
Propedeuse Wiskunde 2OI2-2OL3, \MPOO1B

Analyse 1

Tentarnen: 4 juli 2013, 12:30-15:30

Vermeld op de eerste bladzi,jde rechtsbouen:
naam, studentnumrïrer, opleiding en naam WC-assistent

en uerder op i,eder blad je naarn.

Het gebruzk uan een rekenmach'ine en/of telefoon'is n'íet toegestaan. Je mag geen

gebrui,k maken uan het boek Analysi's L Geef prec'ieze argumenten en antwoor-
den.

7. Z1j (a")ff:o een rij in JR. Definieer s : sup({a" In e N}). Neem aan:

selR.

'l(l) (2 punten) Geef een voorbeeld van een dergelijke rij (a")po met

s f limsupr--&n.
(ii) (4 punten) Laat zien: als an f s, voor alle n € N, dan s : lim sup,,, -,,t an.

2. Zij (cn)r26 een rij. Definieer de rijen (an)n>o en (br)'r>6 door, voor n € N,

ar:Dck eÍr Ur:\lcxl.
k:o k:o

Ga van elk van de volgende uitspraken na of ze waar zijn voor alle rijen
(cr)n1o in lR.. Geef een bewijs of anders een tegenvoorbeeld.

(1) (3 punten) Als de rij (b')pg convergeert, dan convergeert de rij

' , (a")po ook.

tï{,,1 (3 punten) Als de rij (4")[6 convergeert. dan convergeert de rij
(b")pg ook.

Il

$. (+ punten ) Z1j Ï: IR - IR. continu zodat f (r) : 0 voor alie r e Q.
Bewijs: f (*):0 voor alle r e IR"

{ Zi o,b e R met a 1b enlaat' f : (a,b) -'+ lR een differentieerbare functie
zijn met

]i4 /ír) - *oo: 
Jr11 ffrlre(a,b) ,ë@,A).l

S) 11 punt) Geef de definitie van van !Uy" f ("): -l-oo.

_ / re(a.b)

Mt ts punten) Laat zien dat er een c € (a, b) bestaat met //(c) : 0.

z.o.z.
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tl
fl.(5Runten)Ziia,be IR.meta <b, f :la,b)- lR.continu. Wbhebben

bewezen dat / dan Riemann integreerbaa^r is.

Laat zien: er bestaat een c € (o, b) met

f
I f : f(c)(.b-a)

J la,bl

6. (5punten')Zija,óe lRmet a<b.f : la,bl- IRbegrensd. Neemaan: voor
alle n € N>1 met i.t; is / Riemannintegreerbaar op l"+ l,,O- *1.
Bewijs dat / Riemann intet'greerbaar is op frz. b].


