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Vektorregningens opståen

Vi kommer nu til den fase i historien, hvor kvaternionerne gav liv til 
vektorregningen. De, der havde hovedansvaret for, at dette skete, var 
fysikere, der arbejdede med elektricitetslære i anden halvdel af 1800-tal-
let. Blandt disse skal især bemærkes skotten James Clerk Maxwell, der 
blandt andet virkede som professor i Aberdeen, den engelske telegraf- 
og tele fon ingeniør Oliver Heaviside og den amerikanske Yale professor 
Josiah Willard Gibbs.
 De var alle tre motiverede af deres fysiske undersøgelser til at be-
tragte vektorer. For ikke at blive viklet ind i komplicerede ligninger fra 
elektricitetslæren vil jeg udelade den fysiske del af deres motivation og 
koncentrere mig om det matematiske indhold af deres ideer.
 For at følge udviklingen ser vi igen på en kvaternion

q = w + xi + yj + zk.

Hamilton gav dens komponenter navne, idet han sagde, at den algebraisk 
reelle del, w, der kan antage alle værdier på en skala, passende kan kaldes 
skalaren af q; og videre at den algebraisk imaginære del, xi + yj + zk, 
der kan konstrueres som et liniestykke i rummet, eller en radiusvektor, 
passende kan kaldes vektoren af q. (Angående tidligere brug af ordet 
vektor eller radiusvektor, se note 2.)
 Egenskaber ved skalar- og vektordelene af kvaternionerne blev un-
derkastet en del undersøgelser. Nogle af de mest be mær kelses værdige 
resultater er fremsat af den skotske matematiker og fysiker Peter Guthrie 
Tait, der var en ivrig til hænger af kvaternioner og skrev flere bøger 
om dem. I anden udgaven af hans Elementary Treatise on Quaternions 
(1873) finder man blandt andet følgende:
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Lad
 α og β være to vektorer,
 θ være vinklen mellem dem,
 η være en enhedsvektor vinkelret på α og β,
 S betegne skalardelen af en kvaternion,
 V betegne vektordelen af en kvaternion og
 T være længden af en vektor;

der gælder da (hvor jeg har tilføjet ◦ for at markere kva ter nions produktet, 
samt nogle parenteser)

 S(α ◦ β) = -Ta Tbcosθ,
 V(α ◦ β) = Ta Tbsinθ ·η 
 S(α ◦ β) = S(β ◦ α),
 V(α ◦ β) = -V(β ◦ α).

I de to første relationer gemmer der sig et skalar- og et vektor produkt, 
men Tait gjorde ikke mere ved resultaterne end at se dem som en del af 
kvaternionsregningen. Han var ikke motiveret til at udskille en speciel 
vektorregning. Det var derimod hans ven Maxwell, der – ikke mindst 
gennem Taits arbejder – havde et godt kendskab til kvaternionsregningen.
 Samme år som Tait publicerede ovennævnte resultater, dvs. i 1873, 
udkom Maxwells berømte værk Treatise on Electricity and Magnetism. 
I et af de indledende kapitler skrev Max well

Da Descartes’ metoder [hermed menes at regne i cartesiske koordinater] stadig 

er dem, der er mest kendt af naturvidenskabsstuderende, og da de virkelig 

også er de mest brugbare i beregninger, udtrykker vi alle vores resultater i 

den cartesiske form. Jeg er imidlertid overbevist om, at det vil være meget 

nyttigt at indføre kvaternionernes idé  – holdt adskilt fra operationerne og 
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metoderne – i studiet af alle dele af vort emne, og specielt i elektrodynamik-

ken, hvor vi har med mange fysiske størrelser at gøre. Relationer ne mellem 

disse kan udtrykkes langt simplere ved hjælp af nogle få af Hamiltons udtryk 

end i sædvanlige ligninger. [Oversat fra 3. udgave af Treatise on Electricity 

and Magnetism, Maxwell 1954, bind 1, side 9]

Det er værd at bemærke, at Maxwell mente, at det er ideen i og ikke 
selve kvaternionsregningen, han fandt vigtig. I en efterfølgende sætning 
uddybede han dette ved at hævde, at en af Hamiltons største fortjenester 
var at skelne mellem størrelser, der er skalarer, og størrelser, der er 
vektorer. Maxwell så således ingen fysisk mening i at regne med kva-
ternioner, idet de ikke forekommer som fysiske størrelser – hvorimod 
deres to dele er overordentligt nyttige begreber i fysikken. Max well 
gav adskillige eksempler på fysiske størrelser, der er vektorer, vektor-
funktioner eller skalarer.
 I Treatise on Electricity and Magnetism oversatte Maxwell løbende 
sine resultater til vektorsprog og identificerede f.eks. en størrelse som 
vektordelen af et kvaternionsprodukt af to vektorer (Maxwell 1954, 
bind 2, side 149). Men videre gik han ikke.
 Han havde erkendt, at et sådant produkt indeholder to interes sante 
dele (jf. (3) når w = w’ = 0):

S((xi + yj + zk) ◦ (x’i + y’j + z’k)) = -(xx’ + yy’ + zz’)
og

V((xi + yj + zk) ◦ (x’i + y’j + z’k)) =
(yz’ – zy’)i – (xz’ – zx’)j + (xy’ – yx’)k.

Den fulde konsekvens af denne erkendelse kunne have været at indføre 
disse dele som særskilte produkter, svarende til skalar-  og vektorpro-
duktet. Sidstnævnte ville kunne opnås ved at sætte
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i×i = j×j = k×k = 0,
og
 i×j = k; j×k = i; k×i = j;
 j×i = -k; k×j = -i; i×k = -j.

Maxwell tog imidlertid ikke dette skridt, men han inspirerede Gibbs 
og Heaviside til at gøre det.
 Treatise on Electricity and Magnetism dannede grundlag for nogle 
forelæsninger Gibbs holdt i 1877; han blev i den forbindelse interes-
seret i at udvikle Maxwells regnemetoder. To år senere præsenterede 
han sine resultater i en række forelæsninger, og i 1881 udgav han dem 
som privat tryk i form af Elements of Vector Analysis, der blev suppleret 
i 1884. Dette skrift er så vigtigt i vektorregningens historie, at det er 
værd at se nærmere på dets tilblivelseshistorie. Den vil jeg lade Gibbs 
(illustration 7) selv fortælle, idet jeg citerer fra en kladde til et brev, 
som Gibbs sendte til Grassmanns elev, Victor Schlegel, i 1888:

Deres rammende karakterisering af min vektoranalyse kunne tyde på, at De 

er interesseret i at kende den nøjagtige sammenhæng mellem dette skrifts 

opbygning og Ham[ilton]s og Grass[mann]s arbejder.

 Jeg fik først kendskab til kvaternionerne ved at læse Max wells E.& M. 

[Treatise on Electricity and Magnetism], hvor kvaternionsnotationen bruges 

ikke så lidt...

 Jeg indså, at selv om metoderne betegnedes som “kvater nionske” var kva-

ternionernes idé ikke i har moni med emnet. Hvad angår produkter af vektorer 

blev jeg klar over, at der var to væsentlige funk tioner (eller produkter), der 

blev kaldt vektordelen og skalardelen af produktet, men at foreningen af de 

to som dannede, hvad der kaldes (hele) produktet, ikke var befordrende for 

teorien som et middel til geom[etriske] undersøgelser ...




