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Samenvatting
Dit is de eindopdracht van het vak natuurkunde in jaar 1 periode C van de opleiding elektrotech-
niek aan de Hogeschool Utrecht. In het kader van een kennismaking met computersimulatie van
fysische systemen, wordt in Microsoft Excel een numerieke simulatie gemaakt van de baan van een
stuiterende squashbal. Als uitbreiding op de opdracht worden de volgende zaken ook gesimuleerd:
luchtweerstand, inelastische botsing met muren en vloer, en Magnuskracht ten gevolge van spin.
Tevens wordt gebruik gemaakt van een betere methode voor numerieke integratie dan Euler.
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1 Inleiding

Gevraagd wordt een squashpartij te simuleren in het 2D-vlak. Minimaal moet de bal omkeren bij
het treffen van een muur of racket. Squash wordt voor zover wij weten alleen gespeeld op aarde,
dus deze simulatie veronderstelt dat de bal onderhevig is aan de gravitatiewet van Newton met
valversnelling g = 9,81 m s−2. De simulatie visualiseert de baan van de bal in zijaanzicht, met links
de muur waar naartoe geserveerd wordt. De officiële afmetingen van de baan en van de bal zijn
overgenomen uit de reglementen1 van de World Squash Federation (WSF).

Als eerste uitbreiding, genoemd als optie in de opdracht, is luchtwrijving toegevoegd aan de simula-
tie. De wrijvingskracht is recht evenredig met de snelheid in het kwadraat. Een andere uitbreiding
op de opdracht is het simuleren van een inelastische botsing tussen bal en muur. Dit is zeer ken-
merkend voor de squashbal, die niet een perfecte stuiterbal is maar juist veel energie verliest bij
elke botsing. Doordat deze botsing tijd kost en indien de snelheid van de bal een component even-
wijdig aan de muur heeft, en omdat aangenomen wordt dat de bal niet slipt langs de muur, krijgt
de bal door de botsing een impulsmoment mee (spin). Deze draaiing levert een Magnuskracht op,
die ook gesimuleerd is.

Voor een betere benadering van de integratie is gebruik gemaakt van een uitbreiding van de
Eulermethode, namelijk de Adams-Bashforth linear multistep method.2

2 Analyse

De bal krijgt initieel een positie, een snelheid en een hoeksnelheid. Dit is de opslag of service
vanuit het servicevak, met een bepaalde richting en kracht, en eventueel een top- of backspin.
Vervolgens is de bal in vrije vlucht onderhevig aan de zwaartekracht, aan een wrijvingskracht door
de luchtweerstand, en aan een Magnuskracht door de spin die bal heeft. De bewegingsvergelijking
wordt numeriek opgelost en levert een nieuwe positie, snelheid en hoeksnelheid.

Gravitatie op aarde, een speciale vorm van de tweede wet van Newton voor onveranderlijke massa:

~F = m~g (1)

levert een verticale kracht op, die altijd op de bal werkt:

Fz = −mg (2)

waarbij:m = 24,0 g volgens de WSF3, g = 9,81 m s−2 en de richting van Fz is omlaag voor positieve
z omhoog. De algemene vorm van de tweede wet van Newton:

~F =
d~p

dt
≈ ∆~p

∆t
=
~p1 − ~p0

∆t
(3)

levert een eerste orde iteratieve benadering voor de impuls:

px1 = px0 + Fx0∆t (4)
pz1 = pz0 + Fz0∆t (5)

en omdat ~p = m~v en ~v = d~r/dt, volgt voor de plaats:

x1 = x0 +
px0

m
∆t (6)

z1 = z0 +
pz0

m
∆t (7)

1. http://www.worldsquash.org/court-construction/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_multistep_method
3. http://www.worldsquash.org/rackets-balls/racket-ball-specifications/
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waarbij ∆t de gekozen tijdstap is. De wrijvingskracht FD (D voor drag) als gevolg van de lucht-
weerstand4 is altijd tegen de snelheid v in en recht evenredig met de snelheid in het kwadraat:

