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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta haurà de ser capaç de:
Resoldre equacions diferencials lineals i alguns casos de no lineals i amb coeficients variables
Usar tècniques de variable complexa per a resoldre certs tipus de integrals reals
Manipular sumes infinites en el camp complex
Aproximar solucions de diferents tipus d'equacions mitjançant tècniques d'Anàlisi Numèrica
Calcular solucions de certs tipus d'equacions diferencials, usant Transformades de Laplace
Representar funcions periòdiques usant les sèries de Fourier

Responsable: JORGE SARDA ANGLES

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEEM1: 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.

3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Es basa en l'exposició a classe dels conceptes i en la realització d'exercicis, que hauran de resoldre els estudiants en bona
part.

Metodologies docents
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat



Última modificació: 28-06-2013

840251 - MATEM3 - Matemàtiques III

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 4

Continguts

1: Equacions diferencials (ode)

2: Funcions de variable complexa

3: Transformada de Laplace

4: Sèries i Transformades de Fourier

Dedicació: 40h 

Dedicació: 40h 

Dedicació: 25h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Aprenentatge autònom: 26h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 15h 

Introducció. Equacions diferencials de primer ordre.
Equacions i sistemes d'equacions diferencials lineals.
Equacions diferencials amb coeficients variables.
Estabilitat de solucions.

Continuïtat i diferenciabilitat.
Funcions elementals.
Sèries de taylor. Singularitats i sèries de Laurent.
Residus.

Definició i propietats.
Càlcul i inversió.

Convergència, derivació i integració.
Forma complexa i ús d'odes.
Propietats de la transformada.
Convolució.
Tranformada ràpida.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Dues proves, la primera dels continguts 1 i 2 i la segona dels 3,4 i 5.
Cadascuna d'elles té un pes del 40% respecte de la nota final.
El lliurament dels problemes proposats en cada contingut es valorarà fins a un 10%.
L'entrega dels problemes proposats de caire numèric es valorarà fins a un 10%.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Activitat 1: es facilitaran uns enunciats que l'estudiant haurà d'entregar en el termini que es marqui.
Activitat 2: es facilitaran uns enunciats que l'estudiant haurà d'entregar en el termini que es marqui
Activitat 3: primera prova parcial de 2 hores de durada i sense apunts sobre els continguts 1 i 2
Activitat 4: segona prova parcial de 2 hores de durada i sense apunts sobre els continguts 3,4, i 5

Bibliografia

5: Anàlisi Numèrica Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Bàsica:

Krasnov et al.. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. 1990.  Mir,  

Jordi Sardà. Apunts de l'assignatura.     

Càlcul d'arrels.
Integració i derivació numèrica.
Resolució numèrica d'odes.

Descripció:


