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

redenering of verwijzing naâr de theorie.
o 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 / : [-3,3] + R is gegeven door
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ln(3+2n-n2), -\<x12,
2 + ln(3) -2ffi, 21ø ( 3.

(a) Ga na dat / goed gedefinieerd is op (-1,2].

(b) Toon aan dat / differentieerbaar is in 2.

(c) Is / continu in 2? Beargumenteer!

(d) Bepaal de eventuele verticale asymptoot vl.n f .

(e) Bepaal de afgeleide f' van "f op (-3,3) \ {-1,2}.
(f) Bepaat plaa,ts en grootte van de extreme waarden van.f en bepaal of

het maxima of minima zljn. Geef ook aan of de maxima en minima
globaal of alleen lokaa,l zijn.

2 De kromme K bestaat uit alle (r,g) < IR2 die voldoen aan

(* -2y)" -3x *U:0.

Bepaal de coördinaten van de punten op K waar de raaklijn aan K ho-
rizonta¿l is. Je mag het volgende gegeven gebruiken: in ieder punt (ø, gr)

op K waa¡ de raaklijn aan K horizontaal is, is de kromme I( in de buurt
van dat punt gelijk a¿n de grafiek van een differentieerbare functie / die
gedefinieerd is op een open interval dat ø bevat.

t@):



3 Ga van de volgende reeksen na of deze absoluut convergeren, vootwaarde-
Iijk convergeren of divergeren:
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4 Bereken de volgende bepaalde en onbepaa,lde integralen:

(u) I sin(x)cos(ø)(tan(r) - 1) dø,

f 3n2 *8r*5 ,

J 

-rt 

¡z*4s"M,

Geef het zevendegraads Taylorpolynoom van g rond het punt ø: 0.
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5 Gebruik het eerstegraads Taylorpolynoom van ,t ,+ eG rond a : 1, in
combinatie met de foutterm, om te laten zien dat voor iedere r € [1,4]
geldt dat

o1e&-e-iø-Ðs_l¡@-1),.

6 Bekijk de functie g: IR -+ IR, gegeven door

g(n): 
fo' "" 

dt, ø € IR.

Puntenverdeling (onder voorbehoud)

5 6 Tota¿lOpgave: 1 2 3 4
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