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Professorat responsable: FRANCISCO JAVIER MARCOTE ORDAX

Altres: FRANCISCO JAVIER MARCOTE ORDAX

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4048. 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 unes 2 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la
matèria, i presenta exemples. A la resolució de problemes i exercicis per part del professor es dedica 1.5 hores aproximadament (en
promig). Per cada tema, es dedica 1 h per a que els estudiants resolguin a classe (grup gran) determinat problema, assistits pel
professor.

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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements d'àlgebra lineal, mètodes de resolució de problemes lineals propis de l'enginyeria, elements de geometria analítica i
capacitat per aplicar-los a les matèries cientifico-tecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Interpretar espais vectorials.
2. Resoldre sistemes d'equacions lineals tant manualment com mitjançant un programa d'ordinador. Interpretar geomètricament els
conceptes del càlcul vectorial.
3.  Calcular  amb vectors  i  matrius.  Resoldre  problemes  d'  autovalors  lineals  tant  manualment  com mitjançant  un  programa
d'ordinador. Operar amb tensors.

Coneixements de lògica, teoria de conjunts i estructures algebraiques. Coneixements d'espais vectorials i d'àlgebra de matrius.
Coneixements de sistemes d'equacions lineals, aplicacions lineals i formes bilineals, així com dels algorismes bàsics per resoldre
sistemes  d'equacions  lineals.  Coneixements  d'espais  euclidians.  Coneixements  de  determinants  i  de  les  seves  aplicacions,  en
particular en el càlcul d'àrees i volums. Coneixements de geometria analítica. Coneixements d'operadors lineals: endomorfismes i
teoremes espectrals, espais afins euclidians, autovalors i autovectors. Algorismes bàsics per determinar autovalors. Coneixements
d'àlgebra tensorial: operacions elementals, canvis de base i elements de càlcul tensorial.

Coneixements d'àlgebra lineal, mètodes de resolució de problemes lineals propis de l'enginyeria, elements de geometria analítica i
capacitat per aplicar-los a les matèries cientifico-tecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Traduir i manipular matricialment problemes (lineals) que es poden formalitzar amb l'ajut d'una
aplicació lineal.
2. Resoldre problemes d'autovalors, principalment la diagonalització de matrius reals o complexes.
Reconèixer la aplicabilitat de la diagonalització en diferents problemes matemàtics o físics.
3. Tractar amb espais euclidians reals. Tractar determinats problemes geomètrics des
del punt de vista algebraic, emprant el producte escalar canònic en R^n.
4. Resoldre problemes de geometria analítica.

Coneixements  d''aplicacions  lineals,  d'espai  dual,  i  de  diagonalització  d'endomorfismes  i  matrius;  autovalors  i  autovectors.
Coneixements de formes bilineals i d'espais euclidians. Coneixement del càlcul d'àrees i volums. Coneixements d'operadors lineals:
endomorfismes i teoremes espectrals. Coneixements de geometria analítica; espais afins, espais afins euclidians.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 20,0 13.33

Hores grup petit 14,0 9.33

Hores grup gran 26,0 17.33

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Tema 1: Aplicacions lineals

Descripció:
Aplicacions lineals: definició i exemples. L'espai vectorial de les aplicacions lineals. Subespais nucli i imatge. Injectivitat i
exhaustivitat.Isomorfismes, endomorfismes. Composició d'aplicacions lineals. Aplicacions lineals en espais de dimensió finita.
Rang d'una aplicació lineal. Teorema fonamental de dimensions. Matriu associada a una aplicació lineal: definició, exemples,
càlcul de la imatge d'un vector qualsevol. Matriu de la composició d'aplicacions lineals; matriu associada a un isomorfisme.
Problema del canvi de base: plantejament del problema, resolució matricial i exemples. L'espai dual d'un espai vectorial: base
dual, canvi de base.
Problemes de la Pràctica 1.
Problemes de la Pràctica 1.
Resolució (supervisada) de problemes.

