
Onderwerpen

Onderwerp 1. Ruimtelijke ordening

ontwerp van een woning

In een gemeente met 30 000 inwoners staan 10 000 woningen. De gemeente schat dat
het gemiddeld aantal bewoners per woning gelijk blijft aan drie, en bouwt er 200
woningen per jaar bij.

Uit gegevens uit het verleden wordt een empirisch model voor de veranderingen in de
bevolkingsomvang afgeleid. De prognose voor het aantal geboorten is

g(t) = 734 + 55t+ 2t2 per jaar,

en die voor het aantal sterfgevallen is

s(t) = 350 + 37t− t2 per jaar.

In beide formules is t uitgedrukt in jaren na het begin van de planningsperiode. De overige effecten, zoals migratie,
houden elkaar volgens de schattingen in evenwicht.

Model Het aantal inwoners als functie van de tijd geven we aan met N(t). De afgeleide van N(t) is de verandering
van het aantal inwoners per tijdseenheid (jaar). De netto bevolkingstoename per jaar is het aantal geboorten minus
het aantal sterfgevallen, ofwel

N ′(t) = g(t)− s(t)
Opgave

1. Bepaal het aantal inwoners als functie van de tijd.

2. Hoeveel inwoners kwamen er tijdens het eerste jaar bij?

Antwoord. 394

3. Wat is het aantal woningen W als functie van t?

4. Wanneer zal de woningbehoefte even hard groeien als de woningvoorraad?

Antwoord. Na 6 jaar.

5. Wanneer ontstaat er volgens de norm van de gemeente een woningtekort?
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Onderwerp 2. Milieukunde

lozen van afvalwater

Een chemische fabriek heeft een verguning voor het lozen van 1000 kg van een afvalstof
per week op een rivier. De rivier heeft een constant debiet van 0, 2 m3/s. Per week
stroomt dan 120 960 m3 water voorbij. Een gelijkmatige lozing van 1000 kg per week
zou dus een constante concentratie

1000 kg/week

120 960 m3/week
≈ 8, 267 · 10−3 kg/m3

in het water stroomafwaarts van de fabriek geven.

Ter controle wordt stroomafwaarts van de lozingpijp de concentratie afvalstof geme-
ten, en die afvalstof wordt toegeschreven aan de fabriek. Het gemeten verloop wordt
beschreven door de functie

c(t) = c0 e
0,0125 t kg/m3,

met t in weken na het begin van de metingen en c0 = 7·10−3 kg/m3. In het begin geldt
c(0) = c0 = 7 · 10−3 kg/m3, dus op dat moment is de fabriek binnen de lozingsnorm.
Blijft dat ook zo?

Model We nemen t = 0 bij het begin van de metingen. De hoeveelheid gepasseerde afvalstof op tijdstip t sinds het
begin van de metingen duiden we aan met G(t). De afgeleide G′(t) is dan de toename per tijdseenheid (week), en
dat is de hoeveelheid afvalstof die er (per tijdseenheid) in de rivier stroomt. Die hoeveelheid is het product van de
concentratie c(t), in kg/m3, en het debiet D = 120 960 m3/week.

Opgave

1. Bepaal de hoeveelheid gepasseerde afvalstof op tijdstip t.

2. Hoeveel afvalstof is er in de eerste week geloosd?

Antwoord. 852, 0341 . . . kg

3. Hoeveel afvalstof is er in de vierde week geloosd?

Antwoord. 884, 5920 . . . kg

4. We duiden met H(t) de hoeveelheid afval aan die de week voorafgaand aan tijdstip t is geloosd. Geef een
uitdrukking voor H(t).

5. Op welk tijdstip T geldt H(T ) = 1000? Wat gebeurt er als t > T?

A-153



Onderwerp 3. Celbiologie

plantencel

Een vacuole is een met vocht gevuld blaasje, dat zich in het cytoplasma van een
cel bevindt. Plantencellen bevatten meerdere kleine vacuolen. Deze vacuolen nemen
water op en verenigen zich later tot één grote vacuole. Het vocht in de vacuolen bestaat
uit water met daarin opgeloste stoffen, o.a. reservestoffen, kleurstoffen en afvalstoffen.
De kleurstoffen zorgen voor de kleur van bijvoorbeeld planten en bloemen.

Model Een plantencel neemt water op in een vacuole, die aanvankelijk een volume
V (0) = 10µm3 heeft. De opnamesnelheid wordt gemodelleerd als

V ′(t) = 20 e−2t

met t de tijd in uren.

Opgave

1. Bepaal het volume van de plantencel in functie van de tijd t.

2. Hoeveel water bevat de vacuole na een kwartier?

Antwoord. 13, 9346 . . . µm3

3. Wat wordt volgens dit model het volume van de vacuole op den duur?

4. Hoeveel water werd er door de vacuole in het eerste uur opgenomen?

5. Hoeveel water werd er door de vacuole in het derde uur opgenomen?

Antwoord. 0, 1583 . . . µm3

6. We duiden met H(t) de hoeveelheid water aan die het uur voorafgaand aan tijdstip t werd opgenomen.
Geef een uitdrukking voor H(t).

7. Op welk tijdstip T geldt H(T ) = 0, 001?
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Onderwerp 4. Visteelt

viskwekerij

Visteelt is een vorm van aquacultuur, waarbij vissen op een commerciële manier wor-
den gekweekt voor consumptie. Door teruglopende visvangsten, veroorzaakt door
overbevissing, wordt de visteelt een steeds belangrijkere tak in de visserij. Om een
optimale visteelt te garanderen is het van belang de groei van vissen in kweek te
modelleren.

