
AANVULLINGEN WISKUNDE MET
(BEDRIJFS)ECONOMISCHE TOEPASSINGEN:

OEFENINGEN

Hieronder volgt een korte beschrijving van de vragen van het oefeningen-
gedeelte met antwoord. We geven ook kort weer wat regelmatig gemaakte
fouten waren. Elke oefening stond op 3,5 punten (van de 20): om je je ex-
amen beter te laten inschatten, hebben we tussen vierkante haken [ ] ook
meegedeeld hoeveel punten er met die (deel)vraag te verdienen viel.

Vraag 1.(witte examen)

Je kreeg een beschrijving van een bedrijf met drie vestigingen en hoe het
verloop was tussen de drie vestigingen per semester. Je kreeg verder gegeven
dat de overgangsmatrix een eigenwaarde 0,3 had en moest dan enkele vragen
beantwoorden.
(a) [0,5 pt] Hoeveel werknemers telt het bedrijf in elk van zijn vestigingen
binnen één jaar?

De overgangsmatrix was P =

0, 6 0, 2 0, 2
0, 2 0, 6 0, 2
0, 3 0, 2 0, 5

 . Het feit dat de eerste ves-

tiging elk semester 10% personeel aanneemt zie je in het feit dat de som van
zijn kolom gelijk is aan 110% (bij de derde vestiging was er 10% afdanking,
wat resulteerde in een kolomsom van 0,9). Je moest dan deze matrix twee
keer toepassen op de beginsituatie om de vraag te kunnen beantwoorden:

P 2.

500
700
900

 =

660
692
696

 .

Fouten: geen rekening houden met extra personeel aanwerven/afdanken, wat
resulteerde in een overgangsmatrix met kolomsommen 1. Doch dit was eigen-
lijk vraag 1f. Verder is er ook vaak slechts één maal de matrix P gebruikt,
wat resulteerde in de werknemersaantallen na één semester en dus niet na
één jaar.
(b) [0,5 pt] Noem a, b, c het aantal werknemers van de vestigingen één jaar
geleden. Schrijf expliciet het stelsel op dat je zou oplossen om a, b en c te
berekenen. Leg kort uit waarom dit stelsel je de juiste waarden van a, b en c
geeft.

Afgaande op het vorige zijn a,b,c de getallen zodanig dat P 2.

ab
c

 =

500
700
900

 .
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Je moest dus de matrixvermenigvuldiging in het linkerlid uitwerken om tot
drie vergelijkingen in de drie onbekenden te komen. Dit gaf je het stelsel

0, 46a+ 0, 28b+ 0, 26c = 500
0, 30a+ 0, 44b+ 0, 26c = 700
0, 37a+ 0, 28b+ 0, 35c = 900

Fouten: velen wilden het stelsel al oplossen en gingen via

ab
c

 = P−2.

500
700
900


op zoek naar de inverse van P. Dat is uiteraard (te) veel rekenwerk, maar
was ook onnodig. Er werden soms ook enkel matrixletters gebruikt, terwijl
een expliciet stelsel werd gevraagd.
(c) [0,75 pt] Ga na of 0,5 en/of 0,4 eigenwaarden zijn van matrix P.
Deze vraag werd redelijk beantwoord. Je had ook verschillende mogelijkhe-
den. Je kon gaan kijken naar det(P − 0, 5I3) en det(P − 0, 4I3). Als die nul
was had je te maken met een eigenwaarde (hier was dat bij 0,4), wanneer die
niet nul was, dan was het geen eigenwaarde (hier bij 0,5).
Een andere manier was om det(P − λI3) te berekenen. Dat gaf een veelterm
van de derde graad in λ. Daarna kon je λ = 0, 4 invullen en zien of die nul
gaf. Analoog voor λ = 0, 5.
Een derde manier was om te gaan kijken naar de rang(P−0, 5I3) en rang(P−
0, 4I3). Als die kleiner was dan drie, dan waren er eigenvectoren en heb je
dus een eigenwaarde. Bij (P − 0, 4I3) zag je bv. direct twee gelijke rijen, wat
je meteen deed concluderen dat dit een eigenwaarde was.
(d) [0,75 pt] Is er een evenwicht van aantal werknemers per vestiging waarheen
dit systeem op de lange termijn naartoe zal evolueren?
(e) [0,25 pt] Zeg van volgende uitspraak of ze waar is of niet en beargumenteer
kort: ”Er bestaat een diagonaalmatrix die similair is met P .”
Er kan enkel een evenwicht zijn als er een eigenwaarde 1 is. Dat is snel
gecheckt zoals in vraag (c) en blijkt hier wel degelijk het geval. Het even-
wicht is dan daar als de andere eigenwaarden in absolute waarde kleiner zijn
dan 1. Dat weet je hier omdat je al twee andere eigenwaarden hebt, nl. 0,4
(uit oef c) en 0,3 (uit de opgave). Je weet m.a.w. nu dat alle eigenwaarden
algebräısche (en dus ook meetkundige) multipliciteit 1 hebben. Daarmee
kunnen we (e) beantwoorden, want voor elke eigenwaarde is algebräısche
gelijk aan meetkundige multipliciteit en dus bestaat er een diagonaalmatrix
waarmee onze matrix similair is. Voor (d) bereken je de eigenvectoren die

