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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.
In totaal 6 opgaven, zie ook ommezijde.
Het aantal punten behaald voor opgave 1, resp. opgave 2 (ieder maximaal 4) zal vervangen

worden door het resultaat van toets 1, resp. toets 2, indien dat groter is.

1. (a) Voor een getalrij {r.} geefde definitie van lim,-- Tn: -6).
(b) Beschouw de functie Í (") :lzlcosh(r). Bepaal een getal ó > 0 zodat

l/ (")l < L0-a voor alle z waarvoor lzl < ó.

2..

(a) Onderzoek of de volgende limiet bestaat, en zo ja bepaal de limiet:

',,1Ïo'or 
4#?#

p (b) Onderzoek of de volgende integraal bestaat:

t I tan(r),
/_, .tnt 1";o'

J,

(a) Bepaal een expliciete uitdrukking voor de functie / (z) gegeven door

f (n\: ! S'"t't (r + tn (r +t2)) dtr \*t- dr J_,

| 
(b) Benaal alle verschillende oplossingen z € C van de vergelijking

,4*2r2f4:o

, (c) Bepaal

Id"I ug-A
4. Beschouw de functie f @) : rsin (r) voor u e (-nl2,r12).

(a) Schets de graflek van /.
(b) Bepaat het eerste orde Taylor polynoom A: Pt (z) van / in het punt r: 1.

(c) Voor e: 10-1 bepaal 'n waarde voor d > 0 zodat

lf @) - 4 (r)l < 6 voor alle r met lr - rl < 6.



5. Beschouw de functie op het platte vlak gegeven door / (r,A) : sin (r2 - y).

(a) Teken drie karakteristieke niveaukrommen van de functie v/aàrvoor de waarde van /
gelijk is aan -1,0 en L.

(b) Bepaal de raaklijn in het (e,gr)-vlak aan de niveaukromme door het punt (1, 1).

(c) Bepaal het raakvlak aan de grafiek van / in het punt (1, 1,0).
(d) Bepaal 'n functie s @,a) die voor alle (r,y) voldoet aan (de zogenaamde partiele difier-

entiaal vergelijking)
0s ^0s^ *2rfi:4.

6..

I (.) Bepaal de oplossing van de eerste orde differentiaalvergelijking voor 3r (r)I
o a':2a+t

die voldoet aan g (0) : Q.

(b) Beschouw de tweede orde differentiaaivergelijking

a" - 4a :0.

Bepaal de waarde(n) van a zodat de oplossing van het beginwaardeprobleem met 9 (0) :
l,a' (0): a begrensd is voor z € [0, co).

Puntenverdeling:

L a2 3 a,Y 4 a-Z' b a d 6 a 3
b2b3b2b,{b,{

2 ^ë " / c 3 c 2
b 2 d,/

Totaal : 36*4:4O punten


