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14.9 Opsummering

Vi har behandlet nogle af de fundamentale egenskaber ved nogle kendte og knap så
kendte funktioner. Hvordan er de defineret, hvad er deres definitions-intervaller, er de
kontinuerte, er de differentiable, hvad er i så fald deres differentialkvotienter?

• En funktion f (x) er kontinuert i x0 hvis f (x) − f (x0) er en epsilon-funktion af
(x− x0), dvs.

f (x) = f (x0) + ε f (x− x0) . (14-52)

• En funktion f (x) er differentiabel i x0 med differentialkvotienten f ′(x0) hvis

f (x) = f (x0) + f ′(x0)(x− x0) + (x− x0)ε f (x− x0) .

• Hvis en funktion er differentiabel i x0, så er den også kontinuert i x0. Det omvendte
gælder ikke.

• Differentialkvotienten af et produkt af to funktioner er

d
dx

( f (x) · g(x)) = f ′(x) · g(x) + f (x) · g′(x) . (14-53)

• Differentialkvotienten af en brøk mellem to funktioner er

d
dx

(
f (x)
g(x)

)
=

f ′(x)
g(x)

− f (x) · g′(x)
g2(x)

=
f ′(x) · g(x)− f (x) · g′(x)

g2(x)
. (14-54)

• Differentialkvotienten af en sammensat funktion er

d
dx

f (g(x)) = f ′(g(x)) · g′(x) . (14-55)

• Differentialkvotienten af den omvendte funktion f ◦−1(x) er(
f ◦−1

)′
(x) =

1
f ′( f ◦−1(x))

. (14-56)
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15.9 Opsummering

Funktioner af to variable er behandlet i denne eNote efter samme ’skema’ som funktio-
ner af én variabel: Definitionsmængderne er her delmængder af planen og giver derfor
anledning til nye begreber og deskriptorer, som kan bruges til beskrivelse af generelle
mængder i planen. Vi har indført og illustreret begreberne: Åbne, afsluttede, begrænse-
de, og stjerneformede mængder samt defineret det indre af en mængde og det ydre af
en mængde. Grafer og niveau-mængder for en funktion er vigtige hjælpemidler til at
forstå hvordan funktionsværdierne f (x, y) ’opfører sig’ i afhængighed af hvor punktet
(x, y) befinder sig i definitionsmængden. Kontinuitet og differentiabilitet (eller mangel
på samme) for en funktion kan ofte inspiceres ved at konstruere eller tegne grafen for
funktionen eller ved at tegne niveau-mængderne for funktionen.

• Niveaumængden hørende til værdien c for funktionen f (x, y) er givet ved

Kc( f ) =
{
(x, y) ∈ Dm( f ) f (x, y) = c

}
. (15-67)

• En funktion f (x, y) er kontinuert i (x0, y0) hvis f (x, y) − f (x0, y0) er en epsilon-
funktion af x− x0, y− y0), dvs.

f (x, y) = f (x0, y0) + ε f (x− x0, y− y0) . (15-68)

• En funktion f (x, y) er differentiabel med de partielle afledede f ′x(x0, y0) og f ′x(x0, y0)
i (x0, y0) hvis

f (x, y) = f (x0, y0) + f ′x(x0, y0) · (x− x0) + f ′y(x0, y0) · (y− y0)

+ ρ(x0,y0)(x, y) · ε f (x− x0, y− y0) .
(15-69)

• De partielle afledede af f (x, y) i et punkt (x0, y0) kan findes ved at beregne de
sædvanlige differentialkvotienter af de to hjælpefunktioner f1(x) = f (x, y0) og
f2(y) = f (x0, y) i henholdsvis x0 og y0:

f ′x(x0, y0) = f ′1(x0) og f ′y(x0, y0) = f ′2(y0) (15-70)

• Det approksimerende førstegradspolynomium for f (x, y) med udviklingspunkt
(x0, y0) er givet ved:

P1,(x0,y0)(x, y) = f (x0, y0) + f ′x(x0, y0) · (x− x0) + f ′y(x0, y0) · (y− y0) . (15-71)

• Tangentplanen til grafen for f (x, y) i punktet (x0, y0, f (x0, y0) er givet ved:

z = P1,(x0,y0)(x, y) . (15-72)
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• Gradientvektorfeltet for en funktion f (x, y) er givet ved:

