
Tentamen Analyse l-W
Vrijdag 6 januari 20L7, L4:00-I7:00 uur

r Schrijf op ieder vel je naam en studentnummer.
r Er zijn zes opgaven. Vergeet de achterkant niet!
r Ieder antwoord dient gemotiveerd te worden met een (korte) berekening,

redenering of verwijzing naax de theorie.
r Het gebruik van een grafische rekenmachine is NIET toegestaan; een ge-

wone rekenmachine mag wel worden gebruikt, maar elk antwoord moet
exact worden berekend.

1 De functie / : IR + IR is gegeven door

r@):

re* *2, r 14,

2\,ñ, o<r(1,

2tÆ+L-r, 1<n12,

n2-In*4
-: o

3r-6
(a) Toon aan dat / continu is in 1.

(b) Toon aan dat / diflerentieerbaar is in 0.

(c) Is / continu in 0? Beargumenteer!

(d) Bepaal de afgeleide /l van f op lR \ {1,2}.
(e) Ga na of / asymptoten (verticaal, horizontaal of scheef) heeft en

bepaal de vergelijkingen van de eventuele asymptoten.

(f) Bepaal plaats en grootte r¿an de extreme waarden van / en bepaal of
het maxima of minima zíjn. Geef ook aan of de maxima en minima
globaal of alleen locaal zijn.

2 Bekijk de functie 9t [0,å] * n gegeven door

g(n): cos(rz *r), r e[0,+].

(a) Toon aan dat g strict dalend. is.

(b) Bepaal het bereik B vang. Geef een volledig bewijs!

(c) Beredeneer dat g | [0, È1 - " 
inverteerbaar is en geef een functievoor-

schrift voor de inverse g-1.

(d) Ga na dat 9(,o1) : cos(f$) en bepaal de afgeleide van g-r inhet punt
cos(ffi).
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3 Ga van de volgende reeksen na of deze absoluut convergeren, voorlvaarde-
lijk convergeren of divergeren:

(.rËr-rrffi,
þ) å lnsin(#),

''åËK
4 Bereken de volgende bepaalde en onbepaalde integralen:

l,r
e'ln e* +r

(u)

(b)

(")

I
I dn

arcsin(ø) dr,

\Ñ
4r2+6r*4

@
5 Bepaal het vijfdegraads Taylorpolynoom rond ø : 0 van de functie /: IR. -+

JR gegeven door

f(*): xarctan(r) -sin(r), ø € lR.

6 Gebruik het eerstegraads Taylorpolynoom van r r+ tan(e') rond a :
l"(i), in combinatie met de foutterm, om te laten zien dat voor iedere
ß ç [-L,tn(ä)] geldt dat

* (. -t"(ä))' ( tan ("*) - L - i(ø - rn(f)) s (+ + î) (r- r'(ä))'.

Puntenverdeling (onder voorbehoud)

Opgave: 1 3 5 6 Totaal
Punten: 25

(2+3+2+4+5+9)
10

(2+3+3+2)
25

(8+7+10) (7+8+10)
5

(5)
10

(10)
100


