
Tentamen Wiskundige Structuren 2OL7'2OL8

Vrijdag 12 januari 2018' 14u00-17u00

Vermeld, op elk blad, dat je i,nleuert d,ui,d,eli,jk je naarn en studentnummer. Relcenmach'ines en documenten z'iin

niet toegestaan. Bewi,js aI je beweringen en lormuleer d,uidelijk d,e stell'ingen die ie gebrui'lct, tenzi'i etpl'iciet

in d,e uraag uermelil staat dat d,'it ni,et hoeft. Di't tentamen bestaat uit 6 opgaaen.

Het tentamen i,s i,n te z'ien tussen 22 en 31 januari, 2018. Geli,eue h'ieraoor contact op te nemen met de

d,ocent.

Vraag 1 [rop]

Z\jcelR. Laatg:(-oo,cl -+Renft,:[c,oo) -+]Rtweefunctieszijn. Definieerdefunctie/:lR.-+lRdoor

t@): s@),
h(*)'

Bewijs of weerleg de volgende uitspraken:
(a) als 9 en /¿ allebei injectief zijn, dan is / injectief;
(b) als g surjectief is, dan is / surjectief;
(c) als / begrensd is, dan zijn g en å, allebei begrensd;
(d) als 9 en å, allebei uniform continu zijn en sþ): h(c), dan is / uniform continu'

Vraag 2lz6pl

Definieer de functie / : [0, 1] -+ [0, 1l door /(ø) : * en definieer verder voor iedere r¿ > 1 de functie

Í" ,10,11 -+ [0, 1] door l.@) : F=A=rn
(a)Bereken/o/.
(b) Bewijs dat voor iedere rz > 1 geldt dal fn:

Definieer de functie 9 : [0,1] -+ IR door 9(1) : 1' en g(n):0 voor ø e [0,1)
(c) Bewijs dat de functierij (f").>t puntsgewijs convergeert naðr g.

(d) Bewijs of weerleg dat de functierij (lò.>t uniform convergeert r'aat g

Vraag 3 [rzp]

Bewijs dat de relatie - opZ gegeven door ¿ - b dan en slechts dan als 2a*5b = 0 (mod 7) een equivalen-

tierelatie is.

Vraag a pzpl

Zij t,c € IR twee reële getallen, waarvoor getdt dat 0 < !, < c 11. Laat (on)nro een reële rij zijn, waarvoor

geldt dat an ) 0 voor alle r¿ en dat de rij (ftf ),ro convergent is met limiet ,I\ff : t
(a) Bewijs dat er een lür e N bestaat, zodat 0 a T ( c voor alle r¿ > lür'
(b) Bewijs dat de új (an)n>1 convergent is met ,lim- an :0.

aïs n 1c,
alsr>c.
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Vraag 5 [zrp]

Zij c e lR. en laat X C IR een niet-lege, begrensde verzameling zijn.
(a) Bewijs dat sup({c} UX) : max{c,supX}.

Laat (an)n2s een begrensde reële rij zijn. Laat twee reële rijen (rr)r>o en (tn)n¿o gegeven zijn door

8n : sup{ak : k > n} en tn: inf{øn : Ie > n}.

(b) Formuleer de Monotone Convergentiestelling.
(c) Bewijs dat de rrj (s,),>o convergent is.

Ook de rij (ú")"26 is convergent. Dit hoef je niet te bewijzen.
(d) Bewijs dat als,S", : 

nl]g: ot,, dat dan (on),>o convergent is.

N.B.Jyàs, heet de li,mes superior en zlim ¿n de limes i,nferior van de rij (ø,),20.

Totaal: 90p * 10p: 100p.

Succes!
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