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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.
4054. Capacitat per a la resolució d'equacions diferencials ordinàries per a la seva aplicació en els problemes d'Enginyeria.

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.
598. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.
601. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula.
Les classes teòriques i pràctique s'alternaran en funció del programa.
En les classes teòriques el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria i presenta exemples.
La resolució de problemes es farà amb una major interacció amb l'estudiantat. Hi haurà sessions de problèmes guiats i sessions
d'exercicis avaluables.

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 de geometria diferencial i equacions diferencials en derivades parcials de la física-matemàtica i capacitat per aplicar-los
a les matèries cientificotecnològiques i a l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Relacionar les equacions diferencials en derivades parcials amb problemes d'enginyeria en el medi continu.
2. Programar solucions complexes mitjançant software bàsic i obtenció de solucions numèriques en condicions geomètriques senzilles.
3. Desenvolupar solucions a aquests problemes en condicions geomètriques senzilles que permetin fer una anàlisi de les solucions
esmentades, incloent-hi un estudi paramètric.

Coneixements de coordenades curvilínies i com s'apliquen als operadors diferencials. Coneixements de parametrització de corbes i
superfícies. Coneixements de varietats i com es diferencien i s'integren. Teorema de la divergència, teorema de Green i teorema de
Stokes. Coneixements d'equacions diferencials en derivades parcials, tipus, solucions analítiques en casos particulars que tenen un
interès especial en l'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 16,0 8.53

Hores grup gran 32,0 17.07

Hores grup mitjà 27,0 14.40

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Sèries de Fourier

Descripció:
Conjunts de funcions ortogonals.
Sèries de Fourier.
Aproximació en mitjana quadràtica.
Representació de funcions.
Exemples.

Exemples de representacions en sèries de Fourier
Exemples i discussió detallada de cassos pràctics.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 7h
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Equacions diferencials ordinaries

Descripció:
plantejament i resolució de les equacions diferencials de primer ordre
Plantejament i resolució de les equacions diferencials de segon ordre
Exercicis

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

Problemes de contorn unidimensionals

Descripció:
Plantejament dels problemes de contorn en una variable.

Exercicis
Exemples introductoris
Problema regular de Sturm-Liouville
Problema periòdic
Resolució de problemes autovalors amb diferents condicions de contorn.
Hi haurà una hora d'exercicis guiats fets per l'alumnat a classe
Exercici avaluable (E1)

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 21h

Models físics

Descripció:
Obtenció d'equacions diferencials a partir de les lleis físiques
Condicions de contorn i el seu sentit físic
Processos de difusió, de propagació d'ones i processos estacionaris

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Estructura de les EDP's lineals de 2n ordre

Descripció:
Equació tipus
Classificació en equacions parabòliques, hiperbòliques i el·líptiques

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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Avaluació EDP's

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 7h

Mètode de separació de variables

Descripció:
Solució constructiva pas a pas d'un problema senzill amb l'equació de difusió

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Problema parabòlic

Descripció:
Plantejament i solució d'un problema general com a extensió de la solució del problema introductori.
Es proposarà un problema parabòlic homogeni per que el resolguin els/les alumnes a classe amb la supervisió del professorat
Plantejament i solució de problemes amb l'equació i les condicions de contorn en forma no homogènia
Exercicis
Resolució i discussió d'un problema durant la classe.

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

Problema hiperbòlic

Descripció:
Plantejament del problema hiperbòlic prototipus
Exercicis

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Problema el·líptic

Descripció:
Plantejament i sentit físic dels problemes el·líptics
Dominis rectangulars (coordenades cartesianes)
Una sessió serà de problemes guiats

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 21/07/2020 Pàgina: 5 / 6

Operadors diferencials

Descripció:
Introducció dels operadors gradient, divergència i rotacional en coordenades cartesianes
Descriure les coordenades curvilínies més interessants en l'espai euclidià bi i tridimensional. Expressar els operadors diferencials
en funció de les coordenades cilíndriques i esfèriques
Exercicis

Objectius específics:
Aprendre a realitzar els canvis de variable més usuals

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

Geometria de les superfícies

Descripció:
Vectors tangents a una superficie parametritzada
Superficies regulars
Pla tangent a una superficie parametritzada
Superfícies reglades, de revolució i de nivell
Exercicis
Exercici avaluable (E4)

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Avaluació Geometria diferencial

Dedicació: 4h 48m
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura (NF) s'obté amb un examen parcial P1 i, si P1>3.9, llavors es farà un segon parcial P2. En aquest cas
la nota final serà NF1= 0,4P1 + 0,6 P2
Si P1 <4, llavors l'examen P2 serà de tota l'assignatura i NF1=P2

En el cas que l'Escola programi exàmens extraordinaris i l'alumne hagi estat avaluat en el procés d'avaluació ordinaria amb nota
superior a 0 i inferior a 5, llavors podrà fer un examen extraordinari (NF2) de tot el temari de l'assignatura.
Qualificació final NF = màxim (NF1, NF2)

Les proves d'avaluació 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 d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
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