Objectius específics:
Vincular els nous conceptes amb l'àlgebra bàsica que ja coneixen: espais vectorials, matrius, sistemes d'equacions lineals, etc.
Saber obtenir la matriu associada a una aplicació lineal en espais de dimensió finita i saber obtenir d'ella tota la informació
rellevant de l'aplicació. Saber obtenir bases dels subespais nucli i imatge a partir de la matriu associada a una aplicació lineal, i
saber deduir si aquesta és injectiva, exhautiva, bijectiva. Saber obtenir la matriu associada a la composició d'aplicacions lineals;
saber calcular la matriu associada a l'aplicació lineal inversa d'un isomorfisme.
Entendre que la matriu associada a una aplicació lineal es pot expressar en diferents bases, i saber fer canvis de base. Entendre
que els elements de l'espai dual d'un espai vectorial són aplicacions lineals, però també vectors d'un espai vectorial, i aprendre la
relació entre les matrius corresponents. Saber relacionar matricialment una base amb la seva base dual, aprendre a obtenir una a
partir de l'altra. Saber obtenir les components d'un vector de l'espai dual en certa base, emprant les lleis de canvi de base si és
necessari.

Practicar el criteri a seguir per saber si una aplicació és o no lineal. Aprendre a obtenir la matriu associada a una aplicació lineal, i
a deduir-ne el nucli i la imatge.
Saber trobar l'aplicació lineal inversa d'un isomorfisme en dimensió finita. Dominar i entendre el procediment de canvi de base.
Familiaritzar-se amb l'espai dual d'un espai vectorial, i saber trobar les components d'un vector en certa base dual. Saber trobar
la base de la qual una altra és base dual.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m
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Tema 2: Reducció d'endomorfismes

Descripció:
Vectors i valors propis d'un endomorfisme. Subespai propi associat a un valor propi. Dimensió finita. Nombre màxim de vectors
propis linealment independents d'un endomorfisme. Polinomi característic, solucións característiques i multiplicitats; Teorema
Fonamental de l'Àlgebra. Fita superior per a la dimensió d'un subespai propi. Endomorfismes diagonalitzables; relació amb
l'existència d'una base de l'espai formada per vectors propis. Teorema General de Diagonalització.
Problemes de la Pràctica 2.
Teorema Elemental de Diagonalització. Triangulació d'endomorfismes; Teorema de Triangulació. Diagonalització i triangulació de
matrius quadrades. Potència p-èssima d'una matiu diagonalitzable. Teorema de Cayley-Hamilton; aplicacions al càlcul de la
inversa d'un isomorfisme o matriu inversible, i a la potència p-èssima d'un endomorfisme o matriu quadrada.
Problemes de la Pràctica 2.

Objectius específics:
Familiaritzar-se amb els conceptes de valor i vector propi d'un endomorfisme. Saber trobar, en dimensió finita, totes les solucions
característiques i les multiplicitats d'un endomorfisme, sabent diferenciar entre solució característica i valor propi. Saber obtenir
bases dels subespais propis d'un endomorfisme. Saber esbrinar si un endomorfisme diagonalitza o no, obtenint una base on la
matriu associda sigui diagonal en cas afirmatiu.
Practicar el càlcul de les solucions característiques i les multiplicitats d'un endomorfisme en dimensió finita. Saber obtenir bases
dels subespais propis d'un endomorfisme. Aprendre a esbrinar si un endomorfisme diagonalitza o no, i a obtenir una base on la
matriu associda sigui diagonal en cas afirmatiu.
Aprendre a emprar la diagonalitzabilitat d'una matriu quadrada (o endomorfisme) per a resoldre problemes de certa tipologia,
com ara el càlcul de la potència r-èssima o el càlcul del terme r-èssim d'una successió (tipus la de Fibonacci). Conèixer la utilitat
del Teorema de Cayley-Hamilton pel càlcul de la potència r-èssima d'una matriu que no sigui diagonalitzable.
Aprendre a calcular la potència r-èssima d'una matriu quadrada diagonalitzable. Conèixer diferents tipus de problemes que es
poden resoldre per mitjà de la diagonalització d'una matriu, fent especial èmfasi en com trobar el terme r-èssim de la successió
de Fibonacci o d'altres successions similars. Veure algun exemple de còm trobar la potència r-èssima d'una matriu (cas no
diagonalitzable), emprant el Teorema de Cayley-Hamilton.

