
■■■■ Wortelfuncties

Gegeven is de functie figuur 6

           2f(x) = 1 +   10x – x . f
De grafiek van f heeft de eindpunten
A en B. Zie figuur 6.

>Los op: f(x) x. Rond niet-gehele5p 15 ■■ =
grenswaarden af op één decimaal. A B

OBereken met behulp van differentiëren6p 16 ■■

de helling van de grafiek van f in het
punt P(2, 5).

          2Voor elke waarde van a, met a > 0, is gegeven de functie h(x) = 1 +   ax – x .
Als a = 10 ontstaat de functie f.

Het domein van h hangt af van a.
Onderzoek voor welke waarde van a het domein van h het interval [0, 100] is.5p 17 ■■

Als je voor enkele waarden van a de grafiek van h tekent, blijkt dat de toppen van
deze grafieken op een rechte lijn liggen.
Geef een vergelijking van deze lijn. Licht je antwoord toe.5p 18 ■■
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���� Bevolkingsgroei

Op 1 januari 1985 telde een land 12,9 miljoen inwoners. Door het hoge geboortecijfer en
het steeds lager wordende sterftecijfer bleef de bevolking de jaren daarna sterk groeien.

In de grafiek van figuur 3 is voor de jaren 1985 tot en met 1990 de ontwikkeling van
het aantal inwoners weergegeven.
Op de verticale as is log N uitgezet, waarbij N het aantal inwoners is.
Op de horizontale as is de tijd t uitgezet, waarbij t de tijd in jaren is, gerekend vanaf
1 januari 1985.

De zes stippen in de grafiek staan voor het getelde aantal inwoners per 1 januari van
de betreffende jaren. De stippen liggen bij benadering op een rechte lijn.
Uit de grafiek kun je bijvoorbeeld aflezen dat voor t = 0 geldt dat log N = 7,11, waaruit

7,11 � 12,9 miljoen.volgt dat N = 10

De grafiek staat ook op de bijlage. Die mag je gebruiken bij het beantwoorden van de
vragen 13 en 14.
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Voor de periode van 1–1–1985 (t = 0) tot en met 1–1–1990 (t = 5) geeft de grafiek
het werkelijke aantal inwoners weer.

In de vragen 13 en 14 veronderstellen we dat de groei van dit aantal vanaf 1–1–1990
zich voortzet als in de vijf voorafgaande jaren.

� Toon met behulp van deze grafiek aan dat de bevolking in de periode van 1–1–1985 4p 13 �

tot en met 1–1–1995 met ongeveer 32% zou zijn toegenomen.

� In welk jaar zou het aantal inwoners zijn verdubbeld ten opzichte van 1–1–1985?4p 14 �

Licht je antwoord toe.

De bevolking van twee andere landen (land A en land B) groeit vanaf 1–1–1985
(t = 0) volgens de formules

tN = 9 300 000 �1,024 (land A) en
tN = 6 200 000 �1,036 (land B).

� Onderzoek vanaf welk jaar land B meer inwoners zal hebben dan land A.4p 15 �
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