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Hoofdstuk I. REICEW£UNDE . _,,, ,.._ 

1. Een natuurlijk getal bouwen W1J in g0dachten op ui t ecnheden. 

Het wordt eerst dan als gedefinieerd beschouwdj wanneer die op•

bouw, afgezien van practische moeilijkheden, inderdaad mogclijk 
is. 

na is het grootste getal met de eigenschap, data en a-2 beiclc 
prier.a.getallen zijn, of, indien een zodanig grootste getal niet 
bcstaat, is a= 2 11 , is dus niet de definitie van een natu.urlijk 
getalo 

2. De theorie van het rekenen met natuurlijke getallcn, gehele ge
tallen en meetbare getallen geeft geen moeilijkhoden. 

3. De defini tie van Dedekind voor een recel gctal 0<. eist herziening, 

omdat toegelaten moet warden, dat voor een be.Qaald meetbaar getal 

m niet bekend is 1 of m = ex, l11 < ex , dan we1 m > ex. • 

4. De volgende theorie van hot reele gotal loopt :parallel met die 
van Cantor. 

Onder een interval a wordt hier verstaan een interval met ratio

nale eindpunten (a1 ,a 2 ); a 1 ~ a 2 • De intervallen a en h liggen M-,.. 
ten elkaar, als het zij a 2 < b 1 , hotzij b;z < a,; anders rak:en zij 
elkaar. 

Het somintorval. a + b is ( a, + b1 , a 2 + b,). 

Is van de vier :producten a1 b1 , a 1 b2 , a 2 b1 , a 2 b2 hot ldeinste c1 , 

het grootste c.2., dan is c = ( c13 c2.) het Foduc ... !~nterval a x b • 

Het tegengoste;i~ interval van a is -a= (-a:2 1 ~a 1 ). Lig-t O buiten 
. . -1 ( . -1 -1 ) a, dan 1s het invers~ interval van a a = a~ ,a1 · • 

. st_olling_. 1. Zijn J? en q :m.eetbaro getallen, waarvan :p tot het inter-
val a en q_ tot het interval b bchoort, dan bob.oort p+q tot het inter~ 

val a+b en pxq tot :net interval axb. 

Sj;elli,ng. 2,. Behoort het meotbare getal p tot het interval a, da~1 

b13hoort -p tot -a.. J3ehoort bovendien O niet tot a, dan bchoor-t :P 
tot a-1 • 
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5. Door op cnigc goseven in·tervallcn a, b,e, •• een eindig aantal 
malen de vier bewerkingen uit no 4 toe tc passen, ontstaat ecn 
rationale functie f(a,b,c, •• ). 
Stalling J.. Zij :f(a, b, c,,..) een rationale functie van de interva.1-
len a,b,c, •.• Kiest men in elk van daze intervallon een meetbaar 
getal: pin a, q in b, r inc, •.• , dan ligt h0t gc;tal f(p,q,r, •. ) 
in het interval f(a,b,c,..), mits dit laatste bostaat. 
Stelling 4 .. Laat f(x 1 , ••• ,x'l!u y 1 , ••• ,yt!I) a:.n rationale :functie 
zijn, zodat f(p 1 , ••• ,Pm, y1 , ••• ,Yr.) = O, waarin :p1 ••. Pm gegeve:n 
meetbare getallen zijn en y1 ••• y"rl willekeurigo mt;ctbare gctallen 1 

waarvoor f bestaat. Laat vcrdcr a1 ••• a,,, intcrvallon zijn, zodat 
Pi in a.:i ligt ( i = 1, ••• ,m) en 01 ••• ho willekeurige interva.llcn,. 
Dan zal hct interval f (a1 , ••• ,8.m, b1 , ••• ,.b11 ) hct getal O beva.tt~n 
(mits het bcstaat). 
6. Een intervalrij {C('n} = {(C( 11uocn2 )} =ex. hoct inkrimpend, ala 
Otn,i.1 een decl is van Oln voor icdere n. 
De inkrimpcnde intervalrij ex he0t ~_Q.,nvcrgent, a.ls men bij ioder 
na.tu.urlijk getal k eon natuurlijk gatal n kan vindrm, zodat 

