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Guia docent
250201 - ALGLIN - Àlgebra Lineal

Última modificació: 01/10/2021
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: NAPOLEON ANENTO MORENO

Altres: NAPOLEON ANENTO MORENO, MARIA ANGELES PUIGVI BURNIOL

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3096. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.  Aptitud per aplicar els
coneixements  sobre:  àlgebra  lineal;  geometria;  geometria  diferencial,  càlcul  diferencial  i  integral;  equacions  diferencials  i  en
derivades parcials; mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

Transversals:
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
597.  ÚS  SOLVENT  DELS  RECURSOS D'INFORMACIÓ  -  Nivell  1:  Identificar  les  pròpies  necessitats  d'informació  i  utilitzar  les
col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
600. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques 2 hores i 2 hores a problemes, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la
matèria, presenta exemples i realitza exercicis.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements d'àlgebra lineal, mètodes de resolució de problemes lineals que apareixen en enginyeria, elements de geometria
analítica. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics plantejats a l'enginyeria que involucrin aquests conceptes

1. Capacitat per interpretar espais vectorials.
2. Capacitat per resoldre sistemes d'equacions lineals tant manualment com mitjançant algun programa d'ordinador bàsic.
3. Capacitat per interpretar geomètricament els conceptes de càlcul vectorial.

Coneixements d'espais vectorials.Coneixements de sistemes d'equacions lineal bàsics per a la solució. Coneixements de geometria
analítica. Coneixements d'operadors lineals: endomorfismes i teoremes espectrals, espais afins euclidians, autovalors i autovectors.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1.- Espais vectorials

Descripció:
Definició i exemples. Subespais vectorials. Dependència i independència lineal. Sistemes de generadors. Espais de
dimensió finita. Bases.

Resolució de problemes bàsics.
Rang d'un sistema de vectors. Intersecció de subespais.
Suma i suma directa de subespais. Fòrmula de Grassmann.

Resolució de problemes de depèndencia lineal,
bases i subespais.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

2.- Matrius

Descripció:
Definició i tipus. Suma de matrius. Producte per
escalars. Producte de matrius. Operacions elementals
de fila i de columna. Matrius elementals.
Matrius esglaonades.Matrius regulars: càlcul de la
inversa pel mètode de Gauss-Jordan.

Execicis d'operacions amb matrius. Obtenció de
matrius esglaonades. Càlcul de la matriu inversa.

Dedicació: 10h 48m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 6h 18m
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3.- Determinats

Descripció:
Definició. Propietats bàsiques.
Càlcul d'un determinant. Desenvolupament per fila o
per columna.

Càlcul de la inversa d'una matriu regular pel
mètode de la matriu cofactor. Exemples. Aplicacions.
Càlcul de determinantes utilitzant operacions elementals
de fila i de columna. Propietats de la matriu cofactor.
Obtenció de la matriu inversa.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

4.- Sistemes d'equacions lineals

Descripció:
Definició i tipus. Sistemes equivalents.
Teorema de Rouché-Fröbenius. Mètode de resolució
de Gauss-Jordan. Regla de Cramer.

Resolució d'exercicis.

Dedicació: 8h 24m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 54m

5.- Aplicacions lineals

Descripció:
Definició i classificació. Imatge i Nucli.
Propietats generals. Composició. Matriu associada.
Teorema de la dimensió. Canvi de base

Resolució d'exercicis.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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6.- Endomorfismes

Descripció:
Vectors i valors propis. Polinomi característic.
Endomorfismes diagonalitzables. Teorema elemental de diagonalització. Teorema general de diagonalització.
Endomorfismes triangulables.
Teorema bàsic de triangularització.
Teorema de Cayley-Hamilton.

Exercicis de diagonalització. Propietats generals.
Exercicis de triangularització.
Aplicacions del teorema
de Cayley-Hamilton.

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

7.- Espais euclideans

Descripció:
Definició. Vectors ortogonals. Subespai ortogonal.
Norma d'un vector. Propietats bàsiques.
Projecció ortogonal.Coeficient de Fourier.
Teorema de Pitàgores.

Exercicis bàsics.
Desigualtat de Cauchy-Schwarz. Desigualtat triangular.
Canvi de base. Base ortogonal. Base ortonormal. Mètode
d'ortogonalització de Gram-Schmidt. Producte vectorial.
Propietats bàsiques

Exercicis bàsics

Dedicació: 32h 24m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 18h 54m
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8.- Geometria afí

Descripció:
Definició d'espai afí.
Sistemes de referència.
Coordenades afins. Canvi de sistemes de referència.
Varietats lineals.Relacions d'incidència i paral*lelisme.

Distancia entre varietats. Equacions de varietats
en coordenades afins. Afinitats

Exercicis representatius.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final s'obté a partir de les qualificacions parcials següents:

E0: Avaluació de l'activitat docent realitzada a classe
E1: examen de la primera part del quatrimestre
E2: examen de la segona part del quatrimestre
E3: examen de tota l'assignatura

L'estudiant haurà d'escollir presentar-se a l'examen E2 o al E3.

NF1=0.3E0+0.35E1+0.35E2
NF2=0.3E0+0.7E3

Nota final = màxim {NF1, NF2}

Els exàmens consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al
coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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