FD =
1

2
ρCD Av

2 (8)

waarbij: ρ = 1,2 kg m−3 de dichtheid van lucht,5 CD = 0, 47 de dimensieloze weerstandscoëfficiënt
van een gladde bal,6 A = πr2 = π(20 mm)2 de doorsnede van de bal. De WSF schrijft voor dat de
diameter van de bal 40,0 mm is (zie eerdere voetnoot). Omdat de wrijvingskracht recht tegen de
snelheid in werkt en de componenten van die kracht dus dezelfde hoek met elkaar maken als de
componenten van de snelheid (c.q. de impuls) met elkaar, geldt:

FDx = −FD
px
|p|

(9)

FDz = −FD
pz
|p|

(10)

Aan de hand van de positie van de bal en de coördinaten van de squashbaan, wordt gecontroleerd
of de bal de muren of de vloer raakt. Aangenomen wordt dat de wrijving tussen bal en muur zo
groot is, dat de bal nooit slipt. Gevolg daarvan is dat de spin van vóór de botsing meteen nul
wordt. Indien de bal niet loodrecht botst, vindt overdracht van een nieuw impulsmoment plaats.
De nieuwe hoeksnelheid na de botsing is afhankelijk van de longitudinale snelheidscomponent en
de duur van de botsing. Bij botsing met de vloer geldt:

∆x = vx ∆t = r∆α (11)

waarbij ∆x de verplaatsing in de x-richting tijdens de botsing, vx de snelheid in de x-richting
(evenwijding aan de vloer), ∆t de tijdsduur van de botsing, r de straal van de bal, ∆α de hoek-
verandering tijdens de botsing. Voor de nieuwe hoeksnelheid ωF (F = floor) na de botsing geldt
dan:

ωF =
∆α

∆t
=

1

r

∆x

∆t
=
vx
r

(12)

Bij botsing met een muur wordt op dezelfde manier de evenwijdige snelheidscomponent gebruikt,
dat is dan vz. Voor de achtermuur (R = rechts) geldt hetzelfde als voor de vloer: een positieve
evenwijdige snelheid levert een positief geörienteerde hoeksnelheid op:

ωR =
vz
r

(13)

Maar voor de linkermuur, waar naartoe geserveerd wordt, is het omgekeerd want de bal draait
dan de andere kant op:

ωL = −vz
r

(14)

De kracht als gevolg van het Magnuseffect7 is recht evenredig met het uitproduct van ω en v:

~FM = kM (~ω × ~v) (15)

Omdat de hoeksnelheid ω langs de y-as gericht is, dat wil zeggen loodrecht op de 2D-simulatie in
het xz-vlak, weten we met de rechterhandregel dat de kracht ook „in het papier” ligt, loodrecht op
de snelheid. In matrixvorm:

~FM = kM

∣∣∣∣∣∣
i j k
0 ω 0
vx 0 vz

∣∣∣∣∣∣ = kM (ω vz, 0,−ω vx) (16)

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_equation
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient
7. https://www.wired.com/story/lets-use-physics-to-model-a-curving-soccer-ball/
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De componenten van deze kracht zijn dus:

FMx = kM ω vz = kM ω
pz
m

(17)

FMz = −kM ω vx = −kM ω
px
m

(18)

Tijdens de botsing wordt aangenomen dat de veerkracht van de bal groter is tijdens indrukken dan
tijdens terugveren.8 9 Dit hysterese-effect zorgt voor energieverlies en een realistische simulatie
van de inelastische botsing. Ter simplificatie wordt een lineair en symmetrisch effect verondersteld
voor de normaalkracht:10

FN (in) = (ks + khyst)n (19)
FN (uit) = (ks − khyst)n (20)

waarbij: FN normaalkracht uitgeoefend op de bal, (in) tijdens compressie, (uit) tijdens de-
compressie, ks = 3,2 N mm−1 stijfheidsconstante van de bal zoals opgegeven door de WSF11,
khyst ≈ 1,9 N mm−1 hysterese-constante proefondervindelijk vastgesteld, n de compressie van de
bal tegen de muur of vloer (afstand loodrecht op het oppervlak, stel nul als de bal niet de muur
of vloer raakt).

