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o Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.

o Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

1. Gegeven de punten P, : (1,3,3), P2: (3,1,1) en Q1 : (.2,2,2), Q, :
(-1. 2. 1).

a. Geef de parametrizatie van de lijn tr1 die door de punten P1 et P2

gaat.

b. Geef de parametrizalie van de lijn L2 die door de punten Qt en Qz
gaat.

c. Onderzoek of de lijnen L1 en L2 een snijpunt hebben.

d. Bereken de cosinus van de hoek tussen de lijnen Ll en L2.

e. Bereken een vector die loodrecht staat op het vlak door de lijnen tr1

en L2.

f. Geeft de vergelijking van het vlak dat opgespannen wordt door de
punten Pt, Pz, Qt.

2. Bereken de volgende limieten of motiveer waarom ze niet bestaan.

a. Onderzoek de limiet

r,,rlHo,ol #-+
b. Onderzoek de limiet

r,,rliio,or##
3.a Gegeven de functie f (r,y) : s"'+u si"(.lr'+ yn). Bereken de gradient

v f (r,v)-

3.b GegevetT z : S@,il met r : 1n(1 * sin2 t) er y: sf. Bereke" ff e" ffi.

3.c Bereken ffi uoo, de functies geclefinieerd oncler 3.b.



4. Gegeven de integraal

f3 ltto-? rsin2(r(f + u2))J,J,--ffauar
a. Geef de transformatie van Cartesische coordinaten naar poolcoordi-

naten en schets het integratiedomein.

b. Transformeer de integraal naar poolcoordinaten.

c. Bereken de integraal.

5. Gegeven de integraal

[ [ ,n.+Bv)dA
J JR

met fi het parallellogram met hoekpunten (-1,3), (1, -3), (3, -1) en (1,5).

Gebruik de transformatie * : j(u -t ,), y : i(o - 3r) bij het berekenen
van de integraal.

a. Schets het gebied i? in het (r,y)-vlak en het (2, u)-vlak.

b. Bereken de Jacobiaan van de transformatie naar het (u, u)-vlak.

c. Bereken de integraal met behulp van de transformatie naar het (u,r)-
vlak.

Puntentelling

1:7 2:6 3:9 4:6 5:8
1a,: 1 2a: 3 3a: 3 4a 7 5a: 2

1b: 1 2b: 3 3b: 2 4b 2 5b: 3

1c: 1 3c: 4 4c: 3 5c: 3

1d: 1

le: 2

1f: 1

totaal 36*4:4O punten


