
Çal�³ma Sorular�- Hafta 5

1. Birimin Ayr�³�mlar�

1. E§er f, g : Rn → R ise supp(fg) ⊂ supp(f) ∩ supp(g) oldu§unu gösteriniz.

�pucu: Burada sadece dayanak tan�m�n� kullanman�z yeterli. Bunu hepinizin bildi§ini biliyorum ama yine de

hat�rlatay�m, bir kümenin ba³ka bir kümenin alt kümesi oldu§unu göstermek için ilkinden ald�§�n�z rastgele bir

eleman�n di§erinde ç�kt�§�n� göstermeniz gerekiyor :).

2. f fonksiyonu R üzerinde analitik ve bir x0 ∈ R için f(x0) 6= 0 ise, f /∈ C∞c (R) oldu§unu ispatlay�n�z.

�pucu: Burada olmayana ergi metodu ile ispat yapmak i³inizi kolayla³t�rabilir. Verilen ko³ullar� sa§layan bir

fonksiyonun kompakt dayanakl� oldu§unu varsayal�m, bu durumda verilen fonksiyonumuz aç�k bir küme üze-

rinde 0 olur. Bu aç�k kümenin kapal� da oldu§unu gösterebilirsiniz (analitik olmak ne getirir ?) bir ba§lant�l�l�k

argüman� (Analiz 3'den biliyoruz ki ba§lant�l� bir kümenin hem aç�k hem kapal� alt kümeleri sadece kümenin

kendisi ve bo³ kümedir.) ile arad�§�n�z çeli³kiyi elde edebilirsiniz.

3. V ⊂ Rn s�n�rl� ve aç�k bir küme, φ : V → Rn fonksiyonu V üzerinde bire bir ve sürekli diferansiyellenebilir

ve V üzerinde 4φ 6= 0 olsun. W = {Wj}j∈N ailesinin V için bir aç�k örtülü³ ve p ≥ 1 olmak üzere {φj}j∈N
dizisinin birimin V üzerindeW örtülü³üne ba§�ml� bir Cp-ayr�³�m� oldu§u varsay�ls�n. Bu durumda (φj ◦φ−1)j∈N
dizisinin birimin φ(V ) üzerinde φ(Wj)j∈N aç�k örtülü³üne ba§�ml� bir C1-ayr�³�m� oldu§unu kan�tlay�n�z.

�pucu: Bu sorunun uzunlu§u sak�n gözünüzü korkutmas�n çünkü uzun uzun olay� anlatm�³ ama siz sadece

ayr�³�m tan�m�n� ve Ters Fonksiyon Teoremi'ni kullanarak istenenleri gösterebilirsiniz, bu gerçekten sadece

tan�m kullanma ve düzgün yazma sorusu.

4. Verilen her H ⊂ Rn kompakt kümesi için C∞-s�n�f�ndan fonksiyonlardan olu³an bir (φj)j∈N dizisinin

lim
j→∞

∫
Rn

φj(x)dx = V ol(H)

olacak biçimde var oldu§unu kan�tlay�n�z.

�pucu: H kompakt bir küme olarak verilmi³ halihaz�rda, ders notlar�ndaki (23-27 Mart Notlar�-Birimin Ayr�-

³�mlar�) son teoremin ispat�n� bir yerden sonra limite uyarlayarak rahatça kullanabilirsiniz sadece rastgele bir

f fonksiyonu için de§il size hacmi verecek fonksiyona göre yazacaks�n�z. Hangi fonksiyon size hacmi verir :)) ?


