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1. OBJECTIUS
Introduir a l´alumne en les tècniques més usuals dels models matemàtics
diferenciables.
El curs està plantejat bàsicament per proporcionar els rudiments de la teoria elemental de les
equacions diferencials, fent especial èmfasis en les aplicacions dels mètodes de resolució als
problemes pràctics. És un curs inicial sobre els principis de la matèria abans d´endinsar-se en
la lectura de textos més específics.
Coneixements previs neccesaris: Es recomana revisar els conceptes i tècniques bàsiques de
Anàlisi Matemàtica i Àlgebra continguts en els programes de les assignatures de primer curs
d’Enginyeria Técnica. L’assignatura es ofertada també com assignatura de Lliure elecció per
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Sistemes i Enginyeria Tècnica Industrial,
especialitat en Mecànica.
2. ESTRUCTURA
La assignatura s’imparteix en el segon quatrimestre amb 6 credits de teoria i problemes.
3. PROGRAMA
1. Equacions diferencials de primer ordre
- Conceptes generals.
- Teoremes d´existència i unicitat.
- Solucions que contenen paràmetres.
- Perllongació de solucions.
- Alguns mètodes elementals d´integració.
- Equacions no resoltes respecte a la derivada.
- Solucions singulars.
2. Equacions diferencials d´ordre superior
- Teoremes d´existència i unicitat.
- Casos simples de reducció de l´ordre.
- Equacions diferencials lineals.
- Equacions diferencials lineals a coeficients constants.
- Integració d´equacions diferencials mitjançant sèries.
3. Sistemes d´equacions diferencials
- Conceptes generals.
- Espai de fases i integrals primeres.
- Sistemes d´equacions diferencials lineals amb coeficiens constants.
4. Teoria de l´estabilitat
- Introducció.
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- Tipus simples de punts de repòs.
- Segon mètode de Liapunov.
- Anàlisi de l´estabilitat per primera aproximació.
5. Anàlisi qualitatiu d´equacions diferencials en el pla.
- Conjunts límit.
- Sistemes dinàmics plans.
- Teorema de Poincaré-Bendixson.
- El problema del centre.
6. Introducció a les equacions en derivades parcials.
- Equacions de primer i segon ordre.
- Mètode de separació de variables.
- Equacions del calor, d’ones i de Laplace.
- Aplicacions a l’Enginyeria.

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI
Classes Teòriques: Aquestes classes es realitzaran tant en la pissarra com mitjançant l’us de
noves tecnologies.
Classes de Problemes: S’utilizaran les col.leccions de problemes donades per el professor.
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6. AVALUACIÓ
Examen final de juny que serà global i es valorarà sobre 10 i altra convocatòria al setembre. La
participació a classe i treballs, prodran sumar fins 1 punt a la nota final. La nota final es
calcularà de la següent forma
Nota final = examen final + fins a 1 punt de participació i treballs

2