-k 
Ctn, - ()('I'll ( 2 ♦ 

Een convergenteinkriro.pcnde interval hcct ecn reeel ge\~~-

7. De reele gctallcn ci<. en J3 zijn ,aali,jk ( ex. = J$), als <X11 en ~n elkaar 
rakon voor iedere n. 
~t~lling 2• De betrekking = tuseen reele getallen is reflexief, 
symmetrisch en transitief. 
Stelling 6 .. rianneer twco reele gotallen niet ongelijk kunnen zijn, 
dan zijn zij gelijk. 
012merkine;. Deze st~lling spreekt niet va.nzol:f. Als ecn bewering on
mogclijk onjuist kan zijn, is zij danrom nog nir:t juist. Men kan ge
Ill.ak.kelijk ecn reeel gctal definiorent da.t onmogelijk irrationaal kan 
zijn, zonder da.t hot rationa.al ( d. w. z. gelijk aa.n een~ bepae.ld meet-

~. 

baar geta.l} is .. 

8. De reele gctallon o: en /3 zijn van elkaar vcnyitde:r:q, ~:#:fo 
a.ls «i en13 i voor zckore i bui ton olkaar liggon. 
Ste,l_l.ine; 7. Ui t 0( # 13 , volgt 0(. ::J: f., . 

Hot omgckcerdo mogen wij niet bcweren. 
Stelling 8. Kan« niet van 13 vcrwijdord zijn, dan goldt « =~ .. 
StellinS 9. Is ix# /3 , dan geldt voor ieder reeel gctal 'rJ hotzij 

«# l , hetzij tS# K • 

Stel,li.p.a 10. 111 t CJ.. #,/5 , ~ = ~ volgt oc # l!. 



9, Zijn o:. en /3 rcclc guta.llcn, dfln is a + 13 
(I( I! ::: { O(l"l X /3 l'I } • 

Is a< cun rouc.tl gotal, 

Is~ oen rocel g0tal en 
(k = 1, ••• ,i-1), a.an is 

.1 

is - <X = {-IX,,} . 
ligt O bui «1, maa.r niut 

o:.-1 = {/Sn} , waarbij 

voor n ~ i, ftn= O{i VC'lor n< i. 
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Stelli:ng 11. C( + ~ , o:. x fo , - 0< en 
weer reele getallen. 

o<. ~1 a.ls hierboven bepa.nld i.jn 

10. De re"ela get allen { ( r , r)} ( r meetbaar) vormen een getallen
stelsel, dat met da.t der meetbare getallen isomor:f is. In deze zin 

vormt het stelsel der reijle geta.llen een uitbreiding van dat d.er 

meetbare getallen. 

11. Stelling 12. Is:£ {x,y,z,. .. ) een ratiomle functie en !tijn 

« , .,$ , i , •.• , O(.' , ,,g • , t1 1 , • • • real<. geta.llen, zodat v: = ex' , /5 == , 
lf = '1 1 ,. •• , dart is £ (ex, ;s, ~ , .. ,. )= f ( ot' , ts' , 1! 1 , ••• ). 

Dit volgt gema.kkelijk uit stalling 3. 
Stelling 13. Laa.t :f ( x 1 ,. •• , Xm ,y.,, , ••• ,Y 11 ) een rationale functie 

zijn, zodat f(p 1 , ••• ,P~,Y1 , ••• ,yn)= o, waarin P,, ••. ,Pm gegeven meet.

bare getallen zijn e~ 1 1 , ••• p7~. rillekeurige meetbare getallen, waar
voor f bestaat. Dan is ook f'(p 1 , ••• ,Pm t ; 1 ,. •• , ~n )= O, waa.rin 
p 1 , ••• ,P™ de gegeven meetbare getallen zijn, nu als re~le getallen 

beschouwd ( § 10) en ~ 1 , ••• , 1n willekeurige reele getallen. 

