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Het Torpedojager vraagstuk HP48G Ph.J.Roussel

Even het vraagstuk hernemen: een torpedojager krijgt opdracht zijn positie
achteraan de vloot te verlaten, naar de voorzijde te varen om een expert over te
brengen, en vervolgens naar zijn oorspronkelijke positie terug te keren.
Gedurende het maneuver is de snelheid van de overige schepen constant. Als de
torpedojager zijn oorspronkelijke positie terug inneemt ziet de kapitein op zijn
navigatiesysteem dat het laatste schip zich dan juist op dezelfde coördinaten
bevindt als het eerste schip was toen de torpedojager zijn positie in de vloot
verliet. Als we de tijd nodig voor het op snelheid komen en wenden van de jager
en de transfert van de expert verwaarlozen, wat is de verhouding van de snelheid
van de jager tot die van de overige schepen tijdens de operatie?

Oplossing

Zoals passend in ons tijdschrift, gaan we dit vraagstuk andermaal te lijf met de
HP48G, uitgerust met de ALG48 library (PCXJV11N2P18 , te vinden op de PCX
BBS, op de site van Claude-Nicholas Fiechter en op http://www.hp48.ml.org)

De figuur linksonder geeft twee momentopnames weer voor wie het maneuver
van op een afstand aanschouwt. De bovenzijde stelt de startsituatie voor, de
onderzijde de eindsituatie. Na het bevel vaart de torpedojager, die zich dan op
een afstand d (gemeten van achtersteven naar achtersteven) van het eerste schip
bevindt, met een snelheid vt naar voor. De overige schepen varen gewoon door
aan snelheid vs (voor wie graag met Unit Objects werkt kan dat op de HP48 zelfs
in knot). De tijd die de vloot zelf nodig heeft om de afstand d af te leggen is dan
eenvoudig 'd/vs'. Na die tijd bevindt het eerste schip zich dan inderdaad op een
afstand d van zijn startcoördinaten, alwaar de torpedojager dan moet zijn
aangekomen als hij met de gevraagde snelheid vaart.

De figuur rechtsboven geeft dezelfde momentopnames weer, maar ditmaal
vanuit het standpunt van een waarnemer die aan de constante snelheid vs met de
vloot meevaart. Ook deze waarnemer bevindt zich in een zogenaamd inertiaal
systeem, en kan met evenveel geldigheid de nodige vergelijkingen afleiden.
Zolang het vraagstuk in een mariene context wordt gezien, blijven deze behoor-
lijk eenvoudig (daarvoor dienen juist die nogal ver doorgedreven verwaarlo-
zingen in de opgave!).
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Ruimtevaart (of zelfs Star Trek...) fanaten zien dit vraagstuk natuurlijk in een
interstellair kader, en als de (foton)torpedojager met periluminale snelheid naar
het eerste schip (de Enterprise?) kan toevliegen moeten de vergelijkingen relati-
vistisch aangepast (of voor Trekkies die er met warp speed tegen aan gaan, zelfs
aan de door het ruimteschip geïnduceerde locale kromming van de ruimte...). In
dit geval zullen de scheepsbemanningen het zelfs onderling oneens zijn over de
exacte duur van het maneuver! Voor wie zich aangesproken voelt...

Maar laat ons met beide voeten op aarde (of op zijn minst op het dek van een
boot) blijven. Zoals op de figuur voorgesteld, ziet ook een waarnemer op het
eerste schip eerst de torpedojager met relatieve snelheid 'vt-vs' naderen, en na
de overdracht van de expert met relatieve snelheid 'vt+vs' terug wegvaren. Om
op het gepaste moment terug in positie te varen moet vt dan voldoen aan volgen-
de vergelijking:

Deze vergelijking bergen we op in de veranderlijke 'Torp.EQ'. Omdat sommige
van de ALG48 commando's enkel werken met Algebraic Objects , en niet met
Equations , is het op de HP48G handiger de vergelijking om te zetten naar een
equivalente Algebraic door alle termen naar één lid van de vergelijking over te
brengen m.b.v. de sequentie Torp.EQ OBJç DROP2 -

Vervolgens kan de uitdrukking gefactoriseerd worden m.b.v. het ALG48 FCTR
commando. Het resultaat leest wat handiger in EquationWriter format:

