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o Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.

o Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

la. Gegevenhetvlak S: rlA+z:6. Gegevendepunten P: (L,0,1) en

Q, (4,-2,2). In welk punt snijdt de rechte lijn door de punten P en Q het
vlak,S?

1b. Gegeven de ruimtelijke kromme met parametrizatie 
r !

r(t) : cosÍi*sinÍj *ln(cosÍ)k, 0 < t <"r13.

Bereken de eenheidsraakvector T(Í) aan r(Í) voor t: nl4.''

lc. Bereken de cosinus van de hoek tussen de raakvectorT(n14) en de vector
R:i+j+2k.

2a. Gegèverr z :sin(r2 * y2) met r : s2 lt eÍr y :slnÍ. Bereken ff "n #*.
Gebruik de kettingregel zonder substitutie van de variabelen r,y als functie
van s,Í.

2b. Gegeven de functie

I(r,a, z) : exp( , ,], , -) - ln(r + 2y + 3z)r+a'+z'
Bereken ff root Í(r,A, z) :0.

2c. Gegeven de functie f (r,y) : exp(sin(r+2y)).

Bereken de Taylorreeks van de graad 2 (dus tot en met de kwadratische
termen) van f (r,y) rond het punt (*,0).

3. Gegeven het domein D : {(r,g) € R' | 9r2 + 4A' 1 1 en 0 < a < r}.
Gegeven de integraal:

, : 
Í[o!'*§!-J-aa')ae

3a. Schets het domein D in het ry-vlak.

3b. Gegeven de transformatie naaï r, d-variabelen:

r : ar cos? y : br sin9,

met geschikt gekozen constanten a en b.

Wat is het domein R in het r,1-vlak dat correspondeert met het domein D
in het ry-vlak onder deze transformatie? Motiveer hoe je de constanten o
en b bepaalt.
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3c. Tlansformeer de integraal 1 naar r,0-variabelen en bereken deze integraal.

4. Gegeven in IR3 een kegel met oppervlak ,S : §r U,S2, met

^91 
: {(r, y,z) €lR', y : \/í\ 22, 0 ( g ( 1},

Sz: {(r,A,z) :=lRs : 12 * z2 < 1, A : L}

en het vectorveld
F(r, U,z): nui+ A2k.

a. Bereken /J; F .Nd^9 met behulp van de Stelling yan Gauss. De vector

N is de uitwendige eenheidsnormaal vector op ,S. '

b. Bereken I[rF . NdS met behulp van een parametrisatie van het op-
pervlak S.

5. Bereken de maximum en minimum waarden van

Í(,,u) =|+l
met behulp van de methode van Lagrange op

D:{(r,y) e R, , \+ j:rr.
6. Gegeven de machtreeks

$ (-z)È(r + a)fr

k§n@ml
a. Bepaal de convergentiestraal van de reeks.

b. Onderzoek of de machtreeks convergeert aan de eindpunten van het
convergentieinterval.

Puntentelling

l:4 2:6 3:6 4:6 5:4 6:6
1a: 1 2a:2 3a: 1 4a: 3 6a: 3

tb:2 2b:2 3b: 1 4b: 3 6b: 3

1c: 1 2c:2 3c: 4

totaal 32*3:35 punten