Kort gezegd: Iedere identiteit, die voor meetbe.re getallen geldt, 

geldt ook voor reele geta.llen. Hieruit volgen de gewor.e rekenregels 

voor reele getallen. 
Wij vullen ze aan met de volgende eigenscha.ppem 

Stelling 14. Ui t r:x # f3 volgt <X + o # ;S + ~. 

Stelli~ 15. Uit rt. ::I 13 en 'I# O volgt 0<.o # {6"6. 

Stelling 16. Als 0< # 0 bestaat 0(- 1 ; dan is 

12. Men mag niet heweren: a.la «.;!, = 0 is of o< = O, of /8 = o. Het kan 
namelijk voorkomen, dat men niet weet, welke van de beide factoren 0 

is. Wal gelden de volgende eigenschappem 

Stelling 17 I .. Uit rx-#,0 en ;3-:N:0 vol.gt rxf.># O. 

II. Uit ti.:/= O en 13:;:0 volgt ~ ¢. Or 
Stelling 18 I. Uit «ft,;/J.O volgt o< # 0 en f3. # O. 

II. Uit r.x.fo:/:0 volgt o::;:o en ~-:;:,o. 
Om het verschil te doan uitkomen, bewijzen wij stelli:ng 18 I ~n II. 

Beldjs van n .. Stel da.t0<= O, da.n is rt.JS= 0 i~ strijd met bets~""" 

vcm" due <X • o • Evan~o /3 ::J;. o • 
. ~lfi.~ ' •~ . l~ St•l rJ.fo q l • Men kan il% hepalen 21odat, 0 .. b~~•R., 
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hebben dus hetzelfde tek.en. In hat bijeomer hebben «-n, en oe.,, 2 

het2:elfde taken, dus 0 ligt buiten °'" , due oc. # o. Evenzo /3 #0. 

13. Bepaling. ct is a.anwijsbaa.r kleiner dan tJ ( oi: <ofo ) , wanneer 

cc11 buiten en links van /Sn ligt voor zekere n. 

Stelling 19. Uit «<o(3 volgt OC#/3. 
Uit 0<#/3 vol8t, dat hetzij «~/d , hetzij 13<00<:., 

Stelling 20. I.« =ta, O(.<<>(d , /3<0« sluiten elka.ar uit. 

II. Uit «<<>/3 , ex= 'tf, JS= 8 volgt r <o o • 
III, Uit OC.<o /3 , fl, <o '6 

IV. Is zowel rx <013 a.ls 
volgt « <o lr • 

;a <o ex ongeri j n1i, dan ge ldt 

(1( =ta. 
v. Uit oc<ot3 volgt, dat voor ieder reeel getal 'X" het• 

zij o<. <o 'If , hetzij t <o {d .. 

Bepaling. Een relatie, die aan de 5 voorwaarden uit stalling 20 vol-

doet, ncemen wij een pseud oorde ning. 

14. Bepaling. ot is !k_tueel kle~ dan f3 , ( (){ <xtS ) , wanneer 

zowel /$ <o « als ;S = cx cngerijmd is. 
Stelling 21. Uit ot <o,'3 volgt Q( <x/3 • 
Stelling 22. De uitspraken: "Het is onmogelijk dat C(<o/3 " en 
11 Het is onmogelijk dat ex <I(. /3 11 zijn aequiva.lent. 

Stelling 23. Veer de virtue le ordening geld en de eerste vier eigen

schappen uit stelling 20 en bcvemien: 

VI. '.Vanneer zowel c< = /d als /3 <x «. ongerijnli is, geldt o< <><- /8, • 

Dit volgt •nmiddellijk uit de definitie en stalling 21. 