De 3 nulpunten van de noemer zijn overduidelijk geen oplossingen van het
vraagstuk. Die mogen we alvast laten vallen m.b.v. RATç DROP. De opgave ver-
meldt expliciet de verhouding van de snelheden. Het is aangewezen die ver-
houding r in de vergelijking te substitueren met 'r=vt/vs' 'vt' ISOLMATCH.
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Het ISOLMATCH programma werd o.m. in PCXJV13N2P7 gepubliceerd en
verklaard. Voor de PCX Info lezers volgt hier nog eens de listing:
'ISOLMATCH' 97 bytes Checksum: # 7713h
´ ç Alg Eq Syvar
´ Alg Eq Syvar ISOL OBJç DROP çLIST èMATCH
IF DUP THEN DROP END

ª
ª

Het resultaat van de substitutie wordt dan opnieuw gefactoriseerd met FCTR.
Zoals de opgave reeds suggereerde, komen de parameters d & vs als factoren
voorop te staan. Wat overblijft is inderdaad een vierkantsvergelijking in r. De
negatieve nuldegraadscoëfficiënt wijst op een negatieve en een positieve wortel.
Het QUAD commando selecteert de positieve wortel met systeemvlag -1 op
(Principal value): -1 SF 'r' QUAD

Deze behoorlijk uitgebreide formule wordt door ASIM herleid naar het eenvou-
dige resultaat rechtsboven. We hadden de factor 'd*vs^2' reeds voor de QUAD op-
roep kunnen laten vallen, maar die levert dan rechtstreeks de numerieke waarde
van de oplossing, die we nu pas na DUP EVAL verkrijgen:

Vervolgens kan het symbolische resultaat ter verificatie best eens in de originele
vergelijking gesubstitueerd worden. Eerst r zelf terug invoeren:
Torp.EQ 'r=vt/vs' 'vt' ISOLMATCH
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Hierin kan dan de oplossing gesubstitueerd worden:
ROT OBJç DROP çLIST èMATCH DROP

Opnieuw geeft een ASIM commando bevestiging van het eindresultaat:

Voor de duidelijkheid is de gehele bewijsvoering nog
eens samengevat in volgend 'Proof' programma.
'Proof' vertoont eerst de startvergelijking in Equa-
tionWriter format op het scherm m.b.v. de EQVIEW
utility (listing hieronder).

'Proof' 232 bytes Checksum: # 15DFh
´ Torp.EQ EQVIEW Torp.EQ OBJç DROP2 - FCTR RATç DROP 'r=vt/vs' 'vt'
ISOLMATCH FCTR -1 SF 'r' QUAD ASIM DUP EVAL Torp.EQ 'r=vt/vs' 'vt'
ISOLMATCH ROT OBJç DROP çLIST èMATCH DROP ASIM
ª
'Torp.EQ' 75 bytes Checksum: # 9DFBh
'd/(vt-vs)+d/(vt+vs)=d/vs'
'EQVIEW' 58.5 bytes Checksum: # 6061h
´ ç Alg
´ Alg 0 çGROB PICT STO { } PVIEW ª

ª

Tot slot volgt nog het Custom menu  dat ik heb gebruikt om tijdens de PCX
opendeurdag in "De Kam" van 19 juni 1999 bovenstaande oplossing m.b.v. een
overhead projector scherm aan het publiek voor te stellen. De eerste 2 softkeys
zetten achtereenvolgens de twee als GROB in 'Scene1' en 'Scene2' opgeslagen
figuren op het scherm. De derde softkey zet de naam van het 'Proof' programma
op stapelniveau 1 en activeert het PRG RUN menu, waarna de gebruiker met een
DBUG softkey aanslag het programma in debug mode kan oproepen. Hierdoor kan
met de SST softkey het 'Proof' programma stap voor stap uitgevoerd worden.
'CST' 158 bytes Checksum: # ED2Ah
{ { "PICT1" ´ Scene1 PICT STO { } PVIEW ª }
{ "PICT2" ´ Scene2 PICT STO { } PVIEW ª }
{ "Proof" ´ 'Proof' 41 MENU ª } }


