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Tentamen Vectorcalculus voor TN/TW

vakcodes 20 1300 164,, 20L400535

20 mei 2016

o Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.

o Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

1a. Bepaal de vergelijking voor het vlak dat door het punt (-1,2,3) gaat en
parallel is met het vlak 51:2r -f4E - z :6.

1b. Bepaal de kortste afstand van het punt (2,6,3) naar het vlak
52: -3r * 2y 't z :23.

2a. Gegeven z: exp(22 +zil met z: cosÍsins en!: tt? +rir.l-
Bereken K "" K.

2b. Gegeven de functie

Í(',a,à:'i'(J*\ ') - --1-u+z

Bereken ff uoor Í(r,a, z) :0.
2c. Gegeven de functie f (r,A):ln(r2 +U4).

Bereken de Taylorreeks van de graad 2 (dus tot en met de kwadratische
termen) van f (r,y) rond het punt (1,1).

3. Het domein D wordt begrensd door de krommen:

K1: r3 * rY :8, Kz: A - 7r2 :0 en Ks: g : Q.

Gegeven de integraal:

'- [ \a'aE'- ,ron
a. Schets het domein D in het rE-vlak.

b. Gegeven de transformatie rlaar u,)r.r-variabelen:

LL: 13 -f fra,

a
"- fr2'

Wat is het domein .R in het ua-vlakdat correspondeert met het domein
D in het rg-vlak onder deze transformatie?



i

)

c. Tlansformeer de integraal .I naar u,u-varíabelen en bereken deze inte-
graal.

4. Gegeven het kegeloppervlak

S: {(r, A,z) e- lR', I : \/ï\ 22, 0< g < 1}

en het vectorveld
F(*,U,2): zi+Ai- rzk.

De E-component van de normaalvector n op het kegeloppervlak ,S is negatief
(n'j<o).

a. Bereken curlF.

b. Bereken J/, curl F ' NdS met behulp van de Stelling van Stokes. De

vector N is eenheidsnormaal vector op ,S.

c. Bereken //" curt f' . NaS direct, zonder gebruik van de Stelling van
Stokes.

5. Bereken de maximum en minimum waa,rden van

Í(*,g):12-4a3
met behulp van de methode van Lagrange op

D:{(r,E) €R' : 12+2a2:B}.

6. Onderzoek of de volgende reeksen convergeren of divergeren

,if. I )-. bË{F+t. "Ë1.8.b.-.(2fr-1)- 
?_, \m1r +\) ) u' 

?-@1 
L' L mk+ln

Puntentelling

l:4 2:6 3:6 4:7 5:5 6:5
la: 1 2a: L 3a: 1 4a: I 6a: 1

1b: 3 2b: 2 3b: 1 4b: 3 6b:2
2c: 3 3c 4 4c: 3 6c: 2

totaal 33*3-36 punten