Bij een botsing hoort een Coefficient of Restitution (CoR) of stuitercoëfficiënt, de verhouding
tussen uitgaande en inkomende snelheid. De loodrechte component geeft de benodigde informatie:

CoR =

∣∣∣∣v⊥uitv⊥in

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣p⊥uitp⊥in

∣∣∣∣ =

√
Ek uit

Ek in
(21)

waarbij Ek de kinetische energie is bij een loodrechte botsing, typisch een valtest. De WSF speci-
ficeert daarmee de „resilience” van een squashbal:12

Res =
Ek uit

Ek in
= CoR2 (22)

Voor een wedstrijdbal van 45 ◦C (opgewarmd voor de wedstrijd) moet de resilience tussen 25% en
30% zijn. Bij lagere temperatuur zijn de CoR en resilience lager.

3 Simulatie

De simulatie is bijgevoegd als Excelbestand. In de kolommen A tot en met C van het eerste tabblad
„Simulation” staan vaste afmetingen, eigenschappen, constanten en beginwaarden. Daar bovenaan
in de tabel „Court” staan de afmetingen van de squashbaan zoals vastgesteld door de WSF. In
de officiële gegevens heeft elke lijn een breedte van 50 mm, zie figuur 1. In de simulatie is telkens
het midden van de lijn gespecificeerd en hebben de lijnen in de grafiek (zie tabblad „Trajectory”)
alleen een symbolische dikte.

In de tabel „Environment” staan twee gebruikte omgevingsconstanten.

In de derde tabel „Ball” staan lichtgrijs en schuingedrukt enkele hulpvariabelen voor de bere-
kening. Spin factor _km = 0,00001/_m is de kM uit vergelijking (15), gedeeld door de massa
omdat in de grote berekeningstabel impuls gebruikt wordt en niet snelheid. Drag factor _kd
= 0,5*Cd*rho*PI()*_r*_r/_m/_m is de gecombineerde constante van vergelijking (8), en twee

8. https://www.researchgate.net/publication/253254383_The_dynamic_behavior_of_squash_balls
9. https://www.researchgate.net/publication/262990295_Impact_behavior_of_hollow_balls
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Bouncing_ball#/media/File:Bouncing_ball_compression_and_
decompression.svg
11. http://www.worldsquash.org/rackets-balls/racket-ball-specifications/
12. http://www.worldsquash.org/rackets-balls/racket-ball-specifications/
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Figuur 1: Court specifications - World Squash Federation

keer gedeeld door de massa om van p2 naar v2 te gaan. Moment of Inertia is het traagheidsmo-
ment van een holle bal met binnenste straal R1 = 16 mm, buitenste straal R2 = 20 mm (dikte
R2 −R1 = 4 mm), materiaaldichtheid ρ = m/V en massa m = 24,0 g:

I =
2

3
ρ

∫ R2

R1

4πr4dr =
8πρ

15

[
r5
]R2

R1
=

2

5
m
R5

2 −R5
1

R3
2 −R3

1

≈ 5,29× 10−6 kg m2 (23)

Het traagheidsmoment wordt gebruikt in de berekening van de kinetische energie van de bal
in kolom W. De laatste drie getallen in de tabel „Ball” zijn de Coefficients of Restitution voor
respectievelijk linkermuur, vloer en rechtermuur. De CoR wordt berekend uit twee opzoekwaarden
in kolom D die ter hoogte staan van het begin en einde van elke botsing. De absolute waarde van
de loodrechte component van de in- en uitgaande impuls wordt op elkaar gedeeld en dat is de CoR
conform vergelijking (21).

In de volgende tabel „Service” staan alle parameters van de opslag: van hoe ver achter de servicelijn,
van welke hoogte, met welke hoek, met welke snelheid en met hoeveel spin (positief = topspin,
negatief = backspin). Alle gele cellen kunnen ook met knoppen ingesteld worden op het grafiekblad.