horen bij eigenwaarde 1: dat zijn vectoren van de vorm α

1
1
1

 . Dus een

situatie waarbij alle drie de vestigingen evenveel werknemers hebben. Het
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exacte aantal was hier moeilijker aangezien het totaal aantal werknemers
wel varieert in het begin, doch alles in de buurt van 700 werknemers werd
goedgekeurd (de exacte waarde was 681 per vestiging).
Fouten. Er werd bij (d) geargumenteerd dat het onmogelijk was om evenwicht
te bereiken omdat een bepaalde vestiging een deel moest ontslaan/aanwerven
of omdat een kolomsom niet gelijk was aan 1. Dit klopt niet, want door
migratie kan dat effect ongedaan gemaakt worden (maar uiteraard zal dat
niet altijd zo zijn). Aangezien hier wel een eigenwaarde 1 was (en de andere
kleiner waren dan 1 in abolute waarde), evolueerde men hier wel naar een
evenwicht. Bij (e) beperkte men zich soms tot het geven van de definitie i.p.v.
dat effectief na te gaan in deze concrete situatie.
(f) [0,75 pt] Veronderstel dat na 5 jaar alle drie de vestigingen terug in
een stabiele marktpositie verkeren. Vestiging A neemt dan dus niet langer
extra personeel aan en vestiging C bouwt niet langer af. Er is wel nog een-
zelfde procentueel verloop tussen de verschillende vestigingen. Evolueert deze
nieuwe situatie naar een evenwicht (je mag aannemen in je redenering dat
de vernieuwde overgangsmatrix P ′ dezelfde eigenwaarden heeft als de oor-
spronkelijke P )?

Je krijgt nu P ′ =

0, 5 0, 2 0, 2
0, 2 0, 6 0, 2
0, 3 0, 2 0, 6

 , waar nu wel alle kolomsommen gelijk

zijn aan 1. Aangezien je dezelfde eigenwaarden hebt, zal je opnieuw een
eigenwaarde 1 hebben. Dit leidt naar een evenwichtsituatie omdat alle an-
dere eigenwaarden in absolute waarde kleiner zijn dan 1. De bijhorende

eigenvector zal wel verschillen, deze is nu α

6
7
8

 .

Vraag 2a.(blauwe examen)

[2,75 pt] De prijs P in functie van de tijd t te rekenen vanaf vandaag, wordt
weergegeven door de differentiaalvergelijking

−t
2 + 1

2t
P ′(t) + P (t) = et

2

.P 2(t).

Bereken de prijs in functie van de tijd als je weet dat de prijs vandaag 100
euro bedraagt.

OPLOSSING. Dit is een vergelijking van orde 1 met veranderlijke coëfficiënten,
maar ook met een P 2(t) in het rechterlid (het is dus een niet-lineaire diff.vgl.).
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Bijgevolg dient zich eerst een substitutie Z(t) = 1/P (t) aan (zie methode
Bernoulli). Gemaakte fouten waren hier: direct al P (t) = u(t).v(t) te stellen
voor de substitutie... wat leidde tot onmogelijk op te lossen integralen. An-
derzijds gebruikten een aantal mensen de technieken die enkel toegelaten zijn
bij diff.vgl. met constante coëfficiënten: Laplace of via de karakteristieke vgl.
Dit werkt niet in dit geval.
Dan wordt de vergelijking t2+1

2t
Z ′(t)+Z(t) = et

2
. Dit geeft een lineaire diff.vgl.