∇ f (x0, y0) =
(

f ′x(x0, y0) , f ′y(x0, y0)
)

. (15-73)

• Den retningsafledede af f (x, y) i punktet (x0, y0) i retningen givet ved en enheds-
vektor e er givet ved:

f ′((x0, y0); e) = ∇ f (x0, y0)·e . (15-74)
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16.4 Opsummering

De partielle afledede af en funktion af to variable har forskellige geometriske iklædnin-
ger, som er særdeles nyttige at bruge ved beskrivelse og analyse af funktionerne. Gradi-
entvektorfeltet – der jo har de partielle afledede som koordinatfunktioner – indeholder
(næsten) al information om funktionen. I denne eNote har vi arbejdet med følgende:

• Gradienten udpeger i ethvert punkt den retning hvori funktionen lokalt vokser
mest og den (modsatte) retning hvori funktionen aftager mest.

• Længden af gradienten for f (x, y) i punktet (x0, y0)) er værdien af den største
retningsafledede af f (x, y) i punktet, og den tilsvarende negative værdi er værdien
af den mindste retningsafledede i punktet.

• Gradientvektorfeltet for f (x, y) er overalt ortogonal på niveaukurverne for f (x, y).

• De løftede kurver på graf-fladen for en funktion har tangenter, der er helt inde-
holdt i tangentplanen til graf-fladen.

• Tangentplanen til graf-fladen for funktionen f (x, y) i et givet punkt (x0, y0, f (x0, y0))
har en normalvektor, der er ’bygget’ op af de partielle afledede:

N(x0,y0)( f ) = (− f ′x(x0, y0) , − f ′y(x0, y0), 1) .

• Tangentplanen til graf-fladen for funktionen f (x, y) i et givet punkt (x0, y0, f (x0, y0))
er repræsenteret dels ved ligningen

z = P1,(x0,y0)(x, y) = f (x0, y0) + f ′x(x0, y0) · (x− x0) + f ′y(x0, y0) · (y− y0)

og dels ved parameterfremstillingen

T(x0,y0)( f ) : T(t1, t2) = (x0, y0, f (x0, y0)) + t1 · r̃′1(x0) + t2 · r̃′2(y0)

= (x0, y0, f (x0, y0)) + t1 · (1, 0, f ′x(x0, y0)) + t2 · (0, 1, f ′y(x0, y0)) ,

hvor t1 ∈ R og t2 ∈ R.
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17.6 Opsummering

I denne eNote har vi studeret hvordan man kan approksimere glatte funktioner med
polynomier.

• Enhver glat funktion f (x) på et interval I kan opdeles i et approximerende n’te-
grads-polynomium Pn,x0(x) med udviklingspunkt x0 og en tilhørende restfunk-
tion Rn,x0(x) således:

f (x) = Pn,x0(x) + Rn,x0(x) , (17-60)

hvor polynomiet og restfunktionen i Taylor’s grænseformel skrives således:

f (x) = f (x0)+
f ′(x0)

1!
· (x− x0)+ · · ·+

f (n)(x0)

n!
· (x− x0)

n +(x− x0)
n · ε f (x− x0) ,

hvor ε f (x − x0) betegner en epsilonfunktion af (x − x0), dvs. ε f (x − x0) → 0 for
x → x0.

• Taylor’s grænseformel kan benyttes til at finde kontinuerte udvidelser af brøk-
funktioner ved at finde (om muligt) deres grænseværdier for x → x0 hvor x0 er de
værdier hvor nævner-funktionen er 0 således at brøkfunktionen i udgangspunktet
ikke er defineret i x0:

sin(x)
x

=
x + x1 · ε(x)

x
= 1 + ε(x)→ 1 for x → 0 . (17-61)

• Vurdering af restfunktionen giver en øvre grænse for den største numeriske for-
skel mellem en given funktion og det approksimerende polynomium af en pas-
sende grad og med et passende udviklingspunkt i et givet undersøgelsesinterval.
En sådan vurdering kan også foretages for funktioner, som måske kun ”kendes”
via en differentialligning eller som et ikke-elementært integral:

| ln(x)− (x− 1)| ≤ 1
18

for alle x ∈
[

3
4

,
5
4

]
. (17-62)

• Taylor’s grænseformel med approksimerende anden-grads-polynomium benyt-
tes til effektiv funktionsundersøgelse, herunder bestemmelse af værdimængde,
globale og lokale maksima og minima for givne funktioner.
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18.5 Opsummering

Denne eNote handler om analyse af funktioner af to variable.