15. Stelling 24. Uit r:1.. <o ~ volgt 0< + i <Q/3 + t • Uit e1..<o ,S 
en O <o '/J volgt ex. x. "t <o /3 ><. '?!. 

Stelling 25. Ui t OC-<x 1~ volgt ex + 'if <)I. lo +cf. 

Uit 0t. <,,./3 en O <x 't volgi; ()( >e. ir <K .13 x. t • 
Bewijs van het laatst e. Stel 0t. ~ = /d ~ t dus ( o( - /!) tl" = o. De.ar 

o< - /! :# O, leert stelling 17 II ens, dat 'if = O, in strijd met het 

gegeven~ Dus rx~-:f::/3~. Stel /3i','<-><X?f, dus (Q(-f.>)1 9 0. Volgens 

stelling 18 I is dan IX. - /3 #: o, dus, daar IX~ /3 niet mogelijk is, 
o<. <o /?, ; dan is 't ~ 0 in strijd met het gegevene. Ook ,.scr4, «.r 

is dus onmogelijk. Dan is cx. i <"- /31 • 

16.. Niet ieder reeal getal ke.n in een deoimale breuk ontwikkeld worden. 

Voorbeeld: a = lim an • a.,,= l +(-2r11 , a.ls onder de eerste n deci-
malen van 7r geen '3 opeenvolgende zevene voorkomen, a.,,= l+( ... 2r1< , als 
dat wel zo is en k het ra.ngnumner van de laatste zeven uit het eerst"" 
drietal is. 
Men kan bewi;jzen, dat alle aJ.&ebraisohe getallen en 00k e en 71' in 
deoimale. breuken te •ntwikkelen llijn, Voor de constante van Eµler .i:i 

* bet n:i et la eeesen · · · · · · · · · · · · 
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7 o,. C' / -1 c c::n 
..i.. ,' "1' '",➔ / I .) .... : '-·' 

(i = 1, .. .,r.) 

\ 
' •''11 f"\ 1 
' . ..,,. •j ' • II fl j -... '~ / :.d~·') l:iGcft rr.c:r1 J" 

' ., 
:ia.n 

der· 

.:.()(,l (j.,fj ♦ •ej 
I 

is vco:r 1:ii.r1-

1~ ~ 0 r~~G ?en e ,. ~::~ix is r, als ~instens een onderd~ter~inant ~et 

r i j ell (J :: l J .fl • 

Lsat een stelsel var p vergelijkin6en met n onbekenden Ge~even zijn. 

(i::::1, •.•• ,p), 

waarin de matrix (a,,.) de rang, r beef t. Zi,j i: r;r:. de karaktcrist ieke de-
-'-· ti. 

oplOESi.ng' 

,rnlledig. 
\ 

Is een d~ -# 0., dan ho.:_1rt 't ij 
"' 

jed6r stel raa~~~~ vcr X X minstens 
I ,,..,,.J.. .... tj .r. • l_._,._.l 4 ' • .. • ' .. l'J 

een index i zodat 

Is de ra~g van (aik) niet bekeni, jen kan men in het algemeen niet2 ~-· 
over de oplossingen zeggen. 

19. Een stelsel homogene verselijkingen heeft een vmi de ri:1.lo;1.lor'J.i.::i,; 

ver;:ijderdsrde oplossing, zodra r<n. Weet n:E:rn alleen, -:ia.\, ,-1..ii•,· :~:~r:..> 

deterrr.inanten ::iet n rijen 0 zijn, dan is het onmogelijk, -~34:: .;.::· rt· 
var: rle r.u.loplossing verwi;jderde oplossin6 is. 

~v eelter"rnen. 

t 11 xP , ,, v "' q_ , ) _ ,., n... +a 
\'-,.~ -r· •• • +J..-J\,"~.X + ••.• -r-C'C - a X •••• , ;,' 

.!:,' V \:J. \ n ~ ~· 

f P+q > n, volgt niet, dat bp::0 of cq=O. 