In de tabel „Simulation” staan twee verschillende tijdstappen. De grote is goed genoeg voor een
stabiele simulatie tijdens vrije vlucht. De kleine is nodig voor beter gedrag tijdens botsingen met
muur of vloer. Zie ook hoofdstuk 4 Discussie.
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In de tabel „Chart Lines” staan punten gedefinieerd om met behulp van lijnstukken de squashbaan
te tekenen op de grafiek. Dit zijn de dikke oranje lijnen.

In de kolommen E tot en met Y staat de eigenlijke simulatie, zie nadere uitleg in tabel 1 op
pagina 6, tabel 2 op pagina 6 en tabel 3 op pagina 7.

Tabel 1: Kolommen van de simulatie: tijd, positie, impuls, wrijving

Naam Formule Uitleg
E dt tijdstap if (x ≤ r or x ≥

backwall−r or z ≤ r) then
dtsmall; else dt

Basiswaarde dt, tijdens botsing korter.

F t tijd t1 = t0 + dt Nieuw is oud plus gebruikte tijdstap.
G x x-positie x1 = x0 + (px/m) dt Start op servicelijn, dan nieuw is oud

plus ∆x = vx dt.
H z z-positie z1 = z0 + (pz/m) dt Start op opslaghoogte, dan nieuw is oud

plus ∆z = vz dt.
I px x-impuls px1 = px0 + Fx dt Start met x-component van opslag, dan

nieuw is oud plus ∆px.
J pz z-impuls pz1 = pz0 + Fz dt Start met z-component van opslag, dan

nieuw is oud plus ∆pz.
K p impuls

√
p2
x + p2

z Start met opslagsnelheid maal massa,
dan lengte van somvector ~px + ~pz.

L Fd drag kD (p/m)2 Wrijvingskracht, zie vergelijking (8) en
beschrijving op pagina 4.

Tabel 2: Kolommen van de simulatie: botsing

Naam Formule Uitleg
M n1 comp L max(r − x, 0) Compressie links = overlap met de lin-

kermuur, of nul.
N n2 comp F max(r − z, 0) Compressie onder = overlap met de

vloer, of nul.
O n3 comp R max(x− xbackwall + r, 0) Compressie rechts = overlap met de

rechtermuur, of nul.
P Fn1 FN L if (px < 0) then

(ks + khyst)n1; else
(ks − khyst)n1

Normaalkracht linkermuur, zie vergelij-
king (19) en (20)

Q Fn2 FN F if (pz < 0) then
(ks + khyst)n2; else
(ks − khyst)n2

Normaalkracht vloer, zie vergelij-
king (19) en (20)

R Fn3 FN R if (px > 0) then
(ks + khyst)n3; else
(ks − khyst)n3

Normaalkracht rechtermuur, zie verge-
lijking (19) en (20)

4 Discussie

Het belangrijkste analysepunt was de variatie van tijdstap dt. Met de integratiemethode van Euler,
een eerste-orde benadering, bleek dat dt = 2× 10−4 s goed genoeg was voor de vrije vlucht, zie
de grafieken in tabel 4 op pagina 8. Tussen dt = 10× 10−4 s en 5× 10−4 s was duidelijk verschil,
daarna met 2× 10−4 s nauwelijks. Nog kleiner maakte geen zichtbaar verschil.
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Tabel 3: Kolommen van de simulatie: spin, energie en kracht

Naam Formule Uitleg
S ω1 ωL −pz/(mr) Spin als gevolg van botsing met linker-

muur, zie vergelijking (14). Altijd nul
behalve als compressie → 0.

T ω2 ωF px/(mr) Spin als gevolg van botsing met vloer,
zie vergelijking (12). Altijd nul behalve
als compressie → 0.

U ω3 ωR pz/(mr) Spin als gevolg van botsing met rechter-
muur, zie vergelijking (13). Altijd nul
behalve als compressie → 0.

