
Extra problemen

Probleem 7. Bepaal telkens de vergelijking van de familie van krommen met de gegeven helling, en de kromme uit
die familie die het gegeven punt bevat.

(a) m =
tanx

y
en A(0, 2) (c) m = −2y lnx en C(2, 8)

(b) m =
23x−1

y3
en B(1,−1) (d) m =

xy

1 + x2
en D(3, 5)

Probleem 8. Voor een kromme y = f(x) geldt dat y′′ = 2. Bovendien bevat die kromme het punt P (2, 6) en is de
helling in P aan de kromme gelijk aan 10. Bepaal de vergelijking van die kromme.

Probleem 9. Voor een kromme y = f(x) geldt dat y′′ = 6x − 8. Bovendien bevat die kromme het punt P (1, 0) en
wordt de normaal in dat punt gegeven door 2x− 3y = 2. Bepaal de vergelijking van die kromme.

Probleem 10 (biologie). Een kolonie bacteriën wordt blootgesteld aan ultraviolet licht, die het DNA van de bacteriën
aantast zodat de kolonie uitsterft. In een laboratorium-experiment heeft men ontdekt dat de mate van de afname van
het aantal levende bacteriën evenredig is met het aantal nog levende bacteriën op dat moment. Na 7 seconden leven
er nog 70, 5% van hen.

(a) Hoeveel bacteriën leven er nog na een 20 seconden?

(b) Hoe lang duurt het voordat 95% van de bacteriën dood zijn?

Probleem 11 (natuurkunde). De temperatuur van een fles melk daalt met een snelheid van 0, 0837 keer het ver-
schil tussen de melktemperatuur op dat moment en de kamertemperatuur die 20◦ bedraagt. Onderstel dat de melk
aanvankelijk 80◦ warm is. Na hoeveel tijd is de melktemperatuur tot 50◦ gezakt?

Aanwijzing. Als y(t) de melktemperatuur op tijdstip t is, zal y′(t) dan positief of negatief zijn? Dus schrijf je dan
y′ = . . . · (. . .− y) of y′ = . . . · (y − . . .)?
Probleem 12 (bevolkingsleer). Een gebied heeft een maximale bevolkingscapaciteit van 200 miljoen mensen. Op
elk tijdstip t is de mate van de toename van de bevolking evenredig met het verschil van de bevolkingscapaciteit en de
bevolking op dat moment. Aanvankelijk leven er 50 miljoen mensen, en tien jaar later zijn er al 109 miljoen mensen.

(a) Bepaal de bevolking na 20 jaar.

(b) In welk jaar zal 90% van de bevolkingscapaciteit bereikt worden?

Probleem 13 (economie). Bij het opstarten van een bedrijf verwacht men dat op elk ogenblik de mate van de
toename van de jaarlijkse verkoopcijfers evenredig zal zijn met het verschil tussen de verkoopcijfers op dat ogenblik
en een bovengrens van 20 miljoen euro. Initieel zijn de verkoopcijfers uiteraard 0 en ze zijn 4 miljoen voor het tweede
operationele jaar.

(a) Welke verkoop mag men verwachten na 10 jaar?

(b) In welk jaar zullen de verkoopcijfers 15 miljoen euro bedragen?

Probleem 14 (besmettingsleer). Een gemeenschap van 1000 mensen is homogeen samengesteld. Eén persoon keert
uit het buitenland terug met een griepvirus. Onderstel dat de thuisgemeenschap niet ingeënt is tegen griep en allen
vatbaar zijn voor deze ziekte. Bovendien is de mate van de verandering van het aantal besmette personen evenredig
met het product van het aantal besmette en het aantal niet besmette personen. Na 7 dagen zijn er tien personen
besmet.

(a) Hoeveel mensen zijn na 20 dagen besmet door het virus?

(b) Hoeveel dagen duurt het tot de helft van de gemeenschap is aangetast door het griepvirus?

Aanwijzing. Om de integraal te berekenen gebruik je dat
a

y(a− y)
=

1

a− y +
1

y
.

Probleem 15 (sociologie). Een groep van 800 mensen - studenten, vrienden, verloofden, ouders, etc. - zit op het
einde van het academiejaar gespannen te wachten op de proclamatie van de resultaten. Iemand uit deze groep beweert
dat hij/zij het - uiteraard foutieve - gerucht heeft opgevangen dat slechts 15% van de studenten geslaagd is. Dit
onrustbarende nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. Sociologen beweren dat de mate van de toename van het
aantal mensen dat het gerucht vernomen heeft evenredig is met het product van het aantal mensen die het gerucht
gehoord hebben en het aantal mensen die het gerucht nog niet gehoord hebben. Als na één minuut al 50 mensen het
gerucht opgevangen hebben, na hoeveel tijd heeft 95% van de aanwezigen het gerucht gehoord?

Aanwijzing. Om de integraal te berekenen gebruik je dat
a

y(a− y)
=

1

a− y +
1

y
.
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