• Vi bruger den kompakte notation for gradientvektorfeltet og Hesse-matricen som
er givet ved de afledede af f (x, y) til og med anden orden:

∇ f (x0, y0) = ( f ′x(x0, y0), f ′y(x0, y0)) , (18-60)

H f (x0, y0) =

[
f ′′xx(x0, y0) f ′′xy(x0, y0)

f ′′yx(x0, y0) f ′′yy(x0, y0)

]
. (18-61)

• Det approksimerende polynomium af anden grad for f (x, y) er så givet ved:

P2,(x0,y0)(x, y) = f (x0, y0) +∇ f (x0, y0) · (x− x0, y− y0)

+
1
2
·
[

x− x0 y− y0
]
· H f (x0, y0) ·

[
x− x0
y− y0

]
.

(18-62)

• Taylor’s grænseformel for funktioner af to variable kan dermed skrives

f (x, y) = f (x0, y0) +∇ f (x0, y0) · (x− x0, y− y0)

+
1
2
·
[

x− x0 y− y0
]
· H f (x0, y0) ·

[
x− x0
y− y0

]
+ ρ2

(x0,y0)
(x, y) · ε f (x− x0, y− y0) .

(18-63)

• Stationære punkter (x0, y0) for funktioner f (x, y) af to variable er karakteriserede
ved at∇ f (x0, y0) = (0, 0).

• Egenværdierne for Hesse-matricen i et stationært punkt kan hjælpe med at afgøre,
om punktet er et egentligt lokalt maksimum- eller minimum-punkt for en glat
funktion f (x, y). Hvis egenværdierne er positive, så er punktet et egentligt lokalt
minimumpunkt. Hvis de begge er negative, så er punktet et egentligt lokalt mak-
simumpunkt. Hvis egenværdierne begge er forskellige fra 0 og har modsatte for-
tegn, så er der hverken maksimum- eller minimum-punkt i det stationære punkt.
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19.10 Opsummering

Hovedresultatet i denne eNote er at symmetriske (n× n)-matricer kan diagonaliseres
ved en positiv ortogonal substitutionsmatrix Q. Vi har brugt den sætning til at reducere
andengrads-polynomier i n variable – dog især for n = 2 og n = 3.

• En symmetrisk (n× n)-matrix A har præcis n reelle egenværdier λ1, · · · , λn.

• I vektorrummet Rn indføres et skalarprodukt ved udvidelse af det sædvanlige
skalarprodukt i R2 og R3, og vi refererer til dette skalarprodukt, når vi skriver
(Rn, ·). Hvis a = (a1, · · · , an) og b = (b1, · · · , bn) med hensyn til den sædvanlige
basis e i Rn, så er

a · b =
n

∑
i

ai · bi . (19-130)

• Længden, normen, af en vektor a er givet ved

|a| =
√

a · a =

√
n

∑
i=1

a2
i . (19-131)

• Cauchy-Schwarz’ ulighed gælder for alle vektorer a og b i (Rn, ·)

|a · b| ≤ | a | |b | , (19-132)

og lighedstegnet gælder hvis og kun hvis a og b er lineært afhængige.

• Vinklen θ ∈ [0, π] mellem to egentlige vektorer a og b i (Rn, ·) er bestemt ved

cos(θ) =
a · b
|a| · |b| . (19-133)

• To egentlige vektorer a og b i (Rn, ·) er ortogonale hvis a · b = 0.

• En matrix Q er ortogonal hvis søjlevektorerne er parvis ortogonale og hver har
længden 1 med hensyn til det indførte skalarprodukt. Det svarer præcis til at

Q> ·Q = E (19-134)

eller ækvivalent:
Q−1 = Q> . (19-135)

• Spektralsætningen: Hvis A er symmetrisk, så findes en positiv ortogonal substitu-
tionsmatrix Q således at

A = Q ·Λ ·Q> , (19-136)

hvor Λ = diag(λ1, · · · , λn).
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• Enhver positiv ortogonal matrix Q er en substitutionsmatrix (basisskiftematrix)
der roterer koordinatsystemet. Den kan for n = 3 faktoriseres i tre akserotations-
matricer:

Q = Rz(w) ·Ry(v) ·Rx(u) , (19-137)

for passende valg af drejningsvinkler u, v, og w.

