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Na de maaltijd begaf heer Bommel zich naar buiten om rustig na te kunnen denken 
in de stilte der natuur. Peinzende bereikte de bezige zakenman het donkere bomen
bos en daar viel zijn blik op een klein ventje, dat somber over een plant ge
bogen stond. "Goede avond", sprak hij minzaam. "Wil het gewas niet rijzen? Ach 
ja, soms denkt men wel eens, dat men als bovenbaas alleen staat met moeilijk
heden. Maar dan is het troostrijk om op te merken, dat een eenvoudige landman 
zijn zorgen heeft". 

"Ik ben geen eenvoudige landman", zei het mannetje bits. " Ik ben Pee Pastinakel 
en ik hoor de planten groeien". 11Wat aardig", hernam heer Ollie, een weinig uit 
het veld geslagen. "Is dat een mooi geluid". 11Dat hangt er vanaf", zei Pasti
nakel. "Dit is een boze zomer. Ik hoor bijna niets. Alleen het geweeklaag der 
ponenten11

• Heer Bommel die z'n onkunde op dit gebied niet wilde laten merken 
knikte begrijpend. 11Waarom klagen ze?" "Te droog. Ponenten groeien niet buiten 
het water. Maar het beekje is helemaal opgedroogd. Willen ze overleven dan moet
en ze te water. Dan groeien ze heel hard. Ze heten dan ex-ponenten. In één dag 

, worden ze wel twee keer zo groot!" "Twee maal zo groot" sprak Bommel. "Dat is 
toch niet zo snel?" Ik heb een mooie grote vijver. Tom Poes zegt wel zo'n I 00 m2• 

Redt U toch wat ponenten!" "U moet het zelf weten", sprak Pee. Ik zal de krui
wagen halen. Dan breng ik U vanmiddag een vierkant metertje ponenten". 



• 
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~ 26. Laten we het verhaal van de ex-ponenten groei eens vastleggen op rooster
papier. Laat de ponenten te water op woensdag (t = 0). Teken het verloop 
van de groei van de (ex)-ponenten van de zondag ervoor t/m de woensdag 

~ 27. 

~ 28. 

~ 29. 

~ 30. 

er na. 

Hoe groot ~s de groeifaktor nà t = 0 (over één dag)? 

Schrijf een formule op voor de groeifunktie vanaf t = 0. 

Gedurende welke dag bedekken de ex-ponenten de hele vijver? 

Vul ~n: 

Geschokt door de toch wel snelle groei roept heer Bommel de raad in van 
zijn jonge vriend Tom Poes. "Kijk nu eens, jeugdige vriend, die groei 
der ex-ponenten bevalt mij geenszins. Vandaag reeds is de vijver half 
vol. En dit is pas de ...•.......... dag. Nog dagen en 
de vijver is vol!" ...... " .... "' 

l/2 14 
We willen graag een betekenis geven aan b.v. 2 of 3 , m.a.w. aan getallen 
waarvan de exponenten een gebroken getal is. Dat is een tamelijk logische stap 
want nadat we vroeger al zagen wat 2n, n EN betekent hebben we nu betekenis 
gegeven aan 2°, en 2n, n E ~. Nu dus: wat is 2P, p E ~? 
Daartoe: 

~ 31. Laten we de eerste dag nog eens wat nader beschouwen. Die loopt van t = 0 
tot t = I. Teken de grafiek eens die de groei op de eerste dag weergeeft . 
Neem voor die ene dag op de X-as 4 cm. 

• 32. Is die grafiek een rechte lijn? Na de eerste halve dag ~s er y m2 ex
ponenten. 

• 33. Hoe groot ~s y ongeveer volgens je grafiek? 

~ 34. Hoe groot ~s de groeifaktor over de eerste halve dag (uitgedrukt ~n y)? 

• 35. Hoe groot is de groeifaktor over de tweede halve dag (uitgedrukt in y)? 

• 36. Bepaal de waarde van y uit de voorgaande twee antwoorden. 

• 37. Als de formule (funktievoorschrift) N(t) = 2t ook geldig ~s voort 1/z , 
dan vinden we N( 1;2)= •••••• 

• 38. Welke definitie zou je kunnen halen uit de laatste 2 vragen? 