I 
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' ... 'i,'•' ...... . ,, .. ' ~ . 
'• .. -- ,., .. ..,,_ •1'•.-

~•• C - ·0· ~a~ l0

" .. • e ··i-r ' "' ,...~, o 

, . •. · ~ .L:·, ~. Is a.. .i. • .... 0 i::>:1 p+:i I n+t, 
,.· -~ --· '~ ----.-- .i..:;- .. 

= 0 of c,.. = O. 

~)' ., """.: 
l/· (.~, ~- .. 

,.: , .. ,. ,· ,,,,, .... 
0 V6~wiJJerd is. o~ te 

l J. 
! •:') 
I 

\ 
'+. 

'l 

lin<'::airo v~r~~lijkitc~c in ws.arv 1· r, 

a ... 
, I,., 

.. J 1) 

:'.'I 

0 
v~:::t 1~'., L_.e[\)'Jer, :-' .. ~.1 ·, . ~· ~:. O; de det,Jr·minant dr ir;et ·er in de r;ocf:idi':.l·· 
~~.- '""' · ; .-:- .I.!.. P , -· •; ·, ·, ..1:. 0 ,.,,.,,t s I r. 1fi -~ vinr'er: ,.,,, ··· 'k "!' -.,.,,.. r1,.,+€:r-.t.1·- -~.,~ \ ..... .,.,. •~t•-· •Tr .· \.,.._L ,___ .., ...... ·f; ~)- ~ .... .i...... ,. "'- • , ,) __ J. " 4,..\.,i ...... t ....... t.: t,~t- ... .1. ....,(.'<,,,•· ,1 

~··'r~w, ~ l.!,. 0 r;a ;,~ •·1 ... ,le 1·a''ak.l, ,r.; 0 ti 0 k·· d_,•,+t:::r•tinar•t-c - •) d9.;~ lEi 
-~A ... -.,.<~.,,,.., r....- ..... :i 7t • .w..L11..1 .,,_ , .1. 1~ a..1.. i\.1;. •. ..a.. ~ ut, ..... c \ ... t..: ..;;.. v • •-' ,.,,,. - v, 

f :L.:t.:-.1.·..,:iar door f,. .L..:i 20n karakteristh:ke determinant iff: 0, dan is f 

\'e:::v.:.i.,;::l:.:rd. van ic:h:r veelvoud var, g 1 fj/: O(e;). 

2 22. Ovtr 6.e discriminant d = ac-b van de Vit:irkantsvt,ru:liJkinJ; 

f( x) E ax2+2bx+c = 0. 

Stellir:,r,,:-1.:._ Is d (0, dan neemt f(x) de waardtJ ,J en zom:l positieve als 

negatieve waarden aaL. 
'P · • T~ • t d 1 ,. , .... " u O f ,, ,, .LJeWlJS. Ul, \. U VO.Lgt. u 1f' 0 ao 1.. u. 
,.- .1, , ll -. neem eers~ aan □ ~ u; r1 P • . r; i· R ·o + ' r·-:_: ;i 

_ [',J -· _ v u # 0 

f ( 1) = a+2b+c f (-1) = a-ct+c. 
Deze uitkomsten bebben tegengdst&lde tokbns, of a+c = O. 
Neem nu aan, data~ 0. De bewering volgt nu uit 

f( b+} f:d) = ad(1- A2). 
-a 

Is c# O, dan volgt zi;j uit 

f( -c ) 
b+ ~ (.:a. 

cd(1- >2) 
2 . 

