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2.korte inleiding

Dit verslag beschrijft het onderzoek dat wij hebben gedaan naar de temperatuur in Genk 
(Limburg) van de afgelopen 2 jaren. De bedoeling van ons onderzoek was om m.b.v. een 
puntenwolk de evolutie van de temperatuur te vinden, later met behulp van ICT de best 
passende functie te bepalen waarvan de grafiek die evolutie benadert, en aan de hand van het 
gevonden functievoorschrift eventuele voorspellingen doen over de temperatuur. Ook hebben 
we hiermee enkele temperaturen uit het verleden kunnen berekenen. Het bekomen resultaat 
van deze berekeningen hebben we vergeleken met de waargenomen temperatuur om zo de 
grootte van de aanwezige afwijkingen (tussen de evolutie van de puntenwolk en de functie) 
waar te nemen. Door de grootte van deze afwijking te weten konden we een foutmarge 
opstellen dat ook betrekking heeft op voorspelde temperaturen.

3.Verslag van het onderzoek 

De onderzoeksopdracht die we kregen luidde als volgt: 
“Stel een functievoorschrift op om de temperatuur te voorspellen in Genk op een bepaalde dag van 
het jaar. Jullie stellen het functievoorschrift op aan de hand van de temperaturen in Genk van de 
afgelopen 2 jaren.” (Onderzoeksopdracht, 2019)

In de opdracht staat duidelijk dat we als gegevens de temperaturen van Genk van de afgelopen jaren 
moeten gebruiken. Dus hebben we naar meerdere websites mails gestuurd en zijn we bij het stadhuis 
langs gegaan om te vragen of zij in het bezit zijn van een weerarchief voor Genk. Uiteindelijk hebben 
we na heel wat heen en weer gemaild de nodige gegevens toegestuurd gekregen van Meteoblue.com. 
Van hun ontvingen we (in een Excel document) temperatuurmetingen/gegevens van 1 januari 2015 tot 
17 maart 2019 voor ieder uur van iedere dag gedurende deze hele periode (+/-37 000 metingen.

Ons doel met deze gegevens was om de gemiddelde dagtemperatuur te berekenen voor iedere 1ste en 
15de dag van de maand, en dit voor alle maanden van de jaren 2016 tot 2018. Dit komt overeen met 72 
metingen. Zie bijlage 1

De berekening die we uitvoerden om die gemiddelde dagtemperatuur van een dag te vinden was:

∑metingen vanieder uurvande dag

24
  Deze formule hebben we afgeleid uit de algemene formule voor 

het berekenen van een gemiddelde nl. 
som van waarnemingsgetallen
aantal waarneminggetallen



Ons volgend doel was om deze gegevens om te zetten in een Puntenwolk om zo de evolutie van de 
temperatuur in Genk te vinden. Dit deden we met het ICT-programma Geogebra.

De oneven-natuurlijke getallen op de X-as staan voor de 1e van de maand met als x=1 komt overeen 
met 1/01/2016. Bij ieder oneven natuurlijk getal zal de tijd dus ook een maand verder zijn 

De even-natuurlijke getallen op de x-as staan voor de 15e dag van de maand X=2 komt overeen met 
15/01/2016
 
Om de maand te weten van een natuurlijk getal op de x-as:

 voor oneven getallen geldt de vergelijking:
onevengetal−2⋇ α=1met α ∈ N  
 en α+1=maand vanhet jaar  (met 1=januari, 2=februari, 3=maart,… en na december gaan 
we terug naar januari m.a.w. 13=januari, 14=februari,…)

 voor even getallen geldt dat de maand van het even getal overeenkomt met de maand van 
het eerst daarvoor bestaand oneven getal.

Ook geldt het volgende: ∀ a ,b ,c∈ Xena ,b , c∈ R :
1≤ a<25 ena∈ jaar2016
25≤b<49enb∈ jaar2017
49≤ c<73en c∈ jaar 2018

De getallen op de y-as geven de temperatuur aan van die dag.



Om de temperatuurevolutie die de puntenwolk aantoont te verduidelijken hebben we van de 
bekomen puntenwolk een grafiek gemaakt. Dit deden we door de punten met elkaar te verbinden. 

