
■■■■ 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 ■■

■■■■ 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 ■■

Visserijbeheer

Regelmatig wordt er onderzoek gedaan naar de visstand in de Noordzee. De paaistand van 
een vissoort is de hoeveelheid vis (in tonnen) die voor nakomelingen kan zorgen
(1 ton = 1000 kg). 
Voor kabeljauw is een ondergrens van 70000 ton voor de paaistand vastgesteld. Als de 
paaistand onder deze grens komt, dan komt bij normale omstandigheden de aanwas van 
voldoende kabeljauw voor de toekomst in gevaar. In figuur 3 zijn voor de periode  
1963-2000 de paaistand en de ondergrens grafisch weergegeven. 
Om de paaistand op voldoende niveau te houden moet de visvangst worden beperkt. Voor 
de vangst van kabeljauw is een bovengrens vastgesteld van 0,86; dat betekent dat bij een 
jaarlijkse vangst van 86% (of meer) van de totale populatie de aanwas in gevaar komt. In 
figuur 4 zijn voor de periode 1963-1999 het verloop van de vangst van kabeljauw en de 
bovengrens grafisch weergegeven.

Vangst van kabeljauw (als deel van de totale populatie) Paaistand van kabeljauw (in tonnen) 
figuur 4figuur 3 in de Noordzee met bovengrensin de Noordzee met ondergrens

1,0300000

0,9

250000
0,8

0,7
200000

0,6

0,5150000

0,4

100000 0,3

0,2
50000

0,1

0
1963

0
1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998

Neem aan dat de paaistand een vast percentage is van de totale populatie. 
3p 10  Onderzoek of in 1978 ongeveer evenveel kabeljauw gevangen is als in 1972. 

De grafiek van de paaistand voor de periode 1983-1993 kan benaderd worden door de 
grafiek van een exponentieel verband. Volgens dit exponentieel verband daalt de paaistand 
in deze periode van 150000 ton in 1983 tot 65000 ton in 1993. 

4p 11  Bereken de paaistand in 1990 volgens dit model. 

De vangst van kabeljauw schommelt al bijna 20 jaar rond de bovengrens. 
Neem aan dat er vanaf 1999 een totaal verbod geldt op het vissen van kabelj auw in de 
Noordzee en dat de paaistand P zich vanaf dat moment bij benadering ontwikkelt volgens 
de formule: 

log P = 4,82 + 0,11t   met P in tonnen en t in jaren vanaf 1999 

Als de paaistand boven de 150000 ton ligt, wordt het vangstverbod weer opgeheven. 
4p 12  Na hoeveel jaar zou volgens deze formule de paaistand P voor het eerst weer boven de 

150000 ton liggen? 
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