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Mathematiseren met functies    
 
 

Extra1:    Pijnstillers in het bloed 
Ibuprofen is een pijnstillend middel. 
Om het aantal mg (m) van het middel in de bloedsomloop te 
schatten, t uren nadat 400 mg van de medicatie werd 
ingenomen, gebruiken we het verband:  

 

m(t) = 0,5t4 + 3,45t3 – 96,65t2 + 347,7t 
 
Wanneer is de aanwezigheid van het middel in het bloed maximaal ? 
In welk tijdsinterval van 1 uur is de toename het sterkst? 

 
Plot met de grafische rekenmachine de grafiek van deze functie. 
 

Als we na het ingeven van de functie ZOOM en vervolgens 6:ZStandard drukken, dan 
krijgen we niet bijster veel te zien. 
We kunnen meer te zien krijgen door bijvoorbeeld y ∈⎡ ⎤⎣ ⎦. . . , . . . . 
 
Maar zien we nu alles wat essentieel is aan de functie? 
 
Wat gebeurt er met m(t) al t heel kleine waarden aanneemt ( )t → −∞ ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pas het grafische venster aan zodat dit zichtbaar wordt. 
 

  en x ∈⎡ ⎤⎣ ⎦. . . , . . . y ∈⎡ ⎤⎣ ⎦. . . , . . .  
 
Bepaal grafisch de nulwaarden van deze functie. 
 

In het hierboven afgeleide venster kunnen we zonder probleem twee nulwaarden 
lokaliseren. Welke? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Schrijven we met deze nulwaarden een ontbinding op in factoren 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat kunnen we zeggen over de kwadratische term uit deze ontbinding? Hoeveel 
nulwaarden heeft deze? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• 
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Kun je de nulwaarden van de kwadratische term situeren op het beschikbare 
grafische beeld? 
 
Met TRACE  6   ENTER  zien we dat 6 een nulwaarde is. Is dit een dubbel nulpunt?  
 
We kunnen dit ook grafisch zichtbaar maken  door met ZOOM  1:ZBox inzoomen op 
dit gebied.      Wat is naast 6 die andere nulwaarde? ………………………………………… 

 
Na het bovenstaande mag duidelijk zijn dat kijken in de wiskunde zonder te 
weten waar te kijken soms een tijdrovende en vooral lucratieve bezigheid is. 
 
Tot zover de wiskundige functie. Niet alles van deze functie is voor het probleem 
bruikbaar. 
 

Tot welk praktisch domein moeten we de tijd t beperken?    ………………… 
 

• 

• 

• 

• 

Plot opnieuw de grafiek van m, maar dan beperkt tot het praktisch domein, en los de 
volgende vragen grafisch op:  
 
Na hoeveel uur is het aantal mg ibuprofen in het bloed maximaal?   
Bepaal dit aantal mg. 
 
In welk tijdsinterval van 1 uur heb je de sterkste toename (afname) ? 
 
We kunnen deze toenames (afname) met de TI83 ook in lijsten zichtbaar maken. 
 
 
Voor welke x-waarde is de ogenblikkelijke toename het grootst?                    
……………………… 
Hoe kunnen we dit visueel vaststellen?      ……………………………………………………………………… 
Kun je er ook de x-waarde uithalen waar de ogenblikkelijke afname het grootst is? 
………… 
Hoe kunnen we dit visueel vaststellen?      ……………………………………………………………………… 
 
Als we naar de functie zelf terugkijken dan heeft een van de punten ( x0, f(x0))  een 
speciale betekenis.  Hoe noemen we zo’n punt. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Waarom heeft het andere punt die betekenis niet? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ook dit kunnen we dit visueel maken door de tweede afgeleide te laten tekenen. 
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We kunnen zelfs de nulwaarde van de tweede afgeleide laten berekenen. Vergelijk 

deze waarde met hetgeen algebraïsch gevonden wordt. 

 

Als we in het scherm waar de functie zelf getekend is vragen om de raaklijn te 

tekenen in dat punt( DRAW   5:Tangent(      4.2073087   ENTER ), dan zien we aan 

de vergelijking daarvan duidelijk hoeveel die grootste ogenblikkelijke afname 

bedraagt. 

 

Extra2:        Het draadprobleem 
 

 

 

Een draad met lengte l wordt in twee 
stukken geknipt om een cirkel en een 
vierkant mee te vormen. 
 
