
	  
	  

I	  Differentiaalvergelijkingen	  

1. Een	  scheidbare	  differentiaalvergelijking	  van	  eerste	  orde	  heeft	  maximaal	  één	  singuliere	  
oplossing.	  
	  

2. Economische	  toepassing:	  Inflatie,	  cyclisch.	  Werk	  differentiaalvergelijking	  uit	  en	  is	  deze	  
scheidbaar	  of	  lineair?	  
	  

3. Een	  differentiaalvergelijking	  van	  1ste	  orde	  kan	  tegelijk	  scheidbaar	  en	  lineair	  zijn.	  
	  

4. Als	  we	  de	  inflatie	  definiëren	  als	  de	  groeivoet	  van	  het	  prijspeil,	  en	  we	  veronderstellen	  dat	  de	  
inflatie	  constant	  is,	  dan	  kunnen	  we	  de	  prijs	  bepalen	  door	  middel	  van	  een	  scheidbare	  
differentiaalvergelijking	  en	  zal	  de	  prijs	  exponentieel	  toenemen	  als	  functie	  van	  de	  tijd.	  
	  

5. De	  som	  van	  twee	  verschillende	  oplossingen	  van	  een	  differentiaalvergelijking	  is	  opnieuw	  een	  
oplossing	  van	  een	  differentiaalvergelijking.	  
	  
	  
II	  Differentievergelijkingen	  
	  

6. Beschouw	  een	  markt	  waar	  de	  prijs	  voor	  een	  product	  bepaald	  wordt	  door	  het	  spel	  van	  vraag	  
en	  aanbod,	  noteer	  de	  prijs	  in	  periode	  t	  als	  pt.	  Beschouw	  een	  lineaire	  vraagfunctie	  
qD,t	  =	  d	  –	  apt	  en	  een	  lineaire	  aanbodsfunctie	  qs,t	  =	  –s	  +	  bpt	  (met	  a,	  b,	  d	  en	  s	  positieve	  reële	  
getallen).	  Ga	  uit	  van	  de	  veronderstelling	  dat	  de	  wijziging	  van	  de	  prijs	  recht	  evenredig	  is	  met	  
de	  grootte	  van	  het	  verschil	  tussen	  aanbod	  en	  vraag,	  dus	  met	  de	  grootte	  van	  de	  resterende	  
voorraad.	  Noteer	  de	  evenredigheidsconstante	  als	  –k	  (met	  k	  een	  positief	  reëel	  getal).	  De	  
oplossing	  van	  de	  resulterende	  differentievergelijking	  is	  dan	  pt	  =	  pe	  +	  (p0	  –	  pe)	  .	  (1	  –	  k(a	  +	  b))t	  
(met	  p0	  de	  prijs	  op	  tijdstip	  0	  is	  en	  pe	  de	  evenwichtprijs).	  
	  

7. Bij	  een	  dubbele	  wortel	  is	  C2	  t	  lambda0t	  een	  oplossing	  van	  de	  differentievergelijking.	  
	  

8. Is	  een	  2de	  orde	  differentievergelijking	  met	  negatieve	  discriminant	  altijd	  onstabiel?	  
	  

9. Het	  verschil	  van	  twee	  verschillende	  oplossingen	  van	  een	  lineaire	  differentievergelijking	  met	  
constante	  coëfficiënten	  is	  opnieuw	  een	  oplossing	  van	  deze	  differentievergelijking.	  
	  

10. De	  dynamiek	  in	  het	  spinnenwebmodel	  (dat	  de	  evolutie	  van	  de	  prijs	  beschrijft	  onder	  invloed	  
van	  de	  vraag	  en	  aanbod	  in	  een	  discrete	  omgeving)	  wordt	  veroorzaakt	  door	  een	  vertraging	  in	  
te	  bouwen	  in	  de	  aanbodsfunctie.	  Dit	  resulteert	  in	  een	  differentievergelijking	  van	  eerste	  orde,	  
waarvan	  de	  oplossing	  alternerend	  convergeert	  naar	  de	  evenwichtsprijs.	  
	  