• For n = 3: Ved rotation af koordinatsystemet, dvs. ved brug af en positiv ortog-
onal koordinatskiftematrix Q, kan den kvadratiske form PA(x, y, z) (som er et an-
dengradspolynomium uden lineære led og uden konstantled) udtrykkes ved en
kvadratisk form P̃Λ(x̃, ỹ, z̃) i de nye koordinater x̃, ỹ, og z̃ således at

PA(x, y, z) = P̃Λ(x̃, ỹ, z̃) for alle (x, y, z), (19-138)

og således at den reducerede kvadratiske form P̃Λ(x̃, ỹ, z̃) ikke indeholder noget
produktled af typen x̃ · ỹ, x̃ · z̃, eller ỹ · z̃ :

P̃Λ(x̃, ỹ, z̃) = λ1 · x̃2 + λ2 · ỹ2 + λ3 · z̃2 , (19-139)

hvor λ1, λ2, og λ3 er de tre reelle egenværdier for A.
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20.5 Opsummering

Hovedresultatet i denne eNote er en identifikation – via en række konkrete eksempler
– af de mulige niveaukurver og -flader for andengradspolynomier i to og tre variable.
Metoden er reduktionsmetoden for kvadratiske former og andengradspolynomier, som
er indført i eNote 18. Baseret på samme metode angives en strategi til parametrisering
og præsentation af de enkelte niveauflader for funktioner af tre variable.
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21.10 Opsummering

I denne eNote har vi beskæftiget os med basis for de metoder og resultater, der er
helt uomgåelige hjælpemidler for at kunne finde længder, arealer, rumfang, massemidt-
punkter, inertimomenter etc. af henholdsvis kurver, og områder i plan og rum.

• For enhver given kontinuert funktion f (u) af én variabel u på et interval [a, b]
opstiller vi de integralsummer I( f , n, [a, b]), der i grænsen for n → ∞ definerer
Riemann-integralet af funktionen over intervallet. Disse Riemann-integraler kan
derefter selv beregnes (via fundamentalsætningen) ved hjælp af en stamfunktion
F(u) for f (u) således:

I( f , n, [a, b]) =
i=n

∑
i=1

f (ui) δu

i=n

∑
i=1

f (ui) δu →
∫ b

a
f (u) du for n→ ∞

∫ b

a
f (u) du = [F(u)]u=b

u=a = F(b)− F(a) ,

(21-60)

hvor

ui = a + (i− 1) · δu og δu =
b− a)

n
. (21-61)

• Helt tilsvarende grænseværdier for tilsvarende summer for kontinuerte funktio-
ner af to og tre variable er opstillet og eksemplificeret.
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22.3 Opsummering

Vi har i denne eNote opstillet de begreber og metoder, der giver os præcise udtryk for
længder af kurver, arealer af plane områder og mere generelt kurve- og plan-integraler
af (vægt-)funktioner på kurver og plane områder, der er parametriserede ud fra hen-
holdsvis et interval eller et rektangulært parameter-område. Kurve- og plan-integralerne
er opstillet ved hjælp af de respektive Jacobi-funktioner, som angiver hvor meget para-
meterintervallet eller parameter-området lokalt deformeres når det afbildes over i den
ønskede kurve eller over i det ønskede plane område ved de valgte vektor-afbildninger
r(u) og r(u, v).

• For en rum-kurve Kr med parameterfremstillingen r(u) = (x(u), y(u), z(u)) har
vi følgende motiverede kurveintegral af funktionen f (x, y, z) over rumkurven:∫

Kr
f dµ =

∫ b

a
f (r(u)) Jacobir(u) du , (22-41)

hvor Jacobi-funktionen Jacobir(u) er givet ved længden af parametriseringens tan-
gentvektor:

Jacobir(u) = |r′(u)| . (22-42)

• For et plant område Pr med parameterfremstillingen r(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) har
vi ligeledes motiveret følgende definition af planintegralet af funktionen f (x, y)
over området: ∫

