
In[4]:= f@x_, y_D := x^2 + y^2

In[6]:= grad@x_, y_D := Grad@f@x, yD, 8x, y<D

In[7]:= normal@x_, y_D = Simplify@grad@x, yDD

Out[7]= 82 x, 2 y<

In[27]:= u@t_D = 8Cos@tD, Sin@tD<

Out[27]= 8cosHtL, sinHtL<

In[37]:= proj@v_, w_D = Abs@Hv.wLD w

Out[37]= w  v.w¤

In[35]:= proj@u@PiD, normal@3, 3DD

Out[35]= 8-36, -36<
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Klicka i figuren för att visa gradientvektor HBlå pilL Ñf till f=x
2
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2
,

riktningen definieras av enhetsvektorn u HgrönL och riktningsderivatan Hsom ju är bara ett talL

representeras som riktningsdervivatan gå nger uHröd pilL

Försök avgöra för vilken vinkel i förhå llande till gradienten som riktningsderivatan är noll

och vad har det med nivå kurvornas tangenter att göra?
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