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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21010 - Equacions Diferencials I
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Raúl Toral Garcés
rtg803@uib.es

No hi ha sessions definides

Joan Josep Cerdà Pino

13:00h 14:00h Dilluns 24/09/2012 29/06/2013 Instituts
Universitaris

- 102

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Física Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

És una de les sis assignatures que formen la matèria de Mètodes Matemàtics de la Física que, juntament amb
la matèria de Matemàtiques i la de Física Computacional, proveeixen l'alumne dels conexeiments matemàtics
necessaris per al plantejament i resolució dels problemes físics. L'assignatura d'Equacions Diferencials I
tracta de les equacions diferencials ordinàries, amb especial èmfasi en les de primer i segon ordre. Es tracta
d'una assignatura obligatòria als estudis del grau en física. Malgrat no existir cap requeriment formal, és
imprescindible que els alumnes que facin aquesta assignatura tinguin uns coneixements mínims sobre els
conceptes de continuitat i sapiguin derivar, integrar i desenvolupar una funció en sèrie de Taylor.

Requisits
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Recomanables
És molt convenient dominar els continguts de Matemàtiques I i Matemàtiques II.

Competències

Dintre de les competències genèriques se n'hi han inclós de dos tipus: les bàsiques (B) i les transversals (T)
contemplades en la proposta de grau dels estudis de física.

Específiques
1. E13: Demostrar posseir i comprendre coneixements de mètodes i tècniques matemàtics a un nivell que

permeti una formulació avançada de les teories físiques i la resolució de problemes de forma eficient.
En concret: Plantejar i resoldre problemes relatius a sistemes oscil·lants lineals, inclús amb termes
d'esmorteïment o de forçament. Plantejar i resoldre problemes amb equacions diferencials no lineals
que siguin completament resolubles (separables, exactes, etc.). Capacitat de resoldre una equació
diferencial lineal de segon ordre mitjançant sèries de potencies i determinar el rang de validesa de la
solució -Formular sistemes dinàmics senzills com sistemes d'equacions diferencials. Obtener els punts
crítics i determinar la seva estabilitat..

Genèriques
1. B5: Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb

un alt grau d'autonomia.
2. T3: Capacitat per adaptar-se a noves situacions.
3. T5: Coneixements generals bàsics..

Continguts

-Equacions lineals. Sistemes oscil·latoris. Esmorteïment i forçament.

-Equacions no lineals: separables, exactes, reduïbles a exactes, etc.

-Resolució per sèries de potencies: funcions d'Airy i de Bessel.

-Sistemes dinàmics. Punts crítics. Estabilitat.

Continguts temàtics
Programa de l'assignatura. Temari

1.- Equacions lineals. 1er ordre. Teorema d'unicitat de la solució (com sabem que no hi ha
més solucions?). Teorema d'existència: com sabem que hi ha solucions? Equacions reduïbles
a lineals: Bernouilli. Equacions exactes: factor integrant. Equacions homogènies. Equació de
Ricatti.

2.- Equacions lineals d'ordre superior a un. Base de solucions i Wronskià. Problema homogeni:
cas de coeficients constants. Oscil.lacions i relaxacions.

3.- Problema no homogeni: mètode de coeficients indeterminats, mètode de variació dels
parámetres. Oscil.lador harmònic forçat.
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4.- Sistemes d'equacions diferencials lineals. Trajectòries a l'espai de fases.

5.-Repàs de sèries de potències: radi de convergència. Equació diferencial lineal de segon
ordre amb punts ordinaris. Exemple: equació de l'oscil.lador harmònic.

6.- Teoria general de solucions en sèries de potències al voltant d'un punt ordinari. Teorema
d'existència de la solució. Equació d'Airy. Equació d'Hermite. Tècnica de reducció de l'ordre.

EXAMEN 40% de la nota

7.- Equacions d'Euler. Punts singulars regulars. Mètode de Frobenius: teoria general. Arrels
distintes de l'equació indicial.

8.- Mètode de Frobenius: casos r1=r2 i r1-r2=N. Les funcions Gamma i Beta d'Euler. Integrals
gaussianes.

9.- Equació de Bessel. Funcions de Bessel: Definicions. Solució general de l'equació de Bessel.

10.- Funció generatriu de les funcions de Bessel. Relacions de recurrència de funcions de
Bessel. Representació integral. Relacions d'ortogonalitat.

11.- Funcions de Bessel hiperbòliques, funcions de Bessel esfèriques. Comportaments
asímptòtics. Equació hipergeomètrica.

12.- Teoria qualitativa d'equacions diferencials no lineals d'ordre 1. L'equació logística. Punts
crítics i classificació.

13.- Teoria qualitativa de problemes bidimensionals autònoms. Punts crítics. Estabilitat. Cicles
límit. Exemple: dinàmica de poblacions (Lotka-Volterra).

EXAMEN 50% de la nota

Cada setmana: Classe de teoria: conceptes bàsics sense detalls i teoremes sense demostracions.
Classe ampliant els detalls i demostracions si escau. 2 classes de problemes i d'altres
aplicacions.

