
Examen BOM 2008-2009 

FINANCIËLE WISKUNDE 

 I/ theorie 

Waar of niet waar? Is een constante 5-jaar durende, 3 jaar uigestelde  annuïteit gelijk aan de waarde 

van een gewone 8 jaar durende annuïteit min een 5 jaar durende gewone annuïteit. 

 II/ oefening 

Op 1/1/2009 heb je een lening tegen constante annuïteit aangekocht aan 40.000 euro voor 20 jaar 

lang met interest 3%. Na 5 jaar vraag je een extra 5.000 euro lening aan voor 15 jaar tegen 4%. Dit 

alleen op de voorwaarde dat de al lopende lening vanaf nu ook verder gaat tegen 4%. 

a) Wat moet je betalen, voor beide leningen, op 1/1/2011 en 1/1/2017? 

b) Wat is het rentebestandeel ik op 2017? 

 

Theorie 

Waar of niet waar? Leg uit en geef voorbeeld. 

a) Is de karakteristieke vlgk van een homogene lineaire differentievglk van tweede orde met 

constante coëfficient met een dubbele reële wortel, altijd niet stabiel.  

b) Indien de v1, v2, v3 drie onafhankelijk kolommen met dimensie drie zijn, is dan, als je een 

vierde kolom v4 toevoegt, nog altijd onafhankelijk? 

c) Kan je een gedegenereerde oplossing vinden door middel van de enumeratieve methode. 

 

DIFFERENTIEVGLK 

Volgende vglk is gegeven: yt+2 – 4yt = 17cos(πt/4) 

a) Geef al de oplossingen  

b) Geef de particuliere oplossing als je weet dat y0=1 en y1=-3√2/2   (met √ = 

vierkantswortel) 

c) Is deze vglk stabiel of niet? Verklaar 

 

MATRIX 

 Zender 1 heeft 7000 kijkers 

 Zender 2 heeft 8000 kijkers 

60% van de kijkers van zender1 blijven bij zender1 en 80% van de kijkers van zender 2 blijven bij 

zender 2.  

a) Hoeveel kijkers hebben beide zender na één jaar  

b) Hoeveel kijkers na n-jaar  



c) Wat is de stabiele verdeling (evenwichtssituatie) 

 

LINEAIR PROGRAMMERING 

Hier krijg je een vglk die je moet maximaliseren met bepaalde beperkingen, dus bv max. z=x1+x2+x3 en 

nog een aantal beperkingen (zoals in de les). 

a) je moet dan zo’n tabel opstellen volgens de simplex methode, maar niet volledig uitwerken. 

Alleen de eerste tabel. 

b)  Je krijgt hier de bijna volledig uitgewerkte tabel van het bovenstaande probleem. Je moet nu 

het nog verder uitwerken tot je de meest optimale oplossing hebt. 

Je moet dus maw alleen het begin en einde uitwerken.  

 

 

Oplossingen volgens mij 

FINANCIËLE WISKUNDE 

Hier ben ik niet zeker van, aangezien ik het niet geleerd heb, dus kan zijn dat ik er grandioos naast zit.  

I/ theorie 

Niet waar. Bewezen volgens formule p. 17 en formule p. 18 

 II/ oefening 

Mij volledig gebaseerd op de oef van p.47 

 

THEORIE 

Van deze antwoorden ben ik ook niet zeker! 

a) Ik denk niet waar. Dubbele reële wortel geeft de vorm: 
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t = 0 als -1<λ<1 

De exponentiële λt wint het in het tweede lid van de t. 

b) Vrij zeker van: niet waar. Aangezien het aantal rijen minstens evenveel moet zijn dat het 

aantal kolommen om van onafhankelijk te spreken (p.101)  

c) Wel waar, opmerking A p.22 (2 combinaties die dezelfde optimale waarde hebben) 

 

 

DIFFERENTIEVGLK 

Volgende vglk is gegeven: yt+2 – 4yt = 17cos(πt/4) 



a) λ = 2 en λ = -2 met dan {yh} = {C12
t
 + C2(-2)t} 

{yp} = {-4cos(πt/4) + sin(πt/4)} 

{yt} = { C12
t
 + C2(-2)t - 4cos(πt/4) + sin(πt/4)} 

b) C1 = 2,5 

C2 =2,5  

c) Onstabiel, wegens | λ |> 1 dus divergent 

 

MATRIX 

a) zie econ. probleem pag. 123  

ik dacht zender 1 = 5800 en zender 2 =9200  

b) zie econ. probleem pag. 172 

c) zie econ.probleem pag. 123 

ik dacht zender 1 = 5000 en zender 2 = 10000 

 

Enkele formules voor hoeken:  
cos (hoek + pi) = - cos hoek  

sin (hoek + pi) = - sin hoek  

sin (hoek + pi/2) = cos hoek  

cos (hoek + pi/2) = - sin hoek 

 


