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U Oefening 10 (soorten discontinüıteit). Zij f een functie en a ∈ R zodat f bestaat in een omgeving van a, maar
f niet continu is in a. Dan noemen we a een:1

(a) ophefbare discontinüıteit als de limiet van f in a bestaat in R, maar verschillend is van f(a);

(b) sprongdiscontinüıteit als de linker- en rechterlimiet van f in a beide bestaan in R, maar verschillend zijn;

(c) essentiële discontinüıteit als de linker- of rechterlimiet van f in a niet bestaat in R.

Ga telkens na welk type discontinüıteit er optreedt. Voorzie je redenering van een schets.

(a) a = 2 en f(x) = bxc

(b) a = 0 en f(x) =





sin

(
1

x

)
als x 6= 0

0 als x = 0

(c) a = 1 en f(x) =





x2 als x < 1

0 als x = 1

2− x als x > 1

(d) a = 3 en f(x) =
√
x− 3 +

√
−x+ 3 + 1

gravitatiewet van Newton

U? Oefening 11 (zwaartekracht). Als gevolg van de gravitatiewet van Newton is de
zwaartekracht dat een object ten gevolge van de aarde ondervindt, gelijk is aan:2

F (r) =





GMmr

R3
als r < R

GMm

r2
als r ≥ R,

met

. R de straal van de aarde en r de afstand tussen object en middelpunt aarde,

. m de massa van het object en M de massa van de aarde,

. G de gravitatieconstante van Cavendish.3

Hierbij werd de aarde gemodelleerd als een homogene bol.

(a) Bepaal de aantrekkingskracht van een massa dat zich achtereenvolgens op het aardoppervlak, in het middelpunt
van de aarde en op een heel erg grote afstand van de aarde bevindt.

(b) Toon aan dat F continu is in functie van r. Maak daarbij een schets van de grafiek van F .

1Bij een ophefbare discontinüıteit volstaat het om de functie in a te herdefiniëren als f(a) = limx→a f(x) opdat de nieuwe functie
continu zou zijn in a, vandaar de benaming ophefbaar.

2Ontdekt door Isaac Newton en in 1687 gepubliceerd in zijn Principia, een van de invloedrijkste publicaties ooit verschenen in de
exacte wetenschappen.

3In de periode 1797-1798 slaagde Henry Cavendish er als eerste in om de aantrekkingskracht tussen twee massa’s experimenteel
te meten en dus de gravitatieconstante G te bepalen. Toch blijft deze constante een van de minst nauwkeurig bepaalde natuurkundige
constanten, met maar drie of vier significante cijfers.
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Om het dopplereffect te be-
grijpen, bedenken we dat de
bron golfjes uitzendt.

U? Oefening 12 (dopplereffect). Het dopplereffect is de waargenomen verandering
van frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsver-
schil tussen de bron (zender) en de waarnemer (ontvanger).4 Voor de waargenomen
frequentie fw geldt:

fw =





fb · v
v − vb

als de golfbron nadert naar de waarnemer toe

fb · v
v + vb

als de golfbron zich verwijdert van de waarnemer,

met fb de frequentie van de golf die de bron uitzendt, v de snelheid waarin de golf
zich voortplant in het medium en vb de (absolute waarde van) snelheid van de bron
ten opzicht van de waarnemer.

Een ambulance rijdt met loeiende sirene voorbij Jan aan een snelheid van 90 km/u. De snelheid van het geluid in
lucht is er 330 m/s, en voor de eenvoud van de oefening nemen we aan dat het uitgezonden sirenegeluid een constante
frequentie van 6000 Hz heeft.

(a) Schets de grafiek van de frequentie die Jan waarneemt in functie van de tijd t.

(b) Is de waargenomen frequentie continu op het tijdstip dat de ambulace Jan voorbij rijdt? Verklaar je antwoord.

U?? Oefening 13 (pathologische functies). Een object wordt pathologisch genoemd als het afwijkende, onregelmatige
of tegenintüıtieve eigenschappen heeft, op zo’n manier dat zich onderscheid van wat beschouwd wordt als een typisch
object in dezelfde categorie.5 Zo werd het irrationaal getal

√
2 ten tijde van zijn ontdekking als een pathologisch getal

beschouwd.

In deze oefening komen drie pathologische functies aan bod, vergezeld van hun tegenintüıtieve kenmerken in verband

met continüıteit.6 Onderstaande figuur stelt een benadering van hun grafieken voor. Merk op dat het domein van elk
van die functies gelijk is aan R.
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(a) Toon aan dat de Dirichletfunctie in geen enkele x-waarde continu is:7

f(x) =

{
1 als x ∈ Q,
0 als x /∈ Q.

(b) Toon aan dat de volgende functie continu is in 0, en discontinu is in elke andere x-waarde:

g(x) =

{
x als x ∈ Q,
−x als x /∈ Q.

(c) Gegeven is de functie van Thomae:8

h(x) =





1

q
als x ∈ Q waarbij x =

p

q
met p, q ∈ N en ggd(p, q) = 1 en q > 0,

0 als x /∈ Q.

Men kan aantonen dat voor elke a ∈ R de limiet van h in a gelijk is aan 0. Toon aan dat h continu is in elk
irrationaal getal, en discontinu is in elk rationaal getal.

4Genoemd naar Christian Doppler , die in 1842 dit verschijnsel voor zowel licht- als geluidsgolven beschreef. In 1845 werd het
dopplereffect experimenteel getoetst door de Nederlandse meteoroloog Christophorus Buys Ballot . Hij deed dat door een groep
hoornisten bij Utrecht in een open spoorwagon met hoge snelheid langs een groep waarnemers te laten rijden. Na de opkomst van het
wegverkeer is zo’n proefopstelling niet meer nodig om het dopplereffect bij geluid te constateren: voor een (stilstaande) waarnemer daalt
de toonhoogte van het geluid van een snel voorbijrijdend voertuig duidelijk tijdens het passeren.

