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Part sés - Anàlisi matemàtica - Fonsion ëd pì variàbij
A l'é l'estension ëd la part ch'a ven prima al càmp ëd pì variàbij. A sarìa motobin pì
complicà, ma dal moment che ij concét a càmbio nen, a l'é stàita motobin strenzùa, sempe
tnisend present nòstr but. I parloma donca ëd fonsion a n variàbij e sò camp ed
definission, dij l'mit, ed fonsion contìnue e soe derivà. Derivà d'órdin superior e diferensiaj
parsiaj e totaj. màssim e mìnim. Peui passoma a j'Intefraj, e i vardoma ij vàire problema
ch'a pòrto, e 'l càlcol dj'integraj mùltipl. I fin'ma con j'integraj arlongh na lìnia.
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Fonsion ëd pì che na variàbil
Nen sempe, an Fìsica, un problema a peul esse modelà con d'equassion a na

variàbil sola, dal moment che un fenòmeno a càpita ant lë spàssi a tre dimension e ant ël
temp. A l'é donca amportant savèj traté fonsion che a dipendo da doe, tre, quat variàbij.
Sòn ant la Fìsica sperimental vetorial, përchè ant la Fìsica teorica as peulo 'ncontré motobin
ëd pì 'd variàbij (vis-a-dì che a peul serve savèj traté fonsion con un nùmer n qualonque 'd
variàbij).

L'estension formal da un-a a pì variàbij a l'é fàcil. A basta scrive n'espression ch'a
anlìa doe, tre, quatr e via fòrt variàbij ch'a sio andipendente l'un-a da l'àutra, e për ògni
cobia, trien-a quatren-a e an general grup ëd variàbij, la fonsion a pijrà un e un sol valor. A
l'istéssa manera un valor dla fonsion a stabiliss ël valor ëd soe variàbij an col pont. Se i
pensoma a variàbij reaj e fonsion che a produvo valor reaj, antlora le fonsion definìe parej
a son, an general, indicà coma f : Rn  A R andova R a arpresenta l'ansema dij nùmer
reaj mentre Rn a arpresenta l'ansema 'd n ansema 'd nùmer reaj ò në spassi a n dimension
(un-a për variàbil andipendenta). A al'é 'l camp ëd definission dla fonsion, sot-ansema 'd
Rn.

A-i é n'àutr tipo 'd fonsion a pì che na variàbil che a l'é d'anteresse, e a l'é col dle
fonsion a valor vetoriaj, che a "pòrta" un pont dlë spassi Rn ant un pont dlé spassi Rm, vis-
a-dì a un pont andividoà da m nùmer reaj ant autertante dimension. Ij valor dla fonsion a
peulo esse pensà coma "vetor " che a l'han m "component ". An general, se i scrivoma
j'equassion dle component i otnoma un grup ëd m equassion dël prim tipo. Se donca a sarà
nen necessari fé diferent, is limitroma a consideré le fonsion f : Rn  A R.

I doma sì sota d'esempi 'd fonsion a doe, tre e quat variàbij. Mentre che për le
fonsion ëd doe variàbij a l'é possìbil (nen sempe fàcil) dé na dëscrission gràfica dovrand na
trien-a d'ass cartesian, për j'àutre 'l dé n'arpresentassion gràfica a dventa motobin difìcil.

Për ël prim esempi is arferìma a figura 1, andova an sl'ass vertical z  a-i é 'l valor
dla fonsion e le coordinà x e y orisontaj as arferisso a la cobia 'd variàbij andipendente. La
notassion general për le fonsion ëd doe variàbil a peul esse z  f(x, y).

La fonsion an figura a l'é un pian dont a l'é arpresentà na part dël setor ch'a
corispond a le x e  le y positive. sta part a l'é anclinà vers l'ass z.  Soa  equassion  a  l'é

1
4
xyz , linear an x e y. An cost cas la fonsion a l'é definìa për qualonque valor dla x e

dla y, che an tut ël camp real a definisso sempe un valor real dla z.
I notoma che an costa arpresentassion cartesian-a tridimensional scrive, pr'esempi,

x  1 a veul dì indiché 'l leu ëd tuti ij pont che a l'han coordinà x  1 e donca 'l pian verical
paralél a j'ass y e z che a passa për ël pont x 1 (vëdde 'dcò la geometrìa analìtica).

A l'istessa manera y = 1 a veul dì indiché 'l leu ëd tuti ij pont che a l'han coordinà y
 1 e donca 'l pian verical paralél a j'ass x e z che a passa për ël pont y 1.

 Se i consideroma ansema le doe condission x  1 e y  1, vis-a-dì ël sistema dle doe
equassion, i definioma 'l leu di pont che a sodisfo le doe equassion ansema, e donca ij pont
ëd la riga drita d'intersession dij doi pian, che a sta mira a l'é paralela a l'ass z e a passa dla
pont P(1, 1) dël pian xy.
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Com i l'oma già vist an geometrìa analìtica, l'equassion z  f(x, y) a arpresenta na
surfassa, mentre na lìnia a l'é arpresentà da un sistema d'equassion an doe variàbij.

Coma esempi 'd fonsion a tre variàbij i l'oma na grandëssa che a vària an fonsion
dla posission ant lë spassi, coma pr'esempi a podrìa esse un camp gravitassional, opura la
temperatura ant un sòlid scaodà ant un pont e an echilibri tèrmich, e via fòrt.

Se la grandëssa considerà a l'é ciamà H, antlora i podoma scrive che H  f(x, y, z).
Për ògni pont P ant lë spassi, andividoà da la trien-a 'd nùmer (x, y, z), a-i é un valor H dàit
da la fonsion. Com i l'oma dit, costa fonsion a l'é nen fàci da arpresenté graficament. Se i
pijoma l'esempi d'un sòlid scaodà ant un pont e che a disperda calor da la surfassa, i
podoma pensé a na condission d'echilibri andova tant calor a intra e tant calor a seurt, e
che la temperatura dij diferent pont intern a dipenda mach da la posission dël pont.

Se però i pensoma 'd parte con ël sòlid frèid, për un bel pòch ëd temp la
temperatura a chërs an tuti ij pont, an manera diferenta da pont a pont. Antlora nòstra
fonsion a dventa dipendenta da quat variàbij, com as na treuvo vàire an Fìsica. Adéss la
temperatura d'ògni pont a dipend nen mach da soa posission ma 'dcò dal temp. Antlora i
podoma dovré la notassion H = f(x, y, z, t), che a l'é n'esempi ëd fonsion a quat variàbij.

z

O

x

z = f (0, 0) = 1

z = f (4, 0) = 2

1x
4
1yz

y

z = f (0, 2) = 3

z = f (2, 1) = 2,5

P (2, 1)

1 2 3 4

Figura 1 - Fonsion ëd doe variàbij

Adéss i vardoma, motobin ampressa coma sempe, com as peulo estende ij concét
ch'i l'oma vist ëd "camp ëd definission ", "lìmit ", "derivà ", "diferensial ", "integral " a coste
fonsion.

I foma prima na cita introdussion ëd doi concét, ch'a son nen neuv e ch'i
vëddroma torna pì tard, ma che sì a l'é méj avèj sotman.
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Diression e vetor ant lë spassi a n dimension
Cand i parloma 'd na fonsion a na variàbil sola, i l'oma vist che a l'é fàcil

arpresentéla con ij valor ëd na variàbil x an s' n'ass cartesian e coi dla fonsion y an sl'àutr
ass d'un sistema cartesian an sël pian. La fonsion f, an sostansa, a pòrta un pont dl'ansema
dij nùmer reaj R ant un pont dl'ansema dij nùmer reaj R e as peul indiché sto fàit con la
notassion f : R R. I podoma anmaginé che ij nùmer reàj ëd partensa a sio an sl'ass x e coj
d'ariv a sio an sl'ass y.

An costa arpresentassion la variàbil a l'ha mach na diression con doi vers për
podèj  cambié,  e  i  l'oma vist  com a  sia  intuitiv  che la  tangent  a  na  curva ant  un pont P a
daga la diression che la fonsion a pija për cambié se la variàbil as ëspòsta da col pont.

Se i pensoma a na fonsion ëd doe variàbij i l'oma na cobia 'd nùmer reaj (x, y) che a
stabilisso 'l pont ëd partensa, mentre a-i é sempe mach un pont d'ariv. Ël pont ëd partensa
a ven da n'ansema fàit  dal prodòt d' R x R nùmer, e la fonsion a peul esse indicà con la
notassion f : R 2 R.  I l'oma 'ncora na possibilità d'arpresentassion intuitiva considerand
na trien-a d'ass cartesian. An sël pian  xy  as treuvo ij pont ch'a arpresento tute le cobie 'd
nùmer reaj e, an corispondensa, la fonsion a l'é arpresentà da la quòta z misurà an sël ters
ass.

Un pont P andividoà da na cobia (x, y) an sël pian xy a l'ha adéss n'anfinità 'd
manere 'd fé në spostament. An efét a-i son doi vers për ognidun-a dle anfinìe righe drite
che a passo për ël pont midem e, an pì, ël pont a peul ëspostésse su lìnie diferente da na
riga drita. Se lë spostament a ven fàit an s'na riga drita paralela a l'ass x, a cambia mach la
coordinà x dël pont P e, a l'istessa manera, se lë spostament a ven fàit an s' na riga drita
paralela a l'ass y, a cambia mach la coordinà y dël pont P. I podoma peui consideré dë
spostament su na dàita diression, vis-a-dì su un-a dle righe drite che a passo për ël pont,
disoma la riga r, e antlora i podoma dé costa diression con un "versor " v, vis-a-dì con un
vetor lìber unitari 1 dont le component a son ij cossen diretor dla riga drita r  an sël pian xy.

