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INLEIDING
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) onderzoekt in haar project BRAMS
(Belgian RAdio Meteor Stations) meteoren in onze atmosfeer.
Niet alle meteoren zijn met het blote oog zichtbaar: overdag zijn ze immers moeilijk of niet te zien, en
ook wanneer het bewolkt is kunnen we ze niet met het blote oog waarnemen. Bovendien is het
merendeel van de meteoroïden (de ‘brokstukken’ die de atmosfeer binnenkomen vanuit de ruimte)
zodanig klein, dat de meteoren ( = het zichtbare effect, ook ‘vallende ster’ genoemd) amper of niet
zichtbaar zijn voor ons.
Om de meteoren te kunnen detecteren, gebruikt het BIRA een uniek netwerk van radio-ontvangers
verspreid over België, in combinatie met één radiozender (het ‘baken’) die in Dourbes (provincie
Namen) staat. Deze zender stuurt voortdurend radiosignalen uit naar de ruimte, die weerkaatsen op
het ionisatiespoor van meteoren in het hogere deel van de atmosfeer. Hoe weten de onderzoekers
van BRAMS nu aan de hand van deze opstelling de baan van de meteoroïden?
WAAROM WILLEN WE DE BAAN VAN DE METEOROÏDE BEPALEN?
BIJ DE MEESTE ZAKEN DIE WE WILLEN ONDERZOEKEN, IS DE BAAN VAN DE METEOROÏDE VAN BELANG:
 OM HET ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN ZWERM- EN SPORADISCHE METEOREN
 OM HET AANTAL METEOROÏDEN TE BEPALEN DAT IN DE ATMOSFEER TERECHT KOMT, WAT VAN BELANG IS
VOOR DE (INTERPLANETAIRE) RUIMTEVAART
 OM FYSISCHE PARAMETERS (ZOALS IONISATIE, MASSA, ...) VAN INDIVIDUELE METEOREN/METEOROÏDEN TE
BEREKENEN



OM DE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE HOGE ATMOSFEER (ZOALS TEMPERATUUR EN WINDSNELHEID) TE
BEPALEN

 ...
***
Om de baan van de meteoroïde te bepalen, maakt het BRAMS-team gebruik van enkele wiskundige
eigenschappen van ellipsen. Deze gaan we nu eerst bestuderen, en daarna passen we ze toe op echte
waarnemingen van een radiometeoor.
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DE ELLIPS
Een ellips wordt omschreven als een verzameling van punten waarvoor geldt dat de som van de
afstanden tot twee gekozen punten (de brandpunten) een vaste waarde heeft.
De brandpunten worden doorgaans met F1 en F2 aangeduid.

Figuur 1: De ellips: in dit voorbeeld staan de brandpunten F1 en F2 op (-2.8, 0) en (+2.8, 0) in het assenstelsel. Uit de figuur
kan je afleiden dat de constante som van de afstanden van de twee brandpunten tot een punt van de ellips 6 is.
(Bron: Wikipedia, auteur: MADe, licentie: CC-BY-SA).

Met andere woorden: als 2 punten F1 en F2 gegeven zijn, en een vast (positief) getal a, dan is de
verzameling van punten P waarvoor d (P, F1) + d ( P, F2) = 2a een ellips.
TIP: DOE DE TEST!
OM EEN ELLIPS TE TEKENEN ZIJN TWEE DUIMSPIJKERS EN EEN TOUWTJE VOLDOENDE: PROBEER HET EVEN UIT.
AH JA, EEN POTLOOD HEB JE OOK NODIG.
***
Merk op dat twee brandpunten en één punt van een ellips de volledige ellips bepalen.

Waarom is deze ellips zo belangrijk?
-

De terugkaatsingswet uit de fysica zegt dat de hoek tussen de invallende straal en de baan van
de meteoor gelijk is aan de hoek tussen de weerkaatste straal en de baan van de meteoor.
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Figuur 2: De rode lijn stelt de meteoor voor. De terugkaatsingswet uit de fysica zegt dat de hoek tussen de invallende straal
en de meteoor gelijk moet zijn aan de hoek tussen de weerkaatste straal en de baan van de meteoor.

-

Als er vanuit het baken (punt F1) een radiosignaal uitgezonden wordt, dat wordt weerkaatst
in een punt P en wordt gereflecteerd naar een ontvangststation (punt F2), dan wordt de baan
van de meteoroïde beschreven door de rechte die gelijke hoeken maakt met de rechten F1P
en F2P.

