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Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.
Antwoorden mogen zowel in het Engels als in het Nederlands.

Succes!

1. (a.) Definieer de uniforme convergentie van een rij van reële functies.

Gebruik hiervoor de e-d-I[ taal/argument.

Totaalf Punten,35X3&

w
(b.) Zij E een niet-lege deelverzameling van IR. Laat Í "n Ín, n € N functies zijn van E nagg,,

R.. Veronderstel dat f" + Í uniform convergeert op .8. Bewijs de volgende: U
Indien iedere /,, uniform continu is op .8, dan is / uniform continu op E.

I Hint: voor alle n,U e E en n e N geldt er II Í@) - Í@): (Í(") - Í"(")) + (Í"(") - Í.@)) + (Í"@) - r@) I

2. (".) Formuleer de limiet-vergelijkingstest ("Limit Comparison Test").

(b.) Zij an ) 0, bn ) 0, Vn e N. Bewijs de volgende:

Indien -lïL f : 0 en Ë * convergeert, dan convergeert i r* oot .
n--+@ O- 1'" k:r k:r

3. Onderzoek van de volgende reeksen of ze convergeren of divergeren. Geef ook aan p$fi
convergentie absoluut is indien de reeks convergeert. (yg

4. (a.) Geef de definitie van een samenhangende ("connected") metrische ruimte. ,ffi'^""' (Y
(b.) Bewijs door middel van een voorbeeld dat de doorsnede van twee samenhangendq

deelverzamelingen niet samenhangend hoeft te zijn. @l



5. Zlj X een metrische ruimte en 8,,4, B deelverzamelingen van X.

(a.) Geef de definitie van de inwendige, Eo, en de afsluiting,E, van E.

(b.) Bewijs dat (A. B )o : ,40 n Bo.

6. Beschouw de functie ,f , IR2 -+ IR, gegeven door

Í@,a): {y ',*^''^,'r 
r''

[0 (*,a) : (0,0).

(a.) Bereke, ff ", # "p 
m'.

(b.) Onderzoek of de functie / differentieerbaar is op (0,0).

í)'
(a.) Bewijs dat (Oy1a;)h7;1tr;1 begrensd is voor alle h e R" \ {0}. (g
(b.) Zij T :: -DÍ(a)lÍ2(u). Laat zien dat 

@

@

1 1 .Í1. _/(") -/("+n) +(a/(a))tr
iG+h) -7Gr-r'!r-71a111"+t9

, U(" + h) - /(a)l (D/(a))h
- [/(a)f/(a + h)

voor voldoende kleine waarden van llhll

(c.) Bewijs dat g :: 1 differentieerbaar is op a met de totale afgeleide Dg(a) : 7.
J

cijfer: behaalde-punten 
x g * 1 (afgerond tot een decimaal)"35

I
7. [Voor deze opgave neem aan dat x e ]R' een kolom vector is.]

Zij f : IR" -+ IR een differentieerbare functie op a € IRn met de totale afgeleide DÍ(u), die een
rij vector is. Veronderstel verder dat /(a +h) + 0 voor h e IR'met llhll voldoende klein.

Via de volgende stappen gaan we bewijzen dat de functie * oof. differentieerbaar is op a en

dat er geldt Í