Se i vardoma 'l pont P an sël pian xy i podoma pensé che sto pont a sia andividoà
da un "vetor " P  O che  a  l'ha  l'orìgin  ant  l'orìgin  dj'ass  a  l'ha  l'estrém  an  P  e  coma
component le coordinà dël pont P. A l'é antlora echivalent l'arferìsse al pont coma cobia 'd
coordinà (x, y) opura coma vetor, che i podroma ciamé x. Në spostament che a fassa passé
dal pont P0 al pont P1 a peul esse considerà a soa vira un vetor che a l'ha component x1  x0

e y1  y0 e che i podoma ciamé h. Sto vetor, adissionà al vetor P0  O, a produv ël vetor P1
O.

Se i pensoma a na fonsion ëd tre variàbij i l'oma na trien-a 'd nùmer reaj (x, y, z) che a
stabilisso 'l pont ëd partensa, mentre a-i é sempe mach un pont d'ariv. Ël pont ëd partensa

a ven da n'ansema fàit dal prodòt d' R x R x R nùmer, e la fonsion a peul dovré la
notassion f : R3 R. Nòstra trien-a d'ass cartesian a riva mach pì a arpresenté l'ansema dij
pont ëd partensa e nen ël valor dla fonsion an corispondensa dij relativ pont. Sòn a basta
'ncora për arpresenté-ne an manera "sensìbil " ël pont ëd partensa P(x, y, z), che as treuva

ant lë spassi a tre dimension e për "disegné " l' vetor x che a peul arpresenté 'l pont, che sta
vira a l'ha tre component. Un versor che an dà na diression andova 'l pont a peul

ëspostésse a l'é 'ncora col vetor unitàri lìber v che a l'ha coma component ij cossen diretor
dla riga drita che 'l pont as jë spòsta ansima. A l'istessa manera në spostament che a fassa

1 ) Për la definission ëd vetor e versor, se nen conossùe, vardé l'ùltima part ëd coste nòte.
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passé dal pont P0 al pont P1 a peul esse considerà a soa vira un vetor che a l'ha component
x1  x0 ; y1  y0 e z1  z0 ,

 che i podoma ciamé h. Ëdcò sto vetor, adissionà al vetor P0  O, a produv ël vetor P1  O.
Cand le variàbij a son pì che tre i l'oma pì nen un supòrt gràfich për arpresenté 'l

domini dla fonsion, e a venta fé atension ëd nen fésse d'idèje d'autut sbalià sercand
d'arpresentésse "fisicament " pr'esempi na quarta dimension ant lë spassi a tre dimension
(quatr ass che a seurto da 'n pont ant lë spassi fìsich che i conossoma a son nen quat
dimension). Se pr'esempi le variàbij a son le tre x, y, z ant lë spassi solit e la quarta a l'é 'l
temp t,  da na mira matemàtica a son quat variàbij dl'istéssa natura (quat nùmer reaj) e 'l
temp t a l'é ortogonal a tute tre j'àutre, parèj coma la x a l'é ortogonal a y, z e t, e via fòrt.

Ël formalism matemàtich a càmbia nen e as parla sempe d'un pont P che a ven da
n'ansema fàit dal prodòt d' R x R x R x R nùmer, e la fonsion a peul dovré la notassion f :
R4 R  andividoà da quatr coordinà (x1, x2, x3, x4) ant në spassi a quat dimension, che a
corispond al vetor x con quat component. L'istéss discors a val për në spostament dël pont
da P' a P, che i podoma continué a ciamé h , e che a l'é un vetor che a l'ha component

h1 x1  x'1 ; h2 x2  x'2  ; h3 x3  x'3 ; h4 x4  x'4.

Lòn che a l'é manch fàcil da estende a pì che tre dimension a l'é 'l concét ëd
"diression ", che a l'ha nen un supòrt antuitiv. Macassìa as peul imaginé un vetor unitari
coma "versor " che a dà na diression che a sarà fonsion ëd soe component. Tuti ij vetor ch'a
l'han component proporsionaj a cole dë sto versor a l'han l'istéssa diression e l'istéss vers.
Cambiand ël segn ëd tute le component as oten ël vers contrari dl'istessa diression. E tut
sòn a contìnua a valèj për un qualonque nùmer ëd variàbij n për na fonsion f : R n R.

I l'oma vist che un qualonque pont P definì an Rn da n coordinà a peul esse vist
coma un vetor x che a l'àbia component  (x1, ... xn ). As definiss coma "mòdul " ò "nòrma " 'd
x ël nùmer

22
2

2
1 nxxxx .

Për la "nòrma " a valo proprietà dël tipo 'd cole dij vetor 2. An particolar i l'oma
che:

nRxx anqualonquepër0

)0tutecomponentcon(nul  vetorUnél'asemach0 xx

RkRxxkxk n aneancon

2figuraancom  vetor,dijproprietànaél'acostaeyxyx

2 ) Vardé 'dcò l'ùltima part ëd coste nòte.
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Figura 2 - Adission ëd mòduj

Camp ëd definission
I comensoma a vardé le fonsion ëd doe variàbij, che a l'han un suport pì antuitiv

ant l'arpresentassion cartesian-a. I pijoma com arferiment figura 3, andova i l'oma arportà
mach ël pian xy ëd nòstra terna d'ass cartesian. An efét, mentre che për le fonsion ëd na
variàbil ël camp ëd definission as arferiss a l'ass x, an cost cas ël camp a ven definì an sël
pian del doe variàbij andipendente x e y.

I l'oma vist che ij pont dl'ass x a arpresento tut l'ansema dij nùmer reaj. A l'istessa
manera ògni pont ëd l'ass y a arpresenta un nùmer real e tuti ij nùmer reaj a son arpresentà
dai pont ëd l'ass y.

I consideroma antlora 'l pian che a conten j'ass x e y (pian xy). Ij pont P ëd cost pian
a arpresento donca tute le possìbij cobie (x, y) ëd nùmer reaj, e ògnidun-a 'd coste cobie (x,
y) a corispond a un pont P dë sto pian.

La distansa d fra doi pont ),( 111 yxP  e ),( 222 yxP  dë sto pian, com i l'oma già vist, a
l'é dàita da l'espression nen negativa

2
12

2
12 )yy()xx(d .

Për ògni pont ),( 000 yxP  as peul definì n'anviron, che a peul esse tant sircolar coma
retangolar. Ant ël prim cas as trata dl'ansema ëd tuti ij pont )y,x(P che  a  sodisfo  a  la
disequassion 2

0
2

0
2 )yy()xx(r  andova r a l'é un nùmer real positiv e ant lë scond

cas  as  trata  dl'ansema  ëd  tuti  ij  pont )y,x(P che a sodisfo a le disequassion
kyyhxx 00 ;  andova h e k a son nùmer reaj positiv. N'ansema A qualonque dë

sto pian a l'é "limità " se a esist n'anviron ch'a lo conten, dësnò l'ansema a lé "nen limità ".
A-i diso "pont d'acumulassion " ëd n'ansema A, un pont ed cost ansema che

qualonque sò anviron (për cit ch'a sia) a conten sempe ëd pont ëd l'ansema.
Un pont P a l'é dit "intern " a l'ansema A, se a esist n'anviron sircolar con senter an

P dont ij pont contnù a son tuti pont ëd l'ansema A. Un pont P as dis "ëd confin " dl'ansema
A se an qualonque anviron sircolar con senter an P a-i é almanch un pont d'A e almanch
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un pont che a l'é nen d'A.  Un pont P as dis "fòra " dl'ansema A se a esist anviron sircolar
con senter an P che a conten gnun pont d'A.

N'ansema A a dis "duvert " se tuti ij sò pont a son intern e a conten gnun pont ëd
confin. As dis anvece "sarà " se a conten tuti ij pont ëd confin.

Su sto pian as treuva donca l'ansema andova la fonsion a peul esse definìa. Për tuti
ij pont P ëd cost ansema, e donca për le relative cobie (x, y), la fonsion z  f(x, y) a pija un
valor real. Cost ansema a l'é dit "ansema d'esistensa dla fonsion " opura  "camp d'esistensa dla
fonsion ".

y

O

x

P

anviron  sircolar  ëd P

r

riga   y = x

camp  ëd definission  dla  fonsion yxz

camp  andova  la  fonsion

yxz

a l’é nen definìa

P

h

k

anviron  retangolar  ëd P

Figura 3 - Anviron d'un pont e camp ëd definission

Pr'esempi, la fonsion ch'i l'oma indicà an figura yxz  a l'é mach definìa cand
0yx . La riga drita arpresentà an figura a dà 'l confin dl'ansema d'esistensa dla fonsion

e a aparten a cost ansema.
Ant ël cas ëd pì che doe variàbij, l'estension matemàtica 'd costi concét a l'é imedià,

mentre a l'é pì nen parèj da na mira intuitiva. Për na fonsion ëd tre variàbij i l'oma 'ncora la
possibilità 'd pensé a sò camp ëd definission coma un volum che a conten ij pont P(x, y, z)
andividoà da tre nùmer reaj ant un sistema d'arferiment cartesian tridimensional. I
podoma definì la distansa d ëd doi ëd costi pont )z,y,x(P n111  e )z,y,x(P 2222  com i l'oma
fàit an geometrìa analìtica,  che a sarà dàita da l'espression nen negativa

2
12

2
12

2
12 )zz()yy()xx(d
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I podoma parlé dl'anviron d'un pont P coma sféra ëd ragg r tal che tuti ij pont
dl'anviron a sodisfo la condission che soa distansa d da P a sia nen pì gròssa 'd r (ël confin
ëd cost anviron a dventa na surfassa), e via fòrt.