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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Tema 3: Formes bilineals

Descripció:
Formes bilineals en espais vectorials reals. Formes bilineals simètriques. Formes bilineals simètriques definides. Dimensió finita.
Matriu associada a una forma bilineal. Càlcul matricial de la imatge d'un parell de vectors per una forma bilineal. Problema del
canvi de base. Relació entre la simetria de la matriu associada i el caràcter simètric d'una forma bilineal.
Matrius reals simètriques: congruència amb matrius diagonals. Matrius reals simètriques definides. Mètodes per a esbrinar si una
matriu real simètrica és o no definida, i de quin tipus; solucions característiques d'una matriu simètrica. Relació entre formes
bilineals simètriques definides i matrius (associades) simètriques definides. Formes canònica i normal d'una forma bilineal
simètrica. Llei d'inèrcia de Sylvester.
Problemes de la Pràctica 3.
Problemes de la Pràctica 3.

Objectius específics:
Aprendre a esbrinar si una determinada aplicació és o no forma bilineal. Saber obtenir la matriu associada a una forma bilineal en
dimensió finita, i saber esbrinar si la forma és o no simètrica. Aprendre a obtenir la matriu associada a una forma bilineal en
diferents bases. Deduir de forma ràpida la matriu d'una forma bilineal simètrica.
Aprendre a diagonalitzar una matriu real simètrica per mitjà de l'aplicació d'operacions elementals de fila i de columna
(congruència amb una matriu diagonal). Aprendre diferents mètodes per a esbrinar si una matriu real simètrica és o no definida (i
de quin tipus, en cas afirmatiu). Aprendre a aplicar aquests mètodes matricials per a esbrinar si una certa forma bilineal és
definida. Saber trobar bases on la matriu d'una forma bilineal simètrica és diagonal.
Saber esbrinar si una certa aplicació és o no forma bilineal. Saber trobar la matriu associada a una certa forma bilineal.
Saber trobar bases on la matriu associada a una forma bilineal sigui diagonal. Conèixer diferents mètodes matricials per a
esbrinar si una forma bilineal simètrica és definidida, i de quin tipus. Resoldre problemes per a formes sesquilineals (complexes)
de similar tipologia als resolts per a formes bilineals (reals).

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 9h 48m
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Tema 4: Producte escalar

Descripció:
Producte escalar real; espais euclidians. Norma d’un vector. Propietats de la norma; desigualtats de Cauchy-Schwarz i triangular.
Sistema de vectors ortogonals. Teorema de Pitàgores i Teorema de Pitàgores generalitzat. Vector unitari; sistema ortonormal de
vectors. Bases ortogonals i ortonormals d’un subespai de dimensió finita.
Mètodes per a trobar bases ortogonals i ortonormals d’un subespai de dimensió finita: Gram-Schmidt i Gauss-Lagrange; matriu
de Gram d’un sistema de vectors. Subespai ortogonal; propietats i equacions implícites en espais euclidians de dimensió finita.
Projecció ortogonal d’un vector sobre un subespai; interpretació com a “millor aproximació”, i mètodes de càlcul en espais
euclidians de dimensió finita.
Problemes de la Pràctica 4.
Interpretació geomètrica de resultats algèbrics. El producte vectorial en un espai euclidià real de dimensió tres. Producte mixt de
tres vectors. Propietats del producte vectorial i del producte mixt. Càlcul de l’àrea d’un paral.lelogram i del volum d’un
paral.lelepíped.
Problemes de la Pràctica 4.
Problemes de la Pràctica 4.
Resolució (supervisada) de problemes.