Hoe moeten we de draad knippen 
zodat de gezamenlijke oppervlakte 
van de twee vormen maximaal zou 
zijn? 

 
Oplossing 
 
De som van de omtrekken van onze twee vormen is gelijk aan de totale draadlengte:     
         
           +=l 2 r 4xπ  
 
Dit laat ons toe de straal van de cirkel uit te drukken in functie van de zijde van het 
vierkant en de totale draadlengte: 
 

         −
=r l 4x

2π
  ( 1 ) 

Bemerk dat het domein voor x, de zijde van het vierkant beperkt is: ≤ ≤
l0 x
4
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De te maximaliseren oppervlakte :  ( ) = +2A x r xπ 2  kunnen we met behulp van ( 1 ) 
herschrijven tot een functie van x 

          

( ) −⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

2
2l 4xA x x

2
π

π

π − +
⋅

2 2

2
16x 8lx l

4π
+

− + +
=

2

2 2

x

16x 8lx l 4 x
4

π
π

2

 

 
Om het extremum van de functie A te vinden bereken we de afgeleide van de functie 
 

( ) = − +32x 8l 8A' x x
4

π
π

 

De nulwaarde van deze afgeleide is gelijk aan =
+ +

8l l
32 8 4π π

 

 
Uit het tekenverloop van de afgeleide kunnen we het verloop van de functie afleiden. 
Vergeet hier ook geen rekening te houden met het praktische domein van de functie. 
 

x  0  
+
l

4 π
  

l
4

      

A’(x)  - - 0 + +      

A    min        
 
Met de afgeleide vinden we dat de kromme daalt een absoluut minimum bereikt en 
vervolgens terug stijgt. 
Dit houdt in dat het absoluut maximum van onze functie bereikt moet worden inin van de 
functie 

nu is ( ) ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 2lA 0 el l
4 6

n is A
4 1π

=  

vermits ( )< ⇒ ⇒> ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

> ⎛1 14 16 A 0
4 16

lA
4

π
π

 

 
Dus wordt het absoluut maximum van de oppervlaktefunctie : bereikt voor x = 0. 
 
Dit betekent dat de oppervlakte maximaal wordt als de volledige draad gebruikt 
wordt om een cirkel mee te maken.  
 
Meetkundig betekent dit dat een cirkel de meest efficiëntie manier is om een 
lineaire maat om te zetten in een oppervlakte. 
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Extra 3: Kapitaalsverdubbeling 
In een Vlaams tijdschrift verscheen volgende uitspraak: “Het aantal jaren dat nodig is 

om een bedrag tegen een gegeven reële rentevoet te verdubbelen is 72 gedeeld door 

de rentevoet” 

Houdt deze uitspraak wel steek? 

 
 

Tijd om een kapitaal te verdubbelen

72jaar

36 jaar

24 jaar

18 jaar

14,4 jaar

12 jaar

10,2 jaar

9 jaar

8 jaar

7,2 jaar

0 10 20 30 40 50 60 70 8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0
verdubbelingsper iode

 

 

Wie iets afweet van financiële algebra weet dat in een systeem van samengestelde 

intrest het eindkapitaal ( ) bepaald wordt uit het beginkapitaal k door de formule    nk

( )nnk k i= ⋅ +1 , bij een rentevoet i, 

( )

( )

nkapitaal verdubbel

1 2
log2

log

n

1

e k 2⇔ = ⋅

⋅ + =⇔

=
+

⇔

⋅nk i

n

k
k

i

 

Stellen we het percent p (i=p/100) voor door x, dan beantwoordt de tijd, nodig om een 

kapitaal te verdubbelen, aan het functievoorschrift ( ) log2

log 1
100

⎛ ⎞+ ⎟
⎠

=
⎜
⎝

xf x . 

Vergelijken we de grafiek van deze functie met deze van de functie g x
x

→
72:   uit de 

vuistregel, dan zien we dat ………………………………………………………………………………………. 
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We kunnen een beste benadering van de vorm 
x
k)x(g =   vinden als we met onze 

grafische rekenmachine  een powerregressie ( xbay ⋅= ) uitvoeren op een aantal koppels 

van ( ) log2

log 1
100

⎛ ⎞+ ⎟
⎠

=
⎜
⎝

xf x    

 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(x) 69,66 35,00 23,45 17,67 14,21 11,90 10,24 9,01 8,04 7,27 

      

Nemen we b gelijk aan -1 dan zou de vergelijking van de te verwachten regressielijn   

y of y
x x

= =
. . . . . .  zijn. 