11. Wanneer	  de	  karakteristieke	  vergelijking	  van	  een	  tweede	  orde	  lineaire	  differentievergelijk	  
met	  constante	  coëfficiënten	  twee	  toegevoegd	  complexe	  wortels	  heeft,	  dan	  zal	  de	  oplossing	  
van	  de	  differentievergelijking	  stabiel	  zijn.	  
	  

12. Wanneer	  een	  homogene	  lineaire	  differentievergelijking	  van	  tweede	  orde	  met	  constante	  
coëfficiënten	  een	  stabiele	  oplossing	  heeft,	  dan	  is	  de	  bijhorende	  beweging	  een	  gedempte	  
oscillatie.	  



	  
	  

III	  Matrices	  
	  

13. Beschouw	  een	  diagonaliseerbare	  n	  x	  n-‐matrix	  A.	  Uitgaande	  van	  een	  diagonalisatie	  voor	  A	  
met	  modale	  matrix	  M	  en	  diagonaalmatrix	  D,	  bekom	  je	  een	  diagonalisatie	  voor	  Am	  door	  
gebruik	  te	  maken	  van	  dezelfde	  modale	  matrix	  M	  en	  de	  diagonaalmatrix	  die	  je	  verkrijgt	  door	  
de	  matrix	  D	  tot	  de	  m-‐de	  macht	  te	  verheffen	  
	  

14. Beschouw	  een	  n	  x	  n-‐matrix	  A	  met	  eigenvectoren	  lambda1,	  lambda2,	  ….	  De	  inverse	  matrix	  A-‐1	  
heeft	  dezelfde	  eigenvectoren	  maar	  andere	  eigenwaarden.	  
	  

15. Heeft	  modale	  matrix	  altijd	  een	  inverse?	  
	  

16. Heeft	  een	  reguliere	  matrix	  altijd	  een	  diagonaalmatrix?	  
	  

17. Elke	  reguliere	  matrix	  van	  orde	  drie	  heeft	  minstens	  één	  modale	  matrix.	  
	  

18. Als	  de	  vier	  kolommen	  v1,	  v2,	  v3	  en	  v4	  dezelfde	  dimensie	  hebben	  en	  lineair	  afhankelijk	  zijn,	  
dan	  zijn	  de	  kolommen	  v1,	  v2	  en	  v3	  ook	  lineair	  afhankelijk.	  
	  

19. Eigenvectoren	  van	  een	  symmetrische	  (vierkante)	  matrix	  zijn	  orthogonaal.	  
	  
	  
IV	  Lineaire	  programmering	  
	  

20. Als	  je	  bij	  het	  oplossen	  van	  een	  LP-‐probleem	  de	  enumeratieve	  methode	  hebt	  toegepast	  en	  in	  
de	  “OK-‐kolom”	  heb	  je	  voor	  alle	  rijen	  in	  je	  tabel	  “neen”	  bekomen,	  dan	  gaat	  het	  om	  een	  
onbegrensde	  oplossing	  
	  

21. Als	  men	  in	  een	  LP-‐probleem	  een	  nulkolom	  bekomt	  bij	  de	  spil,	  duidt	  dit	  op	  een	  leeg	  bruikbaar	  
gebied	  (strijdige	  oplossing)	  
	  

22. Is	  een	  gedegenereerde	  oplossing	  onbegrensd?	  
	  

23. Wanneer	  bij	  een	  LP-‐probleem	  het	  aantal	  beperkingen	  kleiner	  is	  dan	  het	  aantal	  
beslissingsveranderlijken	  dan	  hebben	  we	  te	  maken	  met	  een	  gedegenereerde	  oplossing.	  
	  

24. Bij	  een	  LP-‐probleem	  spreekt	  men	  van	  een	  gedegenereerde	  oplossing	  indien	  het	  bruikbare	  
gebied	  onbegrensd	  is.	  
	  

25. Wanneer	  in	  een	  LP-‐probleem	  het	  aantal	  beperkingen	  groter	  is	  dan	  het	  aantal	  
beslissingsveranderlijken,	  dan	  is	  dat	  LP-‐probleem	  niet	  oplosbaar	  met	  de	  simplexmethode.	  


