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Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI 

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

Een rekenmachine en het formuleblad �ij deze cursus mogen gebruikt warden. 
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 son1. van het aantal behaalde punten plus 2, gedeeld door 2. 

l. f(x) = ln(x).

2p (a) Bepaal het derde-orde Taylorpolynoom, T3(x), van f(x) rond a= 1.

De exacte waarde van ln(0.9) (in zeven decimalen) is ln(0.9) = .-0.1053605. 
Benader deze waarde. door T3(0.9). 

ln(0.9) � T3(0.9) = 

lp (b) De resttenn R3(x) is gedefinieerd door: ln(x) = T3(x) + R3(x).
Schat met een uitclrukking voor IR3(0.9)1 de grootte van de fout die u maakt
bij de benadering van ln(0.9) door T3(0.9) .



3p 2. Bepaal de algemene (recle) oplossing van de volgende differentiaalvcrgelijking voor
'U(t):

d2u dii 
dt2 + 4 dt + 5u = 40 cos(3t)



2p 3. (a) Bereken (voor x 2'. 0) de algemene oplossing y(x) van

3p (b) Bereken de oplossing van het volgende beginwaardeprobleem (voor x 2'. 0):

dy 2y3 

= -- -
dx (1 + 4x )2 ' 

Schrijf y(x) expliciet als een functie van x.

y(O) = -1.



2p 

4. Gegeven is de volgende differentiaalvergelijking voor y(t) (met t;::: 0):

cly l 
clt 

= 5y(y - IO).

cly 
(a) Bekijk het tekenverloop van -.

clt
Schets de grafiek van y als functie van t voor vijf verschillende beginwaarden:
y(0) =· -3, y(0) � 0, y(0) = 9, y(0) = 10 en y(0) = 11.

2p (b) Bepaal de algemene oplossing y ( t).
Schrijf oplossing y(t) expliciet als een functie van t.



3p 5. Er zit 20 liter schoon (zoutloos) water in een vat waar 1000 liter in kan.
Vanaf t = 0 veranderen er drie dingen tegelijk:

i) Er gaat 30 liter per minuut aan zout water in het vat stromen, met een concen
tratie van }

0 
kilo zout per liter.

ii) Er wordt per minuut 5 kilo zout bij het mengsel in het vat gestrooid.
Neem aan dat het vat zo goed geroerd is, dat het zout direkt oplost. Neem ook
aan dat het volume van het mengsel niet toeneemt als er zout in wordt opgelost.

iii) Per minuut wordt er 10 liter van het mengsel uit het vat afgetapt.

Noem V(t) het aantal liter water in het vat, met t gerekend in minuten. 
Stel een formule op voor V als functie van t. 

V(t) = 

Noem Z(t) het aantal kilo zout in het vat na t minuten. 
Stel een di:fferentiaalvergelijking op voor Z. (Oplossen hoeft niet!) 

De beginwaarde voor Z is: 
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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. 
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1. / ( . T ) = ln( .T). 

(a) Bepaal het derde-orde Taylorpolynoom, T^{x), van f{x) rond a = 1. 

De exacte waarde van ln(0.9) (in zeven decimalen) is ln(0.9) = -0.1053605. 
Benader deze waarde door T3(0.9). 

in(o.9) « r3(o.9) =(o-^-0'-"ll'^IS:^^ 
— _o. ƒ -0 .0 05 - o.öoclZI ...=.-0. io^ZZ>2... 

(b) De restterm R^ix) is gedefinieerd door: \a.{x) = T-s{x) + i?3(.x). 

Schat met een uitdrukking voor |i?3(0.9)| de grootte van de fout die u maakt 
bij de benadering van ln(0.9) door T3(0.9) . 

f o j f • V 



3p 2. Bepaal de algemene (reële) oplossing van dc volgende differentiaalvergelijking voor 

u{t): 

+ 4^^ + 5̂ ,, = 40cos(3t) 
dt 

= C,Ac^é fC^e^^^^^^C^'^ ^^^^^ 



2p 3. (a) Bereken (voor x > 0) de algemene oplossing y{x) van 

3p (b) Bereken de oplossing van het volgende beginwaardeprobleem (voor x > 0): 

dy 2y' 

dx {1 + ixy ' 

Schrijf y{x) expliciet als een functie van x. 

y(0) = - 1 . 

^(<^ = -I dcO^ - J - ^ _ ^ V-C =ê> C=r 

. y ^ t:\jTfw< 



Gegeven is de volgende differentiaalvergelijking voor y{t) (met t > 0): 

dy 

dt 
3?/(y-10). 
5 

(a) Bekijk het tekenverloop van 
dy 

dt 

\ 

-»— 

/o 
Schets de grafiek van y als functie van t voor v i j f verschillende beginwaarden: 

y(0) = - 3 , y(0) = 0, ?/(0) = 9, y(0) = 10 cn y(0) = 11. 

'9 
/ / / / / •^-4—<— 

- 3 / / / / ^ / / / 
(b) Bepaal de algemene oplossing y{t). 

Schrijf oplossing y{t) exphcict als een functie van t. 

/O 

= e 
rtt-C 

Z é -



3p 5. Er zit 20 liter schoon (zoutloos) water in een vat waar 1000 hter in kan. 
Vanaf t = O veranderen er drie dingen tegelijk: 

i) Er gaat 30 liter per minuut aan zout water in het vat sti'omen, met een concen
tratie van ^ kilo zout per liter. 

ii) Er wordt per minuut 5 kilo zout bij het mengsel in het vat gestrooid. 
Neem aan dat het vat zo goed geroerd is, dat het zout direkt oplost. Neem ook 
aan dat het volume van het mengsel niet toeneemt als er zout in wordt opgelost. 

iii) Per minuut wordt er 10 liter van het mengsel uit het vat afgetapt. 

Noem Viï) het aantal liter water in het vat, met t gerekend in minuten. 
Stel een formule op voor V als functie van t. 

\/[ó) = / 
Vit) = 3^0 +5,0-6 

Noem Z[t) het aantal kilo zout in het vat na t minuten. 
Stel een differentiaalvergelijking op voor Z. (Oplossen hoeft niet!) 

/?^£^^U X fro o/d 

i '3 

ét '' 

} +5" - Joi 

^ , fo. At 

De beginwaarde voor Z is: 
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