van 1ste orde met veranderlijke coëfficiënten. Je stelt dan Z(t) = u(t).v(t) om
het probleem op te splitsen in twee eenvoudigere differentiaalvergelijkingen.
De eerste was u′(t)

u(t)
= −2t

t2+1
, waarvan het rechterlid op te lossen is met een

eenvoudige substitutie y = t2 + 1. Je krijgt dan ln(u(t)) = −(ln(t2 + 1)) +C.
Dit leidt dan tot u(t) = C∗

t2+1
(waarbij C∗ = eC een constante is). Hier werd

soms de foutieve conclusie getrokken dat u(t) = −(t2 + 1), m.a.w. niet juist
omgaan met het minteken in combinatie met de ln... of iets minder erg, dat
u(t) = 1

t2+1
+C∗. Je moet dan C∗ bepalen. Dat kan door u(0) = 1 te stellen

en dan krijg je ook C∗ = 1. De tweede vergelijking wordt dan v′(t) = 2t.et
2

wat leidt tot v(t) = et
2

+ C. Gebruik makend van v(0) = 1/100 krijg je dat

C = −99/100. Dit leidt tot de conclusie dat Z(t) = u(t).v(t) = 100et
2−99

100(t2+1)
en

dus P (t) = 1/Z(t) = 100(t2+1)

100et2−99
.

Vraag 2b. (blauw)

[0,75 pt] Bespreek de convergentie van de oneigenlijke integraal
∫ 0,5

0
1√

x ln(x)
dx.

OPLOSSING. Je moet op zoek naar alle waarden van x met 0 ≤ x ≤ 0, 5
waar de functie f(x) = 1√

x ln(x)
oneindig wordt. Kijken naar de noemer levert

dat er enkel een probleem is voor x = 0. Het is dus een oneigenlijke integraal
van de tweede soort.
Een manier om tot een conclusie te komen was om de vergelijkingstest toe te
passen met g(x) = 1√

x
. Je moest wel opletten want de functie in de opgave

is steeds negatief: we bestuderen dus −f(x) zodat we kunnen stellen dat nu

wel degelijk −f(x) ≥ 0 op het interval. Uit het feit dat limx→0+
−f(x)
g(x)

= 0

en aangezien
∫ 0,5

0
g(x) gemakkelijk is uit te rekenen en convergent is, zal

ook −
∫ 0,5

0
−f(x) convergeren. Fouten hier: regelmatig werd er beweerd dat

limx→0+
f(x)
g(x)
6= 0, waarbij vooral werd gebruik gemaakt van ln(0) = 1 terwijl

dat −∞ is.
Er werd ook beweerd dat f(x) ≥ 0 is op het te onderzoeken interval, terwijl
het omgekeerde waar is: f(x) is op gans het interval negatief. Sommigen
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lieten ook na om deze voorwaarde te checken.
Tot slot werd soms ook beweerd dat f(x) ≤ g(x) in het interval. Dit is zeker
waar aangezien g(x) altijd positief is en f(x) altijd negatief, maar is niet van
belang voor de stelling die je wil gebruiken. Daarentegen |f(x)| ≤ |g(x)| is
niet waar voor bijvoorbeeld x = 0, 5 terwijl dat wel nodig was als je gebruik
wilde maken van een convergerende majorant.

Vraag 3. (beide reeksen)

Je kreeg drie half-ingevulde simplexschema’s, reeds in de juiste volgorde. Je
kreeg daarrond een aantal vragen.

(a) [0,5 pt] Is het een min/max-probleem + leg uit.
Je kreeg aanwijzingen dat er artificiële variabelen in het spel waren (in het
eerste schema was steeds een M te zien) en je kon ook zien dat er in het
tweede schema de variabele x2 was ingevoerd op de tweede rij. Het was dan
eigenlijk cruciaal om te argumenteren of de coëfficiënten zj die bij de arti-
ficiële variabelen hoorden dan wel +M was samen met zj − cj op de laatste
regel (voor een min.-probleem) of −M en cj − zj (voor een max.-probleem).
De ene reeks (wit) kon zien dat in het eerste schema onder x2 op de onderste
regel 2M + 1 stond. Aangezien cj van x2 (de plaats van het vraagteken in
het schema) 1 was (dit was cruciaal om te argumenteren en kon je zien uit
schema 2!) en op de voorlaatste regel, op de zj-rij, onder x2 enkel ±2M kon
staan... is de conclusie dat die laatste regel er enkel kan komen als er op de
voorlaatste −2M (en dus bij de artificiële variabele een −M hoorde) staat
en de laatste regel gelijk is aan cj − zj (wat dus een max.-probleem geeft.)
De andere optie zou immers 2M − 1 geven op de laatste regel.

cj ?
basisv. hoev. x2

0 s1 6 1
A2 4 2

0 s3
zj

2M + 1

De andere reeks (blauw) had niet de getallen in de kolom van x2, maar zag
in het eerste schema op de voorlaatste regel, dus de zj-rij, onder x1 wel 2M
staan. Zij moesten dan nog het cijfer nul op de plaats van het vraagteken
(zie ? in de tabel hieronder) onder x1 aanvullen (dat kon je weer aflezen en
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beargumenteren vanuit tabel 2). Dan pas werd het duidelijk dat de 2M er
enkel kon staan als er +M stond bij de artificiële variabelen (wat dus een
max.-probleem geeft). Merk op dat zonder die 0 op plaats ? je niets kan con-
cluderen: immers, als er op de plaats van het ? het getal −4 zou staan, dan
had de 2M er enkel kunnen komen door een −M bij de artificiële variabele.