An general, però, për na fonsion a n variàbij, a venta pensé a në spassi astrat a n
dimension, e a sta mira a conven ciamé  le variàbij ni x,x,x,x,x 321 , e nòstra fonsion
a l'é na relassion che a ògni n-upla 'd valor che a stago ant ël camp ëd definission, a dà un
e mach un valor dla fonsion midema. As deuvra antlora la notassion :

)x,x,x,x,x(fy ni321 .

I podoma continué a apliché tut lòn ch'i l'oma vist sì dzora, disend che la distansa
d fra  doi  pont )x,x,x(P n211  e )x,x,x(P n212  a l'é dàita, an manera corispondenta a
prima, da

22
22

2
11 )xx()xx()xx(d nn

Antlora, pr'esempi, i podoma torna definì l'anviron "sircolar " ò "sférich " con "ragg "
r d'un pont P, coma col "leu " che a conten tuti ij pont che a l'han "distansa " d da P ch'a sia
nen pì gròssa che r.

La sempia fonsion ni xxxxxy 321  a l'é sempe definìa an

tut lë spassi a n dimension, mentre la fonsion
4

321

x
xxxy  a l'é nen definìa an

qualonque pont che a l'àbia 'l valor dla variàbil 04x . An cost cas a peul esse anteressant
vëdde còs a fà la fonsion cand 04x , ma 'd sòn i na parloma sì sota.

Ij Lìmit
Për estende 'l formalism ch'i l'oma vist prima, a venta ch'i considero la fonsion ant

un pont P e  còs  a  suced  cand  sto  pont  a  tend  al  pont 0P ,  andova  i  voroma  studié  'l
comportament al lìmit.

I comensoma a vardé ij Lìmit për fonsion a doe variàbij, e për costi i comensoma a
dé ste doe definission për ij Lìmit ant un pont :

Se z  f(x, y) a l'é na fonsion definìa ant l'ansema A dël pian xy  e )y,x(P 000 a l'é
un pont d'acumulassion ëd cost ansema (che a podrìa 'dcò nen aparten-e a l'ansema),
as dis che 'l nùmer l  a l'é lìmit ëd f(x, y) për P(x, y) )y,x(P 000 , e as deuvra la
notassion

l)y,x(fliml)P(flim
yy
xxPP

0
00

opura

se, an corispondensa d'un nùmer real ,  cit  com  as  veul,  a  l'é  possìbil  trové
n'anviron sircolar D dël  pont )y,x(P 000 tal  che  për  tuti  ij  sò  pont P(x, y)  che  a
aparten-o 'dcò a l'ansema A,  e  ch'a  sio  diferent  da )y,x(P 000 ,  a  sia  verificà  la
relassion l)y,x(f .

Se z  f(x, y) a l'é na fonsion definìa ant l'ansema A dël pian xy  e )y,x(P 000 a l'é
un pont d'acumulassion ëd cost ansema (che a podrìa 'dcò nen aparten-e a l'ansema),
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as dis che la fonsion f(x, y) a tend a l'anfinì për P(x, y) )y,x(P 000 , e as deuvra la
notassion

)y,x(flim)P(flim
yy
xxPP

0
00

opura

se, an corispondensa d'un nùmer real , gròss com as veul, a l'é possìbil trové
n'anviron sircolar D dël pont ),( 000 yxP tal che për tuti ij sò pont P(x, y)  che a aparten-o 'dcò
a l'ansema A, e ch'a sio diferent da )y,x(P 000 , a sia verificà la relassion M)y,x(f . Se
peui a l'é sempe verificà che M)y,x(f  ant 'anviron dit, antlora i l'oma che

)(lim
0

Pf
PP

mentre che se as verìfica sempe che M)y,x(f  ant 'anviron dit, antlora i

l'oma che )P(flim
PP 0

.

Da coste  doe definission as  peul  sùbit  vëdde un problema për  costi  lìmit.  Ant  ël
cas ëd na sola variàbil i l'avìo podù parlé 'd lìmit da drita e lìmit da snistra, còsa che adéss
a l'ha pì nen sens. An compens ël pont  P(x, y) a  peul  tende  al  pont )y,x(P 000  ant  un
nùmer anfinì 'd manere, su righe drite ò curve che a passo për )y,x(P 000 . La definission sì
dzora a supon che a sia nen rilevanta la manera che P a deuvra për andé vers P0 .  Sòn a l'é
fin-a 'd pì evident se i consideroma un lìmit con le variàbij ch'a van vers l'anfinì. An cost
cas a smija necessari andividoé la diression che nòstr pont a pija për andé a l'anfinì, opura
consideré mach fonsion particolar che as compòrto a l'istéssa manera an tute le diression.
A ventrìa 'dcò pensé a pont che as ëslontan-o su curve, spiraj e via fòrt, e donca con
diression nen costante.

As peul, macassìa, serne na diression e arporté 'l problema al cas uni-dimensional.
Vis-a dì che i portoma a l'anfinì, an manera andipendenta, un-a dle variàbij mentre l'àutra
a va a l'anfinì con un rapòrt costant con la prima. Sòn a l'é possìbil ëdcò se nòstre variàbij a
tendo a un dàit pont con na diression stabilìa.

I podoma an-maginé che nòst pont a vada vers ël lìmit nen mach con na diression
stabilìa, ma con na lèj stabilìa. A l'é natural che an costi cas ël trové dabon 'l lìmit an
pràtica a dventa motobin difìcil, se nen ampossìbil.

Per le fonsion ëd n variàbij, an sostansa, le còse a van a l'istessa manera, e con
j'istéss problema. I podoma definì 'l lìmit ant un pont )x,x,x(P n21  dla fonsion f(P), con

)x,x,x(P n21  ant l'istessa manera 'd prima:

Se f(P) con P( nx,x,x 21 ) a l'é na fonsion definìa ant l'ansema A dlë "spassi" Rn a
n dimension  e )x,x,x('P n21 a l'é un pont d'acumulassion ëd cost ansema (che a
podrìa 'dcò nen aparten-e a l'ansema), e se l a l'é un nùmer real, as dis che la fonsion
f(P) a tend al lìmit l  për P  P',  e  as  deuvra  la  notassion l)P(flim

PP 0
 se,  an

corispondensa d'un nùmer real ,  cit  com  as  veul,  a  l'é  possìbil  trové  n'anviron
sircolar D dël pont P' tal che për tuti ij sò pont P  che a aparten-o 'dcò a l'ansema A, e
ch'a sio diferent da P', a sia verificà la relassion l)y,x(f .

Se f(P) con P( nx,x,x 21 ) a l'é na fonsion definìa ant l'ansema A dlë "spassi" a n
dimension  e )x,x,x('P n21 a l'é un pont d'acumulassion ëd cost ansema (che a
podrìa 'dcò nen aparten-e a l'ansema), as dis che la fonsion f(P) a tend a l'anfinì për
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P( nx,x,x 21 ) ),( 000 yxP , e as deuvra la notassion )P(flim
PP 0

 se, an

corispondensa d'un nùmer real , gròss com as veul, a l'é possìbil trové n'anviron
sircolar D dël pont )x,x,x('P n21 tal  che  për  tuti  ij  sò  pont P( nx,x,x 21 )  che  a
aparten-o 'dcò a l'ansema A,  e  ch'a  sio  diferent  da P', a sia verificà la relassion

M)P(f . Se peui a l'é sempe verificà che M)P(f  ant 'anviron dit, antlora i l'oma
che )P(flim

PP 0
mentre che se as verìfica sempe che M)P(f  ant 'anviron dit,

antlora i l'oma che )P(flim
PP 0

.

Ste definission as estendo 'dcò a fonsion a valor vetoriaj, travers ël Teorema che i
arportoma sì sota (e che i dimostroma nen) :

Ch'a sia )f,f(F n1  na fonsion definìa su A Rn a valor an Rm, e ch'a sia x0 un
pont d'acumulassion për A. I podoma dì che la fonsion F a tend al lìmit )l,l(l n1 , vis-a-
dì l)x(Flim

0xx
, se e mach se për ògni i fra 1 e m i l'oma: iixx

l)x(flim
0

.

Për adéss i lassoma ambelessì, e se a-i na sarà da manca i tornroma 'ncora su sto
pont.

Fonsion contìnue
Na fonsion ëd n variàbij )x,x,x(fy n21  ch'a sia definìa ant n'ansema D dlë

spassi a n dimension a l'é contìnua ant un pont )x,x,x('P n21  che a aparten-a a D e ch'a
sia d'acumulassion për cost ansema, se a arzulta che )P(f)P(flim

'PP
. Vis-a-dì che an col

pont a venta che a esista ël lìmit e cost a coincid con ël valor dla fonsion midema an col
pont. A venta però che sto lìmit a sia andipendent da la manera 'd P d'avzinésse a P'. As
peul dimostré che an vàire cas sòn a l'é nen vèra.

Na fonsion )x,x,x(fy n21  peui, a l'é contìnua ant n'ansema D se  a  l'é
contìnua an tuti ij pont ëd col ansema.

Për le fonsion contìnue con pì che na variàbil a valo ij teorema che a valìo për cole
'd na variàbil sola. Sì i arportoma che:

Se doe fonsion a son contìnue ant un pont P' antlora a son fonsion contìnue 'dcò
l'adission dle doe, la diferensa, 'l prodòt e 'l quossient, sempe che cola a denominator a sia
diferenta da zero an col pont.

Qualonque fonsion real, contìnua ant n'ansema A sarà e limità, an col ansema a
l'ha un màssim e un mìnim assolut.

Na fonsion contìnua ant n'ansema sarà e limità nen fàit da part separà, a pija tuti ij
valor, ant l'ansema, comprèis fra 'l màssim e l'mìnim.