Als we de puntenwolk gaan bekijken zien we dat ze een sinusoïde volgt, dit wil zeggen dat we een 
sinusfunctie zullen moeten gaan bepalen. Aan de hand van deze observatie stelden we een plan op om
het functievoorschrift te bepalen.

Plan:
Herbekijken hoe dat een sinusfunctie er ook alweer uitzag, en hoe dat het algemene vorm van een 
sinusfunctievoorschrift er uitzag. Vervolgens zullen we alle onbekenden die zich in het algmeen 
voorschrift bevinden bepalen, aan de hand van methodes die we in het 1ste trimester geleerd hebben. 

Uitvoering van het plan:
Door het raadplegen van de handboek ‘leerboek reële functies precalculus’, konden we herbekijken 
hoe dat een sinusfunctie er ook alweer uitzag, en hoe dat het algemeen functievoorschrift er ook 
alweer uitzag. Ook kregen we de nodige informatie mee over de onbekenden die in het voorschrift 
zitten. 
Een algemene sinusfunctie is een reële functie van de vorm f (x )=a∗sin [b ( x−c )]+d
met a,b,c,d ϵR en a,b > 0

Betekenissen van de onbekenden in de formule:
a = amplitude = de maximale uitwijking ten opzichte van de evenwichtlijn

periode = 
2 π
b

 

c = x-waarde van het coördinaat dat de stijgende doorgang met de evenwichtlijn heeft.
d = vergelijking van de evenwichtlijn.

Onze berekeningen om de onbekenden te bepalen met de gegevens uit de puntenwolk.
1) Het bepalen van d:

We hebben d bepaald door gebruik te maken van de algemene formule voor het bepalen van 

de evenwichtslijn(d) nl.:
maximaley−waarde – minimaley−waarde

2
.

Toegepast op onze gegevens krijgen we: 
21.67−1.14

2
 = 10.27



2) Bepalen van a
Algemene formule voor het berekennen van a:
 maximale /minimale y−waarde aanwezig∈1 periode− y−waarde van de evenwichtlijn

Toegepast op onze gegevens:

Er is een maximum in het punt (18;21.67) en de vergelijking van de evenwichlijn is y=10.27
We krijgen dus: 
21.67  -  1.27=11.4

3) Bepalen van b

Formule: periode =
2 π
b

   b=
2π

periode

Toegepast op onze gegevens:

De grootte van onze periode is 24. Dit vullen we in in de formule:

b = 
2 π
24

= 0.26

4) Dankzij het ICT-programma geogebra hebben we c kunnen bepalen. We hebben gekeken naar 
hoeveel de grafiek zou moeten opschuiven volgend de richting van de x-as om een zo 
nauwkeurig mogelijk resultaat te bekomen. Dit bleken 8.1 eenheden naar rechts te zijn. 
M.a.w. c = 8.1

We vullen al onze uitkomsten in in het algememe sinusfunctievoorschrift:

a∗sin [b (x−c )]+d   11.4∗sin [0.26 (x−8.1) ]+10.27

De sinusfunctie die bij die formule hoort ziet er als volgt uit:

 



Als we deze functie over de puntenwolk laten lopen ziet het er als volgt uit:

Nu gaan we om enkele willekeurige temperaturen berekenen uit het verleden door gebruik te 
maken van ons functievoorschrift (door voor x een dag uit het verleden in te vullen.) Door deze 
resultaten te vergelijken met de werkelijke temperatuur van die dag kunnen we een foutmarge 
opstellen voor temperaturen die we willen woorspellen voor de toekomst. Een foutmarge 
kunnen we berekenen door het verschil tussen de werkelijke en de berekende temperatuur te 
berekenen. Het grootste gevonden verschil tussen de berekende en werkelijke temperatuur is 
de grootst mogelijke afwijking die er kan zijn, voor voorspellingen, tussen de voorspelde 
temperatuur en de werkelijke temperatuur.

DAG (X) Berekende temperatuur Werkelijke temperatuur verschil

5 2.02 2.87 0.76

17 18.69 18.21 0.48

29 1.68 6.36 4.68

41 19.02 15.7 3.32

54 3.49 8.12 4.63

69 8.88 9.81 0.93

Zoals we in de kader kunnen zien is het het grootste verschil dat er aanwezig is (bij deze 6 
willekeurige datums) ongeveer 5. Daarom stellen wij een foutmarge van 5 graden op voor met- ons-
voorschrift-voorspelde temperaturen.