Pr
f dµ =

∫ d

c

∫ b

a
f (r(u, v)) Jacobir(u, v) du dv , (22-43)

hvor Jacobi-funktionen Jacobir(u, v) nu er givet ved parallelogram-arealet udspændt
af koordinatkurvernes tangentvektorer:

Jacobir(u, v) = |r′u(u, v)| · |r′v(u, v)| · sin(θ(u, v)) , (22-44)

hvor θ(u, v) ∈ [0, π] betegner vinklen mellem de to tangentvektorer r′u(u, v) og
r′v(u, v).
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23.5 Opsummering

Vi har i denne eNote opstillet de begreber og metoder der gør det muligt at beregne
(vægtede) arealer og rumfang af henholdsvis flader og rumlige områder – for så vidt
de er givet ved parameterfremstillinger ud fra rektangulære og kasseformede parame-
terområder. En række eksempler og opgaver viser hvordan meget forskellige flader og
områder kan parametriseres ved rimeligt simple vektorfunktioner r(u, v) og r(u, v, w).

Når først en relevant parametrisering er opstillet er ’resten’ kun et spørgsmål om at
beregne den tilhørende Jacobifunktion Jacobir(u, v) eller Jacobir(u, v, w), gange den med
en eventuel vægtfunktion f (x, y, z) restringeret til parametriseringens billedmængde i
rummet, og til sidst beregne dobbelt- eller tredobbelt- integralet af dette produkt over
parameter-rektanglet eller parameter-kassen:

• For en flade Fr med parameterfremstillingen

Fr : r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) ∈ R3 , u ∈ [a, b] , v ∈ [c, d] (23-71)

er integralet af (vægt-)funktionen f (x, y, z) over fladen givet ved:∫
Fr

f dµ =
∫ d

c

∫ b

a
f (r(u, v)) Jacobir(u, v) du dv , (23-72)

hvor Jacobi-funktionen Jacobir(u, v)

Jacobir(u, v) = |r′u(u, v)× r′v(u, v)| (23-73)

er arealet af det parallelogram, der på stedet r(u, v) udspændes af de to tangent-
vektorer r′u(u, v) og r′v(u, v) til de respektive koordinatkurver igennem punktet
r(u, v) på fladen.

• Specielt er arealet af Fr bestemt ved:

Areal(Fr) =
∫

Fr
1 dµ =

∫ d

c

∫ b

a
Jacobir(u, v) du dv . (23-74)

• For et rumligt område Ωr med parameterfremstillingen

Ωr : r(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) , (23-75)

hvor u ∈ [a, b], v ∈ [c, d], og w ∈ [h, l] er integralet af (vægt-)funktionen f (x, y, z)
over området givet ved:∫

Ωr
f dµ =

∫ l

h

∫ d

c

∫ b

a
f (r(u, v, w)) Jacobir(u, v, w) du dv dw , (23-76)
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hvor Jacobi-funktionen Jacobir(u, v, w)

Jacobir(u, v, w) = |
(
r′u(u, v, w)× r′v(u, v, w)

)
· r′w(u, v, w)| (23-77)

er volumenet af det parallelepipedum, der på stedet r(u, v, w) udspændes af de
tre tangentvektorer r′u(u, v, w), r′v(u, v, w), og r′w(u, v, w) til de respektive koordi-
natkurver igennem punktet r(u, v, w) i det rumlige område.

• Specielt er rumfanget af Ωr bestemt ved:

Vol(Ωr) =
∫

Ωr
1 dµ =

∫ l

h

∫ d

c

∫ b

a
Jacobir(u, v, w) du dv dw . (23-78)
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24.7 Opsummering

Vi har i denne eNote etableret de første begreber og metoder til analyse af vektorfelter i
plan og rum.