Disoma peui che se na fonsion f(P) ëd n variàbij  a  l'é  contìnua  ant  un  pont
)x,x,x'(P n21 , antlora an col midem pont la fonsion a l'é contìnua 'dcò rispét a soe

variàbij pijà separà. Sòn a veul dì che se a l'é vèra che )P(f)P(flim
'PP

 antlora a l'é 'dcò

vèra che )P(f)'x,'x,x(flim nxx 21
11

, )P(f)'x,x,x(flim nxx 21
22

 e via fòrt.



Part sés - Anàlisi matemàtica (2)

372

Le derivà
Dal moment che la derivà a l'é definìa coma lìmit dël rapòrt incremental, a-i son

j'istéss problema che i l'oma vist për ij lìmit.
Dàita na fonsion ant un pont P, i podoma anmaginé ëd dé n'increment h a le

variàbij x e vardé col ch'a l'é l'increment f  ëd la fonsion, ma sì i podoma sùbit vëdde che
a-i é n'anfinità 'd manere 'd dé cost increment, su diferente diression ò su diferente "curve"
che a passo për ël pont P.

Derivà diressionaj
Se le variàbij a son doe ò tre, i podoma anmaginé na diression fìsica stabilìa an sël

pian ò ant lë spassi, parèj com i l'oma parlà 'd diression an Geometrìa Analìtica. Sto concét
a peul esse estèis a pì che tre variàbij, ma a ciama quàich definission pì precisa për lòn
ch'as peul ciamé "diression " ant në spassi a n dimension, com i l'oma vist prima.

Sensa andé tròp ant l'ancreus, macassìa, i disoma che as peul parlé ëd derivà
diressionàj, contut che sòn a vada un pòch fòra ëd nòstr but. I suponoma 'd podèj definì un
"versor " 3 v che an andividoa na diression e un vers ant lë spassi a n dimension, e che a
l'àbia un mòdul unitari. Se t a  l'é  un  nùmer  real,  i  podoma  dì  che t v  a arpresenta në
"spostament" ëd valor t ant la diression v (as trata donca d'un vetor 4 ) che, adissionà a un
qualonque pont P, a lo pòrta ant ël pont P  t v.

A sta mira, se i ciamoma P nòstr pont d'anteresse ant l'ansema A andova nòstra
fonsion )x,x,x(fy n21  a l'é definìa, i podoma scrive 'l rapòrt incremental ëd nòstra

fonsion ant la diression v coma:
vt

)P(f)vtP(f
 e consideré 'l lìmit:

vt
)P(f)vtP(f

lim
t 0

Se a esist e a l'é finì ël lìmit dë sto rapòrt për t  0, antlora i lo ciamoma "derivà dla
fonsion f ant la diression v " e i lo notoma come )x,x,x(fD nv 21 .

L'esistensa 'd na derivà rispét a na diression a dis gnente a propòsit dl'esistensa
dla derivà rispét a n'àutra diression.

Dal moment che, an costa manera, l'operassion ëd derivassion a dventa an
sostansa uni-diressional, as peul torna coma prima definì na derivà drita e na derivà snistra
ant un pont P cand t a và a zero da valor positiv opura da valor negativ, sempe che ij
relativ lìmit a esisto e a sio finì. Sòn a l'é necessari cand as ëstudia 'l comportament ëd na
fonsion  an  sël  confin  ëd  n'ansema  'd  definission  duvert.  An  sël  confin,  peui,  nen  tute  le
diression a son possìbij, ma mach cole che  a l'han na diression che a và vers l'intern
dl'ansema 'd definission.

I giontoma 'ncora n'osservassion amportanta. Mentre ant ël cas ëd fonsion a na
variàbil sola i l'avìo vist che se na fonsion a l'é derivabil ant un pont, antlora a l'é 'dcò
continua an col pont, e coma na consegoensa i l'àvìo che se la fonsion a l'era dëscontìnua
ant un pont, antlora a l'era nen derivàbil an col pont, adess le còse a son diferente. I l'oma

3 I vëddroma méj lòn ch'a lé un versor parland dij vetor, ant l'ùltima part dë ste nòte.
4 Vardé la nòta 1.



Part sés - Anàlisi matemàtica (2)

373

che na fonsion a peul esse derivàbil second quàich diression ant un pont P e esse
dëscontìnua an col pont. Sòn i lo verificroma parland ëd derivà parsiaj.

Derivà parsiaj
Fra tute le possìbij derivà diressionaj a l'han n'amportansa particolar cole fàite

arlong la diression dj'ass coordinà. Coste a ven-o ciamà "derivà parsiaj ".
Natural che sòn a val për qualonque nùmer ëd variàbij, ma për fé le còse pì sempie

e pì davzin-e a nòstr but, da sì anans i parleroma 'd fonsion ëd doe ò tre variàbij, che a
eufro na manera pì antuitiva 'd dëscrive le còse. Se peui a sarà necessari i diroma 'dcò
quaicòs pì an general.

I consideroma na fonsion ëd tre variàbij coma a podrìa esse cola d'un càmp
gravitassional ant lë spassi H  f(x,  y,  z),  e  i  suponoma  'd  pijé  un  pont ),,( 000 zyxP .  Se  i
pensoma 'd fé varié mach un-a dle coordinà, i consideroma j'àutre doe coma paràmeter, e
is  trovoma  ant  le  mideme  condission  dle  definission  për  la  derivà  dle  fonsion  ëd  na
variàbil sola. I comensoma a ten-e x coma variàbil, e parèj i podoma derivé la fonsion ant
la diression dl'ass x. Lòn ch'i foma a l'é :

x
)z,y,x(f)z,y,xx(f

lim
x

000000

0

Se sto lìmit a esist e a l'é finì, l'espression a corispond a la "derivà parsial prima " dla
fonsion rispét a x, e për indichéla as deuvro le notassion

)z,y,x(f;)z,y,x(fD;
x

)z,y,x(f;
x
H

xx .

A l'istessa manera i podoma trové le derivà parsiaj prime rispét a j'àutre coordinà.
Fasend varié la coordinà y  i trovoma, se a-i é, la derivà parsial prima rispét a y (derivà ant
la diression dl'ass y) coma :

y
)z,y,x(f)z,yy,x(f

lim
y
H

y

000000

0

e peui ancora, për la coordinà z (derivà ant la diression dl'ass z) coma :

z
)z,y,x(f)yz,y,x(f

lim
z
H

z

000000

0

I podoma fé n'esempi 'd càlcol dle derivà parsiaj ëd na sempia fonsion dle tre
variàbij x, y, z . I pijoma la fonsion zczyxybxa)x,y,x(fh 22 . I l'oma:

cyx
z
h

;zxyb
y
h

;zyxa
x
h

22

I l'oma acenà prima che ant ël cas ëd fonsion ëd pì variàbij a l'é nen dit che la
derivabilità ant un pont P second na dàita diression a veuja dì che an col pont la fonsion a
l'é contìnua. Për rend-se cont ëd sòn i podoma fé cost esempi, con na fonsion ëd doe
variàbij che i definima parèj:
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00

022
22

yx,

yx,
yx

xy

)y,x(f

cand

cand

Sta fonsion, avend doe variàbij andipendente, a l'ha l'ansema 'd definission an sël
pian xy, e a l'é definìa su tut ël pian (an zero a sarìa andeterminà, ma i l'oma stabilì për
definission che sò valor a sia zero).

Se i foma sò lìmit ant ël pont P(0, 0) e ant la diression ëd j'ass x e y i vëddoma che
costi a esisto e a valo 0 coma la fonsion midema. Se però an sël pian i consideroma n'àutra
diression, e donca na riga drita r che a sia y  mx che a passa për l'orìgin, i vëddoma che ij
valor ëd costa fonsion ant ij pont ëd costa riga, gavà l'orìgin, a son (fasend la sostitussion y

 mx) :

m
m

xmx
mx

xmx
xmx

)y,x(f r 1222

2

222

che a dipendo nen da x ò y ma mach dal  coeficent  angolar  dla  riga.  Donca su costa  riga
për, x  0 e, për consegoensa, ëdcò la për y  0, la fonsion f(x, y) a tend a un valor diferent
da zero e fonsion dla diression. Sòn a veul dì che ant ël pont P(0, 0) la fonsion a l'ha nen un
lìmit precis e donca a l'é dëscontìnua.

Ma ant l'istéss pont e an sle diression d'jass x e y ij lìmit a-i son e a l'han ël valor dla
fonsion, che donca a l'é derivàbil an manera parsial.

Le  derivà  parsiaj  ëd  fonsion  con  un  nùmer n ëd variàbij as definisso sempe a
l'istessa manera, fasend varié na variàbil a la vira, con j'àutre intèise coma parameter.

Se ant un pont P dlë spassi a n dimension a esisto tute n le derivà parsiaj, antlora
an col pont as definiss un vetor 5 che as ës-ciama "gradient " dla fonsion an col pont, dont
le component second a la diression dle coordinà a son le derivà parsiaj rispét a le
corispondente variàbij. Për ël gradient as deuvra la notassion "grad f " opura f .

Derivà parsiaj d'órdin superior
I l'oma vist coma le derivà parsiaj a sio, an general, ancora fonsion dle variàbij e

donca, an general, a son derivàbij an manera parsial ëdcò lor.
Sòn a dà orìgin a na série 'd derivà parsiaj sconde. A venta noté che na derivà

prima, fàita rispét a qualonque variàbil, a l'é 'ncora derivàbil rispét a qualonque variàbil.
Se le variàbij considerà për la prima e për la sconda derivassion a son diferente, la derivà
sconda che a arzulta a l'é na "derivà parsial mës-cia ".