Objectius específics:
Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics, tot veient que el producte escalar “típic” (el canònic a R^3) és només un cas
particular. Fer èmfasi en el fet que tots els càlculs vinculats als diferents conceptes depenen de quin producte escalar s’utilitza.
Aprendre a trobar bases otogonals i ortonormals d’un subespai, per diferents mètodes. Conèixer i practicar els diferents mètodes
descrits per a calcular la projecció ortogonal d’un vector sobre un subespai. Saber de l’existència de mètodes aproximats (tipus
“mínims quadrats”) el funcionament dels quals es basa en el concepte de projecció ortogonal.
Saber esbrinar si certa aplicació és o no producte escalar. En espais euclidians de dimensió finita calcular productes escalars
emprant la matriu associada al producte escalar. Aprendre a obtenir el subespai ortogonal d’un subespai donat, en espais
euclidians de dimensió finita.
Començant per la traducció a llenguatge geomètric d’alguns resultats algèbrics en R^2 o R^3 (amb el producte escalar canònic)
com ara el Teorema de Pitàgores, comprendre que aquest vincle amb la geometria ens pot permetre interpretar geométricamente
–per tant, de forma més propera a la intuició- molts altres resultats i conceptes algèbrics. Entendre que el producte vectorial de
dos vectors depen de quin és el producte escalar emprat, i aprendre a calcular productes vectorials (tenint en compte la
orientació de la base ortonormal de referència). Reconèixer en els productes vectorial i mixt “típics” casos particulars del
tractament més genèric que s’està fent a l’entorn d’un espai euclidià real de dimensió tres.
En espais euclidians de dimensió finita aprendre a obtenir bases ortogonals i ortonormals d’un subespai vectorial, per diferents
mètodes.
En espais euclidians de dimensió finita aprendre a calcular la projecció ortogonal d’un vector sobre un subespai, analitzant
previament quin mètode pot ser més útil en cada cas. Resoldre algèbricament algun problema de la geometria clàssica (al pla o a
l’espai). Aprendre a calcular el producte vectorial i el producte mixt en espais euclidians reals diferents de R^3.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 21h



Data: 08/08/2020 Pàgina: 7 / 9

Tema 5: Operadors

Descripció:
Operadors en espais euclidians de dimensió finita. Operador transposat. Propietats de l’adjunt o transposat d’un operador.
Operadors normals; propietats bàsiques. Teorema Espectral per a operadors normals (diagonalització en base ortonormal).
Alguns operadors normals reals: simètrics, antisimètrics, ortogonals; propietats i tipologia de les solucions característiques.

Teorema Espectral per a operadors simètrics. Matrius normals; connexió amb operadors normals. Diagonalització ortogonal d’una
matriu. Teorema Espectral per a matrius reals simètriques.
Problemes de la Pràctica 5.
Problemes de la Pràctica 5.

Objectius específics:
Entendre que el transposat d’un operador depèn del producte escalar emprat. Conèixer el Teorema Espectral per a operadors
normals i saber-lo aplicar, trobant una base ortonormal on diagonalitza l’operador.
Saber que els operadors simètrics són els únics reals que són diagonalitzables en certa base ortonormal. Saber diagonalitzar
ortogonalment una matriu quan això sigui possible.
Aprendre a trobar l’adjunt o el transposat d’un operador. Saber esbrinar si un operador és o no normal. Saber aplicar el Teorema
espectral per a operadors normals, trobant una base ortonormal on l’operador diagonalitza.
Saber esbrinar si un operador normal és d’algun dels tipus descrits en les sessions teòriques, i saber deduir si serà diagonalitzable
en base ortonormal i còm seràn els valors propis (en cas afirmatiu). Saber deduir propietats (sobre tot espectrals -sobre valors
propis-) per a operadors normals que no pertanyin a cap de les categories introduides a les sessions teòriques, tot emprant
tècniques algèbriques similars a les vistes a teoria.

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

Tema 6: Espais afins

Descripció:
Espai afí. Varietats lineals; dimensió. Igualtat de varietats. Varietat lineal generada per un conjunt de punts. Varietats lineals
paral.leles. Intersecció i suma de varietats lineals.
Posicions relatives de dues varietats.