Hoelang zou het verdubbelen van het kapitaal duren als de rentevoet 3,5% is 

a) volgens de exacte functie     …………………………………… 

b) volgens de vuistregel van de krant  …………………………………… 

c) volgens onze gevonden vuistregel  …………………………………… 

Een reden waarom de mensen van de krant wellicht gekozen hebben voor een k = 72 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat zou een goede vuistregel zijn voor het verdrievoudigen van een kapitaal in functie 

van de rentevoet?       …………………………………… 

Wat zou een goede vuistregel zijn voor het vertienvoudigen van een kapitaal in functie 

van de rentevoet?       …………………………………… 
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Extra 4:  Landschapsprofiel                                Bron: Pienter Reële functies voor 5de jaar 
                                                                                                                                  Uitgeverij Van In 

 

Een gorges (of canyon) is een diepe 
insnijding van een rivier in een 
kalkstenen plateau.                               
Een typisch kenmerk van het 
landschap in de buurt van zo’n gorges 
is dan ook een zacht glooiende helling 
die leidt naar de top van het plateau, 
gevolgd door een steile en diepe 
ravijn, zoals op de foto van de gorges 
du Tarn hiernaast te zien is. 
 

 
Van een bepaalde gorges in Frankrijk hebben wetenschappers uitgevist dat de dwarse 

doorsnede van het landschap benaderd wordt door de functie 2
30

4
xy

x
−

=
+

.  

Hierbij is x de horizontale afstand tot de oever van de rivier in honderden meters   
(x < 0: bijvoorbeeld x = - 3 betekent een horizontale afstand van 300 m tot de oever)  
en y is de hoogte van het landschap t.o.v. de rivier, in honderden meters. 

 

 
 

Bereken Df(x) en geef antwoord op de volgende vragen: 

( )
( ) [ ] ( )

( )

( )

−

−⎛ ⎞ =⎜ ⎟+⎝

⎡ ⎤+ − − − +⎣ ⎦
+

−
=

+

⎠
=

2 x30
2 2

2 22

2

22

x 4 D 30 x 30 x D x 4
x 4

30 x 12

30 xD
x

x

4
x

0
4

Df
i i
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o Bereken het stijgingspercentage van de helling op een (horizontale) afstand van 500 

m tot de oever:vermits zowel x en y waarden in werkelijkheid veelvouden van honderd 
meter zijn kunnen we hier de waarde van een afgeleide rechtstreeks interpreteren  

( )′ − = ≈ ⇒
630f 5 0 ,75 stijgingspercentage  van 75%
841

 

o Bereken het gemiddeld stijgingspercentage van de helling tussen het punt op 900 m 
en het punt op 300 m van de oever: 

⎛ ⎞− ⎜ ⎟− − − ⎝ ⎠= = ≈ =
− + −

54 90
f ( 9 ) f ( 3 ) 13817 13 0 ,62 62%

9 3 6 221
 

 
Vooraleer je de volgende vragen oplost, herhaal je best nog eens de eigenschappen i.v.m. 
verloop van functies die we gezien hebben in de analyse. 
 
Op welk punt bereikt de helling zijn hoogste punt? Hoe hoog is dat dan?  
 
Algebraïsche oplossing:  
 De nulwaarden van Df zijn –2 en 2. 

x   -2   0 2   

Df(x)  + 0 -  -  0   

f   max.                 