V ω ω ωL + ωF + ωR Hoeksnelheid, zie vergelijking (15).
Start met top- of backspin van de op-
slag, daarna gelijk aan oud, of nieuw na
afloop botsing.

W E energie 1
2 p

2/m+ 1
2 I ω

2 Totale kinetische energie, som van
translatie- en rotatie-energie.

X Fx x-kracht −FD
px
p

+ FNL − FNR +

kM ω pz

Resultante kracht in x-richting. Som
van wrijvingskracht, normaalkracht van
linker- en rechtermuur, Magnuskracht.
Zie vergelijking (9), (19), (20), (17).

Y Fz z-kracht Fz − FD
pz
p

+ FNF −
kM ω px

Resultante kracht in z-richting. Som
van zwaartekracht, wrijvingskracht,
normaalkracht van vloer, Magnus-
kracht. Zie vergelijking (2), (10), (19),
(20), (18).

Voor de botsing met muur of vloer was een kleinere dt nodig, in elk geval in dit model met
veerconstante en hysterese zoals beschreven in vergelijking (19) en (20), omdat de bal snel beweegt
ten opzichte van zijn grootte en in korte afstand (dus tijd) een grote snelheidverandering moet
krijgen. Ter indicatie: t = ∆x

∆v = 2 r
2 vin

= 40 mm
40 m s−1 = 1 ms. Met de standaard tijdstap zou een

complete botsing met middelmatige snelheid in 5 stappen moeten gebeuren; te weinig voor een
stabiele simulatie. Door de kleinere tijdstap op dezelfde manier te variëren, bleek een goede waarde
te zijn: dtsmall = 1× 10−5 s. Zie de grafieken in tabel 5 op pagina 8.

Met deze tijdstappen dt = 2× 10−4 s en dtsmall = 1× 10−5 s, beschrijft een simulatie met 20.000
stappen nog geen 2 seconde op de squashbaan. Dat is veel rekenwerk voor weinig resultaat. Als
de benadering beter zou zijn, zouden minder stappen nodig zijn, of zou met hetzelfde aantal een
langere tijd gesimuleerd kunnen worden. De nauwkeurigheid van de simulatie wordt beter met
een hogere orde benadering, zoals met de veelgebruikte Runge-Kuttamethode.13 Nadeel is dat
Runge-Kutta relatief rekenintensief is: de differentiaalvergelijkingen moeten opnieuw berekend
worden voor nieuwe tijdstappen, in één uitdrukking inclusief alle bijkomende krachten zoals die
van luchtwrijving, het Magnuseffect en botsing met muren en vloer. Dit is weinig geëigend voor
programmering in Excel.

Een goede oplossing voor een hogere nauwkeurigheid met weinig extra inspanning, is de line-
aire multistapmethode14 waarvan de Adams-Bashforth variant als expliciete methode eenvoudig
te implementeren is. Impliciete methodes zoals Backwards Euler15 vergen het oplossen van een
algebraïsche vergelijking voor elke iteratieve onbekende, ondoenlijk in het kader van deze cursus.

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Runge-Kutta_methods
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_multistep_method
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Backward_Euler_method
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Euler: dt = 10× 10−4 s Euler: dt = 5× 10−4 s

Euler: dt = 2× 10−4 s Euler: dt = 1× 10−4 s

Tabel 4: Variatie van dt met Euler

Euler: dtsmall = 50× 10−6 s Euler: dtsmall = 20× 10−6 s

Euler: dtsmall = 10× 10−6 s Euler: dtsmall = 5× 10−6 s

Tabel 5: Variatie van dtsmall met Euler
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Adams-Bashforth: dt = 20× 10−4 s Adams-Bashforth: dt = 10× 10−4 s