Le notassion ch'as deuvro për indiché le derivà parsiaj sconde a son fàcij da
anterpreté e j'arportoma sì sota:

fòrt  viae)z,y,x(fD;)z,y,x(f;
yx
f

;
x

f
y,xy,x

2
2

2

2

I arportoma sì ël cas ëd fonsion ëd doe variàbij andipendente, cand le possìbij
derivà sconde a saran, an general :

5 Vardé  a la fin ëd coste nòte për la definission ëd "vetor", che sì i doma për conossùa.
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2

2

x
f  derivà doe vire rispét a x.

yx
f2

 derivà la prima vira rispét a x e la sconda rispét a y.

yx
f2

 derivà la prima vira rispét a y e la sconda rispét a x.

2

2

y
f  derivà doe vire rispét a y.

Ant ël cas ëd pì variàbij, an manera corispondenta, as produvo tute le
combinassion possìbij dle variàbij a doe a doe, oltra che la dobia derivassion për ògni
variàbil. A l'é natural che coste variàbij a esisto ant un pont P se an col pont a esit ël relativ
lìmit dël rapòrt incremental.

Sì sota i doma n'esempi.

006

00

02

32

22

2

2

22

2

2

22

2

2

2

32

yz
g

;
xz

g
;z

z
g

zy
g

;b
xy

g
;

y
g

zx
g

;b
yx

g
;a

x
g

z
z
g

;xb
y
g

;ybxa
x
g

zyxbxag

Lòn ch'as peul sùbit noté ant l'esempi ch'i l'oma fàit a l'é che le derivà mës-ce
rispét a doe dàite variàbij a dipendo nen da l'órdin ëd derivassion e, pr'esempi,

xy
g

yx
g 22

.

A sto propòsit a-i é un teorema (Teorema dë Schwarz) che a dis che se doe derivà
mës-ce rispét a doe variàbij e con órdin ëd derivassion scambià a son contìnue an tut ël
camp ëd definission, antlora a son ëdcò istesse.

Sòn, për le fonsion contìnue,  a arduv ël nùmer dle derivà sconde da consideré, ma
a l'é nen vèra për fonsion ch'a sio nen contìnue.

Dal moment che le derivà parsiaj sconde a son, an general, ancora 'd fonsion, i
podoma parlé 'd derivà parsiaj terse, e via fòrt për j'órdin superior, sempe che prima ò
peui as anulo nen (com a càpita pr'esempi se la fonsion a l'é un polinòmi), e sempe che a
esista 'l lìmit dël relativ rapòrt incremental.

Le possìbij derivà parsiaj terse a chërso 'd nùmer a dispét dl'anvertibilità dl'órdin
ëd derivassion. Se, për semplifiché, i consideroma na fonsion ëd mach doe variàbij f(x, y),
dont le derivà parsiaj terse a son:

3

3

x
f
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2

33

2

3

yx
f

xyx
f

yx
f   për l'anvertibilità

xy
f

yxy
f

yx
f

2

33

2

3
  për l'anvertibilità

3

3

y
f

Diferensiaj
I loma vist prima che se na fonsion a l'é derivàbil an manera parsial ant un pont P

second le diression dle variàbij, sòn a basta nen për dì che la fonsion a l'é contìnua an col
pont.

Fin-a 'd pì, as peul dimostré che gnanca se la fonsion a l'é derivàbil ant un pont P
second qualonque diression as peul nen dìsse che a sià contìnua an col pont, e donca ch'a
esista sò lìmit për qualonque manera d'avzinésse al pont.

A stro propòsit, ël concét ëd "diferensial "  a  l'é  pì  potent.  Com  i  l'oma  fàit  për  le
fonsion a na variàbil sola, andova i l'oma definì 'l diferensial coma n'aprossimassion linear
dla variassion dla fonsion dont la diferensa con la variassion real a l'é n'infinitésim d'órdin
superior cand la variassion dla variàbil a tend a zero, 'dcò adéss i mantnìma l'istéss
procediment. Antant i disoma che na fonsion linear l a l'é stabilìa da un sol vetor a(a1...an)

an manera che i

n

i
iha)h(l

1
.

Dàita antlora na fonsion f(x) definìa ant l'ansema A duvert dl'ëspassi Rn, i disoma
che la fonsion a peul esse diferensià ant un pont x che a staga ant A se a esist un vetor a
ch'a sia tal che:

0
1

111 h)h(ha)x,x(f)hx,hx(f
n

i
iinnn cand

andova (h) a  l'é   infinitésim  d'órdin  superior  rispét  a h. L'espression
n

i
iiha

1
a l'é ciamà

"diferensial dla fonsion " e notà coma df(x).
Ant ël cas unidimensional (na variàbil andipendenta sola), ël diferensial as aduv a

df(x) = a dx e i l'oma vist che a  f '(x).
I restoma 'n moment ant ël cas unidiressional për peui arpijé 'l dëscors.

Diferensiaj parsiaj
Se i suponoma 'd fé varié mach un-a dle variàbij, is trovoma con un probleba istéss

a col dle fonsion ëd na sola variàbil. Parèj com i l'oma fàit là i podoma antlora definì un
"diferensial parsial " dla fonsion second un-a dle variàbij.

Ël procediment a dventa l'istéss ëd col ch'i l'oma vist për le fonsion ëd na sola
variàbil, e i podoma dì che se la fonsion a l'é derivàbil an manera parsial rispét a xi ant un

pont P, an col pont ël diferensial parsial di f(x) a sarà i
i

i dx
x
f

)x(fd .
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Diferensial total
Arpijoma 'l dëscors dël diferensial an tute le dimension. As dimostra ël teorema

che a dis che: Se la fonsion f(x) a peul esse diferensià ant un pont P(x)  antlora la fonsion :
 A l'é contìnua an P(x).
A l'é derivàbil arlongh qualonque diression an P(x), e donca:

an P(x) a esisto tute le derivà parsiaj
Ël vetor a ch'i l'oma definì dzora a val )P(fa  e donca soe component a son le

derivà parsiaj dla fonsion ant le diression dle corispondente variàbij
I dimostroma nen sto teorema, che però a përmëtt ëd dé n'espression al "diferensial

total "  dla  fonsion.  An  efét  i  l'oma  che
n

i
i

i

n

i
ii dx

x
f

ha)x(df
11

. An tre dimension i

l'avroma:

dz
z
f

dy
y
f

dx
x
f

)z,y,x(fd

Coma për ël cas ëd na variàbil sola, ëdcò sì i podoma enunsié un teorema che a l'é
n'estension dël teorema dj'increment finì.

I tnìma sot man na fonsion ëd tre variàbij giusta coma esempi, sensa che sòn a
gava generalità a lòn ch'i dima. I consideroma donca la fonsion f(x, y, z) e i doma
j'increment h, k, l ant l'ordin a le tre variàbij x, y, z. Un prim teorema a dis che:

 L'increment ëd la fonsion :

)z,y,x(f)lz,hy,kx(f)z,y,x(f

a val l'adisson dij prodòt dj'increment dle variàbij për le corispondente derivà parsiàj,
calcolà ant ij convenient estrem dj'intervaj da x a x  h, da y a y  k, da z a z  l e adissionà
con quantità ch'a tendo a zero cand j'increment dle variàbij a tendo zero. Vis-a-dì

l)z,y,x(f
z

k)lz,y,x(f
y

h)lz,hy,x(f
x

)z,y,x(f

andova a valo le relassion: 0
0h

lim , 0
0k

lim , 0
0l

lim

An efét l'increment ëd la fonsion a peul esse dividù an tre increment separà,  e
adissionà fra 'd lor com as dimostra giontand e gavand a lë scond member dl'espression
dl'increment ch'i l'oma scrivù, le quantità

f(x, y, + k, z + l)  e f(x, y, z + l). As oten che:

)z,y,x(f)lz,y,x(f
)lz,y,x(f)lz,ky,x(f

)lz,ky,x(f)lz,ky,hx(f)z,y,x(f

A tute tre coste variassion as peul apliché 'l teorema dj'increment finì, e as oten
l'espression ch'i l'oma scrivù.

Da sòn i podoma enunsié në scond teorema che a dis:
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Se le derivà parsiaj a son contìnue antlora a val ëdcò che :

l)z,y,x(f
z

k)z,y,x(f
y

h)z,y,x(f
x

)z,y,x(f

andova a valo le relassion: 0
0h

lim , 0
0k

lim , 0
0l

lim . I stoma nen a dé costa

dimostrassion.

Diferensial precis
Consideroma adéss tre fonsion contìnue R(x,  y,  z)  ;  S(x,  y,  z)  ;  T(x,  y,  z) ch'a sio

definìe ant n'ansema A. L'espression:

R(x, y, z) dx + S(x, y, z) dy + T(x, y, z) dz

a ven ciamà espression diferensial an tre variàbij.
Se a esist na fonsion F(x, y, z) ch'a sia tala che, për tuti ij pont intern dël camp ëd

definission A a sio sempe vere le relassion :

)z,y,x(T
z
F

;)z,y,x(S
y
F

;)z,y,x(R
x
F

antlora l'espression diferensial sì dzora a ven ciamà "diferensial precis ". Se i vardoma col
ch'a l'é 'l diferensial total ëd la fonsion F(x, y, z) i l'oma

dz)z,y,x(Tdy)z,y,x(Sxd)z,y,x(RFd

dz
z
F

dy
y
F

xd
x
F

Fd casstoane

Vis-a-dì che : Dàita n'espression diferensial definìa ant un dàit ansema A,  costa a
ven ciamà diferensial precis se a esist na fonsion F dont  ël  diferensial  total  a  l'é  istéss  a
l'espression diferensial an tut l'ansema 'd definission A.

Costa espression a vnirà a taj parland ëd Fìsica. Natural che l'esempi an tre
dimension a gava gnente a la generalità 'd lòn ch'i l'oma dit, che a val an n dimension për n
qualonque.

Màssim e Mìnim
I  tnima  present  lòn  ch'i  l'oma  dit  a  propòsit  ëd  le  fonsion  ëd  na  variàbil  sola  e  i

consideroma che an na variàbil l'anviron sircolar d'un pont P a l'é un segment an sl'ass x
sentrà an sël pont, an doe variàbij a dventa un sercc an sël pian xy con ël pont P ant ël
senter, an tre variàbij a peul esse anmaginà coma un volumet sférich ant lë spassi xyz con
senter ël pont P, mentre con pì che tre variàbij a peul esse cola prsion dlë spassi n-
dimensional dont ij pont a son a na distansa (definìa com i l'oma fàit) dal pont P ch'a sia pì
cita d'un dàit valor.

Màssim e mìnim relativ
An general, ant un pont )y,x(P 000 na fonsion a  pija  un "màssim relativ " se a l'é

possìbil trové n'anviron (sircolar ò retangolar) ëd col pont andova për tuti ij pont a val la
relassion )P(f)P(f 0 . A l'istessa manera ant un pont P0 na fonsion a pija un "mìnim relativ
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" se a l'é possìbil trové n'anviron sircolar ëd col pont andova për tuti ij pont a val la
relassion )P(f)P(f 0 . La definission, donch, a l'é l'istessa 'd cola për le fonsion ëd na
variàbil sola.

Se, ant ël pont P0 ëd màssim relativ opura 'd mìnim relativ la fonsion a l'ha tute le
derivà parsiaj, an cost pont P0 tute le derivà parsiaj a saran 00 )P(f

ix . I dimostroma sòn
për ël cas ëd fonsion a doe variàbij. Sì i l'avroma antlora che a venta ch'a sia

00 0000 )y,x(f;)y,x(f yx .

Suponoma donca che 'l pont P0 a sia un màssim, e suponoma donca che a esista
n'anviron retangolar D definì për valor dla x da a a b e për valor dla y da c a d. dël pont P0
andova për tuti ij pont P a l'é )y,x(f)y,x(f 00 .  Se  i  suponoma  che  a  sia y  y0 ,  a
arzulta sùbit che )y,x(f)y,x(f 000  për qualonque x comprèis fra a e b.

Adéss  i  consideroma  la  fonsion )y,x(f)x( 0  andova  a y i l'oma sostituì sò
valor ant ël pont P0.  Për  sta  fonsion  i  l'oma  sens'àutr  che )x()x( 0  për qualonque x
comprèisa fra a e b.

Costa a l'é na fonsion ëd na sola variàbil, e për costa i l'oma dimostrà che an coste
condission  ant  ël  pont P0 i l'oma un màssim. Donca i dovroma avèj che la derivà

00 )x( . Ma i l'oma 'dcò che )y,x(f)x( x 000  e donch a sarà 000 )y,x(f x . L'istéss
rasonament as peul fé con l'àutra variàbil y e oten-e che se a-i é un màssim, a venta 'dcò
ch'a sia 000 )y,x(f y .

Sempe l'istéss dëscors a val, cambiand lòn ch'a-i é da cambié, për un pont ëd
mìnim.

A l'é natural che l'anulésse dle doe derivà parsiaj a l'é condission necessaria ma
nen suficenta për che a-i sia un màssim opura un mìnim. Për rendse cont ëd sòn a basta
vardé la fonsion 22 yxz , dont le derivà parsiaj a son yz;xz yx 22 , che ant ël
pont ),(P 000  as anulo tute doe. Ma se i vardoma lòn ch'a càpita an qualonque anviron,
ch'a sia cit a basta, për na variassion dla x, i trovoma sempe che 002xz , mentre che
për na variassion dla y,  i  trovoma  sempe  che 00 2yz , e donca a l'é nen verificà la
condission për avèj un màssim e gnanca cola për avèj un mìnim.

Quaicòs dë sto tipo i l'avìo vistlo 'dcò për le fonsion ëd na variàbil sola, andova i
podìo avèj un fléss a tangent orisontal. Sì la situassion a l'é un pòch diferenta, ma a smija
lògich serché d'àutre condission che a deuvro le derivà d'órdin superior.

Giusta për ten-e sotman n'esempi, i consideroma 'l parabolòid elìtich con
equassion : 22 22 yxxz . I savoma che costa fonsion a l'é contìnua e definìa an tut
ël camp R2 ma adéss i consideroma sto fàit. giusta për dì che sta fonsion a l'é sempe
derivàbil an manera parsial. Soe derivà a son yz;xz yx 222  dont la prima as
anula mach ant ël pont x 1 (sòn a veul dì che për qualonque y  sta derivà as anula ant ël
pont x 1) e la sconda as anula mach ant ël pont y  0 (sòn a veul dì che për qualonque x
sta derivà as anula ant ël pont y ).  Ansema le  doe derivà  as  anulo donca mach ant  ël
pont )0,1(P0 , che a podrìa esse un màssim opura un mìnim, opura nì l'un nì l'àutr.

An general, për arzòlve 'l problema, as travaja con la "matris Hessian-a " dla
fonsion, suponend che le derivà parsiaj sconde a esisto e a sio contìnue. Sta matris a l'é
arpresentà sì sota e, për ij teorema ch'i l'oma vist, a l'é na matris simétrica,
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nnnn

n

n

x,xx,xx,x

x,xx,xx,x

x,xx,xx,x

fff

fff
fff

21

22212

12111

vis-a-dì ch'a l'é la matris n x n dle derivà parsiaj sconde dla fonsion, ordinà second j'ìndes
dle variàbij an manera che ògni riga a corisponda a l'istéss ìndes dla prima derivassion e
ògni colòna a corisponda a l'istéss ìndes dla sconda derivassion.

I stoma nen a fé tuta la tratassion, e is limitoma a dé na régola për ël cas ed doe
variàbij, donca f(x, y), com an nòstr esempi.

Ch'a sia f(x, y) na fonsion contìnua ant un domini A, con derivà parsiaj prime e
sconde contìnue ant ij pont intern al domini A.  I  ciamoma  "Hessian "  (opura  "fonsion
hessian-a ") dla f(x, y) la fonsion definìa coma determinant dla matris hessian-a dla fonsion.

22 yxyyxx
yyxy

yxxx fffff
ff

)y,x(H

Se ant un pont P(x0, y0) intern al domini A i l'oma che ),(e0),( 0000 yxfyxf yx

antlora:
Se 00 0000 )y,x(f)y,x(H xxe  antlora  'l  pont  a  corispond  a  un  mìnim

relativ.
Se 00 0000 )y,x(f)y,x(H xxe  antlora  'l  pont  a  corispond a  un màssim

relativ.
Se 000 )y,x(H  antlora  ant  ël  pont  a-i  é  nì  un  mìnim  nì  un  màssim  (pont  ëd

"sela ").
Se 000 )y,x(H  antlora as peul nen dìsse còs a-i é ant ël pont e a venta studié

un sò anviron an particolar.

Integraj ëd fonsion a n variàbij
I vardoma adéss l'estension a pì variàbij dl'integral definì ch'i l'oma vist për na

variàbil. Ant ël cas ëd na variàbil sola i l'oma vist sto integral esteis a n'interval, limità da
doi  pont  fiss  opura  da  un  pont  fiss  e  un  variàbil.  Ant  ël  cas  ëd  pì  variàbij  a-i  son  vàire
possibilità 'd definì ij camp d'integrassion. A ven a taj, a sta mira, definì cos as veul dì con
la locussion "ansema misuràbil ".

Iper-retàngol
I foma n'estension a n dimension dl'interval an sl'ass dj'assisse ch'i dovroma për na

sola dimension. Dàit antlorta në spassi n-dimensional Rn, i ciamoma "iper-retàngol " R ël
prodòt cartesian :

nIIIR 21

andova I1, .... In a son intervaj limità pijà an sle n "diression" dle variàbij ò "ass coordinà".
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N'iper-retàngol a arzulta donca esse  un sot-ansema limità ëd Rn. Se indicoma con
ai e bi j'estrem dl'interval Ii , i podoma definì la "misura " dl'iper-retàngol R con ël nùmer
m(R) :

)ab()ab)(ab()R(m nn2211

A l'é ciàir che costa misura, ant ël cas ëd doe dimension, a corispond a la surfassa
dël retangol andividoà dai doi segment an sj'ass x e y,  e  ant  ël  cas  ëd  tre  dimension,  a
corispond al volum dël paralelepìped andividoà dai tre segment an sj'ass x, y e z.

La figura 4 a dà d'esempi an cas ëd doe e tre dimension.

bz

az

by

ay

xax bx

O

z

y

iper-retàngol
an 2 dimens.

iper-retàngol
an 3 dimens.

Figura 4 - Iper-retàngoj

An pì che tre dimewnsion i l'oma pì nen na manera d'arpresenté l'iper-retàngol,
ma 'l formalism e sò significà a resto j'istéss. A venta noté che fin-a sì a son nen stàite fàite
ipòtesi an sj'estrem dij segment ( se a son opura nen comprèis ant l'interval).

Sudivision ëd n'iper-retàngol
I arcordoma che l'iper-retàngol R  a l'é l'ansema andova la fonsion f(x) a l'é definìa.

Sto ansema a peul esse pensà coma possìbil da divide an sot-ansema R i  an manera che
l'ansema R a sia tut quatà e ij  sot-ansema a l'àbio an comun mach pont ëd confin. A son
donca tacà l'un l'àutr sensa posésse dzora.

