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o Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.

o Het gebruik van een (grafische) rekenrnachine is NIE'I'toegestaan.

Opgave 1. U nrag deze opgave overslaan. In dat geval telt het resultaat van de rleeltoets.
\laakt U deze opgave alsnog. dan telt het hoogste resultaat van de deeltoets of deze opgave.

(a) Geeí de oplossing 'u.an het begirrvoorwaardeprobleem
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(c) 'l'eken het faseplaatje van het lineaire stelsel r' : B.r: nret
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(a) Bereken de tijclsafgeleide van ..2: 12 +y2. 
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(b) Bewijs dat er een periodieke baan is.

(c) 'I'eken het faseplaatje onder de aannanre dat er slechts een periodieke baan is en slechts
één evenrvicht.

Opgave 3. Gegeven is het systeenr
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(a) Bepaal en classificeer cle evenwicirten.

(b) Bepaal een Hamiltoniaan voor dit vectorveld.
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de nullclines in het ry-vlak en geef de richting van het vectorvekl op de nulk:1ines

(d) I'eken het globale Íasepiaa,tje.

Opgave 4. Alleen uoo,r Gewone Di,fferentiauluergelijktngen uoor 'I'W (156012)
Gegeven is het systeern
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Laat zien dat de oorsprong asyrnptotisch stabiel is.



Opgave 4. .Al.l,er:n uoot'Di.fJerent.iart.luergelijkinqen toor'l'N (156C)13)
Bekijk de Laplar:evergelijking op ccn rechthoek ruet zijden rr en ö nret ranclvoorrvaarden

rr.(0, y) : u..(o. ll) : ua(,:r.b) - 0 e1 rrr(.r,0) : Í(r) (2)

(a) Gt'r.,i de eigeut.aarden Àr. en cle cigenÍitrrciies ,{7,(r) r,an htt Stuun-Liouville probk:enr
X/'+ ÀX :0 met -d'(0) : I/(o) : Q

(b) \\c nenrerr f (.r) : }. 1i.. cos(krrf a). (leref cle basisoplossingen ua(r, y) en bepatrl rle
coeíficiënten c6 als frrnctie van fÀ \'oo1-dc oplossing r: Iuc1.u1" van (2).
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