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Examentraining voor wiskunde, 4-5-6 vwo  

 

Antwoorden bij aflevering 16 Complexe netwerken 

1. Complexe netwerken 

1a. Een discreet dynamisch systeem is een collectie van onderling verbonden objecten, of nodes, 

waarvoor bepaald gedrag gedefinieerd is. Bij een continue systeem gaat het niet om objecten maar 

om grootheden, die via differentiaalvergelijkingen aan elkaar gerelateerd zijn. 

1b. Er zijn heel veel antwoorden mogelijk, enkele voorbeelden zijn: 

Discreet: sociale media (bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, Hyves, Reddit, en ook wel YouTube, etc.), 

familie-, vrienden-, of andere sociale netwerken, artikelen op Wikipedia,  het wereldwijde web, het 

spoor- en wegennet, zwaartekracht tussen alle sterren in de Melkweg. 

Continue: ecologisch populatiemodel (bv. hazen en vossen, papegaaien op Aruba, etc.), 

economische modellen (bv. vraag en aanbod), aerodynamicamodellen, chemische reacties in de cel 

etc. 

1c. Als een functie haar eigen afgeleide is, hebben we vaak te maken met een e-macht. We 

proberen dus s(t) = et. Als we hier de afgeleide van nemen, missen we echter een factor –βI. Met 

behulp van de kettingregel kunnen we deze alsnog in de functie verwerken zodat we uiteindelijk 

s(t) = e–βIt overhouden. 

1d. Aan de laatste vergelijking is te zien dat de verandering van het aantal geïnfecteerde mensen 

toeneemt met een grotere factor β. De afgeleide van I heeft echter een negatieve afhankelijkheid 

van γ; als deze groter wordt, zal het aantal geïnfecteerden dus minder snel gaan toenemen of zelfs 

gaan afnemen.  

2. Facebook 

2a.  
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2b.  

1. Alle nodes stoten elkaar af, deze kracht zorgt ervoor dat de nodes enige afstand tot elkaar 

houden. 

2. Nodes die met elkaar verbonden zijn trekken elkaar aan, dit zorgt ervoor dat groepen nodes met 

een hoge onderlinge connectedness bij elkaar in de buurt komen. 

2c. Het netwerk in figuur 1 is convergent. De node met de grootste connectedness ligt aan de rand 

van het netwerk. Dit is geen stabiele situatie, doordat deze node een netto kracht zal ondervinden 

richting het centrum. Zodra hij daar is aangekomen, zal het netwerk op grote schaal stationair 

worden. 

2d. Ja, de machtsfunctie in de grafiek is duidelijk zichtbaar. Als dit een random netwerk was 

geweest, zou er geen duidelijk zichtbare lijn in de data zitten. 

2e. We kunnen voor verschillende punten in de grafiek zien wat de waarde van p is voor een 

gegeven k. Bijvoorbeeld: 

p(20) ~ 7,5 

p(40) ~ 4,8 

p(80) ~ 2 

Als γ groter dan 2 was geweest, dan zou p door 4 gedeeld moeten worden telkens als k tweemaal 

zo groot wordt. De factor waardoor p gedeeld wordt is echter een stuk kleiner, dus is γ ook kleiner. 

 

 