Adams-Bashforth: dt = 5× 10−4 s Adams-Bashforth: dt = 2× 10−4 s

Tabel 6: Variatie van dt met Adams-Bashforth

Adams-Bashforth: dtsmall = 20× 10−5 s Adams-Bashforth: dtsmall = 10× 10−5 s

Adams-Bashforth: dtsmall = 5× 10−5 s Adams-Bashforth: dtsmall = 2× 10−5 s

Tabel 7: Variatie van dtsmall met Adams-Bashforth
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Adams-Bashforth met drie stappen geeft een derde orde benadering, een aanzienlijke verbetering
ten opzichte van eerste orde Euler. Dit is toegepast op de grootheden x, z, px en pz vanaf de vierde
waarde en verder, op de volgende manier met hier x als voorbeeld:

xn = xn−1 +
1

12
(23 pn−1 − 16 pn−2 + 5 pn−3)

∆t

m

Voor x1 en x2 wordt respectievelijk de eerste en tweede orde versie gebruikt, omdat er niet meer
historie is: x0 is de beginwaarde. Zoals te zien aan de grafieken in tabel 6 op pagina 9 en tabel 7
op pagina 9 is de simulatie nu stabiel bij dt = 5× 10−4 s en dtsmall = 5× 10−5 s, tweeëneenhalf
en vijf keer zo groot als met Euler. Dat betekent dat 10.000 simulatiestappen nu bijna 2,7 s van
de werkelijkheid beschrijven.

Een volgend belangrijk controlepunt is de Coefficient of Restitution (CoR), de stuitercoëfficiënt,
zie vergelijking (21). Volgens Lewis, Arnold & Griffiths16 is de CoR ongeveer 45 tot 55% voor
wedstrijdballen, dit komt overeen met een resilience van 20 tot 30%, zie vergelijking (22). De WSF
zegt dat de resilience voor een opgewarmde wedstrijdbal 25 tot 30% moet zijn. In de simulatie is
gevarieerd met de hysterese-constante in cel B18, ook instelbaar met knoppen op het grafiekblad,
tot de berekende CoR 51% was (resilience dus iets meer dan 25%). Dat komt overeen met de
door Lewis et al. gemeten CoR, en de resilience valt juist in het door de WSF gespecificeerde
bereik. Voor vergelijking (19) en (20) geldt daarmee: khyst = 1880 N m−1, wat mooi is omdat de
U.S.R. „Triton”17 opgericht is in 1880 en dit jaar op zondag 7 april de Varsity zal winnen.

Figuur 2: Snelste opslag ooit.

Als de simulatie stabiel is, zou hij moeten werken met snelle ballen. In 2014 sloeg Cameron Pilley
een bal 176 mph,18 ongeveer 79 m s−1. In figuur 2 op pagina 10 is een simulatie te zien van
een opslag met 80 m s−1. De opslag is niet reglementair, omdat de bal niet achter de servicelijn
(„Short Line”) stuitert. Dat de bal door de muren lijkt te gaan, is een artefact van het gekozen
botsingsalgoritme waar een oneindige veer gesimuleerd wordt en geen harde grens gedefinieerd is.
De auteur is geen squashspeler en kan niet beoordelen of deze simulatie anderszins realistisch is,
maar zij is wel stabiel. Gezien de techniek van Pilley, die de bal ongeveer op kniehoogte raakt,
zou in werkelijkheid een opslag van die hoogte waarschijnlijk veel minder snel gaan. De conclusie
is dat de simulatie het hele bereik van realistische balsnelheden aankan.

16. https://www.researchgate.net/publication/253254383_The_dynamic_behavior_of_squash_balls
17. https://usrtriton.nl/
18. https://www.youtube.com/watch?v=4zXWu22ZhZY
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Figuur 3: Backspin met 10.000 omwentelingen per seconde.