5In de Nederlandse taal kent het woord pathologisch de synoniemen abnormaal, pathisch en ziekelijk, en de antoniemen normaal,
doorsnee, courant. In de wiskunde gebruikt men als antoniem vaak de Engelse term well-behaved.

6Toch kent ook de pathologie in de wiskunde zijn grenzen. Zo heeft Vito Volterra in 1881 ontdekt dat de verzameling van dis-
continüıteiten van een functie niet om het even welke deelverzameling van R kan zijn. Zo bestaat er geen functie f die continu is in elk
rationaal getal, en discontinu is in elk irrationaal getal. Een tegenhanger van de functie van Thomae is er dus niet. Dit geeft aan dat de
verzameling van de rationale getallen en de verzameling van de irrationale getallen intrinsiek onverwisselbaar zijn.

7Voor het eerst beschreven door Johann Dirichlet 1829.
8Deze functie wordt ook wel de popcornfunctie genoemd, en werd in 1875 Ontdekt door Carl Johannes Thomae .
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Oefeningen bij §3.3 en §3.4
B Oefening 14. Beschouw de functie

f(x) =
1

x− 1
+ 3.

Impliceert de tussenwaardestelling van Bolzano het bestaan van een c ∈ [−2, 2] waarvoor f(c) = 3? Verklaar je
antwoord.

telefooncentrale (1967)

B Oefening 15. Een telefoonmaatschappij rekent 12 eurocent om een telefoonverbin-
ding tot stand te brengen, vermeerdert met 8 eurocent per begonnen minuut. Zo kost
een telefoongesprek van 2 minuten 0, 28 EUR en een kost een gesprek van 2 minuten
en 5 seconden 0, 36 EUR. Noem K(t) de kostprijs van een telefoongesprek dat precies
t minuten duurt, waarbij t > 0.

(a) Maak een correcte schets van de grafiek van de functie K.

(b) Is de functie K continu? Verklaar je antwoord.

(c) Impliceert de tussenwaardestelling van Bolzano het bestaan van een telefoonge-
sprek tussen 1 en 2 minuten dat precies 0, 25 EUR kost? Verklaar je antwoord.

B? Oefening 16. Toon telkens met behulp van de wortelstelling aan dat de functie f minstens één reële nulwaarde over
het vermelde interval heeft. Controleer nadien met behulp van je grafische rekenmachine.

(a) f(x) = −x3 − x+ 5 over [1, 2]

(b) f(x) = x100 + 3x99 + 1 over [−1, 0]

(c) f(x) =
√
x− 16

1
x + 1 over [1, 4]

(d) f(x) =
x

10
+ sinx− 1 over

[
0,

5π

2

]

B? Oefening 17. Toon telkens zonder gebruik te maken van je grafische rekenmachine aan dat de vergelijking minstens
één reële oplossing heeft.

(a) x4 − 3x+ 1 = 0
x

x2 − 2x+ 1
= 6

(b)
x

x2 − 2x+ 1
= 6

(c) x2020 = x2019 + 1
x

x2 − 2x+ 1
= 6

(d) e−x + 2 = x
x

x2 − 2x+ 1
= 6

B?? Oefening 18. Beschouw een begrensd gebied D dat zich in het eerste kwadrant bevindt. Voor elke hoek θ in het
eerste kwadrant bestaat er een rechthoek die aan de vier zijden aan dit gebied grenst, en waarvan twee tegenoverlig-
gende zijden een hoek θ met de x-as maken, zoals aangegeven op onderstaande figuur. Toon aan dat er een hoek θ is
waarvoor die rechthoek een vierkant is. Bijgevolg kan elk begrensd gebied omschreven worden door een vierkant.

Aanwijzing. Beschouw het verschil van lengte en breedte.
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V Oefening 19. Op een rechthoekige tafel staat een bord, met daarin een portie aard-
appelen, een portie rode kool en een braadworst.

(a) Toon aan dat je met één rechte snede de portie aardappelen in twee gelijke
porties kan verdelen, op zo’n manier dat je loodrecht en evenwijdig met de
onderste tafelrand snijdt.

(b) Toon aan dat je met één rechte snede zowel de portie aardappelen als de portie
rode kool in twee gelijke porties kan verdelen, op zo’n manier dat je loodrecht
snijdt.

(c) Toon aan dat je met één rechte snede zowel de portie aardappelen, de portie rode kool als de braadworst in twee
gelijke porties kan verdelen.

V? Oefening 20. Een wandelaar start om 4 u. ’s morgens met het beklimmen van een heuvel, en bereikt de top op het
middaguur. De volgende dag keert hij langs precies hetzelfde pad terug. Hij vetrekt om 5 u. ’s morgens en beëindigt
zijn afdaling omstreeks 11u. ’s morgens. Toon aan dat er een plaats op het pad is waarop zijn uurwerk op beide dagen
dezelfde tijd aangaf.
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Waarom is deze oefening gelukt/niet gelukt?

• voldoende tijd besteed?

• opgave goed gelezen?

• nauwkeurig gewerkt?

• modelvoorbeelden bekeken?

• opgave begrepen?

• leerstof voldoende begrepen?

Welke fouten heb ik gemaakt?

• notatiefout (NF)

• eenheden (EF)

• grafisch rekenmachine (GF)

• rekenfout (RF)

• interpretatie van de opgave (IF)

• denkfout (DF)
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