
Hertentamen Calculus 1 voor MST, 4051CALC1Y
vrijdag 7 november 2014; 9.00-12.00 uur

Naam: (Leids) studentnummer:

Een rekenmachine en het formuleblad bij deze cursus mogen gebruikt worden.
Laat duidelijk zien hoe u aan de antwoorden gekomen bent.
Met ‘bereken’ en ‘bepaal’ wordt ‘bereken exact’ bedoeld.

De normering staat in de kantlijn. Het tentamencijfer is de som van het aantal behaalde
punten plus 5 punten, gedeeld door 5. Afronding: < 6 op hele cijfers, > 6 op halve.

1. a) Bepaal alle complexe oplossingen z van de vergelijking z3 = −8.3p

Schrijf de oplossingen in de vorm a+ bi.
Schets alle oplossingen in het complexe vlak.

b) Een methaan-molecuul CH4 ligt zo in een assenstelsel dat de H-atomen in de3p

punten (0,0,0), (1,1,0), (1,0,1) en (0,1,1) liggen, en het C-atoom in (1
2
,1
2
,1
2
).

Bereken de bindingshoek, de hoek tussen de lijnstukken van het C-atoom naar
twee van de H-atomen.

c) Vlak V heeft als parametervoorstelling

 x
y
z

 =

 1
−1
0

+λ

 1
2
3

+µ

 4
5
6

.3p

Bepaal een vergelijking (ax+by+cz = d) voor vlak V . (z.o.z. voor meer ruimte)



2. a) Bereken, indien mogelijk: lim
x→0

x5 sin(2x) + x6

x6 cos(3x)
.2p

b) Bereken, indien mogelijk: lim
x→0

(1 + 5x)
1
2x .2p

c) Bereken de afgeleide van functie g(x) = x3 met de definitie (een limiet).2p



3. a) M en β zijn constanten. Laat m.b.v. substitutie van u =
√
x zien dat2p ∫ 1√

x(x−M2)
dx =

∫ β

u2 −M2
du. Wat is β?

b) Bereken
∫ 1

0
(x− x2) sin(πx) dx.3p

c) Bereken, indien mogelijk, de oneigenlijke integraal:
∫ 1

0

1√
x
− 1

(x− 1)
dx.2p



4. a) Bepaal of de volgende reeks convergent is.2p

Als de reeks convergent is, bereken dan de som:
∞∑
n=1

(
2014

2015

)n

b) Bepaal met de integraaltest of volgende reeks convergent is:
∞∑
n=1

(
1

n
− 1

(n+ 2014)

)
2p

c) Bepaal of de volgende reeks convergent is:
∞∑
n=1

(2014)1/n2p



5. Bekijk de functie f(x) =
√
x in de buurt van x = 1.

a) Bepaal het tweede-orde Taylorpolynoom T2(x) van f(x) rond het punt a = 1.3p

b) T2(x) wordt gebruikt om f(x) te benaderen voor verschillende waarden van x2p

met 0.5 ≤ x ≤ 1.
Gebruik de absolute waarde van de afbreekfout/restterm |R2(x)|, en laat zien
dat de grootte van de fout van de benaderingen kleiner is dan 0,05.



6. a) Schrijf 19 cos(t) + 8 sin(t) in de vorm C cos(ωt− α).2p

Wat zijn C, ω en α?

b) Laat zien dat up(t) = 19 cos(t) + 8 sin(t) een oplossing is van1p

u′′ + 8u′ + 20u = 425 cos(t).

c) Bepaal de algemene reële oplossing u(t) van u′′ + 8u′ + 20u = 425 cos(t).2p



7. k en M zijn positieve constanten. Voor X(t) ≥ 0 geldt de differentiaalvergelijking

dX

dt
= −k

√
X (X −M2) (1)

a) Gebruik het teken en de grootte van dX
dt

en schets daarmee het richtingsveld en2p

de grafieken van X als functie van t voor de verschillende beginvoorwaarden.

b) Bereken de algemene oplossing X(t) van differentiaalvergelijking (1). Gebruik3p

hiervoor opgave 3a en breuksplitsen. Schrijf X(t) expliciet als een functie van t.



7c) In een petrischaaltje met een oppervlak van 49 cm2 wordt een laagje bacteriën2p

gekweekt. X(t) is het aantal cm2 dat de bacteriekolonie inneemt op tijdstip t,
met t gerekend in uren. De bacteriën delen voornamelijk aan de rand van de
kolonie, totdat het petrischaaltje volledig bedekt is.
Het oppervlak van de kolonie groeit evenredig met twee factoren. De eerste
factor is de lengte van de rand van de kolonie, die weer evenredig is met

√
X.

De tweede factor is evenredig met het oppervlak dat nog begroeid kan worden:
het verschil tussen het oppervlak van het schaaltje en het oppervlak van de
kolonie.

Stel een differentiaalvergelijking op voor X(t). Laat zien dat deze gelijk is aan
differentiaalvergelijking (1). Welke waarde heeft M2? Wat zou je kunnen meten
om k te bepalen, en hoe bereken je k dan uit die meting(en)?
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Bekijk cle functie f{x) = i/rc in de buurt van x = 1. 
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b) T^{x) wordt gebruikt om f{x) te benaderen voor verschillende waarden van x 
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a) Schrijf 19 cos(t) + 8 sin(t) in de vorm Ccos{oot — a). 

Wat zijn C, u en a? 

"try 
b) Laat zien dat 'u.p(t) = 19cos(t) + 8sin(t) een oplossing is van 

tt" + 8 t f ' + 20u = 425 cos(t). 

c) Bepaal de algemene reële oplossing u{ï) van v!' + 8'tt' + 20ii = 425 cos(t) 
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k en M z i jn positieve constanten. Gegeven is de differentiaalvergelijking 

-A: Vx {yX - (1) 
dX 

~dt 

a) Gebruik het teken en de grootte van ^ en schets daarmee het richtingsveld en 
de grafieken van X als functie van t voor de verschillende beginvoorwaarden. 

b) Bereken de algemene oplossing X{t) van differentiaalvergelijking (1). Gebruik 
hiervoor opgave 3a en breuksplitsen. Schrijf X{t) expliciet als een functie van t. 
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2p 7c) In een petrischaaltje met een oppervlak van 49 cm^ wordt een laagje bacteriën 
gekweekt. X{t) is het aantal cm^ dat de bacteriekolonie inneemt op t i jdst ip t, 

met t gerekend in uren. De bacteriën delen voornamelijk aan de rand van de 
kolonie, totdat het petrischaaltje volledig bedekt is. 

Het oppervlak van de kolonie groeit evenredig met twee factoren. De eerste 
factor is de lengte A ân de rand van de kolonie, die weer evenredig is met 
De tweede factor is evenredig met het oppervlak dat nog begroeid kan worden: 
het verschil tussen het oppervlak van het schaaltje en het oppervlak van de 
kolonie. 

Stel een differentiaalvergelijking op voor X{t). Laat zien dat deze gelijk is aan 
differentiaalvergelijking (1). Welke waarde heeft M^? Wat zou je kunnen meten 
om k te bepalen, en hoe bereken je k dan uit die meting(en)? 
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