Model Veronderstel dat de massa van een vis groeit volgens de modelvergelijking

m′(t) =
α√
t

met m de massa uitgedrukt in gram, t de tijd in dagen en α = 2 g · d− 1
2 .

Opgave

1. Ga na dat de eenheden in deze vergelijking met elkaar overeenstemmen.

2. Bepaal m(t) als m(0) = 1.

3. Wat gebeurt er volgens dit model op den duur met de massa van de vis?

4. Hoeveel gram nam de vis toe tijdens de eerste dag?

Antwoord. 4g

5. Hoeveel gram nam de vis toe tijdens de vijfde dag?

Antwoord. 0, 94427 . . . g

6. We duiden met V (t) het aantal gram aan waarmee de vis toeneemt op de dag voorafgaand aan tijdstip t.
Geef een uitdrukking voor V (t).

7. Van zodra de aangroei van de vis per dag kleiner is dan 0, 5 gram per dag is het niet langer rendabel om de
vissen in kweek te houden. Op welke dag kan men het best deze vissoort oogsten?
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Onderwerp 5. Plantenteelt I

zomertarwe

Een akker wordt op 1 april met zomertarwe ingezaaid. Aanvankelijk groeien de plan-
ten vrijstaand op, ze beconcurreren elkaar niet op voedingsstoffen en licht.

Model We modelleren deze eerste fase met een constante relatieve groeisnelheid, we
krijgen dan een exponentiele functie. De groeisnelheid van de tarwe in het model
wordt gegeven door

y′(t) = 0, 0672 e0,2 t

in kg drooggewicht per ha per dag, t in dagen. Deze fase duurt 40 dagen, tot en met
10 mei.

In de tweede fase, tot en met 19 juli (70 dagen) neemt de onderlinge concurrentie toe. De groeisnelheid is dan constant.
In de laatste fase is de tarwe volgroeit, en alle energie wordt gebruikt voor het rijpen van het graan. De groeisnelheid
neemt af. De laatste 10 dagen tot de oogst op 29 juli wordt de groeisnelheid gemodelleerd met

y′(t) = 200 e−0,53 (t−110)

Opgave

1. Schets de grafiek van de groeisnelheid van de tarwe als functie van de tijd, voor 0 ≤ t ≤ 120.

2. Wat is het drooggewicht per hectare aan het eind van de eerste fase?

Antwoord. 1001, 2658 . . . kg/ha

3. Bereken de groeisnelheid aan het eind van de exponentiele fase.

4. Bereken de gewichtstoename van de tarwe in de fase van constante groei.

5. Bereken ten slotte de gewichtstoename in de derde fase, de rijping.

Antwoord. 375, 4748 . . . kg/ha

6. Schets een grafiek van het drooggewicht van de tarwe als functie van de tijd over de gehele periode. Neem daarbij
aan dat het begingewicht te verwaarlozen is. Verklaar ook hoe je deze grafiek gevonden hebt.

7. Wat mag men verwachten voor de opbrengst van de oogst, als je weet dat de akker een oppervlakte heeft van
80 hectare?
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Onderwerp 6. Plantenteelt II

vrouwentongen
(Sansevieria trifasciata)

Planten slaan door assimilatie energie in hun bladeren op. Hierbij wordt kooldioxide
(C02) gebonden en komt zuurstof (O2) vrij:

CO2 + energie −→ suiker + O2

De assimilatiesnelheid is evenredig met de lichtintensiteit (fotosynthese), assimila-
tie heeft dus alleen overdag plaats. Hierbij neemt het gewicht y van de plant (de
biomassa) toe.

Model De groei van de biomassa van een kamerplant door assimilatie modelleren we
met

y′a(t) = 10 sin

(
1

12
(t− 6)π

)
(in mg/uur) voor 6 ≤ t ≤ 18

waarin t gemeten is in uren na middernacht. Buiten de genoemde uren is y′a(t) nul.
Bij het omgekeerde proces, ademen of respiratie, komt de opgeslagen energie weer
vrij, en neemt het gewicht af. De ademhalingssnelheid veronderstellen we gedurende
het hele etmaal constant, de bijhorende gewichtsverandering is

y′r(t) = −1 (in mg/uur)
Opgave

1. Teken in één figuur de functies y′a(t) en y′r(t) voor t = 0 tot t = 24.

2. Bereken de gewichtstoename per dag door assimilatie en het gewichtsverlies door respiratie.
Hoeveel neemt de plant per dag aan gewicht toe?

Antwoord. Gewichtstoename per dag is 52, 39 . . .mg

3. Voor respiratie is zuurstof nodig, elke milligram gewichtsvermindering verbruikt 1, 7 mg zuurstof. Een kubieke
meter lucht bevat 0, 4 kg zuurstof. Hoeveel kubieke meter lucht gebruikt deze plant per nacht (van 18.00 u. tot
6.00 u.)?

Antwoord. 0, 000051m3

4. Moet je daarmee rekening houden als je tien van deze kamerplanten op een slaapkamer van 5m op 4m op 2m
zet? Fundeer je antwoord.

5. Op zeeniveau bevat lucht gemiddeld 21% zuurstof. Van zodra de hoeveelheid zuurstof 10% minder is dan
gemiddeld, dan dreigt er gevaar voor de gezondheid. Hoeveel van deze kamerplanten moet je in een slaapkamer
van 5m op 4m op 2m zetten opdat er gevaar zou dreigen?
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