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Let op! Indien reeds een voldoende cijfer is behaald voor deeltentamen 7 enf of
2 dan hoeft voor het onderdeel met een voldoende cijfer het deeltentamen niet
opnieuw gedaan te worden.

o Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.

o Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

Herkansing Deeltentamen 1

1. Het oppervlak S wordt gegeven door de vergelijking ln(1+ 12 + z'): y.

a. Bereken een normaalvector op het oppervlak S in het punt Q :
(1, ln 2. 0).

b. Geef een vergelijking voor het raakvlak aan ,5 in het punt Q : (1,In 2, 0).

2. Gegeven de functie z: f (r,y):ln(r 1-E) met tr: est eLy: st.

a. Bereken met de kettingregel ff.
b. Bereken met de kettingreget #&. Je hoeft niet het hele eindantwoord

volledig in s and f uit te drukken.

3. Bereken ffJ, 12 dV , met -D het volume dat begrensd wordt door het r z-vlak
en de halve bollen y : \/A - 12 -7 en y - !/16:7 -Z



Herkansing Deeltentamen 2

1. Gegeven het vectorveld

F(r,Y, z) : 4Yz2ri + YAi - A'r'k

Het oppervlak ,S is de rand van de cylinder ?J2 + 22 < 1 die begrensd wordt
door de vlakken a: r -2 en r:0.

a. Schets het oppervlak ,5.

b. Bereken div F.

c. Bereken lJ; F NdS, met N de uitwendige eenheidsnormaal vector op

S. (Hint: gebruik de stelling van Gauss en vervolgens cylindercoordi-
naten)

2. Het oppervlak S is het inwendige van de driehoek met hoekpunten (1,0,0),
(0,1,0) en (0,0,1). De eenheidsnormaalvector N op S wijst naar boven
(positieve z-richting). Gegeven is het vectorveld F(r, A, z) : y i - zi * r k.

a. Geef een parametrizatie van de drie zijden van de driehoek S zodanig

dat de draairichting van de rand van S positief is.

b. Geef een vergelijking voor het vlak waarin de driehoek ligt.

c. Bereken curl F.

d. Bereken de integraal lJ, curl F ' NdS direct.

e. Bereken de integraal lJ, curl F ' Nd,g met behulp van de Stelling van

Stokes.

3. We gaan met behulp van de methode van Lagrange de extrema van

f(r,y): 12 t (a +2)'

onder de nevenconditie g(r,y): 0 berekenen met

g(r,il :612 + Y2 - 36'

a. Geef de Lagrange functie.

b. Bepaal de kritieke punten van de Lagrange functie.

c. Bepaal de extrema van f (r,g) onder de nevenconditie g(r,y):0.

4. Onderzoek of de volgende reeksen convergeren of divergeren

a i=gi= b f---:-
?i/i,=tP ?n'ncos2n



Puntentelling herhaling deeltoets 1

ffi
la: 3 2a: 3 ,.n

t). t

1b: 3 2b: 4

Totaal 2O*2:22 punten

Puntentelling herhaling deeltoets 2

7:7 2:9 3: 6 4:5
1a,: 1 2a: 2 3a: 1 4a: 3
1b: 1 2b: 7 3b: 4 4b: 2

1c: 5 2c: 7 3c: 1

2d: 2
2e: 3

Totaal 27+3--30 punten