Grafische oplossing met TI83:  

 
 kust bereikt de helling een maximale hoogte van 750 meter 

 
 
  
 
 

o Op welke plaats van de helling is het stijgingspercentage het hoogst? 
Algebraïsche oplossing: berekening tweede afgeleide, tekenverloop en interpretatie 

2
2

2 3
60 (12 )( )

( 4)
: 0, 12,( 12)

−
=

+

−

x xD f x
x

nulwaarden
 

In elke nulwaarde verandert D2f van teken, zodat f een buigpunt bezit in de 
punten met respectievelijke x-coördinaat 12 en 0−  
In 12 3,464− ≈ −  maakt de grafiek een overgang van hol naar bol, zodat in 
dat punt de maximale stijgingsgraad wordt bereikt. Dit is dus op 346,4 meter 
van de oever. 
Het stijgingspercentage is daar '( 12) 0,9375 93,75%− ≈ =f  
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Oplossing met de grafische rekenmachine: 
hiervoor laten we de grafische rekenmachine de afgeleide functie tekenen en 
zoeken daar naar het maximum 
op 346,4 meter van de oever hebben we een stijgingspercentage van 93,75%  

 

           
 
Wat gebeurt er met dit maximale stijgingspercentage als de eenheid op de x-as 
staat voor 100m en die op de y-as voor 10m? 
 
 
 
 

 
o Op welke plaats van de helling is het dalingspercentage het hoogst? 

 
Algebraïsche oplossing 

 
Een analoge redenering als bij de vorige vraag leidt tot een maximale 
dalingsgraad in het punt met x-coördinaat 0, dit is dus op de oever zelf. 
Het dalingspercentage is er f’(0) = -7,5 = 750% daling. 
 
Oplossing met de grafische rekenmachine: 
hiervoor laten we de grafische rekenmachine de afgeleide functie tekenen en 
zoeken daar naar het minimum 
aan de kust hebben we een maximaal dalingspercentage van 750% 
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Extra 5:       De Scheldereis van het boorplatform Yatzy 

Bron: Pienter  Goniometrische functies voor de 3de graad 
         Uitgeverij Van In 

 

 
Het exploratieboorplatform Yatzy werd gebouwd door 
de Boelwerf in Temse en is speciaal ontworpen om 
onderzeese aardolielagen te verkennen. Op 11 januari 
1989 maakte dit 100 meter hoge gevaarte een eerste 
tocht op een mistige schelde, met bestemming 
Rotterdam. Rond 13u30 ontmoette de Yatzy zijn 
eers e hindernis: een hoogspanningskabel dwars over 
de Schelde. De boelwerfingenieurs hadden aan de 
voorbereiding van deze doorvaart een stevige kluif. 
Het wiskundige deel van hun analyse wordt hier nog 
eens overgedaan, weliswaar in sterk vereenvoudigde 
vorm. 

t

 
De vraag waar het hier om draait is of de Yatzy onder de kabel kan en zo ja, met welke 
marges. 
De afmetingen en diepgang van de Yatzy : 
 
Achteraan de tekst vind je 
alle gegevens betreffende 
dit boorplatform. Wat ons 
hier vooral interesseert 
zijn de maximale breedte, 
het onderwatergedeelte, 
de totale hoogte en de vei-
ligheidsmarges . 
Deze werden samengevat 
in nevenstaande figuur.  
 
(de omzetting van foot naar 
meter, voor de gegevens uit de 
technische fiche,  gebeurde met 
het verband 1 foot = 0,30408 
meter) 
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In bovenstaande figuur zien we de dwarsdoorsnede van de Schelde onder de kabel.  
Horizontaal zijn de afstanden uitgedrukt in meter en is x = 0 voor de pyloon op de 
linkeroever. Verticaal zijn de hoogtes en dieptes weergegeven in meter ten opzichte van 
het plaatselijk gemiddeld laaglaagwaterspring.  
 

Het profiel van de Schelde is getekend 
aan de hand van de dieptekaart van de 
Schelde. 
De kabel tekenen we aan de hand van de 
metingen waarvan de precieze resultaten 
hiernaast te zien zijn. 
 

 
Uit dit profiel kunnen we reeds een aantal zaken afleiden: 
• het probleem voor de doortocht van de Yatzy situeert zich bovenaan bij de kabel 
• als de Yatzy kan passeren dan is het langs de linkeroever ( bijvoorbeeld bij x = 180 ). 

o de Schelde is daar voldoende diep 
o de elektriciteitskabels bieden er de grootste doorvaarthoogte 

• omdat het probleem bovenaan zit kiezen we als tijdstip voor de doorvaart best voor 
laagwater bij springtij 

 laagwater hoogwater periode 

gemiddeld springtij 0,25m 6,00m 12u10 

gemiddeld tij 0,46m 5,60m 12u15 

gemiddeld doodtij 0,74m 5,09m 12u40 



Mathematiseren met functies    
Een model voor de kabel 
 
Een vrij opgehangen, homogene kabel heeft, zo leert de natuurkunde, de vorm van een 

kettinglijn; de grafiek van een functie met voorschrift 
−+

=
x xe ey

2
.  

