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Türevin tarifi ve sayısal örneklerle pekiştirilmesi. Üssü tam say olan kuvvet fonksiyonlarının türev
formüllerinin elde edilmesi. Trigonometrik fonksiyonların (sinx, cosx) türev formüllerinin elde
edilmesi. Üstel fonksiyonların türev formüllerinin elde edilmesi. Logaritmik fonksiyonların türev
formüllerinin elde edilmesi. Türev almada d/dx operatörünün kullanılması ve fonksiyon
fonksiyonunun türevinin tanıtılması. Logaritmik türetme ve üssü kesirli sayı yada negatif sayı olan
kuvvet fonksiyonlarının türevi. Çarpım ve bölüm şeklindeki fonksiyonların türevi. Test
trigonometrik fonksiyonların türevleri, Kapalı fonksiyonların türevlerinin belirlenmesi. Türevin
fiziki ve geometrik uygulamaları. Fonksiyonların Maclauren ve Taylor serisine açınımları. Binom
formülü. Diferansiyel mefhumunun tanıtılması. Kartezyen ve polar koordinatta eğri uzunluğu
hesabı. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. Çok değişkenli fonksiyonlarda tam diferansiyel.
Sınırsız integralin tanıtılması ve temel integral formüllerinin türetilmesi. Perparti integral
formülünün türetilmesi ve uygulamaları. Kesirli fonksiyonların integralleri. Trigonometrik
fonksiyonların integralleri. Ters trigonometrik dönüşüm gerektiren integraller. Sınırlı integralin
tanıtılması ve uygulamaları. Alan momenti, alan atalet momenti, hacim hesapları, iş hesabı gibi
amaçlarla integralin kullanılması. Çok değişkenli fonksiyonların integrali.
Öğrencilerin muhakeme yeteneğini geliştirmek ve mühendislik derslerinin akademik zeminini
oluşturmak.
Bu dersi alan öğrenciler bazı mühendislik derslerini almak için yeter hale gelirler.
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2- D. Trim, Calculus for Engineers, 2nd ed., 2001.
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Konular
Türevin tarifi ve sayısal örneklerle pekiştirilmesi. Üssü tam say olan kuvvet fonksiyonlarının türev
formüllerinin elde edilmesi.
Trigonometrik fonksiyonların (sinx, cosx) türev formüllerinin elde edilmesi. Üstel fonksiyonların
türev frmüllerinin elde edilmesi.
Logaritmik fonksiyonların türev formüllerinin elde edilmesi. Türev almada d/dx operatörünün
kullanılması ve fonksiyon fonksiyonunun türevinin tanıtılması.
Logaritmik türetme ve üssü kesirli sayı yada negatif sayı olan kuvvet fonksiyonlarının türevi.
Çarpım ve bölüm şeklindeki fonksiyonların türevi. Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri.
Kapalı fonksiyonların türevlerinin belirlenmesi. Türevin fiziki ve geometrik uygulamaları.
Fonksiyonların Maclauren ve Taylor serisine açınımları. Binom formülü. Diferansiyel mefhumunun
tanıtılması.
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Kartezyen ve polar koordinatta eğri uzunluğu hesabı. Çok değişkenli fonksiyonların türevi.
Çok değişkenli fonksiyonların tam diferansiyel. ARASINAV.
Sınırsız integralin tanıtılması ve temel integral formüllerinin türetilmesi.
Perparti integral formülünün türetilmesi ve uygulamaları. Kesirli fonksiyonların integralleri.
Kesirli fonksiyonların integralleri.
Trigonometrik fonksiyonların integralleri.
Ters trigonometrik dönüşüm gerektiren integraller.
Sınırlı integralin tanıtılması ve uygulamaları. Alan momenti, alan atalet momenti, hacim hesapları,
iş hesabı gibi amaçlarla integralin kullanılması.
Çok değişkenli fonksiyonların integrali.
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Compulsory
No
Definition of derivative and perfection of understanding with numerical examples. Derivative of
power functions with integer powers. Derivative of trigonometric functions (sinx, cosx), derivative
of exponential functions, Derivative of logarithmic functions. Use of d/dx operator in derivation,
derivative of function functions, Logarithmic derivation. Derivative of rational and negative number
powered functions, derivative of multiplication and division functions, derivative of inverse
trigonometric functions, Derivative of implicit functions, physical and geometric applications of
derivative, Taylor and Maclaurin series expansion of functions, Binomial formula, Definition of
differentiation. Calculation of curve length in Cartesian and polar coordinates. Derivative of
multivariable functions. Exact differential of multivariable functions, Unlimited integration,
definition and its applications, basic integration formulas, Integration by parts and its applications,
Integration of rational functions, Integration of rational functions, Integration of trigonometric
functions, Integration of inverse trigonometric functions, Definite integral, definition and its
applications, computation of areas, volumes and work using integral, Integration of multivariable
functions
To develop analyzing capability of students and preparing academical background of engineering
courses
Students attended this course will gain proficiency of conducting basic engineering calculations
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Subject
Definition of derivative and perfection of understanding with numerical examples. Derivative of
power functions with integer powers.
Derivative of trigonometric functions (sinx, cosx), derivative of exponential functions
Derivative of logarithmic functions. Use of d/dx operator in derivation, derivative of function
functions
Logarithmic derivation. Derivative of rational and negative number powered functions, derivative of
multiplication and division functions, derivative of inverse trigonometric functions
Derivative of implicit functions, physical and geometric applications of derivative
Taylor and Maclaurin series expansion of functions, Binomial formula, Definition of differentiation.
Calculation of curve length in Cartesian and polar coordinates. Derivative of multivariable functions.
Exact differential of multivariable functions, Midterm exam
Unlimited integration, definition and its applications, basic integration formulas
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Integration by parts and its applications, Integration of rational functions
Integration of rational functions
Integration of trigonometric functions
Integration of inverse trigonometric functions
Definite integral, definition and its applications, computation of areas, volumes and work using
integral
Integration of multivariable functions

