
■■■■ 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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Bevolkingsdichtheid 
 
 
Wijken in een stad die dicht bij het centrum 
liggen zijn dichter bevolkt dan wijken verder 
van het centrum af. 
In 1950 begon men een onderzoek naar het 
verband tussen de bevolkingsdichtheid in een 
stad en de afstand tot het stadscentrum. 
De bevolkingsdichtheid D in een punt P is het 
aantal inwoners in een cirkelvormig gebied 
rond P met een oppervlakte van 1 km . 
In figuur 9 zie je een grafiek die voor een 
bepaalde stad het verband tussen de afstand x 
tot het stadscentrum (in km) en de 
bevolkingsdichtheid D weergeeft. 
Uit deze grafiek kun je aflezen dat op een 
afstand van 4 kilometer van het stadscentrum 
de bevolkingsdichtheid gelijk is aan 10 000 inwoners per km . 
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−bxBij de grafiek van figuur 9 hoort de exponentiële formule D = a ⋅ e . 
Hierin zijn a en b constanten. 
Bereken 
die niet geheel zijn af op twee decimalen. 
 
Voor een tweede stad heeft men het volgende lineaire verband tussen ln(D) en x gevonden: 
 

4p 17  met behulp van figuur 9 de waarden van a en b. Rond in je antwoord gevonden waarden 

 ln(D) =  10 − 0,2x 
 

−0,2xToon algebraïsch aan dat bij benadering geldt: D = 22000 ⋅5p 18  . e

 
−bxLater heeft men ontdekt dat de aan het begin gegeven formule D = a ⋅ e  dikwijls niet voldoet, 

omdat vanuit het centrum gezien de dichtheid eerst toeneemt en vervolgens weer afneemt. 
 
Voor de tweede stad leverde dit een nieuwe Dfiguur 10

0 ,2 −0 ,075 2x xformule op: D =  22000 e⋅ . 

De grafiek van D is in figuur 10 getekend. 
Bereken 
welke afstand van het centrum de 
bevolkingsdichtheid maximaal is. 
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