Metodologia docent

Els apunts seran accesibles al web de l'assignatura i els alumnes els han de mirar abans de l'exposició del
tema per part del professor. El temari s'ha dividit en tretze temes. Hi haurà dues classes teòriques per tema. A
la primera s'exposaran els conceptes bàsics sense demostracions o detalls. A la segona (a la qual els alumnes
hauran hagut de pensar les demostracions) es faran els detalls i demostracions, si escau. Hi haura dues classes
de problemes i aplicacions organitzades de manera que grups petits d'alumnes presentin la resolució dels
problemes i exercicis assignats.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Finalitat: adquirir els coneixements teòrics bàsics per entendre els tipus
d'equacions diferencials i les tècniques de resolució, desenvolupant la
competència E13. Metodologia: classe magistral.

Classes pràctiques Resolució de
problemes a classe

Grup mitjà (M) Desenvolupar les competències B5 (Haver desenvolupat les habilitats
d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
grau d'autonomia) i T3 (Capacitat per adaptar-se a noves situacions) amb la
resolució de problemes que, essent semblants, són diferents dels tractats a
les classes de teoria. Metodologia: exposició de la resolució de problemes
d'una llista prèviament publicada per part dels alumnes i en presència del
professor.

Avaluació Realització
d'examens escrits

Grup gran (G) Avaluar l'aprenentatge de l'estudiant i l'adquisició de les competències.
Metodologia: examens escrits en els que es demanarà la resolució
d'exercicis, problemes i alguna demostració.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Comprensió dels
conceptes teòrics

Comprensió dels conceptes teòrics. Adquirir les competències T5 i E13 sobre
coneixements generals bàsics.

Estudi i treball
autònom en grup

Resolució de problemes i
exercicis

Resolució de problemes i exercicis. Adquirir les competències E13, B5 i T3.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classes teòriques 26 1.04 17.33
Classes pràctiques Resolució de problemes a classe 30 1.2 20
Avaluació Realització d'examens escrits 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Comprensió dels conceptes teòrics 30 1.2 20
Estudi i treball autònom en grup Resolució de problemes i exercicis 60 2.4 40

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació consistirà en un 10% en la resolució a classe dels problemes assignats i un 90% en dos exàmens
parcials que es realizaran al llarg del curs: el primer examen compta un 40% de la nota final i el segon un 50%.
El temari de cada examen parcial serà preferentment el desenvolupat fins al moment de dit examen encara
que el segon examen inclou el temari de l'examen anterior. L'assignatura es considera aprovada si la mitjana
ponderada de les notes dels exàmens parcials (sense nota mínima) i la de la resolució de problemes a classe
és igual o superior a 5. Els exàmens no són recuperables individualment dins el primer semestre i no aprovar
l'assignatura a la convocatòria de febrer implica haver de recuperar els dos exàmens (independentment dels
resultats parcials previs) de manera conjunta al setembre. La nota de resolució de problemes a classe no és
recuperable ni al febrer ni al setembre.

Resolució de problemes a classe

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Desenvolupar les competències B5 (Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per

emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia) i T3 (Capacitat per adaptar-se a noves
situacions) amb la resolució de problemes que, essent semblants, són diferents dels tractats a les classes de
teoria. Metodologia: exposició de la resolució de problemes d'una llista prèviament publicada per part dels
alumnes i en presència del professor.

Criteris d'avaluació Correcta resolució i exposició adequada de la solució a tota la classe.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Realització d'examens escrits

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (No recuperable)
Descripció Avaluar l'aprenentatge de l'estudiant i l'adquisició de les competències. Metodologia: examens escrits en els

que es demanarà la resolució d'exercicis, problemes i alguna demostració.
Criteris d'avaluació Correcta resolució dels problemes i qüestions de l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 90% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Apart dels apunts de classe que estaram disponibles a Campus Extens amb anterioritat a l'exposició del tema,
es recomana un llibre únic que es prendrà com a guia per a tots els continguts de l'assignatura.

Es farà ús de Campus Extens per a l'entrega de problemes i d'altres comunicacions amb els professors de
l'assignatura.

Bibliografia bàsica
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- Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera. W. Boyce, R. Diprima, Ed. Limusa.

Bibliografia complementària

- Mathematical Methods for Physicists. G. Arfken, Academic Press.
- Differential equations. S.L. Ross; Ed. Wiley.
- Funciones Especiales. Y. Ayant, M. Borg; Ed. Alhambra.
- Mathematical methods in the physical sciences. M.L. Boas; Ed. Wiley.
- Ecuaciones diferenciales. P. Puig Adam; Ed. R. Puig Alvarez.
- Ecuaciones diferenciales. J.M. Sevilla;Ed. Paraninfo.
- Calculus. T. Apostol;Ed. Reverté.
- Non-linear ordinary differential equations, D.W.Jordan, P.Smith; Oxford Univ. Press
- R. Bronson : "Ecuaciones diferenciales modernas" (sèrie Schaum).

Altres recursos