• Nogle men ikke alle vektorfelter fremkommer som gradientvektorfelter for funk-
tioner f (x, y, z) (her af tre variable):

∇ f (x, y, z) =
(

f ′x(x, y, z) , f ′y(x, y, z) , f ′z(x, y, z)
)

, (x, y, z) ∈ R3 . (24-49)

• Ethvert vektorfelt V(x, y, z) af første grad kan skrives og angives ved hjælp af en
systemmatrix A og en konstant vektor b: V1(x, y, z)

V2(x, y, z)
V3(x, y, z)

 =

 a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

 ·
 x

y
z

 +

 b1
b2
b3

 . (24-50)

• For at forstå geometrien af et givet vektorfelt er det vigtigt at kunne bestemme vek-
torfeltets flow-kurver – det er de parametriserede kurver r(t) = (x(t), y(t), z(t)),
t ∈ [a, b], som i alle kurve-punkter har det givne vektorfelt som tangentvektor.
Hvis vektorfeltet er givet ved V(x, y, z) = (V1(x, y, z), V2(x, y, z), V3(x, y, z)), så er
flowkurve-ligningen: x′(t)

y′(t)
z′(t)

 = (V(x(t), y(t), z(t)))> =

 V1(x(t), y(t), z(t))
V2(x(t), y(t), z(t))
V3(x(t), y(t), z(t))

 . (24-51)

• Divergensen af et vektorfelt V(x, y, z) har vi defineret som den funktion, der i et
vilkårligt punkt (x0, y0, z0) har værdien:

Div(V)(x0, y0, z0) =
∂V1

∂x
(x0, y0, z0) +

∂V2

∂y
(x0, y0, z0) +

∂V3

∂z
(x0, y0, z0) , (24-52)

og vi har antydet med meget simple eksempler, at divergensen er et lokalt mål
for hvor meget vektorfeltet spreder eller samler en given mængde af partikler, der
flyder med vektorfeltet, dvs. følger vektorfeltets flowkurver.

• Rotationen af et vektorfelt har vi defineret som følgende vektorfelt

Rot(V)(x0, y0, z0) = (
∂V3

∂y
(x0, y0, z0)−

∂V2

∂z
(x0, y0, z0) ,

∂V1

∂z
(x0, y0, z0)−

∂V3

∂x
(x0, y0, z0) ,

∂V2

∂x
(x0, y0, z0)−

∂V1

∂y
(x0, y0, z0) ) ,

(24-53)
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og vi har antydet med meget simple eksempler, at rotationen er et lokalt mål for
hvor meget vektorfeltet roterer en given mængde af partikler, der flyder med vek-
torfeltet dvs. følger vektorfeltets flowkurver.
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25.3 Opsummering

Vi har defineret det tangentielle kurveintegral for glatte vektorfelter langs glatte pa-
rametriserede kurver og vist, hvordan de tangentielle kurveintegraler kan benyttes til
at konstruere stamfunktioner til et vektorfelt V(x, y, z) – hvis ellers vektorfeltet er et
gradientvektorfelt.

• Det tangentielle kurveintegral af V(x, y, z) langs den parametriserede kurve Kr
kan beregnes således:

Tan(V, Kr) =
∫ b

a
V(r(u)) · r′(u) du . (25-48)

Hvis kurven Kr er lukket, så betegnes kurven med K◦r , det tangentielle kurveinte-
gral kaldes i så fald cirkulationen af vektorfeltet langs den lukkede kurve, og vi
skriver

Cirk(V, K◦r ) = Tan(V, K◦r ) . (25-49)

• Stamfunktionssætningen giver en nødvendig og tilstrækkelig betingelse for at et
givet vektorfelt er et gradientvektorfelt:

V(x, y, z) er et gradientvektorfelt hvis og kun hvis Rot(V)(x, y, z) = (0, 0, 0).

• Cirkulationssætningen udtrykker en tilsvarende nødvendig og tilstrækkelig betin-
gelse for gradientfelt-egenskaben udtrykt ved cirkluationen af vektorfeltet langs
lukkede kurver:

V(x, y, z) er et gradientvektorfelt hvis og kun hvis Cirk(V, K◦r ) = 0 for alle lukke-
de kurver K◦r .

• Stjerne-funktionen F∗(x, y, z) hørende til et gradientvektorfelt V(x, y, z) er en stam-
funktion til V(x, y, z). Funktionen beregnes som det tangentielle linjeintegral fra
(0, 0, 0) til punktet (x, y, z) således:

F∗(x, y, z) = Tan(V, Kr)

=
∫ 1

0
V(r(u)) · r′(u) du

= (x, y, z) ·
∫ 1

0
V(u · x, u · y, u · z) du .

(25-50)
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26.6 Opsummering

Vi har indført det fundamentale begreb flux af et vektorfelt igennem en flade og relateret
fluxen dels til den lokale volumen-ekspansions-rate ved selve fladen når denne flyder
med flowkurverne for vektorfeltet, og dels til divergensen af vektorfeltet inde i et rum-
ligt område der er afgrænset af en given overflade.