4.Besluit
We concluderen dat we m.b.v. een puntenwolk we de evolutie van de temperatuur hebben gevonden, 
later met behulp van ICT hebben we de best passende functie (11.4∗sin [0.26 (x−8.1) ]+10.27) 
bepaald. De grafiek hiervan benadert die evolutie en aan de hand van het gevonden functievoorschrift
hebben we voorspellingen gemaakt over de temperatuur. Ook hebben we hiermee enkele 
temperaturen uit het verleden berekent. Het bekomen resultaat van deze berekeningen hebben we 
vergeleken met de waargenomen temperatuur en zo hebben we de grootte van de aanwezige 
afwijkingen (tussen de evolutie van de puntenwolk en de functie) waargenomen. Door de grootte van 
deze afwijking te weten hebben we een foutmarge opgestelt dat ook betrekking heeft op onze 
voorspelde temperaturen. Maar ook indien je deze marge meerekent kan de daadwerkelijke 
temperstuur verschillen doordat het weer onvoorspelbaar en onregelmatig kan zijn (daarentegen is 
een sinus per definitie regelmatig) en er nog andere factoren voorkomen zoals bv. de opwarming van 
de aarde en dergelijken.
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6.het logboek

Datum Wie? Hoelang? Wat? ...

26/02/2019 Hele groep

1 lesuur

uitleg over 
onderzoeksopdracht + 
groepsindeling + toewijzing 
van de onderzoeksopdracht

27/02/2019 Hele groep

1 lesuur

klassikale bespreking van de 
onderzoeksopdracht in groep 
( probleemverkenner) + 
verzamelen, ordenen en 
bewerken van informatie + 
opstellen bronnenlijst + 
updaten logboek

15/03/2019 Hele groep

1 lesuur

Opstellen van een 
onderzoeksplan + tijdsindeling 
van het onderzoeksproces + 
updaten logboek

18/03/2019 Hele groep Ontvangst info van Meteoblue 
via mail

exel document: alles 
temperaturen van Genk 
(1/01/2017 tot 13/03/2019)

24/03/2019 Vladimir & Bernard Gemiddelde dagtemperaturen 
berekenen voor 1/1/2015 tot 
31/12/2016 

24/03/2019 Lila & Mirte Gemiddelde dagtemperaturen 
berekenen vanaf 1/1/2017 tot 
31/12/2018 

28/03/2019 Hele groep

1 lesuur

Verder uitwerken van de 
onderzoeksopdracht + updaten
logboek

29/03/2019 Hele groep

1 lesuur

Afwerken van de 
onderzoeksopdracht + 
rapportering van de 
onderzoeksresultaten + 
updaten logboek

17/04/2019 Mirte Gegeven omzetten in een tabel 



2 uur en met deze gegevens een 
puntenwolk vormen + Functie 
en functievoorschrift vinden 
die het beste aansluit bij onze 
puntenwolk 

21/04/2019 Mirte

5uur

Uitzoeken hoe een 
wetenschappelijk verslag er uit 
moet zien. Vormgegeven aan 
het voorblad, inhoudsopgave 
vormen, korte inleiding 
schrijven en het eerste deel van
het verslag van het onderzoek 
schrijven.

22/04/2019 Lila

2 uur

Updaten logboek + bibliografie
maken + voorblad verder 
vormen naar de gevraagde 
normen.

22/04/2019 Mirte

1.5u

Verder uitschrijven van het 
wetenschappelijke gedeelte van
het verslag.

24/04/2019 Mirte & Lila

6u

Verder uitschrijven en 
afwerken van het 
wetenschappelijk gedeelte 
(met o.a. juiste ‘legende’ van de
assen bepalen) van het verslag. 
En logboek verder aanvullen.

24/04/2019 Mirte 

2.5u

Afwerken verslag: aanvullen 
met informatie, bijlages 
bijvoegen en structuur van het 
verslag verbeteren. + updaten 
logboek

24/04/2019 Vladimir & Bernard

2u

Besluit/conclusie vormen van 
ons verslag + updaten 
logboek+ puntjes op de i 
zetten.



7.bijlagen

Bijlage 1