Sòn a ven ciamà "sudivision dl'iper-retàngol R " ant na famija finìa d'iper-retàngoj R i

che a son tuti contnù andrinta a R  e che a son taj che soa union a sia ugual a R, mentre che
an comun a peulo mach avèj pont ëd confin. An pràtica j'iper-retàngoj dla soudivision a
quato tut R e a son nen posà 'nsima fra 'd lor.

I notoma che ij "segment " ëd confin a son tuti paraléj a j'ass coordinà.

Fonsion a scalin
Na fonsion f(x) ch'a sia definìa an sl'iper-retàngol R a ven ciamà "fonsion a scalin "

se a l'é possìbil trové na sudivision ëd R an sot ansema R1, ... Rn , tala che f a sia costant an
tuti ij pont intern d'ògni Ri . As dis che f a ven adatà a la sudivision (ma sa podrìa 'dcò dì ël
contrari).
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I soma 'dcò sì ant la situassion andova i l'oma nen fàit d'ipòtesi an sël
comportament dla fonsion ant ij pont ëd confin dij sot-ansema.

Se le variàbij andipendente a son n,  e donca 'l  domini dla fonsion a l'é ant l'iper-
spassi Rn, e se la fonsion a l'ha valor an R , a sarà dël tipo y = f(x) e i podoma pensé a l'ìper-
pian z = 0 che a divid l'ìper-spassi an doe part, dont un-a a l'é positiva e l'àutra negativa.

Se i voroma anmaginé d'arpresenté la fonsion con un "gràfich", costa a l'ha sò
valor ant na dimension ch'a fà n  1, coma për doe variàbij andipendente, che la fonsion a
ven arpresentà su un gràfich a tre dimension.

Se  ant  ògni  iper-retàngol  dla  sot-division  a n dimension  a  l'é  definì  un  valor
costant dla fonsion, cost a soa vira a l'é arpresentà da n'iper-retàngol an n  1 dimension,
che a podrà esse da la part positiva (semispassi 0z ) ò negativa (semispassi 0z ) dl'iper-
pian z = 0 an fonsion dël segn dla fonsion. La figura 5 a dà n'esempi ëd na fonsion a scalin
definìa ant n'iper-retàngol an doe variàbij.

a1

O

z

y

x

b2

b1

a2

iper-retangol ëd definission
R7

R6R5
R4

R3
R2

R1
R

R10
R9

R8

c8

valor positiv

valor negativ

Figura 5 - Fonsion a scalin definìa su n'iper-retàngol

Ant'ògni iper-retàngol dla sudivision la fonsion a pija un valor costant. An figura a
l'é  indicà  la  "quòta  "  dël  valor  pì  àut  dla  fonsion,  e  as  vëddo  'dcò  doi  valor  negativ  dla
fonsion.

Integral dla fonsion a scalin
Se f (x) a l'é na fonsion a scalin an sl'iper-retàngol R , adatà a la sudivision R1, ... R s ,

e se ci a l'é 'l valor costant che la fonsion a pija ant la sudivision ch'a fà i, antlora i ciamoma

"integral d'f(x) su R " ël nùmer:
s

i
iiR

c)R(mxd)x(f
1

 andova )R(m i  a l'é la misura

dl'iper-retàngol ch'a fa i dla sudivision.
St'integral, definì parèj, a l'ha 'd proprietà che i vardoma sì sota:

Se f(x) e g(x) a son doe fonsion a scalin definìe an sël midem iper-retàngol R , as
peul dimostré che a val l'ugualiansa: xd)x(gxd)x(fxd)]x(g)x(f[

RRR

(vis-a-dì che l'integral dl'adission a l'é ugual a l'adission dj'intergraj ).
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Se f(x) a l'é na fonsion a scalin definìa an sl'iper-retàngol R  e k a l'é un nùmer real,
as peul dimostré che a val l'ugualiansa: xd)x(fkxd)x(fk

RR   (vis-a-dì che na
costant a peul esse portà fòra dal segn d'integral ).

Se f(x) e g(x) a son doe fonsion a scalin definìe an sël midem iper-retàngol R , e se
për tut ël camp ëd definission a arzulta che f(x) g(x)  as peul dimostré che a val ëdcò
la dësugualiansa : xd)x(gxd)x(f

RR

Se peui nR,R,R 21  a l'é na sudivision qualonque dl'iper-retàngol R ëd

definission, as peul dimostré che a val l'ugualiansa:
n

i
RR

xd)x(fxd)x(f
i1

  (vis-

a-dì che l'integral a peul esse scomponù an part sl'iper-retàngol ).

Integral mùltipl ëd na fonsion limità qualonque.
Adéss i consideroma na fonsion qualonque f, definìa ant n'iper-retàngol R ant lë

spassi Rn. Peui i consideroma l'ansema  dle fonsion a scalin p che an tut R  a sio fp  e
l'ansema dle fonsion a scalin q che an tut R  a sio fq .

I ciamoma "integral superior ëd f su R " l'espression
sup

R
R

pinff  (vis-a-dì che

l'integral superior ëd f  a l'é definì coma estrem inferior dj'integraj dle fonsion a scalin p pì
gròsse che f ).  A  l'istessa  manera  i  ciamoma  "integral inferior ëd f su R " l'espression
inf

R
R

qsupf  (vis-a-dì  che  l'integral  inferior  ëd f  a l'é definì coma estrem superior

dj'integraj dle fonsion a scalin q pì cite che f ).

I disoma che na fonsion f(x) a l'é integràbil su R  se
fsin

R

sup

R

ff . L'integrassion ch'i

l'oma dëscrivù a l'é cola second Riemann e l'espression a ven ciamà "integral mùltipl " dla
fonsion.

D'àutre manere për nòté cost integral a son, pr'esempi : nn
R

dxdx)x,x(f 11

opura
R nn dxdx)xx( 11  andova a-i é un segn d'intergassion për ògni variàbil.

Un teorema a dis che : Se na fonsion f a l'é contìnua su n'iper-retàngol sarà R,
antlora a l'é integràbil. La dimostrassion a l'é costa:

I pijoma 'n  > 0 cit com as veul e peui i pioma un tal che se x e y a son doi pont
ëd R e  soa diferensa an valor assolut a l'é yx , antlora  i l'oma che )y(f)x(f .

L'iper-retàngol a l'ha ij lat che a son j'intervaj iiii xbaI coordinàògnid'ada .  I

dividoma costi intervaj ant un nùmer finì ëd sot-intervaj, ognidun con n'ampiëssa
n

andova n a l'é 'l nùmer dle variàbij. An costa manera i otnoma na sudivision dl'iper-
retàngol sR,R,R 21 .

Adéss i podoma fé doe fonsion a scalin p(x) e q(x) an costa manera: Për ògni
sudivision otnùa R k  i doma a p(x) ël valor km minim ëd f(x) ant la sudivision, e i doma a
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q(x) ël valor kM  màssim ëd f(x) ant la sudivision. A sta mira a dventa pitòst fàcil verifiché
che për ògni pont x contnù ant R  a l'é vera la relassion )x(p)x(q . An efét i podoma

pijé doi pont intern,  e , a na sudivision R k qualonque, an manera che f( ) = km  e f( ) =
kM .   La  distansa  fra  ij  doi  pont,  an  valor  assolut  a  sarà  dàita  da

'nn)()( nn
222

11 .

Donca a sarà kM km = f( )   f( ) e, ant la sudivision, )x(p)x(q .

Misura dël domini 'd definission
Fin-a adéss i l'oma tratà 'd fonsion definìe ant n'iper-retàngol, vis-a-dì che an doe

dimension i j'ero limità a ansema 'd definission retangolar, an tre dimension l'ansema a
l'era un paralelepìped, e via fòrt. Adéss i vardoma dë slarghé sto concét.

I ciamoma "pluri-retàngol " un sot- ansema 'd Rn che  a  sia  fàit  da  un  nùmer  finì
d'iper-retàngoj, q21 R,R,R  taj  che al pì a l'àbio an comun pont dël confin. La figura 6 a
mostra d'iper-retàngoj an doe e tre dimension.

iper-retàngoj  component

iper-retàngoj  component

Figura 6 - Pluri-retàngoj an doe e tre dimension

La misura d'un pluri-retangol S a l'é dàita da l'adission dle misure dj'iper-retàngoj
component:

)R(m)R(m)R(m)S(m q21

Adéss i aplicoma un procediment che a smija a col ch'i l'oma dovrà për l'integral. I
suponoma d'avèj un qualonque sot-ansema limità A ëd Rn. I consideroma torna l'ansema
ëd tuti ij pluri-retàngoj S (A) che a son contnù ant A e l'ansema dij pluri-retàngoj S (A) che
a conten-o A.
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I l'oma vist che ij pluri-retàngoj a son misuràbij e i definima coma "misura esterna 'd
A " ël nùmer : )A(SS)S(minf)A(m con  vis-a-dì l'estrem inferior dl'ansema
S (A).

I definima peui coma "misura interna 'd A " ël nùmer :
)A(SS)S(msup)A(m con  vis-a-dì l'estrem superior dl'ansema S (A).

Da lòn ch'i l'oma dit a ven ch'i l'oma 'd sicur che )()( AmAm . N'ansema as dis
che a l'é "misurabil" se )A(m)A(m)A(m .

A propòsit ëd costi sogét, sensa pì andé tant ant l'ancreus, i giontoma mach pì doe
còse ampressa e peui, coma sempe, i lassoma sté e se a-i na sarà da manca pì anans i
tornroma a parlé 'd lòn ch'a manca.

Un sot-ansema A limità an Rn  as dis "trascuràbil " se soa misura a l'é m(A)  0. Se
donca soa misura a l'é pì cita d'un nùmer  arbitrari.

