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Altres: MARINO ARROYO BALAGUER, ENRIQUE BENDITO PEREZ, MATTEO GIACOMINI

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14392. 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. (Mòdul de formació bàsica)

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 2 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 2 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

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

Es dediquen 2 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

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.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Integrals de corbes. Integrals sobre superfícies. Els teoremes integrals d'anàlisi vectorial. Introducció i característiques generals de la
EDPs. L'equació de calor. Equacions de Laplace i Poisson. L'equació d'ones. Classificació d'equacions de segon ordre. La forma feble.

1 Capacitat per relacionar les equacions diferencials en ordinàries amb problemes d'enginyeria.
2 Capacitat per programar solucions simples mitjançant programari bàsic i obtenció de solucions numèriques.
3 Capacitat per a desenvolupar solucions a aquests problemes en condicions senzilles que permetin realitzar una anàlisi d'aquestes
solucions, incloent un estudi paramètric.

Coneixements d'equacions diferencials ordinàries. Coneixements bàsics d'equacions diferencials en derivades parcials, tipus, algunes
solucions analítiques en casos particulars d'especial interès en enginyeria. Integrals al llarg de les corbes (Corbes parametritzades. La
integral curvilinea, longitud de l'arc. Canvi de parametrització per a integrals curvilinies. Integrals curvilinees definides en una
superfície parametrizada. Integrals de línia. Interpretació física. Canvi de parametriització).
Integrals sobre superfícies (Superfícies parametrades. La integral d'una funció escalar sobre una superfície parametrizada. Canvi de
parametrizació. Superfície integral dels camps vectorials. Orientació. Canvi de parametrizació. Interpretació física: Flux).
Els teoremes integrals de l'anàlisi vectorial (Divergència i rínxol, i la seva interpretació i propietats físiques. Identitats vectorials.
Gradient, divergència i curl en coordenades cilíndriques i esfèriques. Regions senzilles i elementals i els seus límits. Teorema de
Green. Formes vectorials del teorema de Green i el teorema de divergència en el pla. El teorema de Stoke. El rínxol com a circulació
per àrea d'unitat. Aplicacions. Camps conservadors. Teorema de divergència de Gauss. Divergència com a flux per unitat de volum.
Aplicació: conservació de l'energia i derivació de l'equació de calor).
Introducció i característiques generals de EDPs (Definició. Exemples de física matemàtica. EDP lineal. Eines bàsiques: teorema de
divergència).
L'equació de la calor (Derivació de l'equilibri del flux de calor. Conducció de calor en varilla 1D. Escalació sense dimensions. Solució
per separació de variables. Propietats de la solució. Condicions del límit tèrmic. El principi màxim feble. Problemes no homogenis).
Equacions de Laplace i Poisson (Problemes d'equilibri. Ben posat. Escalació sense dimensions. Solució per separació de variables.
L'equació de Laplace dins d'un rectangle. Equació de Laplace dins d'un disc circular. Flux de fluids fora d'un cilindre circular. Propietats
qualitatives de l'equació de Laplace. Propietats del valor mitjà. Principis màxim / mínim. Unicitat de les solucions. L'equació de
Poisson. Solució per separació de variables).
L'equació d'ones (Derivació per a una cadena de vibració vertical.  Condicions de contorn.  Solució per separació de variables.
Membrana vibrant. Alguns problemes ben plantejats. Estabilitat. Equació d'ones de primer ordre. Sistema d'equacions d'onades de
primer ordre. Mètode de línies característiques).
Classificació d'equacions de segon ordre
La forma feble

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 30,0 20.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h



Data: 23/11/2022 Pàgina: 3 / 7

CONTINGUTS

CANVI DE VARIABLES

Descripció:
Evidenciar la utilitat pràctica de la realització del Teorema de la Funció Inversa.
Descriure les coordenades curvilínies més interessants en l'espai euclidià bi i tridimensional.
Consideració d'espais vectorials, de la mateixa dimensió de l'objecte coordenat, en cada un dels seus punts.
Construcció de les bases dels espais vectorials com vectors tangents a les corbes coordenades.