Omdat we slechts een klein stukje rond de top van de kettinglijn nodig hebben, kunnen 
we de vorm van de kabel goed benaderen door een parabool. 
 

 Stel het functievoorschrift op voor deze parabool 
 
als we naar de kabelafmetingen op de figuur kijken dan kunnen we een 
kwadratische regressie uitvoeren op de punten 
 x f(x)  
 0 140,18  
 422,92 79,80  
 772,99 121,08  

 
de vergelijking van de parabool: 4 20,3355 10 x 0,2838x 140,18y −⋅ − +=  
 

 Hoe hoog hangt de kabel op het punt waar we de Yatzy onder de kabel door wensen 
te laten gaan? 
………… 
 

 Kan de Yatzy op die plaats onder de kabel door bij 
 

• laagwater springtij   ……………………………………………………………………… 
• hoogwater springtij  ……………………………………………………………………… 

 
De horizontale speling 
 

Scheepvaartdeskundigen beschreven het boorplatform als “een onhandelbare 
wastobbe”. Een dergelijk gevaarte via sleepboten op een vooraf bepaalde plaats trekken 
is beslist geen sinecure. Daarom is het zeker zinvol om ook de speling in de breedte te 
bereken. 
 

Hoe ver mag de Yatzy zich van de steiger verwijderen? 
 Zou je hier spreken van een eerder grote of eerder kleine marge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vermits de Yatzy bij hoogtij niet meer onder de kabel door kan is het interessant te 
weten wat de invloed van de getijdenwerking juist is en dus te bepalen hoeveel tijd er is 
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om de Yatzy doorheen de hindernis te loodsen. Hiervoor moeten we beroep doen op de 
goniometrische functies. 
 
Hoeveel tijd heeft de Yatzy 
 
De dag van de geplande doorvaart was op die plaats laag water voorzien om precies 
13u24’. Wegens dichte mist kon men de Yatzy niet op dit exacte tijdstip onder de kabel 
doorloodsen. Voor de scheepsleiding was het dus van groot belang te weten in welk 
tijdsinterval de doorvaart kon doorgaan. Hiervoor moest men een model opstellen van de 
getijden.  
Dat model gaan we hier reconstrueren voor het eenvoudige geval van gemiddeld 
springtij. Dit kan met een algemene sinusfunctie: ( )= ⋅ ⋅ − +⎡ ⎤⎣ ⎦h(t) a sin b t c d  waarbij h de 
waterhoogte in meter en t de tijd in uur voorstelt.  
Gegeven          laag water op 13u24’ 

 laagwater hoogwater periode 

gemiddeld springtij 0,25m 6,00m 12u10 

Gevraagd  
 

De algemene sinusfunctie die voldoet aan de gegevens 
 
Oplossing 
 

Algebraïsch 
 

 

o 
( )6 0,25 2 8a , 75

2
−

= =  

o 

10 7312
6

2

1
b 0

b

6
2
73

+ =

⇒ =
π

π
=

 

o 
73 197313,40
24 0

c
12

= + =  

o 0,25 2,875d 3,125= + =  

 

( )
( )

12 19732,875 sin x 3.125
73 120

2,875 sin 0,5164x 8,4909 3,125
2,875 sin 0,5164x 2,2077 3,125

y π⎡ ⎤⎛ ⎞⋅ − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
≈ ⋅ − +

≈ ⋅ − +

=
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Vergelijking via regressie met de TI83 
 

Wil je met de rekenmachine aan regressie doen dan vermeld de handleiding bij gebruik 
van het regressiemodel y=a.sin(bx+c)+d: 

o het resultaat van Sinreg wordt steeds uitgedrukt in radialen ongeacht de gekozen 
instelling voor de modus 

o er moeten minstens 4 punten worden opgegeven 
o per periode moeten tenminste twee punten gegeven zijn 
o een giswaarde voor de periode is niet noodzakelijk maar aan te raden 

 

We gaan dus als volgt te werk: 
 

o we voeren in twee lijsten een viertal 
punten van de getijdenfunctie in  

 
 
 