(b+ ). N) 
Stcllin~ 2. Nsemt f(x) zowel positieve als neaatieve 
--.. - ••. _i:;;;__:;:;_,:_ '-' 

{--. ::e _____ ) = (1. 

t,:! V -d 

B,:.•;:J;:~- i.~,<¢.:r: aa.n, da.t n ~-- O .. f(x) =if (ax+b) 2+a}. 
I•". ',c -~-,-;l t·, ~~s &.o ac•.:iolade1: v:ordt negatief, dus d <o. !;eem t11..1. ·;tC..:~l, c:,., ,; 

1 ' ,, 2\ 
c ±. 1..:. f(x) c::: 0 i_(b::;c+c).::.+ dx /. 
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Hi -1.: -..: ~.,_ O volgt d <o of ac..-0. 

~t!·.~~:}.))£&_l:.. Als d> 0 -zijn alle waarden van f(x) verwijderd van O en h&b·~ 
ber.t zlj hetzelfde t-sk,::n. 

p;:)..Yv.i.t~ Uit d> 0 volglJ ac) O, dus a -¥1' O. De stelling volgt nu uit de 
eerGte regel van hr.3t vo.r;ige bewijs. 

!itel)-in_f~ Zijn alJ.a waarden van r(x) verwijderd van O, en is f(x1) # 
1+-f(x2), dan is cl) O. 
tr 

Bewijs. Uit f(x1 ) ·· f(x2) 'f\= 0 volgt a# 0 of b-# O. Stelb fl;: O. 
·-c cd f ( ) - du!'::!_ .. u.·, +.._' 0 - ; - b-2 ~ - " . 

Stel a ~ C. 
li ,3 

f (,- -) :: "' , dus d # 0. 
a P. 

Daar 0 <. C. ::m~ □.ogeliJk. J_f:: (st .1) is a) o. 

23. Voor·b eeld van eeu 1 aeks met posi tie1c&1J termen, die beperkt blijft, 

zond~r convergent te zijn. 
yti__..:.J_._ a 11 = 2-n, beha2. ',i e als n het rangnummer van de 9 ui t de eerste se

q_uens uit de decimaie ontwikkeling van-JT is(verkort: seq (n)); dan is 

an= 1. 
Uit dit voorbeeld blijkt tevens, dat de stelling van de bovenste grens 

niet geldt .. 

24 .Bepaling .. Een reeks (an1 heet :posi:tief convergent met de som s, als 

bij ieder n~tuurlijk getal peen natuurlijk getal q te vinden is, zodat 

voor ieder natuurlijk getal m geldt 

n 
f s - s j ( 2-P ( sr = .Z: ak) ( 1) 

q+m k=1 

Stelli!IB.:_ Nodig en voldoende voor de positieve convergentie is, dat bij 

ieder natuurlijk getal p een natuu.rlijk getal q te vinden is, zodat · vo0-:;,• 

elk paar natuurlijke getallen m en n ( n < m) geldt 

l q+m 

~ ak l < 2-P. 
k=q+n 

( 2) 

(Kenmerk van Cauchy). 

25. I?_~~§.l.!1.}.g.§.£.!. Een reeks {a } heet negatief convergent met c:€ ;::, )i!:. r- ~ !: 
n 

het voor ieder natuurli,jk1 getaJ. p onmogelijk is, dat er gG2r.1 na·cuTL1'."L: __ ~}. 

get2J. -t bes t.,.::3.ai; met de e igen2chap, dat §24 ( 1) voor ieder r1atu.1J.J'l.iJ1c. E_:;•)"i::i: 

geJd",. 

Do rf1 eks beet non-oscillerepd, als het · voor ieder natµ·u.-lijk 

onmogelijk is., 1dat er ge_en natu.µrlijlt getal_ q bes:t~at 
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geldt v0or ieder paar nat1.11ll'lijke getallen m en n (n <m). 

~'.~;:.E'}: ... l~r:1g.:. Iedere nE:gs.t J_ef convergente rij is non-oscillerend. 