Objectius específics:
Comprendre el concepte de canvi de variable respectant les propietats de regularitat.
Aprendre a realitzar els canvis de variable més usuals.
Descriure l'espai adecuat per considerar camps vectorials restringits a objectes coordenats.
Entendre la jacobiana d'unes coordenades curvilínies com la matriu del canvi de variable per als camps vectorials.

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

CORBES PARAMETRITZADES

Descripció:
Canvi de paràmetre i tangent a corbes. Anàlisi qualitativa i quantitatiu de les corbes parametritzades.
Coneixement qualitatiu de les corbes parametritzades regulars. Aprendre a obtenir les corbes així com les seves principals
propietats, tant en el cas de parametritzacions regulars com per arc.

Objectius específics:
Conèixer els diferents conceptes cinemàtics associats a la trajectòria d'un punt en termes geomètrics i les propietats de les
trajectories.
Construir la mínima informació necessària per a distingir les corbes parametritzades excepte moviment de sòlid rígid.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

SUPERFICIES PARAMETRITZADES

Descripció:
Comprendre l'estructura de les superfícies i el control de la seva regularitat.
Determinar les superfícies i el seu aspecte per la manera de descriure-les.

Objectius específics:
Distingir perquè una aplicació és una superfície i valorar quan té pla tangent
Conèixer les superfícies reglades, de revolució i de nivell.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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VARIETATS AMB FRONTERA

Descripció:
Oberts de dimensió 2 i 3 amb frontera i la Primera Forma Fundamental.
Considerar parametritzacions d'intervals i pseudo-intervals tancats, caracteritzant l'orientació induïda a la frontera de la
parametrització.

Objectius específics:
Donar un llenguatge comú a corbes, superfícies i oberts bi i tri-dimensional i introduir la capacitat de mesurar.
Conèixer la descripció d'una gran varietat d'objectes com a unió finita de pseudo-intervals o com la parametrització d'aquests.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

INTEGRACIÓ

Descripció:
Consideració de los elementos de mesura y el elements coordenats. Obtenció del Teorema de Stokes en intervals parametritzats,
mitjançant l'aplicació de la regla de Barrow per a cada variable.
Obtenció dels Teoremes de la Divergència, de Stokes-Ampère i de Green en el pla, com a aplicació elemental del teorema de
Stokes general.
Resolució d'exercicis en què apareixen els recursos més característics que faciliten la resolució d'una àmplia gama de problemes.

Objectius específics:
Comprendre l'abast del procés d'integració de funcions i la correspondència entre la realització de la integració en l'interior dels
objectes o en la frontera dels mateixos.
Entendre la relació entre divergència, flux i circulació de camps vectorials en objectes tri i bidimensionals i les seves fronteres.
Aprendre a resoldre problemes d'integració sobre objectes complexos però que es descriuen a trossos mitjançant expressions
senzilles que faciliten la realització de càlculs sobre elles

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

EXAMEN 1

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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VARIACIÓ D'INTEGRALS

Descripció:
Coneixer la variació d'integrals respecte del temps quan la funció subintegral i el domini d'integració depenen d'ell.

Obtenció de lleis de conservació com a aplicació dels resultats d'integració i dels conceptes mecànics bàsics en medis continus.

Objectius específics:
Mitjançant tècniques elementals d'integració i l'aplicació dels teoremes clàssics, connectar amb elements fonamentals en la
descripció dels medis continus.
Analitzar lleis físiques fonamentals des d'un punt de vista simplificat, posant l'accent en les tècniques de càlcul vectorial.

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

CÀLCUL DE VARIACIONS

Descripció:
Formulació del problema, condició necessària d'extrem, equació d'Euler i d'Euler-Lagrange i condicions naturals de contorn.
Recórrer problemes que es plantegen mitjançant la condició necessària d'extrem, detectant les característiques dels tipus
d'equacions obtingudes, problemes autoadjunts, de varies variables, d'autovalors, amb condicions de contorn naturals o forçades.
Construcció i coneixement de les principals equacions de la física matemàtica. Exposar la correspondència entre les equacions
diferencials de la física matemàtica i els principis variacionals com el mínim d'energia potencial, el principi de mínima acció,
l'equilibri electrostàtic o l'equilibri elàstic i plantejar els problemes de vibració de les cordes, les bigues o les membranes.