Coordenades baricèntriques, baricentre. Equacions d'una varietat en coordenades baricèntriques. Coordenades cartesianes, canvi
de coordenades. Equacions d'una varietat en coordenades cartesianes. Espai afí euclidià. Varietats lineals ortogonals. Distància
entre dues varietats lineals.
Isometries. Desplaçaments; classificació. Còniques en R^2 i quàdriques en R^3.
Problemes de la Pràctica 6.

Objectius específics:
Conèixer la tipologia i les diferents formes d’expressar una varietat lineal, bàsicament en R^2 i R^3. Saber trobar la posició
relativa de dues varietats lineals.
Aprendre a trobar el baricentre d’un conjunt de punts i a obtenir les equacions d’una varietat en coordenades baricèntriques.
Saber realitzar canvis de coordenades cartesianes. Aprendre a calcular la distància entre dues varietats lineals.

Comprendre els conceptes d’isometria i desplaçament, coneixent els diferents tipus de desplaçament quan l’espai afí euclidià és
de dimensió 1, 2 o 3. Conèixer les equacions canòniques de les còniques i les quàdriques i les seves representacions gràfiques.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Prova de síntesi

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

- La Nota Final del curs (sobre 10 punts) s'obté aplicant la següent fórmula:

Nota Final = (0.3*NAC) + (0.2*NA12) + (0.2*NA34) + (0.3*NPS),

on NAC és la nota (sobre 10 punts) obtinguda amb activitats realitzades a classe, i NA12, NA34 i NPS són les notes (sobre 10 punts)
obtingudes amb la realització de 3 proves d'avaluació continuada, que tot seguit es descriuen:

NA12 : nota corresponent a una prova d'avaluació (A12) dels Temes 1 i 2, per a la que disposareu de 1h i 50 min per a la seva
resolució. Aquesta prova té dues parts: un Control (problema a
resoldre) i un Test (de 10 preguntes amb 4 possibles respostes cadascuna, de les quals només una és correcta; cada resposta
contestada correctament val +1 punt, cada resposta incorrecta resta 0.2 punts, i cada resposta en blanc val 0 punts). La nota NA12
es calcula aplicant la fórmula:
NA12 = (0.75*NC12) + (0.25*NT12),
on NC12 i NT12 són les notes (sobre 10 punts) obtingudes amb el Control i el Test, respectivament. Si la nota del Test surt negativa,
es prendrà NT12=0.

NA34 : nota corresponent a una prova d'avaluació (A34) dels Temes 3 i 4. La descripció de la prova és la mateixa que en el cas A12.
La nota NA34 es calcula aplicant la fórmula:
NA34 = (0.75*NC34) + (0.25*NT34),
on NC34 i NT34 són les notes (sobre 10 punts) obtingudes amb el Control i el Test dels Temes 3 i 4, respectivament. Si la nota del
Test surt negativa, es pren NT34=0.

NPS : nota corresponent a una Prova de Síntesi (PS) de tot el curs (durada: 3 h).

- Cada estudiant podrà repetir voluntàriament un dels Controls (bé dels Temes 1 i 2, bé dels Temes 3 i 4), en una data a determinar,
essent la durada de la prova de 50 min. Cas que la nota així obtinguda sigui superior a la que es va obtenir inicialment, es tornarà a
calcular convenientment la nota NA12 o la nota NA34, segons correspongui.

- Aquells estudiants que no facin cap de les 3 proves d'avaluació continuada (A12, A34, PS) tindran una Qualificació Final de "No
Presentat".

- Durant el curs es poden proposar d'altres proves (voluntàries) sense repercusió sobre la Nota Final del curs.

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.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- A cada activitat d’avaluació continuada no realitzada en el periode programat se li assignarà una puntuació de zero.

- Per a la realització de les proves d'avaluació presencials (A12, A34, PS) no es podrà dur calculadora, telèfon mòbil, apunts, llibres, ni
cap altre dispositiu (electrònic o d'un altre tipus) que permeti emmagatzemar o consultar informació sobre l'assignatura i/o manipular
expressions matemàtiques. Com a excepció, per a la Prova de Síntesi (PS) podreu dur un full DIN-A4 on podreu escriure totes
aquelles informacions que considereu que us poden ser d'utilitat per a la realització de la prova.
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