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ÖDEVLER
—————————————————————————————————————
(Ders Kitab¬: Principle of Mathematical Analysis, W. Rudin, McGraw-Hill,
ISBN:0-07-054235-X)
—————————————————————————————————————

1. ÖDEV (Teslim tarihi: 03 Şubat 2021, Çarşamba)
Prb-1: Karesi üçe eşit olan bir rasyonel say¬n¬n olamayaca¼
g¬n¬gösteriniz.
Prb-2: Sayfa 22’de 5. problem
Prb-3: Sayfa 23’de 13. problem
_____________________________
2. ÖDEV (Teslim tarihi: 17 Şubat 2021, Çarşamba)
Prb-1: S sonlu bir küme ve a ise S kümesine ait olmayan bir eleman olsun. Öyleyse, S [fag
kümesininde sonlu bir küme oldu¼
gunu gösteriniz.
Prb-2: Sayfa 44’de 10. problem
Prb-3: Sayfa 44’de 12. problem
Prb-4: X = R2 ve E = f(x; y) : x 2 (0; 1] ve y = sin x1 g olsun. E kümesininin iç
noktalar¬n¬n ve limit noktalar¬n¬n kümesini bulunuz. E kümesinin aç¬k veya kapal¬ olup
olmad¬g¼¬n¬nedenleri ile birlikte aç¬klay¬n¬z.
_____________________________
3. ÖDEV (Teslim tarihi: 03 Mart 2021, Çarşamba)
Prb-1: E¼
ger E kümesi Rk n¬n s¬n¬rl¬bir alt kümesi ise, E kompakt bir kümedir.
Prb-2: Sayfa 44’de 12. problem.
Prb-3: Aşa¼
g¬daki ifadeler do¼
gru ise ispatlay¬n¬z, de¼
gilse karş¬t¬na bir örnek veriniz:
a) Kompakt kümelerin bir sonlu birleşimide kompaktt¬r.
b) Kompakt kümelerin herhangi bir kesişimide kompaktt¬r.
_____________________________

4. ÖDEV (Teslim tarihi: 19 Mart 2021, Cuma)
Prb-1: Sayfa 78’de 2. problem (Not: Formal (yani " ve n0 ifadelerini içeren) tanm kullan¬larak gösterilecek)!
Prb-2: Sayfa 78’de 1. problem.
Prb-3: Sayfa 78’de 3. problem.
Prb-4 X bir metrik uzay ve bu uzayda xn ! a olmak üzere, K = fa; x1 ; x2 ; x3 ; g
kümesinin kompakt oldu¼
gunu gösteriniz.
_____________________________
5. ÖDEV (Teslim tarihi: 09 Nisan 2021, Cuma)
Prb-1: Sayfa 79’de 7. problem
Prb-2: Sayfa 79’de 20. problem
Prb-3: X bir metrik uzay ve p 2 X olmak üzere f : X ! R fonksiyonu p noktas¬nda sürekli
ve f (p) > 0 olsun. Öyleyse, 9r > 0 3 8q 2 Nr (p) için f (q) r oldu¼
gunu gösteriniz
Prb-4: E = R

f0g olmak üzere f : E ! R
f (x) =

2
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gunu gösteriniz.
olarak tan¬mlan¬yor. "
tan¬m¬n¬kullanarak lim f (x) = 23 oldu¼
x!0
_____________________________