Objectius específics:
Es pretén disposar d'una manera sistemàtica de formulació de problemes, que abasta la part més rellevant dels problemes que es
plantegen en el context de les equacions diferencials tant d'una com de diverses variables.
Es pretén entrar en contacte amb una sèrie de problemes que amplïin l'horitzó d'actuació, com és el cas les equacions provinents
de la minimització de l'energia de deformació elàstica.
Es pretén dotar d'eines per a construir els problemes de la física matemàtica. Accedir a alguns dels grans problemes de la física
matemàtica, des d'una perspectiva físico-mecànica que motiva la consideració de les equacions a resoldre i els mètodes per fer-
ho.

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

FUNCIONALS QUADRÀTIQUES

Descripció:
Es plantegen els criteris clàssics de classificació i els prototips d'equacions elíptiques, parabòliques i hiperbòliques.

Objectius específics:
Presentar les famílies de problemes que es poden abordar: equacions de la calor, equació d'ones, equació de Laplace, autovalors,
tipus de dominis i condicions de contorn i de valor inicial.

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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SEPARACIÓ DE VARIABLES

Descripció:
S'introdueix el mètode de Fourier des dels problemes de difusió unidimensionals, portant-lo fins a qualsevol problema que
s'adapti a aquest mètode de resolució. Això ens permetrà resoldre molts problemes prèviament plantejats representant les
solucions en bases ortonormals.

Objectius específics:
Disposar d'una eina per a l'obtenció de solucions analítiques efectives de problemes d'interès en moltes àrees aplicades i també
comprendre el seu marc d'aplicació, d'altra banda permet valorar la necessitat de disposar d'altres tècniques per a abordar
problemes que no estiguin a l'abast del mètode.

Dedicació: 16h 48m
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

SOLUCIONS APROXIMADES

Descripció:
La forma feble consisteix a escriure les equacions diferencials en forma integral i amb menys requeriments de regularitat i són
fàcils de sistematitzar.
Plantejar una metodologia de control dels coeficients dels problemes a tractar, per a la resolució aproximada en espais de
dimensió finita. Solució dels problemes d'evolució.

Objectius específics:
Considerar mètodes alternatius a la separació de variables, per a la solució de problemes del màxim interès i exposar els
rudiments perquè la forma feble sigui la via d'aplicació de mètodes de aproximació per a molts problemes.
Accedir als rudiments bàsics perquè, al llarg dels seus estudis, puguin conèixer els mètodes de resolució numèrica de molts
problemes d'interès incloent els problemes d'evolució.

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

EXAMEN 2

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

La nota de l'assignatura s'obté a partir de la mitjana dels dos exàmens parcials programats per l'Escola.

Per al grup d'anglès, la nota final s'obté dels dos exàmens parcials i d'una avaluació contínua durant el mòdul. Consisteix en diverses
activitats, tant individuals com en grup, de formació incremental, realitzades durant el mòdul, tant dins com fora de l'aula. La nota
final es calcularà de la següent manera:
- 35% examen escrit de la primera part del mòdul (examen parcial 1);
- 35% examen escrit de la segona part del mòdul (examen parcial 2);
- 30% treballs a classe i deures a presentar.

Les proves d'avaluació consisteixen en preguntes sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge integrades en un conjunt
d'exercicis d'aplicació.

Criteris de qualificació I d'admissió a la reavaluació: Els estudiants 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 termini fixat en el termini
acadèmic. calendari. Els alumnes que ja l'hagin superat o els que no s'hagin presentat no podran fer la prova de reavaluació d'una
assignatura. La nota màxima en el cas de realitzar l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un alumne convocat
a la prova de reavaluació, celebrada en el termini fixat, no pot donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

nota final= (nota 1er parcial + nota 2o parcial) / 2.

Grup d'anglès: nota final = 0,35*(nota 1er parcial) + 0,35*(nota 2o parcial) + 0,3*(treballs en clase i deures a lliurar).

Si la nota final és
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