Lastig te controleren is de simulatie van het Magnuseffect. Een voorbeeld van hoe het niet moet,
is figuur 3 waarin de bal bij de opslag een backspin van 10.000 omwentelingen per seconde kreeg.
Hetzelfde effect treedt op wanneer de spin een lage waarde heeft, maar de constante kM uit
vergelijking (15) veel groter gekozen wordt dan 1× 10−5. Het lijkt dat het Magnuseffect in squash
heel klein is, misschien door een kleine typische hoeksnelheid van een squashbal met spin, of
dat de simulatie onvoldoende is. Bush (2013)19 vindt dat het Magnuseffect sterk afhangt van de
gladheid van de bal, warbij gladde ballen zelfs een omgekeerde kracht ondervinden, ”a satisfactory
explanation of which cannot be given in terms of Bernoulli arguments.” Een squashbal is misschien
zo glad dat het Magnuseffect klein is. Bush berekent een Reynoldsgetal van 100.000 voor een
squashbal, terwijl hij schrijft: „For Re < 100000, the Magnus force is always positive (CL > 0);
however, for Re > 128000, the sign of the Magnus force reverses (CL < 0) over a finite range of
rotation rates. This reversal of the direction of the rotation-induced force on a translating sphere is
known as the reverse Magnus effect, and is most likely to arise at very large Re.” Dit is een laatste
indicatie dat het Magnuseffect bij squash klein is. Conclusie is dat het waarschijnlijk terecht is dat
de simulatie er slechts realistisch uitziet bij zeer kleine kM of bij lage hoeksnelheden van de bal.

De laatste controle is een subjectieve waardering van de simulatie door squashspelers. Twee per-
sonen in het netwerk van de auteur die squash spelen vonden bij navraag dat de simulatie er
realistisch uitzag.

Er zijn enkele onvolkomenheden in de simulatie die misschien met meer tijd of aandacht of een
slimmere aanpak vermeden hadden kunnen worden. Zo is de spin constant: de rotatie vertraagt
niet door luchtwrijving. Het werk van de Magnuskracht wordt niet verrekend als energieverlies
van de rotatie of translatie. Er is geen rotatie-energieoverdracht tijdens de botsing, niet bij het
begin waar de spin wegvalt en niet bij het einde waar een nieuwe spin meegegeven wordt. Door
luchtwrijving en inelastische botsingen en voornoemde beperkingen is er geen energiebehoud en
kan dat niet gebruikt worden om de simulatie te valideren. Wel is de totale kinetische energie
berekend, zie vergelijking (23) en tabel 3 op pagina 7. Die energie daalt monotoon overal buiten
periodes van decompressie. Ook is de energie altijd lager ná dan voor botsingen. Dat zijn in elk
geval kwalitatieve overwegingen die de simulatie niet ontkrachten.

5 Resultaten

Door de parameters van de simulatie te variëren, kunnen verschillende opslagen (serves) gevisuali-
seerd worden. Gevarieerd is met de hoogte, de hoek, de snelheid en de spin. Alle andere waarden in
de simulatie waren steeds hetzelfde, zoals: x0 = 0 (opslag vanaf de short line), khyst = 1880 N m−1

(hysterese-constante die een goede CoR oplevert), kM = 1× 10−5 (kleine constante van het Mag-
nuseffect).

19. http://math.mit.edu/~bush/?p=492
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De vier resultaten zijn:

• Een opslag van gemiddelde kracht en lastigheid; zie figuur 4 op pagina 12. Niet te hard
en niet te zacht, vanaf heuphoogte, midden tegen de voormuur, met een boogje naar het
midden van het stuk vloer waar de bal mag stuiteren na de service, en met een beetje
topspin. Kenmerken: z0 = 1,0 m, a0 = 24◦, v0 = 18 m s−1, f0 = 50 Hz.
• Een langzame en makkelijke opslag; zie figuur 5 op pagina 13. Zo langzaam mogelijk, maar