• For en glat parametriseret flade Fr og et glat vektorfelt V(x, y, z) er fluxen af vek-
torfeltet igennem fladen:

Flux(V, Fr) =
∫ d

c

∫ b

a
V(r(u, v)) · (r′u(u, v)× r′v(u, v)) du dv

=
∫ d

c

∫ b

a
V(r(u, v)) · NF(u, v) du dv .

(26-88)

• Ved at lade fladen flyde en tid t med flowkurverne for V(x, y, z) fejer fladen igen-
nem et tids-afhængigt rumligt område Ωr(t), som lokalt enten ligger i retning af
fladens standardnormal eller i modsatte retning. Det med fortegn vægtede rum-
fang beregnes ved hjælp af Jacobifunktionen for parameterfremstillingen – uden
numerisk tegn. Dette rumfang kalder vi Vol±(t). Så er fluxen relateret til dette vo-
lumen på følgende måde:

Flux(V, Fr) =
d
dt |t=0

Vol±(Ωr(t)) = Vol′±(0) . (26-89)

• Divergensen af vektorfeltet er også et mål for lokal volumen-ekspansion (hvor
Div(V)(x, y, z) > 0) henholdsvis volumen-kontraktion (hvor Div(V)(x, y, z) < 0)
ved flow langs flowkurverne for vektorfeltet. Integralet af divergensen over et
rumligt område Ωr er derfor et mål for hele områdets totale volumen-ekspansion
(eller kontraktion) og giver derfor ligeledes værdien Vol′±(0), hvor Vol±(t) her
beregnes for hele overfladens volumen-bidrag (med fortegn) ved flow langs flow-
kurverne i forhold til den udadrettede normalvektor n∂Ω på overfladen.

Det er indholdet af Gauss’ divergenssætning:

d
dt

Vol±(t)|t=0
=
∫

Ωr
Div(V) dµ =

∫
∂Ωr

V · n∂Ω dµ = Flux(V, ∂Ωr) . (26-90)

• En konsekvens af Gauss’ divergenssætning er følgende: Hvis et vilkårligt rumligt
område flyder langs flowkurverne for et divergensfrit vektorfelt, så er områdets
rumfang konstant i tid – selv om formen af området i tiden selvfølgelig kan ændre
sig meget. Ethvert rotationsvektorfelt Rot(W)(x, y, z) er divergensfrit. Et rumligt
område, der ’roterer’ i den meget generelle forstand, at det flyder langs flowkur-
verne for Rot(W)(x, y, z) bevarer derfor sit rumfang.
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27.5 Opsummering

Vi har set her, at fluxen af et rotationsvektorfelt Rot(V)(x, y, z) igennem en flade kan be-
regnes som cirkulationen af V(x, y, z) langs randkurven til fladen – passende orienteret.

• Lad Fr betegne en glat parametriseret flade med randkurven ∂Fr og enheds-nor-
malvektorfelt nF og lad V være et glat vektorfelt i R3. Så udtrykker Stokes’ sæt-
ning følgende identitet∫

F
Rot(V) · nF dµ =

∫
∂F

V · e∂F dµ . (27-77)

Ved beregning af højresiden er det vigtigt (for at få det korrekte fortegn) at orien-
teringen af randen vælges sådan at krydsproduktet e∂F × nF peger væk fra fladen
langs med randen.

• Alternativt kan Stokes’ sætning udtrykkes således: Fluxen af rotationen af vektor-
feltet V igennem fladen Fr er lig med cirkulationen af vektorfeltet langs fladestyk-
kets lukkede randkurve ∂F:

Flux(Rot(V), Fr) = Cirk(V, ∂F) . (27-78)

• Den Totale rotation af et vektorfelt i et rumligt område kan tilsvarende beregnes
ved fladeintegral over den totale overflade af området: Lad Ω være et rumligt
område med randen ∂Ω og udadrettet enheds-normalvektorfelt n∂Ω på ∂Ω. Så
gælder for ethvert glat vektorfelt V(x, y, z):∫

Ω
Rot(V) dµ =

∫
∂Ω

n∂Ω ×V dµ = Vrid(V, ∂Ω) . (27-79)
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