
Tentamen'Wiskundige Structuren 2OL7-2OL8

Vrijdag L2 januari 2018' 14u00-17uOO

Vermeld op elk blad, d,at je i,nleuert d,uid,eti,jk je nl,o,n'L en stud,entnummer. Relcenmach'ines en documenten zijn
niet toegestaan. Bewijs aI je beweringen en Íormuleer duideli.jk d,e stelli,ngen di'e ie gebra'ikt, tenzij enplic'iet

'in d,e uraag uermeld, staat dat d,i,t ni,et hoeft. Di't tentamen bestao't u'it 5 opgaaen.

Het tentamen i,s in te z'ien tussen 22 en 31 januari 2018. Gel'ieue h'ieruoor contact op te nemen met de

d,ocent.

Vraag L [t-ep]

Zij c e IR.. Laat 9 : (-oo, c] -+ IR en h [c, oo) -+ ]R twee functies zijn. Definieer de functie / : lR -+ IR. door

r@):

Bewijs of weerleg de volgende uitspraken:
(a) als 9 en ñ. allebei injectief zijn, dan is / injectief;
(b) als g surjectief is, dan is / surjectief;
(c) als / begrensd is, dan zijn g en /¿ allebei begrensd;
(d) als 9 en ft. allebei uniform continu zijn en Sk) : ir,(c), dan is / uniform continu

Vraag 2 lzøpl

Definieer de functie / : [0,1] -+ 10,1] door /(r) : * en definieer verder voor iedere r¿ ) 1 de functie

fn:10,11 -+ [0,1] door f"@): F=A=n.
(a)Bereken/o/.
(b) Bewijs dat voor iedere r¿ > 1 geldt dat f":

Definieer de functie 9 : [0, 1] -+ lR door 9(1) : I en g(r) : 0 voor r e [0,1)
(c) Bewijs dat de functierij (Í")">t puntsgewijs convergeert îaar g.

(d) Bewijs of weerleg dat de functierij (f.)">t uniform convergeert r'a,ar g.

Vraag 3 [12p]

Bewijs dat de relatie - opZ gegeven door a - ö dan en slechts dan als 2a*5b:0 (mod 7) een equivalen-

tierelatie is.

s@), als n 1c,
h(r), als r > c.

ofo"'of

Vraag a þ2pl
Zij[,c€]Rtweereëlegetallen,waarvoorgeldtdat0<L<c(1.Laat(on)nroeenreëlerijzijn,waarvoor
geldt dat an t 0 voor alle rz en dat ae rij (gff )z>0 convergent is met limiet ,l$ 

9l!! : l.
(a) Bewijs dat er een l/r e X bestaat, zodat 0 a T < c voor alle n ) ÀI1.

(b) Bewijs dat de rij (an)n>1 convergent is met lim an :0.

z,o.z.



Vraag 5 [zrp]

Zij c € IR en laat X g R een niet-lege, begrensde verzameling zijn.
(a) Bewijs dat sup({c} U X) : max{c, supX}.

Laat (an)n>s een begrensde reijle rij zijn. Laat twee reðle rijen (rr)rto en (úr)r>s gegeven zijn door

sn:sup{ûk : k>n} en tr:inf{ø* : k>n}.

(b) Formuleer de Monotone Convergentiestelling.
(c) Bewijs dat de rij (s,),>e convergent is.

Ook de rij (úr),26 is convergent. Dit hoef je niet te bewijzen.
(d) Bewijs dat als,$t, : n\tn, dat dan (on)nro convergent is.

N.B.rllås, heet de li,rnes superior en 
nlim 

¿n de limes inferior van de rii (an)n>6.

Totaal: 90p -| 10p: 100p.

Succes!
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