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VOOR DE EERSTE ZITTIJD:

Het examen vindt voor iedereen plaats in twee delen :
het eerste deel in januari, het tweede deel in juni.

Elk deelexamen telt mee voor de helft van de punten,
dit tweede deelexamen wordt bijgevolg ook gekwoteerd op 10.
Let op: een eindscore zal enkel worden toegekend
indien je beide deelexamens hebt afgelegd.

VOOR DE TWEEDE ZITTIJD:

In augustus-september zal er één globaal examen worden georganiseerd
over de volledige leerstof (eerste en tweede deel samen).

VERDER:

De maximale tijd die je krijgt om elk deelexamen
op te lossen is 3 uur.

Het gedeelte theorie en het gedeelte oefeningen
hebben hetzelfde gewicht in het eindresultaat.

Gebruik van een rekenmachine is niet toegelaten;
de vragen zijn hieraan aangepast.

Veel succes !

Prof. dr. A. De Schepper



Voorbeeld

A. Theorie

1. Geef ...

(a) de formule voor partiële integratie, zowel voor onbepaalde integralen als voor bepaalde
integralen.

(b) de formule voor de berekening van de aanvangswaarde en slotwaarde van een annuı̈teit,
en geef voor allebei aan of de waarde stijgt/daalt indien de interestvoet kleiner zou worden
(met wiskundige en economische verklaring).

(c) de formule voor de linkerpuntbenadering van een bepaalde integraal, en leg uit (inclusief
tekening).

Vergeet niet om telkens de eventuele voorwaarden te vermelden, en alle gebruikte notaties te
verduidelijken.

2. Oneigenlijke integralen.

(a) Leg uit wat het verschil is tussen gewone integralen en oneigenlijke integralen.

(b) Geef de definitie en berekeningsmethode voor oneigenlijke integralen van de eerste soort
(wees volledig, er zijn immers drie mogelijke situaties).

(c) Geef de definitie van de gamma-functie Γ(t).

(d) Toon aan dat Γ(1) = 1.

(e) Geef aan hoe Γ(t+ 1) kan berekend worden met behulp van Γ(t) en bewijs.

3. Machtreeksen.

(a) Geef de definitie van een machtreeks en van het convergentiegebied van een algemene
machtreeks.

(b) Formuleer de eigenschap die stelt hoe je het convergentiegebied van een machtreeks kan
bepalen aan de hand van de convergentiestraal.

(c) Geef de definitie van de MacLaurin ontwikkeling voor een reële functie.

(d) Geef de definitie van een Taylor benadering voor een reële functie.

(e) Leg uit hoe je voor een gegeven functie bij een concreet probleem de meest geschikte
(Taylor) benadering kiest.



B. Oefeningen

4. Enkelvoudige integralen.

Bepaal de waarde van volgende bepaalde integralen:
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5. Dubbele integralen:

Beschouw het gebied R in het XY -vlak ingesloten door de curven met vergelijkingen x = 0,
x = 5, y = ln(x+ 1) en y = x/5.

(a) Maak een schets van het gebied R.

(b) Beschrijf het gebied R als een normaalgebied t.o.v. de X-as of t.o.v. de Y -as;
kies de eenvoudigste manier.

(c) Bereken de dubbele integraal
x

R
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6. Getallenreeksen:

(a) Ga voor volgende reeksen na of ze convergent, divergent of onbepaald zijn:
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(b) Bepaal voor volgende reeksen de n-de term en de n-de partieelsom.
Ga na of de reeks convergeert, divergeert of onbepaald is.
Als de reeks convergeert, bepaal dan de reekssom.
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