constanten: Newton’s
Gravitatie constante (G), de constante van Planck (h), lichtsnelheid (c) en de
massa van een waterstofatoom mH . Je maakt een module door je broncode op
te slaan als modulenaam.py ; onze module wordt dus astronomy.
Tip: Zet als commentaar de eenheden erbij.

In python laad je een module met:� �
import astronomy� �
Uiteindelijk is de bedoeling dat je deze constantes in python op de volgende manier kunt
gebruiken:� �
import astronomy

# druk de cons tante G af
print astronomy .G
# ze t sn e l h e i d op 0.2 maal de l i c h t s n e l h e i d
v e l o c i t y = 0 .2 ∗ astronomy . c� �
Tip: Je kunt de module naam ook afkorten met het import .. as commando. Als je
een reeds geladen module wilt herladen (bijvoorbeeld omdat je de code hebt veranderd),
gebruik dan het reload commando:� �
import astronomy as p

# druk de cons tante G af
print p .G

#her laden module na w i j z i g i n g en
r e l oad (p)� �
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(2) Verder is het vaak handig om SI eenheden te kunnen omrekenen in eenheden
die in de sterrenkunde vaker gebruikt worden. Voeg daarom ook de volgende
astronomische eenheden toe: AU, zonsmassa, straal van de zon, aardmassa, straal
van de aarde, massa van Jupiter en parsec. Tip: Zet ook hier eenheden bij.

(3) Het is ook handig om veel gebruikte natuurkundige formules in een module op
te nemen. Schrijf een functie die de zwaartekracht F berekent voor twee gegeven
massa’s m1 en m2 op een onderlinge afstand r.

(4) Gebruik je zwaartekrachtfunctie om de versnelling door zwaartekracht die het
internationale ruimtestation ISS voelt als gevolg van (a) de aarde, (b) de maan
en (c) de zon. Je mag ervan uitgaan dat het ISS zich op een cirkelbaan op 407
km boven het aardoppervlak beweegt. Voor de berekening mag je aannemen dat
het ISS zich tussen de aarde en de maan bevindt.

(5) Op de website van het college kun je enkele waarneembare eigenschappen van
alle 8 planeten in het zonnestelsel vinden, gecodeerd als python lists. Kopieer
deze lists naar je module zodat je ze in het vervolg makkelijk kan gebruiken.

(6) Bereken de gemiddelde dichtheid van elke planeet in kg/m3 en leg uit wat dit
je vertelt over de planeten. Vergelijk deze dichtheden met de dichtheden van
alledaagse materialen als water, ijs, steen, stoom, etc.
Tip: Verander de definities van je arrays in numpy arrays om de dichtheid te
berekenen. Hieronder staat hoe je dat doet voor een voorbeeld. De module bevat
ook het getal π: numpy.pi.

Met a=[2,4,6,8] definieer je een python lijst. Op python lists kun je geen wiskundige
operaties doen, zoals delen of machtsverheffen, op numpy arrays wel. In het voorbeeld
hieronder geeft python een foutmelding als je een lijst door 2 probeert te delen. De
numpy module voert het delen door 2 uit op elk element in het array.De numpy module
is standaard beschikbaar op de computers van de Sterrewacht en op de website van het
college staan links naar de documentatie erover. De module kan geladen worden, op
dezelfde manier als boven beschreven is voor de astronomy module.

� �
>>> a =[2 ,4 , 6 , 8 ]
>>> print a/2
Traceback (most r e c ent c a l l l a s t ) :

F i l e ”<s td in>” , l i n e 1 , in <module>
TypeError : unsupported operand type ( s ) for / : ’ l i s t ’ and ’ i n t ’
>>> import numpy
>>> a=numpy . array ( [ 2 , 4 , 6 , 8 ] )
>>> print a/2
array ( [ 1 , 2 , 3 , 4 ] )� �
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Opdracht 2: Ontsnappingssnelheid

Bij interactie tussen meerdere objecten is de ontsnappingssnelheid van die objecten een
belangrijke parameter voor de dynamica van het gehele systeem. Voor een object, dat
bëınvloed wordt door een zwaartekrachtveld, is het de minimale snelheid die het nodig
heeft om dat zwaartekrachtveld te ontsnappen.

(1) Leid de formule voor de ontsnappingssnelheid af (T).

(2) Schrijf een python functie die de ontsnappingssnelheid (in km/s) voor een gegeven
massa en een gegeven afstand tot die massa berekent. Bereken hiermee de snel-
heid die Io zou moeten hebben om te ontsnappen aan Jupiter. Tip: Dit is niet
de ontsnappingssnelheid van Jupiter, zoals je die vindt op Wikipedia!

