
Oefeningen - Opgave

Oefening 1. Ergens in de Stille Oceaan bevindt zich een klein
eilandengroepje. Tussen vijf verschillende eilandjes vaart op regelmatige
tijdstippen een veerboot, zoals aangeduid op nevenstaande graaf.

(a) Bepaal de directe-wegenmatrix van de totale graaf.

(b) Bereken met behulp van matrices het aantal verbindingen van E
naar C met één tussenstop op een willekeurig eiland.

(c) Bereken met behulp van matrices het aantal verbindingen van A
naar C met twee tussenstops op een willekeurig eiland.

?(d) Is het mogelijk om via ten hoogste één tussenstop van om het even
welk eiland naar om het even welk eiland te gaan? Los op met
behulp van matrices.
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Oefening 2. Een fokker wenst de invloed te kennen van de jaarlijkse verkoop van (volwassen) dieren op de kudde.
Na één jaar is elk jong dier volwassen. Het aantal dieren dat geboren wordt is 50% van de volwassen dieren van het
jaar voordien, en 20% van de jonge dieren sterven het jaar nadien. Er sterven ook 20% van de volwassen dieren het
jaar nadien en 60% van de volwassen dieren worden het jaar nadien verkocht. Onderstel dat er aanvankelijk 70 jonge
dieren zijn en 30 volwassen dieren.

(a) Stel de evolutie van de dieren voor met een graaf.

(b) Bereken met behulp van matrices het aantal jonge en volwassen dieren na 4 jaar.

(c) Naar welke waarde evolueert het aantal jonge en volwassen dieren?

Oefening 3. Drie telefoonmaatschappijen B, M en P delen 1 de Belgische markt. Maatschappij B heeft 20% van de
markt in handen, M bezit 60% en P neemt 20% voor zijn rekening. In de loop van een jaar doen zich de volgende
wijzigingen voor:

3 Maatschappij B behoudt 85% van de klanten, terwijl het 5% aan M en 10% aan P verliest.

3 Maatschappij M behoudt 55% van de klanten, terwijl het 10% aan B en 35% aan P verliest.

3 Maatschappij P behoudt 85% van de klanten, terwijl het 10% aan B en 5% aan M verliest.

We nemen aan dat deze wijziging zich elk jaar opnieuw voordoet.

(a) Stel de evolutie van de markt voor met een graaf.

(b) Bereikt de markt een evenwicht naarmate de jaren verstrijken? Los op met behulp van matrices.

Oefening 4. De groei van een populatie vissen wordt vaak gekenmerkt door hoge vruchtbaarheidscijfers en door een
lage overlevingskans voor pasgeboren exemplaren. Een populatie vissen voldoet aan het Leslie-model, de volgende
gegevens zijn bekend:

3 slechts 0, 5% van de eitjes komt uit en haalt het eerste levensjaar,

3 éénjarigen hebben 40% kans om het jaar te overleven,

3 geen van de vissen haalt de leeftijd van drie jaar,

3 alleen tweejarige vissen kunnen nakomelingen hebben, gemiddeld legt zo’n vis 800 eitjes.

(a) Stel de overgang van de levensfases voor met een graaf.

(b) Stel de Leslie-matrix op.

(c) Een bioloog vangt duizend visjes: 500 éénjarigen en 300 tweejarigen. Hij heeft ook 100000 eitjes. Hij laat zijn
vangst weer vrij in een nieuwe omgeving. Hoe is de populatie na acht jaar?

1Enige gelijkenis met bestaande maatschappijen berust op toeval.
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