cj
basisv. hoev. x1

0 s1 10 1
A2 4 ?
A3 2
zj 2M

Fouten. Er is veel uitleg waar het na enkele regels toch op neer kwam ”het
is evident” of ”het kan niet anders dat”. Daar verdien je geen punten mee,
want iemand die de verkeerde keuze had gemaakt kan ook zo’n redenering
opzetten. De vraag was om zwart op wit te beargumenteren waarom het nu
wel min- of max.-probleem moest zijn.
Andere redeneringen steunden op het feit dat ”aangezien bij de artificiële
variabele +M staat” of ”aangezien we op de laatste regel cj − zj doen”,
en vervolgden dan. Doch de dingen die je dan aanhaalt, heb je daar zelf
geschreven... dus was het essentieel om te zeggen waarom je nu juist +M
(en niet −M) MOEST hebben bij de artficiële variabele of waarom je in de
laatste regel wel cj − zj (en niet zj − cj) MOEST doen.
(b) [1 pt] Vul schema’s aan (zonder verdere uitleg).
Dit lukte wel bij de meesten.
(c) [0,5 pt] Probeer het oorspronkelijke min/max-probleem op te schrijven.
Dit lees je af uit het eerste schema. Fouten. Sommigen laten de zelf inge-
voerde variabelen staan, doch die horen niet tot het oorspronkelijk probleem.
Soms werden de voorwaarden x1 ≥ 0 en x2 ≥ 0 vergeten.
(d) [0,25 pt] Is het derde schema het eindschema? Verklaar kort.
(e) [0,75 pt] Afhankelijk van je antwoord in (d): zet de simplexmethode
verder (indien nodig) tot je bij het eindschema komt. Formuleer op basis
van het eindschema, een (zo volledig mogelijk) antwoord op het oorspronke-
lijke min/max-probleem.

In het derde schema stonden er in de laatste rij enkel nullen en negatieve
getallen. Dus het was een eindschema. Je had hier te maken met een
niet-uniek optimaal punt (multiple optimale oplossing). Je ziet dit in je
simplex doordat er een nul extra was in de laatste rij (niet alleen de drie
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basisvariabelen hadden een nul op de onderste rij). Om de volledige oplossing
te geven (wat dus een lijnstuk is en waarvan je het eerste hoekpunt kon aflezen
van het derde schema) kon je nog één schema verder rekenen. Deze levert
dan het tweede hoekpunt van je ’lijnstuk’ met optimale punten. Fouten. Bij
het formuleren van een antwoord moet je correct en volledig zijn. Niet: ”x1
kan elke waarde aannemen tussen 2 en 3 en x2 tussen 4 en 6”. De optimale
waarden komen voor in koppels, enkel de punten op het lijnstuk geven een
optimale oplossing. Sommigen schreven ook geen antwoord neer, terwijl ze
wel een optimale waarde hadden berekend.

(f) [0,5 pt] Leg de waarde van een slackvariabele uit in een eindschema.
De waarde zegt hoeveel de echte waarde van je ongelijkheid verschilt van
de grenswaarde die bij die ongelijkheid hoort (en dat uiteraard in de ’juiste
richting’). Bij de ene reeks (wit) wou dit dus zeggen dat in de ongelijkheid
x1 + x2 ≤ 6 de waarde van x1 + x2 exact 1 kleiner was dan de toegestane
maximumwaarde 6; bij de andere (blauw) zegde dat getal dat je 2x2 exact 6
meer was dan de minimumwaarde 4 die hoorde bij de ongelijkheid 2x2 ≥ 4.
Fouten: soms blijft men te vaag bij de uitleg. Dingen zoals ”er blijven grond-
stoffen onbenut”: ten eerste moet je zeggen om welke ongelijkheid het gaat,
ten tweede is het positief zijn van een slackvariabele niet altijd een overschot
(zie blauwe reeks, waar het om een ongelijkheid ≥ ging).
Ook werd er soms gewoon gezegd dat het de waarde was van s1 (alhoewel
expliciet in de vraag stond dat dit niet voldoende was), of zelfs ”de overschot
van s1”.
Tot slot hebben ook mensen hier de uitleg geschreven hoe je het getal bere-
kende... dat is niet hetzelfde als ’de betekenis’ van dat getal.
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