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Plan wykładu:

1. Funkcje dwóch zmiennych

- sposób przedstawiania.

- pochodne cząstkowe.

- warunki na maksima i minima 

- różniczka zupełna

2. Funkcje trzech zmiennych i ich pochodne cząstkowe 

3. Gradient - przykłady zastosowania w biologii 

4. Pochodna kierunkowa

5. Dywergencja i rotacja











funkcja z(x,y) określająca 

średnią geometryczną  

izolinie reprezentujące 

średnią geometryczną  







pochodna cząstkowa funkcji dwóch zmiennych   z = f (x,y)

przy założeniu, że y = y0 nie 

ulega zmianie

średnia szybkość zmiany z = f(x,y) 

wywołana przyrostem x w punkcie (x0,y0)

pochodna cząstkowa z = f(x,y) względem x 

w punkcie (x0,y0)



pochodna cząstkowa z = f(x,y) względem y w punkcie (x0,y0)

przy założeniu, że x = x0 nie ulega zmianie

średnia szybkość zmiany z = f(x,y) 

wywołana przyrostem y w punkcie 

(x0,y0)

przykładowe drugie pochodne cząstkowe z = f(x,y) 



interpretacja geometryczna

pochodnych cząstkowych z = f(x,y) 



f(x,y) = 3 – x3 – y2

Znaleźć pochodne cząstkowe

fx i fy w punkcie  (1,1)













maksima i minima

minimum

maksimum

z = f (x, y)



przykład







metoda najmniejszych kwadratów

dopasowywanie prostej 

y=ax+b do zadanego zbioru 

punktów



Przyrost a różniczka funkcji 

jednej zmiennej



różniczka zupełna

przyrost zupełny funkcji f(x,y)



przykład



gradient

funkcja trzech zmiennych f(x,y,z )

pochodne cząstkowe względem każdej 

ze zmiennych



przykład



Procesy w układach otwartych niejednorodnych opisywane są z 

zastosowaniem energii swobodnej Gibbsa G

potencjał  chemiczny
Wyraża przyrost G spowodowany 

zmianą ilości i-tego składnika o 1 mol

Łączne ujęcie I II zasady termodynamiki dla układu otwartego

Podstawą życia są procesy nieodwracalne

brzeg

(osłona)

otoczenie

układ 
termodynamiczny



przepływ materii - gradient 
koncentracji (grad )

przepływ ładunku - gradient potencjału 
elektrycznego (grad)

przepływ ciepła - gradient  
temperatury (grad T)

Przepływy energii i materii

przepływ pędu - gradient 
prędkości (grad )

Przepływy wymagają bodźca - czynnika fizycznego 
warunkującego przepływ. Ustaje z chwilą likwidacji 
bodźca



Transport masy - dyfuzji











pochodna kierunkowa









dywergencja 

gradient jako operator 



rotacja  
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