(3) Bereken de snelheid (in km/s) van Io rond Jupiter, als zij op een cirkelvormige
baan zou bewegen met haar huidige periode. (N.B. In werkelijkheid is de baan
van Io niet cirkelvormig, maar ellipsvormig door interactie met de andere manen
van Jupiter.)

(4) Stel dat elke planeet in ons zonnestelsel een maan zoals Io had (dus met dezelfde
baansnelheid en baanstraal als Io t.o.v. Jupiter heeft). Bereken voor elke pla-
neet de ontsnappingssnelheid bij een dergelijke baanstraal, en laat zien bij welke
planeten een maan met eenzelfde snelheid als Io zou ontsnappen. Tip: Gebruik
de arrays die je hebt gedefinieerd in de vorige opdracht. Hint: Hieronder staat
een voorbeeld van een paar handige python commando’s.

Het commando (a > b) laat zien bij welke items in array a de vergelijking waar is en
waar deze niet waar is. Gebruik (a > b).nonzero()[0] om te zien welke indices van
array a aan de vergelijking voldoen. Het commando a[(a > b)] geeft alle items van
array a die groter zijn dan b. Als je een selectie wil maken die gelimiteerd is door 2
restricties, gebruik dan nonzero() en het & teken. Let op deze operaties alleen mogelijk
zijn op numpy arrays, dus ook string lijsten (zoals je lijst me planeetnamen!) moeten
numpy arrays zijn.

� �
>>>a=numpy . array ( [ 3 , 5 , 7 , 9 ] )
>>>print a>6
[ Fa l se Fa l se True True ]
>>>print a [ a>6]
[ 7 9 ]
>>>print ( a>6). nonzero ( ) [ 0 ]
[ 3 4 ]
>>>print a [ nonzero ( ( a>3) & (a <9)) ]
[ 3 5 7 ]
>>>b=numpy . array ( [ ’ Io ’ , ’ Europa ’ , ’Ganymedes ’ , ’ C a l l i s t o ’ ] )
>>>print a [ b==Europa ]
5� �
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(5) De Aarde vangt dagelijks zo’n 3 ton aan ruimtepuin op. Meestal in de vorm
van stofdeeltjes, maar soms in de vorm van grotere stenen die schade kunnen
veroorzaken. Verleden jaar kwam er bijvoorbeeld een grote meteoriet boven
Rusland in botsing met de Aarde. Dit puin bevindt zich normaliter in een baan
om de Zon, maar wordt soms door de Aarde opgevangen. Wat is de minimale
snelheid waarmee meteorieten de dampkring invallen? Hoeveel energie komt er
dus minimaal vrij bij een inslag van een steen met een massa van 1000 kg?
Waarmee is deze hoeveelheid energie te vergelijken? (T)

(6) Ruimtevaartorganisaties sturen regelmatig sondes naar interessante plekken in
het zonnestelsel. De Voyager 1 en 2 zijn zelfs het zonnestelsel uitgestuurd. Kost
het meer brandstof om een ruimtevaartuig het zonnestelsel uit te lanceren, dan
om het in de Zon te sturen? Zijn interstellaire missies dus makkelijker of moei-
lijker dan missies naar de binnenste delen van het zonnestelsel? (T)

Uitwerking

Van werkcolleges 1a en 1b samen dient één enkel verslag ingeleverd te worden.

Let bij het maken van je uitwerking erop dat antwoorden met de juiste (en astronomisch
zinnige!) eenheden gegeven worden en met een beredenering toegelicht worden. Ze
hebben een zinnig aantal significante cijfers hebben (de afstand tussen Jupiter en de
Zon is dus geen 778547200000m, maar 5.20AU). Laat ook zien hoe je berekeningen
hebt gedaan. Doe je dit niet, dan zal de vraag niet goed gerekend worden! Antwoor-
den horen in het verslag te staan, niet alleen de python code waarmee de
antwoorden berekend zijn.

De uitwerkingen moeten individueel digitaal ingeleverd worden. Het maakt niet uit
welke tekstverwerker je gebruikt. Lever je verslag bij voorkeur in als pdf file; als dat niet
kan, is een Word document of een OpenOffice document ook toegestaan. Zet je naam en
studentnummer erop en voeg een kopie van je code toe. Deadline voor het inleveren
is 24 februari 2014 9:00 (begin hoorcollege). Uitwerkingen kun je sturen naar
herbonnet@strw.leidenuniv.nl (zaal 4e verdieping) of hoeijmakers@strw.leidenuniv.nl (zaal
3e verdieping); kies de assistent bij wie je in de zaal zit. Zodra het is nagekeken, ontvang
je een email met commentaar en/of correcties op jouw ingeleverde werk.

Nuttige webadressen

Op de website van het college vind je nuttige links met informatie over het gebruik van
python en numpy.

http://www.strw.leidenuniv.nl/∼michiel/planetenstelsels.html