  
 

o we geven het regressiecommando in   
o we bekijken het resultaat van de regressie 

                    
 

( )2,875 sin 0,5164x 2,2077 , 5y 3 12⋅ − +=  
 
Tellen we bij deze functie de hoogte van Yatzy ( 92,97m) en de veiligheidsmarge 
(3,80m) op, dan moeten we dus kijken hoelang, beginnende vanaf 13,40u de hoogte 
kleiner blijft dan de 99,90m die het paraboolmodel ons toelaat. 
Bepaal grafisch de oplossing. 
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Technische fiche 
Name: Ocean Yatzy  
Rig Type: DP Semisubmersible  
Rig Design: DYVI Albatross Super Yatzy  
Year Built: 1989  
Yard Built: Boelwerf, Belgium  
Class: DNV  
Registry : Panama  
Water Depth - Ft: 3,300  
Drilling Depth - Ft: 20,000  
Quarters: 96  
Dimensions: 259' x 197' x 106' 
Helideck: 83' diameter octagonal for S-61  
Drilling Draft: 70'  
Variable Deckload - Operating: 3,020 tons 
Variable Deckload - Transit: 2,700 tons  
Operating Displacement: 25,562 LT  
Bulk Mud & Cement: 20,480 cu. ft.  
Liquid Mud: 3,009 bbls.  
Fuel Oil: 14,932 bbls.  
Drill Water: 6,064 bbls.  
Potable Water: 2,717 bbls.  
Sack Storage: 5,000 sacks  
Drawworks: Wirth GH 3000E w/1-1/2" drill line  
Derrick: Maritime Hydraulics 40' x 40' x 158' (lifting height), 1.3 million lb. static hook 
load  
Top Drive: Maritime Hydraulics DDM-650  
Pipe Handling System: Maritime Hydraulics 3-arm racking system and Iron Roughneck  
Rotary: Wirth 49½"  
Mud Pumps: (2) Wirth TPK 1600  
Main Engines: (9) CMI V 16240  
Annular BOP: (2) Shaffer 16-3/4" 5M  
Ram BOP: (2) Cameron "U-II" (double) 16-3/4" 10M  
Riser: Vetco 18-5/8" MR6-C  
Riser Tensioning: 960 kips  
Solids Control: (3) Thule VSM 100  
Cranes: (2) Liebherr w/40 meter booms  
Mooring System: N/A  
Dynamic Positioning: Kongsberg 503, fully redundant DP Class 3 - DNV 
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EXTRA 6: BEELDCORRECTIE 
 
Stel even dat we nog in het stenen computertijdperk leven en alleen met grijstinten 
werken. 
 

 

Om de kleuren zwart en wit voor te stellen volstaan de getallen 0 
(zwart) en 1 (wit). 

 

 

Voor een voorstelling van zwart, donkergrijs, lichtgrijs en wit hebben 
we al 4 getallen nodig  

 

 
256 grijstinten volstaat voor een naadloos beeld  

 
Wist u dat men voor beeldcorrectie met de computer gebruik maakt van machts-, 
exponentiële of logaritmische functies. In de uiteenzetting hieronder willen een tipje 
van de sluier lichten. Wie tot op het bot wil gaan neemt een kijkje op  
http://www.dai.ed.ac.uk/HIPR2/pntops.htm  
 

 

Logaritmische operator 

 

Met de logaritmische operator slaagt men erin duistere beelden te transformeren naar 
heldere beelden.       

                          
Om een beeld helderder te maken zal men niet alle pixels op eenzelfde mate mogen be-
handelen anders riskeert men wat eerst nog zichtbaar was opeens te helder geworden is 
om nog bruikbaar te zijn.  
We zoeken bijgevolg naar een transformatie die kleine helderheidswaarden vlug laat 
veranderen maar grote waarden traag laat veranderen. Een functie die aan dit profiel 
voldoet is de logaritmische functie.  
Noteren we het input-beeld P , het output-beeld Q dan zouden we ( ) ( )( )Q i, j c log P i, j= ⋅    

kunnen stellen maar dan heeft men heeft men geen beeldwaarde voor ………………… 
 

Daarom stellen we   ( ) ( )( )Q i, j c.log 1 P i, j= +    
 

Stellen we  R gelijk aan de waarde van de maximale magnitude van het input-beeld P, dan 

is voor een output-beeld Q= 255   zodat 
( )
255

l R
c

og 1
=

+
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Teken de logaritmische beeldfuncties voor R=250 en R=2,5. 
  