-

We zullen aantonen dat:
als E de ellips is met de F1 en F2 als brandpunten en door het punt P,
de raaklijn in P aan E de rechte is die gelijke hoeken maakt met F1P en F2P.
Als we dit kunnen aantonen, dan weten we dat de baan van de meteoroïde de raaklijn aan
de ellips is.

In de volgende delen zullen we:
A. Aantonen dat als invallende en de teruggekaatste hoek gelijk zijn, de rechte de raaklijn is aan
de ellips.
B. De vergelijking van een ellips bepalen (analytische meetkunde).
C. De vergelijking van de raaklijn aan een ellips in een punt van de ellips bepalen (analyse).
Daarna illustreren we hoe we in het BRAMS-project deze kennis toepassen om de baan van meteoren
te bepalen.
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A

De baan van de meteoor is de raaklijn aan de ellips

Eigenschap:
Als

P een punt is van de ellips E (met brandpunten F1 en F2)
r is een rechte door P zodat de hoeken van r met F1P en F2P gelijk zijn

dan is r de raaklijn aan de ellips in P.
Bewijs:
Een rechte is een raaklijn als en slechts als de rechte één punt met de ellips gemeenschappelijk heeft.
We zullen aantonen dat P het enige punt is van de raaklijn r die op de ellips E ligt.
-

We nemen het punt F op de rechte F1P zodat | PF | = | PF2 |
We nemen een willekeurig punt T, verschillend van P, op de rechte r

Figuur 3: Meetkundige constructie om te bewijzen dat als beide hoeken gelijk zijn, de rechte r de raaklijn aan de ellips is.

Leg nu uit:
-

| TF | = | TF2 |

-

We weten dat in een driehoek de lengte van één zijde kleiner is dan de som van de lengten
van de andere twee zijden.
In driehoek TF1F is dus | TF1 | + | TF | > | F1F |=2a
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-

Dus zal | TF1 | + | TF2 | > 2a. T ligt dus niet op de ellips.

We hebben nu bewezen dat enkel het punt P van de rechte op de ellips ligt, dus is deze rechte de
raaklijn aan de ellips in P.
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B De vergelijking van de ellips
Gegeven:



Twee brandpunten F1 en F2, de afstand tussen de punten noemen we 2c
Een positief getal a, groter dan c

Gevraagd: de vergelijking van de ellips gevormd door de punten P waarvoor de som van de
afstanden gelijk is aan 2a.
B1.

Kiezen van een assenstelsel
We kiezen eerst een assenkruis (met eenheidslengte als eenheid voor x- en y-as) met de rechte
F1F2 als x-as en met de oorsprong als midden van F1F2 .

Figuur 4: Gekozen assenstelsel om de vergelijking van de ellips uit af te leiden.

B2. Vergelijking van de ellips
Vergelijking van ellips met
2c als afstand tussen de brandpunten,
2a als som van de afstanden van een punt tot aan de brandpunten
𝐸𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑃 (𝑥, 𝑦)𝑏𝑒ℎ𝑜𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑜𝑡 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑖𝑝𝑠
⇕
𝑑(𝑃, 𝐹1 ) + 𝑑(𝑃, 𝐹2 ) = 2𝑎
De coördinaten van F1 zijn (-c , 0), en van F2 zijn (c , 0).
Gebruik de formule voor de afstand tussen twee punten om de laatste voorwaarde uit te
schrijven.
Dit is een irrationale vergelijking.
Werk de wortelvormen weg door te kwadrateren, en herleid de vergelijking tot b² x² +a² y² =
a² b² waarbij b² =a² - c².
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Besluit:
De vergelijking van de ellips met 2c als afstand tussen de brandpunten,
2a als som van de afstanden van een punt tot aan de brandpunten en
b² =a² - c² is

𝑥²
𝑦²
+ 𝑏²
𝑎²

= 1.
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C. De vergelijking van de raaklijn aan een ellips.
x ² y²
  1 en het punt P (x0 , y0)  E
a ² b²
x .x y .y
De vergelijking van de raaklijn aan E in P is 0  0  1
a²
b²
Gegeven: de ellips E:

x ² y²
  1 . y is dus in feite een functie van x.
a ² b²

-

We weten dat

-

Als we deze formule afleiden (we denken eraan dat y een functie van x is) vinden we:

2  x 2y  y '
b2  x


0
.
Hieruit
halen
we
de
formule
voor
y
'
:
y'  2 .
a2
b2
a y
De rico van de raaklijn in P is de afgeleide in het punt (x0 , y0 ) . Die vinden we door in de formule
x en y de coördinaten van voor punt P in te vullen: rico r  

-

b2  x 0
a 2  y0

b2  x 0
x  x 0 
De vergelijking van de raaklijn is dan y  y 0   2
a  y0
y
We vermenigvuldigen beide leden met 20 , en brengen de termen met x en y in het linkerlid,
b
de constante termen in het rechterlid.

