
SNELHEID VAN HET GELUID       2015 tijdvak 1 
 
Hoe snel het geluid door de lucht verplaatst, hangt af van de temperatuur. 
Je kan de snelheid van het geluid berekenen met de formule: 
 
   𝒗 = 𝟐𝟎 × √𝟐𝟕𝟑 + 𝒕 
 
 v: snelheid van het geluid in m/s 
 t: luchttemperatuur in oC 
 
1. Bereken de snelheid van het geluid bij een luchttemperatuur van 10 oC. 
 
2. Hoeveel oC moet het zijn om het geluid 340 m/s te laten gaan? 
 
 
UITKIJKTOREN         2015 tijdvak 2 
 
Nynke staat op een uitkijktoren. Ze kan berekenen hoe ver  
ze kan kijken met de formule: 
 

𝒌 = 𝟐 × √𝝅 × 𝒉 
  
 k: Hoe ver je kunt kijken in km 
 h: de hoogte waarop je staat in m 
 
3. Hoe ver kan je kijken als je op 5 meter hoogte staat? 
 Rond af op hele kilometers 
 
4. Nynke zegt dat als je 2x zo hoog staat, je ook 2x zo ver kan kijken.  

Laat met een berekening zien of ze gelijk heeft. 
 
5. Neem de tabel hiernaast over en vul  

hem in met behulp van de formule 
 
  
 
6. Neem het assenstelsel hiernaast over  

en teken de grafiek bij het assenstelsel 
 
  

h 0 2 4 6 8 10 
k       



WEERBALLON         2016 tijdvak 2 
 
Het KNMI in De Bilt laat elke dag een weerballon op. Zo’n ballon is gevuld met helium. Er 
hangt een zender aan de ballon, die gegevens over het weer doorgeeft. 

𝑯 = 𝟎,𝟎𝟎𝟑𝒕𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟕𝒕 
 
 H: hoogte in km 
 t: tijd in minuten 
 
7. Hoe hoog is de ballon na een half uur? 
 
8. Op een hoogte van 34 km knapt de ballon door de luchtdruk kapot.  

Hoe lang is de ballon aan het stijgen? Rond af op hele minuten. 
 
 
DUIKPLANK          2019 tijdvak 1 
 
Als er een persoon op het eind van een duikplank staat, buigt deze plank altijd een beetje 
door. Voor een bepaald type duikplank kun je het aantal cm dat de duikplank doorbuigt, 
berekenen met de formule: 
 

𝑫 =
𝑳𝟑 × 𝑮 − 𝟓

𝟒𝟎  
 
 D: aantal cm dat de duikplank doorbuigt 
 G: gewicht van de persoon op de duikplank in kg 
 L: Lengte van de duikplank in m 
 
9. Thijs gaat op het uiteinde van een duikplank met een lengte van 1,50 staan. Hij 

weegt 53 kg. 
 Hoeveel buigt de duikplank door? Rond af op 1 decimaal. 
 
 
WINDKRACHT         2016 tijdvak 2 
 
Windkracht wordt gemeten in Beaufort (Bft). Deze windkracht kun je gebruiken om de 
snelheid van de wind te berekenen. Je kunt daarbij de volgende formule gebruiken: 

	
𝒔 = 𝒌 × (𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟒𝒌) 

 
 s: windsnelheid in m/s 
 k: windkracht in Bft 
 
10. Bereken de windsnelheid bij een windkracht van 10 Bft. 
 
Gratis tip van Verhoeff: LET OP! DE FORMULE HIERBOVEN HEB JE ZO WEER NODIG! 
 

𝒈 = 𝟏, 𝟒𝟏 − 𝟏, 𝟏𝟔𝟐𝒔 + 𝟎, 𝟗𝟖𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟒𝒔𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟖𝟓 × 𝒔 × 𝒕 
 
 g: gevoelstemperatuur in oC 
 s: windsnelheid in m/s 
 t: luchttemperatuur in oC 
 
11. Op een bepaald moment is de luchttemperatuur 3 oC en is er een windkracht 

gemeten van 5 Bft. 
 Bereken hoeveel oC de gevoelstemperatuur op dat moment is. 
 


