
Sammanfattning Föreläsning 21
Rotationen (curl) av ett vektorfält          är

             

   
 

  
   

 

  
   

 

  
   

   

   

 
  

  
   

  

  
    

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
      

         

Omvänt gäller:
Sats Om  är ett vektorfält på   och
       
så är   konservativt, dvs.,
     
för någon funktion  .

Om  är en yta parametriserad av               
så är dess rand   bilden av randen   av  .

Randen är positivt orienterad om den går moturs runt 
orienteringen  av  .

D

S
 

  

  

LMA017, Föreläsning 22, 17/10
den 10 oktober 2017 12:47

   Föreläsning 22 Page 1    



      
 

 

           
 

 

Motsvarar Greens formel för     .•
Ger geometrisk tolkning av      :•
Om placerar ett (oändligt litet) skovelhjul i
       , så snurrar hjulet som snabbast om 
rotationsaxeln är               

Stokes sats  orienterad yta med positivt 
orienterad rand     . Då är
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Repetition

Reellvärda funktioner av två variabler

      funktion

Gradient                          

Tangentlinje till nivåkurvan

                   

Riktningsderivata i riktning  (      
                  

  
       

         
        

Riktning där växer som mest

(om           

Har också motsvarighet i tre variabler 
(tangentplan istället för tangentlinje,
nivåyta istället för nivåkurva osv.)

        

nivåkurva

tangentlinje

normalvektor 
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      kan visualiseras med sin graf         .

Tangentplan till grafen av en funktion       i en punkt 
     

                                                               
       

z-värdet       kallas lineariseringen av f kring (a,b) och om 

f är deriverbar kan den användas för att approximera f nära 
     .

Grafen         är en nivåyta           för                  

och tangentplanet till grafen av f = tangentplanet till nivåytan av F
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Gränsvärden

                      om "      hur nära  som helst så 

länge      är tillräckligt nära      " 

Om sammansättning av elementära funktioner och är 
definierad (dvs. delar inte med 0 eller liknande),

•
Strategier för att beräkna gränsvärden:

kan sätta in            

Exempel                    
   

 
         

 

 
     

Förkorta/förenkla så hamnar i förra fallet.•

Exempel
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Försök skriva det som en sammansättning med en 
funktion av en variabel.

•

Exempel                
         

      
          

         

      
                  där      

      

   
    och            

Eftersom                       och             

(standardgränsv. alt. l'Hospitals, alt def. av derivata för 3ln(t) i t=1)

så               
        

      
          

Instängningsregeln: Om •

                    

och 

   
           

            
           

      

så är

   
           

        

Om                       så måste 

       
         

•

för alla kurvor     med            .

Om då får olika gränsvärden, t.ex., längs räta linjer 
genom      så finns gränsvärdet inte

Strategi för att visa att gränsvärde inte existerar
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