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Analyse 1

Tussentoets 22 maart, 10:45-12:30

Vermeld op de eerste bladzijde rechtsboven:
naam, studentnummer, opleiding en werkcollege-assistent

en verder op ieder blad je naam.

Het is geen openboektentamen en je mag ook geen gebruik maken van een reken-
machine of mobiele telefoon. Zorg dat je precieze argumenten en antwoorden
geeft. Veel succes!

1. (5 punten) Laten (an)∞n=0 en (bn)∞n=0 rijen in R zijn, b ∈ R en k ∈ N zodat,
voor alle n ∈ N,

|bn − b| ≤ k|an|.

Bewijs: als (an)∞n=0 convergeert naar 0, dan convergeert (bn)∞n=0 naar b.

2. Laat (an)∞n=0 een rij in R zijn en L ∈ R.

(i) (1 punt) Wanneer noemen we L een limietpunt van (an)∞n=0?

(ii) (2 punten) Geef een voorbeeld van een rij met als limietpunten 0,1
en 2 (en geen andere limietpunten).

(iii) (4 punten) Laat zien: L is een limietpunt van (an)∞n=0 dan en slechts
dan als voor elke ε > 0 geldt dat de verzameling {n ∈ N | |an−L| < ε}
oneindig is.

3. Laten (an)∞n=0 en (bn)∞n=0 rijen in R zijn.

(i) (2 punten) Wanneer noemen we de reeks
∑∞

n=0 an convergent? En
wanneer absoluut convergent?

(ii) (4 punten) Laat zien: als (bn)∞n=0 begrensd is en de reeks
∑∞

n=0 an is
absoluut convergent, dan is de reeks

∑∞
n=0 bnan convergent.
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4. (5 punten) Laat {Sn}∞n=0 een collectie niet lege deelverzamelingen van R
zijn zodat hun vereniging

⋃
n∈N Sn van boven begrensd is en

S0 ⊆ S1 ⊆ S2 ⊆ . . .

Definieer een rij (an)∞n=0 door an = supSn. Laat zien dat de rij (an)∞n=0

convergeert en bewijs dat

lim
n→∞

an = sup(
⋃
n∈N

Sn).

5. (i) (2 punten) Laat (an)∞n=0 een rij zijn in R. Geef de definitie van de
bovenlimiet lim sup

n→∞
an van (an)∞n=0.

(ii) (3 punten) Bewijs of geef een tegenvoorbeeld: Voor begrensde rijen
(an)∞n=0 en (bn)∞n=0 in R geldt:

lim sup
n→∞

an + lim sup
n→∞

bn = lim sup
n→∞

(an + bn).

(iii) (3 punten) Bewijs: Voor een begrensde rij (an)∞n=0 in R en c ∈ R
met c ≥ 0 geldt:

lim sup
n→∞

(c · an) = c · lim sup
n→∞

(an).

Je mag gebruiken dat voor A ⊆ R begrensd en niet leeg en x ∈ R
met x ≥ 0:

sup({x ·a |, a ∈ A} = x · sup(A) en inf({x ·a |, a ∈ A} = x · inf(A).

Geef je bewijs verder rechtstreeks vanuit de definitie van limsup (dus
zonder andere stellingen over bovenlimieten te gebruiken).
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