Beschrijf de verschillen in werking van deze beeldfuncties.  
 

Maken we voor R=250 (R=2,5) de verhouding ( )
( )

Q i, jhelderheid output
helderheid input P i, j

=  .  

 
 ( )P i, j  ( )Q i, j  

( )
( )

Q i, j
P i, j  

 

 25     (0,25)    
 50     (0,5)    
 75     (0,75)    
 100    ……    
 125    ……    
 150    ……    
 175    ……    
 200    ……    
 225    ……    
 250  (2,5)    
 
 

 

Exponentiële operator 

 
De exponentiële is een  anamorfose operator die gebruikt worden om, zoals bij de 
logaritmische transformatie, het dynamische bereik van een afbeelding aan te passen.  
In tegenstelling tot de logaritmische operator passen ze vooral de hoge intensiteit 
pixels aan.  

                            
Om een beeld aan te passen dat veel te helder is moeten we de minder heldere zoveel 
mogelijk ongewijzigd laten terwijl de heldere sterk moeten wijzigen. Een functie die 
eerst traag toeneemt en daarna steeds sneller is bijvoorbeeld de exponentiële. 
De exponentiële beeldfunctie geeft uitdrukking aan puntproces waar de afbeel-
dingfunctie exponentieel is. Dit betekent dat elke pixelsterkte van de output beeld 
gelijk is aan een grondtal tot de macht de corresponderende pixelwaarde van het input 
beeld. De gebruikte basis hangt af van de gewenste compressiegraad van het dynamisch 
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bereik. Voor een display moet het beeld geschaald worden zo dat de maximale waarde 
255 is (rekening houdend met een 8-bit display).  
We kunnen het resulterende beeld geven door: 

( ) ( )( P i,jQ i, )j c. b 1= −            

 

als voor ( ) ( )P i, j 255 we  Q i,j 255 willen hebben is= =  c 255
255

b 1
=

−
 

 
hierin zijn P en Q het begin- en het eindbeeld, b de basis en c de schaalfactor. 
 
Geef het functievoorschrift voor een basis 10. 
 
Uit een computerfiguur leren we dat de exponentiële functie met basis 10 te snel stijgt 
om de zichtbaarheid van een normaal beeld aan te passen.  
 

f(x)=2.55*10^-253*(10^x-1)

50 100 150 200 250

50

100

150

200

250

x

y

  
Waarom kun je deze functie met de grafische rekenmachine niet laten tekenen?  
 
 
Over een klein bereik van inputwaarden heeft een exponentiële functie met een grote 
basis dezelfde vorm als een exponentiële functie met een groter bereik van 
inputwaarden maar een kleinere basis. Zodat we de helling van de afbeeldingfunctie 
kunnen controleren door: 
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• een schaalverlaging van de beeldrandvoorwaarde.  

 
f(x)=2.55*10^-253*(10^x-1)

255

50

100

150

200

250

x

y

 
 
• een gepaste basis bijvoorbeeld b=1,01 levert als functievoorschrift 

 
laat de grafische rekenmachine deze functie tekenen en vergelijk de grafiek over 
[0,255] met het bovenstaande beeld 

 
Over een klein bereik van inputwaarden heeft een exponentiële functie met een grote 
basis dezelfde vorm als een exponentiële functie met een groter bereik van 
inputwaarden maar een kleinere basis 
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Machtsverheffingoperator 
 
In het geval van een machtsverheffingoperator geldt de pixelsterkte van het input 
beeld als de basis van gegeven macht 
 

( ) ( )rQ i, j c P i, j= ⋅  gebruik je de volle Range (zodat ( )255,255  tot de beeldfunctie 
behoort), dan is   1 rc 255 −=
 
Als r>1 lijkt de machtsverheffing op de ……………………… operator in die zin dat het de 
bandbreedte van de hoge intensiteiten laat toenemen ten koste van de lage pixels 
 
Als r<1 zal het proces echter ……………… waarden veranderen terwijl de bandbreedte van 
de ……………… intensiteitwaarden verminderd. 
 
Teken beeldfuncties voor r = ½ , 2, 6 
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