de service is nog wel reglementair. Flink veel backspin om hoogte te winnen, tamelijk hoog
tegen de voormuur, stuitert nét achter short line. Biedt veel tijd en ruimte voor de return.
Kenmerken: z0 = 1,0 m, a0 = 27◦, v0 = 13,5 m s−1, f0 = −100 Hz.
• Een langzame maar moeilijke opslag; zie figuur 6 op pagina 14. Tamelijk laag en langzaam,
en geen spin, maar wel hoog tegen de muur zodat de bal helemaal achterin de baan terecht
komt. Retourneren alleen mogelijk direct uit de lucht of tijdens het naar voren stuiteren,
dus lastig. Squashbanen hebben geen dak, tenzij van de hal waar ze instaan, dus dit shot zal
vaak wel maar niet altijd mogelijk zijn. Kenmerken: z0 = 0,8 m, a0 = 35◦, v0 = 17 m s−1,
f0 = 0 Hz.
• Een snelle en moeilijke opslag; zie figuur 7 op pagina 14. Behoorlijk hard, meer dan twee
keer zo snel als de langzame en makkelijke versie. Van buik- of borsthoogte, met kleine hoek
en met veel topspin, komt precies boven de service line uit. Stuitert helemaal achterin de
hoek en gaat nog relatief snel maar blijft wel laag; zeer moeilijk te retourneren. Kenmerken:
z0 = 1,2 m, a0 = 10◦, v0 = 29 m s−1, f0 = 100 Hz.

Figuur 4: Resultaat — gemiddelde opslag.
z0 = 1,0m, a0 = 24◦, v0 = 18m s−1, f0 = 50Hz

6 Reflectie

Het belangrijkste leermoment was: niet uitstellen en eerder beginnen met schrijven.

Belangrijk voor toekomstige onderzoeken, of althans voor de verslagen, was ook de realisatie dat
alle resultaten tijdens het werk zelf genoteerd en geordend moeten worden. Ik had tamelijk veel
werk om, na een paar weken niet naar het Excelbestand gekeken te hebben, alles weer op een rijtje
te krijgen.
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Figuur 5: Resultaat – langzame, makkelijke opslag.
z0 = 1,0m, a0 = 27◦, v0 = 13,5m s−1, f0 = −100Hz

Tijdens een eerdere studie had ik vakken klassieke mechanica en numerieke wiskunde gevolgd,
en alhoewel veel weggezakt is, was voor mij de stof van dit vak vaak herhaling op een eenvoudig
niveau. Voor mezelf heb ik tijdens het evalueren van hogere orde benaderingen wel veel geleerd over
Runge-Kutta en Linear Multistep Methods, en de theorie van het Magnuseffect was nieuw voor
mij. Het uitzoeken van de kenmerken van dat laatste en van de gerelateerde vloeistofmechanica
was interessant. Jammer dat het (waarschijnlijk) zo’n kleine rol speelt in squash.

Dit was heel veel extra werk, maar vond ik wel zeer leuk en nuttig om te doen: ik heb geleerd met
LATEX een verslag te maken. Plaatsing van figuren en tabellen kan nog beter.

Dit verslag is uiteindelijk veel langer en uitgebreider geworden dan waarschijnlijk de bedoeling
was. Het was lastig voor mij om de doelpalen niet steeds te verschuiven naarmate ik er meer tijd
en moeite instopte en het resultaat, mijns inziens, beter werd. Het kan altijd mooier maar soms
moet het werkend en af.

7 Evaluatie

Ik vind het vak qualitate qua zeer leuk. De stof was voor mij wel op basaal niveau, dus ik ben
niet bij veel lessen geweest. Over het lesgeven van de docent kan ik dan ook moeilijk wat zeggen.
Misschien dan dit: een betere lesvoorbereiding op sommige gotchas is nuttig. Het uitvinden daarvan
voor het bord kost soms wat tijd en maakt dat men de aandacht verliest.

Wat het vak een enorme boost zou geven, denk ik, is het gebruik van Python in plaats van Excel.
Maar misschien wordt dat in het eerste jaar wat veel, naast de cursus programmeren in C.
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Figuur 6: Resultaat — langzame, moeilijke opslag.
z0 = 0,8m, a0 = 35◦, v0 = 17m s−1, f0 = 0Hz

Figuur 7: Resultaat — snelle, moeilijke opslag.
z0 = 1,2m, a0 = 10◦, v0 = 29m s−1, f0 = 100Hz
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