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1 Extrems relatius

Per calcular els extrems relatius d’una funció de dues variable, f : R2 → R, hem
de fer dos passos:

1. Buscar els punts cŕıtics: punts (x, y) que compleixen ~∇f(a, b) = 0, és a
dir: buscar les solucions del sistema

∂f

∂x
(x, y) = 0

∂f

∂y
(x, y) = 0

2. Estudiar la matriu Hessiana, és a dir, la matriu de derivades parcials
segones:

H(f)(x, y) =

(
∂2f
∂x2 (x, y) ∂2f

∂y∂x (x, y)
∂2f

∂x∂y (x, y) ∂2f
∂y2 (x, y)

)

Per cada punt cŕıtic (a, b), hem d’estudiar H(f)(a, b) =

(
∂2f
∂x2 (a, b) ∂2f

∂y∂x (a, b)
∂2f

∂x∂y (a, b) ∂2f
∂y2 (a, b)

)
.

Utilitzem la notació Hf(a, b) =
(

A B
B C

)
i det H(f)(a, b) = AC − B2

Amb aquesta notació

• A > 0 i AC −B2 > 0 ⇒ (a, b) mı́nim relatiu

• A < 0 i AC −B2 > 0 ⇒ (a, b) màxim relatiu

• AC −B2 < 0 ⇒ (a, b) punt de sella

• AC −B2 = 0 no es pot dir res

2 Extrems absoluts en un compacte

El teorema de Weierstrass ens assegura l’existència de màxim i mı́nim absoluts
d’una funció cont́ınua en un conjunt compacte.
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El mètode és el següent. Si f : K ⊂ R2 → R és cont́ınua i K és compacte,
s’elabora una llista de candidats a extrem absolut, o llista de possibles extrems.
Per cada punt de la llista, es calcula el valor de f en aquest punt. El valor més
gran és el màxim, i el més petit és el mı́nim. Pot haver-hi més d’un màxim
absolut i/o més d’un mı́nim absolut.

Llista de candidats a extrem

1. Punts cŕıtics de f a l’interior de K,
◦
K

2. Punts de la frontera de K, Fr(K).

La frontera de K està determinada per una o més equacions (igualtats),
que són, de fet, lligams entre les variables. Per elaborar la llista de possi-
bles extrems a la frontera de K, tenim dos mètodes (a vegades només es
pot fer servir un dels dos):

• Mètode directe Descomposar la frontera en intervals.

• Multiplicadors de Lagrange S’utilitza quan hi ha un sol lligam.

3. Punts de K on f no és diferenciable

3 Extrems absoluts amb lligams (o condicions)

Mètode directe

Els extrems de f(x, y) amb el lligam (o la condició) y = g(x) són els extrems de
f(x, g(x)). Si es pot, passem de dues variables a una, substituint y per g(x) en
f(x, y) i calculem els extrems.

Mètode dels multiplicadors de Lagrange

Si f : R2 → R i g : R2 → R són camps escalars de classe C1, aleshores, si un
punt (a, b) és un extrem de f amb lligam g(x, y) = c, amb c constant, també
serà solució del sistema de 3 equacions

∂f

∂x
(x, y) = λ · ∂g

∂x
(x, y)

∂f

∂y
(x, y) = λ · ∂g

∂y
(x, y)

g(x, y) = c

Les 3 incògnites d’aquest sistema són x, y, λ. La variable λ és un paràmetre
auxiliar.

Les solucions d’aquest sistema es posen a la llista de candidats a extrem.
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4 Tipus de problemes

Hi ha diferents tipus de problemes de càlcul d’extrems de funcions de diverses
variables:

1. Càlcul d’extrems relatius d’una funció.

2. Càlcul d’extrems absoluts en un compacte. Dibuixem el compacte, i sep-
arem l’interior de la frontera.

(a) El conjunt compacte està determinat per dues o més equacions. La
frontera es separa en dos o més trossos.

(b) El conjunt compacte està determinat per una sola equació. La fron-
tera es pot separar en dos trossos o bé utilitzar el mètode dels mul-
tiplicadors de Lagrange.

3. Càlcul d’extrems absoluts de f , amb una condició o lligam.

(a) Lligam senzill que permet äıllar una variable en funció de l’altra.
Podem triar, mètode directe o multiplicadors de Lagrange.

(b) Lligam més complicat: equació d’una circumferència o una el·lipse.
Utilitzem multiplicadors de Lagrange.
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