Un sot-ansema a l'é misuràbil mach se sò confin a l'é n'ansema trascuràbil. I
notoma che l'ansema fàit dai pont dël gràfich ëd na fonsion integrabil a na sola variàbil ant
un interval da a a b a l'é trascuràbil.

A basta arpijé la definission d'integral definì che i l'avìo dàit a sò temp (figura 21
dla part 5, che i arportoma sì coma figura 7)

a b x

y

mi

Mi

y = f(x)

fonsion a scalin  y = r(x)

fonsion a scalin  y = s(x)

Figura 7 - Ansema trascuràbil fàit dai pont dël gràfich.

Se la fonsion a l'é integràbil a l'é përchè a esisto doe fonsion a scalin s(x) e r(x) tale
che la diferensa 'd sò integraj a sia pì cita d'un mùmer arbitrari , vis-a dì :

b

a

b

a

)x(r)x(s .

Ma ij doi integraj a son pluri-retàngoj, e soa diferensa a l'é 'l pluri-retàngol che a
conten ël gràfich dont la misura a arzulta donca , vis-a-dì trascuràbil.

A-i  son  vàire  proprietà  'd  costi  integraj,  che  pì  ò  manch  a  son  d'estension  dle
proprietà ch'i l'oma vist ant ël cas ëd na variàbil sola, e che i vëddroma se e cand an
serviran.
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Adess passoma a vardé com as càlcolo j'integraj mùltipl, e ij diferent tipo ëd camp
ëd definission. Lòn ch'i l'oma vist fin-a sì a resta sempe la base dij diferent ësvilup ch'i
vëddroma.

Calcol dj'integraj mùltipl
Vardoma adess com a peulo esse calcolà j'integraj multipl an quàich cas dij pì

comun, sensa dé tròpe dimostrassion (sempe për manten-e nòstr but).

Integrassion su n'iper-retàngol
Ël pì sempi dj'integraj mùltipl che i vardoma sì a l'é col an doe variàbij , che a sia

da integré su un domini retangolar A.  La figura 8 a mostra n'esempi.
Ël procediment për rivé a la manera d'integré la fonsion an sël domini a l'é sempe

basa  an  sla  considerassion  ëd  fonsion  a  scalin.  as  oten  sempe  'l  volum  fra  domini  e
surfassa. An pràtica as dimostra che as peul integré le variàbij un-a a la vira, con ij metod
ch'i l'oma vist për j'integraj ëd na sola variàbil. I stoma nen a dé la dimostrassion e,
suponend ëd dovèj integré la fonsion z  f(x, y) (che a l'é na surfassa ant lë spassi
tridimensional) ant un domini A retangolar con ij lat che a son ij segment ab an sl'ass x e cd
an sl'ass y, i disoma che a val lòn ch' arportoma sì sota:

dxdy)y,x(fdydx)y,x(f b

a

d

cA

Sòn a veul dì che l'integral a ven prima fàit second na variàbil (an sto cas la y ),
considerand l'àutra variàbil coma paràmeter, e parèj as oten na fonsion G(x) dl'àutra
variàbil. Peui as fà l'integral second cost'ùltima variàbil. Gusta për fésse n'idèja 'd lòn ch'a
suced, i podoma pensé che la prima integrassion a no daga la surfassa G(x) fonsion ëd soa
posission x, vertical e paraléla al pian yz , comprèisa fra y  c e y  d , ël pian coordinà xy e
la surfassa f(x, y). Antlora G(x) dx a l'é la fëtta infinitésima che, integrà second x fra a e b a
no dà 'l  volum6 ch'a corispond a l'integral ch'i sercoma. Costa a l'é nen na dimostrassion
ma giusta na giustificassion a la bon-a.

La còsa a peul esse estèisa a le fonsion ëd n variàbij , ant ël cas d'integrassion su
n'iper-retàngol R, e an particolar, për tre variàbij i l'oma che a val la posission:

dxdydz)z,y,x(fdzdydx)x,y,x(f
b

a

d

c

f

eR

andova x a và da a a b, y a và da c a d, z a và da e a f. Për ògni integrassion ant na variàbil
j'àutre, se a-i son ancora, a son considerà coma parameter. A l'é 'dcò possìbil integré ant
n'órdin diferent dle variàbij, e sòn a dipend da lòn ch'a l'é pì còmod.

6 A venta fé atension a consideré l'integral definì an doe variàbij coma un volum, parèj com a ventava fé
atension a consideré l'integral definì ant na variàbil coma na surfassa. A venta arcordé che andova la fonsion
a l'é  negativa a  contribuiss  al  volum con valor  negativ  e  donca as  trata  nen dël  sòlit  volum dla  geometrìa
elementar.
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x

z

y

surfassa  z = f(x, y)

a

b

c dO

A

Figura 8 - Integral estèis a na surfàssa retangolar

Integrassion su domini diferent
I suponoma adéss, stand an doe variàbij, che 'l domini d'integrassion a sia pì nen

un retàngol, ma na figura limità fra doi valor dla x e doe curve y  p(x) e y = q(x) coma an
figura  9.  An  figura  për  semplifiché,  le  doe  curve  a  son  righe  drite,  ma  sòn  a  l'é  nen  na
limitrassion.

q(x)

p(x)

a b x

y

A

Figura 9 - Domini comprèis fra doe curve

Se f(x, y) a l'é na fonsion contìnua ant ël domini A ëd figura, antlora a l'é integràbil.

I podoma definì, për tute j'x comprèise fra a e b :
)x(p

)x(p
dy)y,x(f)x(F . As peul donca fé

n'integrassion për verticaj. A sta mira i podoma integré F(x) fra a e b e i otnoma l'integral
ch'i sercavo:

dxdy)y,x(fdx)x(F
b

a

)x(q

)x(p

b

a

I stoma nen a dimostré sto fàit, ma i foma n'esempi motobin sempi. Is arferoma a
figura 10 e i voroma calcolé 'l volum dla piàmide arpresentà.
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O

A

P2

P1
Pm

A’

x

z

ypian

Figura 10 - Volum ëd na piràmide

I consideroma un quart dël volum, an particolar la part comprèisa fra le diression
positive dj'ass coordinà, che i suponoma cartesian ortogonaj. I suponoma che la base a sia
quadrà con un lat ëd longhëssa 2b  P1P2 e con l'autëssa OA  2b. Ël domini d'integrassion
a l'é arpresentà an figura 11.

h = 2b

b

O

y

x

p(x) = 0

q(x) = 0,5  x

A’

A

Figura 11 - Domini d'integrassion për ël problema 'd figura 10

La fonsion z  f(x, y) che i dovoma integré a l'é 'l pian  ëd figura, che a l'ha, an tre
dimension, l'istessa equassion dla riga drita për O e Pm ,  vis-a-dì  : z  (1/2)  x . I podoma
antlora scrive nòstr integral I

coma: 3322

0

50

0 3
82

6
1

2
1

2
1 bbdxxdxdyydxdy)y,x(fI bA

O

x,A

O

)x(q

)x(p parèj

com a ven da la geometrìa elementar, e com i vorìo dimostré.
A-i son peui vàire d'àutre manere për integré na fonsion su domini a n dimension

(fonsion ëd n variàbij). I-j vëddroma se e cand an serviran.

Integraj arlongh na lìnia
I suponoma d'avèj na fonsion z  =  f(x,  y), che a no arpresenta na surfassa ant lë

spassi a tre dimension. Is arferima a figura 12.
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z = f(x, y)

y = g(x)

A

B

s

x

y

z

s

O

Figura 12 - Integral estèis a na lìnia

An sël pian xy a-i  é  na  lìnia s con equassion y = g(x), che a l'é part dël camp ëd
definission dla fonsion z = f(x, y). I voroma integré la fonsion z arlongh la part ëd linia s
che a và al pont A a pont B. Nòstr ansema d'integrassion a l'é donca col che a l'é fàit dai
pont dë sto segment curv.

I indicoma cost integral con la notassion
s

f fra ij pont A e B.

I podoma pensé 'd fé com i l'oma fàit prima, e sudivide l'interval A, B ant un
nùmer  finì  d'intervaj  e  apliché  'l  metod  dle  fonsion  a  scalin.  I  stoma  nen  a  fé  tuta  la
dimostrassion.

I podoma pensé d'arpresenté nòstra fonsion f coma fonsion ëd na coordinà s che as

ëspòsta an sla lìnia e dì che nòstr integral a val
B

A
ds)s(fI .

 I suponoma antlora d'arpresenté la lìnia s an manera paramétrica, dovrand un
paràmeter t. I l'avroma donca le doe equassion )t(sy)t(sx yx e . La variàbil t a
arpresenta un pont su nòstra lìnia, e a ògni pont an sla lìnia a corispond un x e un y, anlià a
t da j'equassion paramétriche ch'i l'oma scrivù. An particolar a-i é un valor ëd t che  a
corispond al pont A (e che i ciamoma a) e un valor ëd t che a corispond al pont B (e che i
ciamoma b). La lìnia a dventa na fonsion ëd t e nòstra fonsion a dventa f( (t)) andova con
(t) indicoma le doe equassion )t(sy)t(sx yx e .

As dimostra (còsa ch'i foma nen) che nòstr integral a val dt)t())t((fI b

a ,

andova con la notassion )t(  i indicoma 'l mòdul 22
yx ss .

Integraj as s' na surfassa
I parleroma 'd costi integraj se e cand an serviran.

Integraj ëd lìnia ant un camp vetorial
I parleroma 'd costi integraj ant l'ùltima part ëd coste nòte, dòp ch'i l'avroma parlà

dij vetor e dij camp vetoriaj
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Pàgina lassà veuida apòsta