• 39. Lees uit de grafiek af hoe groot de volgende getallen ongeveer zijn: 

; N(3llz) :=:::: ........ ; 

• 40. Kun jeN(3 1/z)ook ber>ekenen met behulp van N(%)? 
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Op de vorige bladzij maakten we aannemelijk dat: 

1 

·I 
2 12 12 

1; 

We hebben nu dus een zinvolle betekenis gegeven aan 2 12 0 . p dezelfde wiize rede
I/ 1/ 

nerend als in het Bommelverhaal kun je tot definities komen voor 3 2
, 5 2 maar 

ook (0,3)%, (%)%of als de groeifaktor0 is: (y'S)% 

~ 41. Schrijf 3
112

, 5
112

, (0,3) 
1
h, e/3) Y2

, (yS)% op in de wortel-notatie. 

De volgende stap ~s nu: hoe kom 
lt 1;. 

ik aan goede definities voor b.v. 2 -' 3
, 2 \ o.r 

~n het algemeen: 2 '-h ? Voor /lt. 
de hoeveelheid ex-ponenten na % 

kun je het als volgt aanpakken: We kijken naar 

dag. Noem die hoeveelheid y. 

~ 42. Bereken y weer met behulp van de groeifaktor over de eerste en tweede 
kwart dag. 1 

· d · · d " 14 ·4ï2 Laat z~en at Je v~n t: L = v • 

~ 43. We vonden dus bij ~ 42.: Ne/4 ) = 2
114 

= $. 
Hoe groot is dan de hoeveelheid ex-ponenten één dag later? Kun Je de hoe
veelheid na 3{ dag (Neft.)) uitdrukken in Ne,{)? 

~ 44. Hoe groot 
Hoe groot 

Verklaar: 

AFSPRAAK 

is de groeifaktor over Y4 dag? 
is de groeifaktor over I dag? 

(2 y4) 4 = 2 

2y4 ~s het positieve getal dat tot de 4e macht verheven 2 oplevert. 

of: 
1; 4 

(2 /4) 2 en 

en: 

2
1

/
4 wordt ook wel geschreven als r2" (4e machtswortel uit 2) 



Bommel nader bekeken 

y 
2.0 

ten (met groeifaktor 2) van Hr. Bommel grafisch 1n 
beeld gebracht. Althans voor de eerste paar dagen. 
Beantwoord aan de hand van de grafiek de volgende 
vraag: 

• 165. Op welk moment ligt er JO m2 planten 1n de 
vijver? 

g:f:.:J·~· ~~ ·'V.--.~ ~.· Zonder grafiek kun je dan het antwoord geven op: 

I .. I:E ·' --- . ,, / -~ ~·~; :it. !$ 
-. , . ' . _;k~,• ~-C:C.!-"C- " "· 

~ -~.·-.- . ~. f~{·.~: ·~~~~ ·~t;i'l:t=. ~~E ..... 166. 0~ .welk? moment ligt er 20 m
2 

planten 1n de 
~ "' c:;, -'"' · ·-':!r-"~ -:-r:; V1Jver. ·~ ~ - ::..: ~~ ~ - ·~~·- .. .+: 

·~ r:::::i= . .-1 '1+F-- 11>-i:;::cg S§ 
15 _ ·- . ..;:=.::: ~~ Kontroleer dit laatste antwoord grafisch. 

~ _:-.:J 

71 

:_-.., ~'-';::::: ~:3:1i ' -~ 
~ -- ... ~ _t:::~ .... l67. Op welk moment ligt er 3 m2 planten1 En 6 m2 ? 
~ ~"":;c;i.:il En 12m2 ? 

~ ;::.:::? 
"' -·"" '~~~ i:i'fmÈ Verklaar het verband tussen bovenstaande antwoorden. 

~~~i Laten we het verband tussen oppervlakte en tijd eens 
~ -~ 
() 

·· ·tEF:::;±3 vastleggen in tabellen. 

oppervlakte I 

H-1· ' -< 
tijd 0 

f.!.,C. . 
~i± i ' 

Analoog: 

ioi+ ; 

oppervlakte 3 

tijd dagen 

5 ,i:!:;± en: 

+ . 

oppervlakte 5 10 20 

tijd dagen 

en: 

oppervlakte lis 1,.{. lh I 

0 1 2 3 4 tijd 0 dagen 

T!./D IN DAGEN x 
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