
Toets 3 Calculus 1 voor MST, 4501CALC1Y
donderdag 15 oktober 2015; 13:45-15:45 uur

Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI

NAAM: Leids studienummer:
Groep (omcirkel): A (Hooghiemstra) / B (Keijzer) / C (Tholen) / D (van Iersel)

Een rekenmachine en het formuleblad bij deze cursus mogen gebruikt worden.
Met ‘bereken’ wordt ‘bereken exact’ bedoeld. Laat duidelijk zien hoe u aan de
antwoorden gekomen bent. Alleen gemotiveerde antwoorden krijgen punten.
Het cijfer is de som van het aantal behaalde punten plus 2, gedeeld door 2.

1. (a) Bereken

∫ √
x sin( 1 + x

√
x ) dx2p

(b) Bereken

∫
x4 lnx dx2p



2. (a) Bereken

∫
5x

x2 − x− 6
dx2p

(b) De integraal

∫ 2

0

1

x3
dx is oneigenlijk (‘improper’).1p

Waarom?

Bereken, indien mogelijk, de integraal.

(c) De integraal

∫ ∞

2

1

x3
dx is ook oneigenlijk.1p

Waarom?

Bereken, indien mogelijk, de integraal.



3. an =
1

3n + 1

(a) Is de rij {an} = a1, a2, a3, . . . convergent of divergent? Motiveer uw antwoord.1p

(b) Is de reeks
∞∑
n=1

an convergent of divergent? Motiveer uw antwoord.1p

(c) Bepaal of de volgende reeks convergeert of niet:
∞∑
n=3

1

3n
1p

(d) Bepaal of de volgende reeks convergeert of niet:
∞∑
n=3

1

n 3
√

ln(n)
2p



4. (a) Toon aan dat lim
x→∞

sin(x)

x2
= 0.1p

(b) Bereken, indien mogelijk, lim
x→∞

(
1 +

3

x

)x

=2p

Geef een berekening; alleen een antwoord uit het hoofd geeft geen punten.

(c) Een integrerende bol is een instrument om de intensiteit van diffuus licht te2p

meten. De binnenkant van de bol is bekleed met sterk reflecterend materiaal. In
zo’n bol hangt een lampje dat 2 watt licht geeft. Dat licht weerkaatst meerdere
keren heen en weer in de bol: elke keer dat het op de wand valt, wordt 5% van
het licht geabsorbeerd, en 95% wordt (diffuus) gereflecteerd.
Doordat het licht lang in de bol rondkaatst, is de totale intensiteit van het licht
in de bol meer dan de oorspronkelijke 2 W van het lampje.

Verwaarloos absorptie door het lampje zelf en bereken de intensiteit van het
licht in de bol.
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2p 1. (a) Bereken / ^/x sm{ 1 + ) dx *^ -

2p (b) Bereken / x"^ \nx dx xdx =: ^y^^ ^ 

5- i^r 

C 



(b) De integraal / — da; is oneigenlijk ('improper'). 

Waarom? Q^^^^ ^ fh/^M^^ S^h^ /J^ JC~C 

Bereken, indien mogelijk, de integraal. 

[°° 1 
(c) De integraal / — is ook oneigenlijk. 

J2 ^ Waarom? 

00 



(a) Is de rij {a„} = ai, 0 2 , 03 , • • • convergent of divergent? Motiveer uw antwoord. 

00 

(b) Is de reeks ^ a„ convergent of divergent? Motiveer uw antwoord. 

(c) Bepaal of de volgende reeks convergeert of niet: 
n=3 . 



sinfrc) 
lp 4. (a) Toon aan dat lim 5— = 0. 

^ X - ? ^ '*<'^g\ '^ ' X~)^ X"* 

2p (b) Bereken, indien mogelijk, j i i n ( 1 + ^ 

Geef een berekening; alleen een antwoord uit het hoofd geeft geen punten. 

2p (c) Een integrerende bol is een instrument om de intensiteit van diffuus licht te 
meten. De binnenkant van de bol is bekleed met sterk reflecterend materiaal. In 
zo'n bol hangt een lampje dat 2 watt hcht geeft. Dat licht weerkaatst meerdere 
keren heen en weer in de bol: elke keer dat het op de wand valt, wordt 5% van 
het licht geabsorbeerd, en 95% wordt (diffuus) gereflecteerd. 
Doordat het licht lang in de bol rondkaatst, is de totale intensiteit van het licht 
in de bol meer dan de oorspronkelijke 2 W van het lampje. 

Verwaarloos absorptie door het lampje zelf en bereken de intensiteit van het 
licht in de bol. 
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