
1.

Bepaal het interval waarop de functiereeks !p, fr(r)
en uniform convergeert.

2. Gegeven de functie

Í('):rlogr*r
(a) Laat zien dat

oo / 1\rr
f (,-'j ,(r-1)'-1
'':"-*(* - 1)' /

de Taylorreeks van /(r) rond het punt uo : 1 is.

(b) Wat is het convergentieinterval ,S van de Taylorreeks
rond het punt 16 : 1? Analyseer ook de randen van ,S.

(") Op welk interval convergeert de Taylorreeks van /(r)
punt z6 : 1 uniform? Motiveer je antwoord.
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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan

(a) Gegeven de functies:

f ,(r): IoB \f iW, r ) 7.

Is de convergentie van f,(r) -+ Í (r) voor r, -+ oo uniform? Mo-
tiveer je antwoord.

(b) Gegeven de functies:

fo@): "-(r-k)21of 
1,

k2

absohnrt

van f(r)

rond het



3. Bewijs de volgende stelling:

Zrj E C X, met X een metrische ruimte' Dan is E gesloten dan en

slechtsindiendelimietvaniedereconvergenterijrp€.Evoldoetaan

]\!!r* e n.

4. Bewijs de volgende stelling:

Zi1 a eR', 9 een vectorfunctie van 7?' variabelen riàar rn variabelen' en

/ .", vectoifunctie van m variabeien naar p variabelen'

Indien g differentieerbaar is op a en / differentieerbaar is op .q(a) dan

is / o g differentieerbaar oP a en

D(Í " g)(a) : Df (s(a))Ds(a)

5. Gegeven de functie

(r,s) I (o, o),

(r,v) : (o, o)'

(a) Voor welke waarden van a ts f (r,g) continu is op (0'0)? (Hint'

gebruik llnal : ln] voor o < rz < 1')

(b) Bereken ff ", ff uoo' (',9) : (0,0)'

(c) Voor welke waarden van o is d'e funct\e f (r'9) differentieerbaar

op (r, g) : (0,0)?

Bereken

Í 1,"
oppervlak ,S is de elliPtische

De normaalvector oP ,S moet

van de z-as af gericht zijn'

Hint, gebruik d.e transformalie r: orcos 0 eny: brsing met geschikt

gekoren waarden voor de constanten a' en b'

met u,r : rd,Ad,z -l ydzdr * z2drdg. Het

kegel met, : J r'Tu' en 0 ( z 1 l'

í lrzl" In
Í(r,a): 

lo,"

6.

:x2 + a2



Puntentelling

totaal 36*4:4O punten

1a: 3 2a: 3 t. ,t!)- + 4:4 5a: 4 6: 6
lb: 3 2b: 3 5b: 1

2c: 1 5c: 4

6 7 4 4 9 6


