
Wiskundige methoden voor biomedische wetenschappen  
Voorbeeldvragen voor deel 1 van het examen (uit de eerste cursushelft!) 

 
1.  Stel dat *x  een evenwichtswaarde is van een differentievergelijking 1 ( )t tx f x+ = . 
Leg uit wat we bedoelen met stabiliteit van een evenwicht. Toon aan dat je met 
behulp van de waarde van de afgeleide ( *)f x′  kan nagaan of  *x  een stabiel of 
onstabiel evenwicht is.   
 
2. Verklaar dat uit de differentievergelijking voor logistische groei van een populatie  
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kan afgeleid worden dat de per-capita groeifactor N
N
∆  in dit model lineair afneemt als 

tN  groter wordt. Verklaar benaming en betekenis van de parameters R en K voor dit 
model . 
Neem K=1. Onderzoek nu de lokale stabiliteit van het evenwicht dat verschillend is 
van 0. Wat kan je besluiten als R=1.4 resp. R=2.1 over de evolutie van tN als je een 
beginwaarde kiest in de buurt van die evenwichtswaarde? Illustreer dat telkens met 
een web diagram. 
 
3.  Geef de definitie van de afgeleide van een functie in een punt en verklaar de 
benaming “ogenblikkelijke (of intrinsieke) veranderingsgraad”  
Leg uit hoe je de logistische differentievergelijking kan omzetten in de logistische 
differentiaalvergelijking  met parameters r  en K. 
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Je kan deze vergelijking ook bekomen uitgaande van de veronderstelling dat de 

intrinsieke per capita groeifactor 1 dN
N dt

verloopt volgens een rechte. Leg dat uit.  
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=  een oplossing is van deze 

differentiaalvergelijking met beginvoorwaarde 0(0)N N= . 
Neem K=1 en r= 0.7. Wat gebeurt er als je 0N =1 neemt?  
Wat weet je over de functiewaarden N(t) als je een beginwaarde 0N <1, resp. 0N >1 
neemt? Verklaar uw antwoord.  
 
 
4.  Geef de definitie van bepaalde Riemann integraal van een functie ( )y f x=  van a  
tot b . 
      Wat bedoelen we met de onbepaalde integraal van een functie ( )y f x=  ? 

Formuleer precies de twee delen van de hoofdstelling van de integraalrekening.  
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x x∫  met behulp van de substitutie lnu x= . 



  
5.  Onderstel dat we met de functie L(t) de lengte L (in cm)van een vis op het tijdstip t 
beschrijven. We gaan ervan uit dat de groei van de lengte van de vis beschreven wordt 
door de volgende von Bertalanffy differentiaalvergelijking  

( )( ) 34dL g L k L
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= = − met (0) 2L =  en k een gegeven getal. 

Los deze differentiaalvergelijking op door scheiding van variabelen. 
Bepaal  het evenwicht van deze differentiaalvergelijking. Onderzoek de stabiliteit van 
dit evenwicht. Waarom is het evenwicht hier globaal stabiel ?  Leg uit dat het 
evenwicht kan gezien worden als “de asymptotische lengte” van de vis .  

         
 