We vinden:

x 0  x y0  y x 0 ² y0 ²



a²
b²
a²
b²

en vermits P op de ellips ligt, is het rechterlid 1.
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Toepassing op radiometeoren
In het BRAMS-project willen we de baan van een meteoroïde bepalen. Daarvoor maken we gebruik
van het tijdsverschil tussen de waarnemingen van verschillende ontvangststations.

Figuur 5: Dezelfde meteoroïde wordt door verschillende ontvangststations gedetecteerd, met een zeker tijdsverschil. Hieruit
kunnen we baan van de meteoroïde bepalen.

Het voorwaartse probleem
Maar laten we eenvoudig beginnen: we kennen de baan van de meteoroïde, en we willen de
reflectiepunten (A en B in figuur 5) berekenen voor verschillende koppels van baken en ontvangers.
Dit wordt het voorwaarts probleem genoemd.
We doen daarbij de volgende aannames:
 De positie van het baken en de ontvangers is gegeven.
 De baan van de meteoroïde is gegeven (en we veronderstellen dat het een rechte lijn is)
 De snelheid van de meteoroïde is gegeven (en we veronderstellen dat die niet vertraagt)
We kunnen nu het tijdsverschil tussen de signalen, die van de verschillende reflectiepunten komen,
berekenen.
Oefening
Gegeven




De eerste ontvanger staat op 60 km (rechts) van het baken, en de tweede op 120
km van het baken aan dezelfde kant.
Het pad van de meteoor voldoet aan de vergelijking: 𝑦 = −0,5𝑥 + 120 (in km)
De snelheid van de meteoroïde is 50 km/s.

Gevraagd:
Wat is het tijdsverschil tussen de signalen die ontvangen werden door de beide ontvangers?
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Herinnering:
Vergelijking ellips:
𝑥² 𝑦²
+ =1
𝑎² 𝑏²

met:




2c: afstand tussen de twee brandpunten
2a: som van de afstanden tussen een punt op de ellips en de twee brandpunten
b²=a²-c²

Vergelijking raaklijn:

