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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan

1. (a) Gegeven een functierij Ín: E e R. -+ lR.. Geef de'definitie
uniforme convergentie van fn naar een functie Í op E.

(b) Zli Í"(r) : ffir. Convergeefi f"(r) -+ 0 uniforrn op [0,1]?
Motiveer je antwoord.

(c) Zij Í"(*) : i#A. Convergeert f.(r) -+ 0 uniform op [1, m)?
Motiveer je antwoord.

2. Wat is de convergentiestraal van de reeksen
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3. (a) Geef de impliciete functiestelling.



4.

(b) Gegeven de getallart 7,s, Ao, Lro, u0, s0, Ío die allen ongelijk aan nul

zijn en voldoen aan de volgende vergelijkingen:

u2+s*itg:9,
u2 +tr * sY: g

2s2r*Zt'A-1-0
s2r-t'a:0

(1)

(2)

(3)

(4)

Bewijs dat er functies u(r,a),a(r,U),s(r,A),t(*,g) en een open

bol B bestaan die (rs, Es) bevat, zodanig dal u,rr, s,t continu dif-

ferentieerbaar ziin en voldoen aan de vergelijkingen (1)-(a) op B
en u(rs,Uo) = us, u(rs,Uo) : as, s(rs,Ao) : ss, t(rs,Uo) : to'

(a) Wat is een compacte verzameling. Definieer alle begrippen die je

gebruikt in de definitie.

(b) Bewijs dat een compacte verzameling altijd gesloten is'

(c) zíj.E een niet-lege deelverzameling van een metrische ruimte X
met metriek p en Í , E ) Y, met Y een metrische ruimte met

metriek r. Wanneer is een functie / continu op het pwtt a e E?

(d) Bewijs de volgende stelling:

Z1: E een compacte deelverzameling van X en / : X -+ Y, met

X,Y meirische ruimtes met, respectievelijk, metriek p and r' Dan

is / uniform cöntinu op ,E d.s.d. indien / continu is op E

Gegeven de functie

(vW @,filQ,o)l@,il: {, (r,s) : (o,o)

(a) Bewijs dat f (r,y). continu is op (0,0). (Hint, gebruik e,ó formu-

lering continuiteit.)

(b) Bereken ff "n ff uoo, (r,a) e R'z \ {(0,0)}.

(c) Bereken ff e, ff uoor (r,,a) : (0,0)'

(d) Zijn de partiële afgeleiden continu oP (2, y) : (0,0)?

(e) Is de functie f @,il differentieerbaar oP (r,Y) : (0,0)?

5.



Zij S de rand van"het domein ingesloten door gr - 12, z:0, z: L,

U:4.
(a) Bereken de integraal [ [rF.ndS met n de uitwendige normaalvec-

tor en § : (r, f sin(22), r,yz,1/2).

(b) Gegeven de tweevorm {r) : ïAzdgdz -f (r + y)dzdr * zdrdy.
Bereken I ïrr.

Puntentelling

totaal 37*4-4L punten

1a: 1 2a: I 3a: 2 4a: 7 5a: 2 6a: 4
lb: 2 2b: 2 3b: 3 4b: 4 5b: 1 6b: 4
lc: 1 4c: L 5c: 1

4d: 4 5d: 1
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