:i3ewijs. Stel, dat p g'2vonden was, zodat er gee.n q bestaat, waarvoor 

stu1ds Is - s I / 2-P Dan bestaat er ook geen ,,.,, waarvoor steeds •· q_+m q-tn 1 '- • -~ 

l. s -· ic:; _._..,, J + ) s-s i ,< 2-P, dus geen q, wae.rvoor steeds / s - sq-+h11< 2••p--·~ 
Q.,u., q+n I 

Dit j_u in strijd met de negatieve convergentie. Daarentegen behoeft et·::: 

nor.J-os0iJ.lerende reeks niet negatief convergent te zijn (Vb.1). 
-n Vb.2. an;:::: 2 i "behalve als seq(n) of seq(n-1). 

Als seq(n) is ar = n + 2-n. 
-.l 

J,,ls S'}c:;,(r:i-i). js ':::l~i -:::: -n+2-n. 

Doz£ reekc is n0g~ti2° convergent, niet zeker positief convergent. 

26. ':.!+·.:--Y·; ··' ~·1:,· '77 ;r- ·, ·. ''/0° 17 s en fa ·1 e,,., {b 1( negat1.·ef convergent met •. ., .,,J ___ .__, ___ , c..·. ,.J-,,-~ '-''-· -- ; ,n. .., nT .... n 
som s s J:ecp. t ~ da:o L~ {1_'!_,n +b n 1 neg at ief conve.:rgent met som s+t. 
Bewij ,s. 'Git bet gi__,g:=;·,:.":':: vo lgt, dat het voor ieder natuurlijk get al p 

onmogeJ.:i;_'.k is, aat G·r ~~f';..:,n natuurlijk getal q bestaat, zodat steeds 

ls - s I + It - t / < 2-P-1 , 
I q+n • <J .. •'.-.f.( 

dus is het eveneern: onnioge lij k, dat er geen q bestaat, zodat steeds 

l(s+t). - (s + t )\ < 2-P-1 . q+n q+n 

27. Stel~ing,. Is de reeks tan t 
gelijk negatief convergent met 
Bewijs. {-an1 is neg.con. met 
som s-t. 

negatief convergent met de som sen te
de som t, dan is s=t. 

aom -t, dus {an - anr is neg.coriv.ergent ,l 

Maar {o} convergeert positief tot Ot dus s-t ~ 0. 
Bepaling. De reeks {ant heet meervoudig negatief convergent tot de ge
tallen s 1 , s 2 , s 3 , •.. , als het onmogelijk is dat zij niet negatief con

vergeert tot een der geta.llen sk. 
De reeks uit vb .1 is meervoudig neg. conv. tot de getallen 1, 2-2-k 

( k=1, •••• ) • 
Stelling. Iedere meervoudig n~gatief convergente reeks is non-oscille•· 

rend. 
~.:.. Bestond er geen q, waarvoor §24(2) steeds zou gelden, dan kol'.I 

de reeks tot geen enkele som negatief convergerenj 

29. StGlli11g. Een -absoluut ooovergente reeks is onvoorwaard2J.j jl'. __ ,,. ___ .. 1,_, __ .,_ 

vergent. 
§!tL1.\21i·-- Is d("J reeks {an} positief comrergentt terwijl de reeks 
pc,s;:_ti-:f' r.taar {X; d;ivergee::·t, da.n. kan men de termen ~an de ee::ste 
zo ver,3e;hikken,- dat de som een willekeurig gegeven getal wordt •. 
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30. tE';;alingen. De reeks \ an1 heet convergent (A +) , ala de reeks 
~/::i.)! :;iosi t ief convergeert. 

;3~j-· hcet convergent (A -) , als zowel [an\ als { l an\} negatief con-. 

vergeert. 
Zi~ heet oonvergent (B +), resp. (B -J , als fan\ posi tief, resp. nega-

tief r co.nvergeert en ff ant 1 b eperkte deelsommen heeft: 
Opmerk'iagen. Uit de positieve convergentie van {fan!} volgt die van{an\ 
Dit geldt niet voo~ negatieve convergentie. 
Voor de onvoorwaardelijke convergentie is convergentie {B +) niet vol
doende. 

,· 


