Examen ToegepasteWiskundige Evolutiemodellen(12 juni 2012)
GeslotenBoek
1. Tensorproducten.
Is ieder elementvan het tensorproductC" EC" noodzakelijkvan de vorm rQE voor
zekerer,U € C"? Bewijs dit of geefanders eer zo eenvoudigmogelijk tegenvoorbeeld.
2. De periode-verdubbelende
(flip - PD) bifurcatie.
Beschouween PD bifurcatie die zich voordoet in een dynamischsysteemvoor de
parameterwaarde(t : a.o. De centrale varieteit Wf kan daar }okaal geparametrizeerd
wordendoor (r,{), met een païametrizatiedie periodiekis in r met periode27. Binnen
dezecentralevariëteit wordt de dynamica van het systeembeschrevendoor:
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In de buurt van de PD bifurcatie, d.w.z. voor nabijgelegenparameterwaardena
kan het dynamisch systeemgeherformuleerdworden in trYj door
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waarbij p("o) : u(a1):

0 and (o(oo), c(a.)) samenvalt met (o,,c) in (1).

Opgaven:

1. Bespreekde stabiliteit van de periodiekebaan voor a - o0.
2 . Bespreekhet dynamisch gedrag van het systeemin de buurt van a : (\osin het
bijzonder het bestaan en de stabiliteit van de periodiekebanen in Wfi, en wat er
gebeurt als a nadert tot os.

3 . Illustreer dit gedragmet enigeschetsen.

3. De epidemischekromme.

Beschouwhet systeemdat de epidemischekromme beschrijft:
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voorstelt. Onderstel dat de epidemie
waarbij Ro > 1 de basisreproductieverhouding
X(0) - Xs met 0 < X0 < 1,
beginwaarden
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uitbreekt op het tijdstip
y(0) :1X0, Z(0):0. Bereken(uiteraardanalytisch)de waardenvan X,Y,Z ophet'
het n?"fftXl*
ogenblikdat Y (de fractie geïnfecteerden)
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4. Een HIV model.
Beschouwhet HIV model met proteaseafremmer (proteaseinhibitor):
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Opgaven:

en pa1. Geef de betekenisen de dimensiesvan alle optredendetoestandsvariabelen
rameters.
aan2 . Beschrijf de tijdsevolutie van dit model, uitgaande van de vereenvoudigende
name dat het systeem op het ogenblik t : 0 in een evenwichtstoestandis van het
systeemzonder proteaseafremmer en dat 7 constant blijft tijdens de toepassing
van de proteaseafremmer.

3 . Leg uit hoe men uit een vergelijking van de oplossingvan dit model en de clinische waarnemingeneen schatting kan bekomenvan de reproductiesnelheidvan de
virussenen waarom het kennen van de reproductiesnelheidvan belang is voor de
behandelingendie men toepast.
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