𝑥0
𝑦0
𝑥+ 𝑦=1
𝑎²
𝑏²

Oplossing
Herschrijven vergelijking meteoor
1
1
𝑥+
𝑦=1
240
120
Bepalen eerste reflectiepunt
We weten dat het pad van de meteoor raaklijnig is aan de ellips. Dus:
𝑥0
1
=
{𝑎² 240
𝑦0
1
=
𝑏² 120
Aangezien b²=a²-c² (met c=30):
𝑎2 = 240𝑥0
1
1 2
{ 𝑦0
=
→ 𝑦0 =
𝑎 − 7,5
2
120
𝑎 − 30² 120
Dus:
𝑦0 = 2𝑥0 − 7,5
We weten ook dat het punt op het pad van de meteoor moet liggen. Dus:
𝑦 = 2𝑥0 − 7,5
{ 0
𝑦0 = −0,5𝑥0 + 120
Of:
2𝑥0 − 7,5 = −0,5𝑥0 + 120
2,5𝑥0 = 127,5
𝑥0 = 51
Nu kunnen we y0, a en b bepalen:
𝑦0 = 2 ∗ 51 − 7,5 = 94,5
𝑎2 = 240 ∗ 51 = 12240 → 𝑎 ≈ 110,6
𝑏 2 = 12240 − 302 = 11340 → 𝑏 ≈ 106,5
Bepalen tweede reflectiepunt
We moeten in acht nemen dat de vergelijking van de ellips enkel geldt als de oorsprong van het
assenstelsel door het midden van de twee brandpunten gaat. Voor het eerste reflectiepunt is dat dus
op 30 km van het baken. Voor het tweede reflectiepunt op 60 km van het baken. Het assenstelsel
verschuift dus 30 km.
We moeten de vergelijking van het pad van de meteoor hieraan aanpassen. In de oorspronkelijke
vergelijking is de hoogte van de meteoor 120 km in het nulpunt. In de nieuwe vergelijking is dat:
𝑦 = −0,5 ∗ 30 + 120 = 105
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Dus de vergelijking is nu:
𝑦 = −0,5𝑥 + 105
Daarna verloopt de bereking gelijkaardig aan het eerste reflectiepunt:
We weten dat het pad van de meteoor raaklijnig is aan de ellips. Dus:
𝑥0
1
=
{𝑎² 210
𝑦0
1
=
𝑏² 105
Aangezien b²=a²-c² (met c=60):
𝑎2 = 210𝑥0
{ 𝑦0
1
1 2 60²
=
→ 𝑦0 =
𝑎 −
2
105
105
𝑎 − 60² 105
Dus:
60²
𝑦0 = 2𝑥0 −
105
We weten ook dat het punt op het pad van de meteoor moet liggen. Dus:
60²
{ 𝑦0 = 2𝑥0 − 105
𝑦0 = −0,5𝑥0 + 105
Of:
60²
2𝑥0 −
= −0,5𝑥0 + 105
105
1052 + 60²
2,5𝑥0 =
105
2,5𝑥0 ≈ 139
𝑥0 ≈ 55,7
Nu kunnen we y0, a en b bepalen:
𝑦0 = −0,5 ∗ 55,7 + 105 ≈ 77,1
𝑎2 = 210 ∗ 55,7 = 11700 → 𝑎 ≈ 108,2
𝑏 2 = 11700 − 602 = 8100 → 𝑏 ≈ 90
(x0,y0) staat nu echter in het XY’-assenstelsel. Om terug te rekenen naar het XY-assenstelsel:
𝑥0 ≈ 55,7 + 30 ≈ 85,7
𝑦0 = −0,5𝑥0 + 120 = −0,5 ∗ 85,7 + 120 ≈ 77,1
Het was te verwachten dat de y-coördinaat dezelfde zou zijn!
Bepalen afstand tussen de twee reflectiepunten
 Reflectiepunt 1: (51 ; 94,5) km
 Reflectiepunt 2: (85,7 ; 77,1) km
|𝑝1 𝑝2| = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 ≈ 38,8
De afstand tussen de twee punten is dus ongeveer 38,8 km. Deze afstand wordt door een
meteoroïde met een snelheid van 50 km/s overbrugd in 0,776 s.

12

MOMSTER – Wiskunde - Oefening

Het inverse probleem
In het voorgaande zijn we vertrokken van de oorzaak (de baan en de snelheid van de meteoroïde) om
daaruit de observaties (tijdsverschillen tussen verschillende ontvangststations) te berekenen. In
realiteit hebben we echter de observaties, en moeten we de oorzaak berekenen. Dit wordt het inverse
probleem genoemd, en is een belangrijk (en ingewikkeld) onderzoeksgebied in de toegepaste
wiskunde.
In het platte vlak hebben we vier onbekenden:



Positie van één reflectiepunt (x, y)
De snelheidsvector van de meteoor (vx, vy)

Als we de meteoor met vier verschillende ontvangststations hebben gedetecteerd, dan kunnen we vier
tijdsverschillen bepalen.
We doen nu een (beredeneerde) gok over de baan en de snelheid van de meteoroïde. Met de
voorwaartse methode (zie hierboven) kunnen we de theoretische tijdsverschillen berekenen. Deze
worden vergeleken met de gemeten tijdsverschillen. Als de berekende en de gemeten tijdsverschillen
hetzelfde zijn, dan zijn we klaar: we hebben de baan en de snelheid van de meteoroïde bepaald. Indien
ze niet hetzelfde zijn, dan doen we een nieuwe gok.

Het inverse probleem in drie dimensies
Tot hiertoe zijn we altijd uitgegaan van een plat vlak. In realiteit leven we natuurlijk in een
driedimensionale wereld. In dit geval is de meteoor niet raaklijnig aan aan ellips (een vlakke figuur)
maar aan een ellipsoïde (zijn equivalent in drie dimensies).
Voor het inverse probleem dat we hiervoor beschreven, hebben we nu zes onbekenden. Dus we
hebben observaties van zes verschillende stations nodig om zes tijdsverschillen te meten.

scène 3 le 11
Mars0000-0312.mp4

Animatie: meteoor boven België
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