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Avaluació

..1

Hi haura dues convocatories (durant el curs 95-96). Una al febrer
(primera convocatoria) i una al juny (segona convocatoria).

En cap cas es podra guardar la nota d'algebra o analisi entre la
primera i segona convocatoria. L'assigna~Jlra és, dones, indivisible.



ÁLGEBRA

1.- Espais vectorials
1.1 L'espai vectoria1 RII• EIs vedors. Subespais vectorials. Exemples. Plans i rectes
(equacions) .
1.2 Dependencia lineal. Sistemes linealment independents (1.1) i generadors. Sistemes
base. Coordenades i dilllensió. La base canónica.

2.- Aplicacions lineals
2.1 Introducció a les lllatrius. \
2.2 Definició cl'aplicacié>lineal de RlI -+ RIIl. La lllatriu a.,;sociada a una aplicació lineal en
la base canonica.
2.3 Dos subespais assodats a una aplicació lineal; el nucli i la imatge. Caleul cl'una base i
dimensió del nucli i la illlatge. '

3.- Sistemes d'equacions lineals
3.1 CaIcul de detenllinants i el rang cl'una matriu ..
3:2 Sistemes d'equaciOlis lineals. Notació matricial' d'un sistell~.a lineal. La matriu del
sistema i la matriu ampliada.
3.3 Classificació dels sistemes d'equaeions lineals. Teorema de Rouche-Frobenius. Classi
ficacióen funció d'tm para.llletre.
3.4 Resolució efectiva d'Ull sistema lineal. Metode de Gauss.
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Calculus, M. Spiv-ak. Edit. Revelté.
Introducció al' Anitlisi matematica, .1.:\1. Ortega.
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!vIanuals de la UAB (Biblioteca de Cien-

Introducción al AIge,braLineal, H. Anton. Edit. Liúmsa 1990.
Problemes d'algebra, M. AIsina, C. Busqué i E. Ventura. Manuals de la UAB (hi ha
publicades les soluciollS).

Ejercicios resueltos de Matelllátiea<;empresariales, P. Alegre (i altres). Edit A.C.



Programa de l'assignatura

ANALISI D'UNA VARIABLE

1.- Introd ucció
1.1 DeIs nombres naturals als nombres reals.
1.2 Els números reals. Propietats. Valor ahsolut i distimcia. El concepte d 'infinito
1.3 La recta real. Desigualtats i inequacions.
1.4 Intervals i entorns. Conjunts oberts i tancats. Conjunts acotats.
1.5 El pla cartesia. Subconjunts del pla determinats per sistemes d'inequacions. Distancia
entre dos punts del pla. .

2.- Fundó real de variable real
2.1 Definició i exelllples. Expressi(') analítica i funcions definides a trosso:,¡.

2.2 Representació grafica. Representaci(') gráfica de les prineipals funcions; polinom~ques,
exponencials, logarítiniques i trigollom~triques: .1
2.3 El dominio DOlllini de 'les principals funcions.

·2.4 La cOlllposició de funcions. La funciú inversa; l'exponencial i la logarítmiea.
2.5 El concepte de ma,"{imi mÍnim d'una funci(').

3.- Límits i continuitat
3.1 Definició de límit cl'una funció en un punto ~xemples. Teorema d'unicitat. Operacions
amb límits. Límits infinits.
3.2 Límits laterals. Exemple.<;d'aplica.CÍ<>per funcions definides a,;trossos.
3.3 CaJeul de límits i introducciú a les indetenúinacions.
3.4 Funeió contÍnua en un punto Pl'Opietats. Discontinui'tats i dassifieaeÍó.
3.5 Funcions contÍnues en intervals tancats. Teoremes de Weiérstrass i Bolzano.

4.- Derivabilitat
4.1 Definició de funció derivable en tUl punto El pendent de la reeta tangent.
4.2 Contimütat"i derivabilitat.

4.3 La funeió dedvad<;L.La derivada de la suma, producte i quocient de funcions. Derivades
successives. La regla de la cadena i cákul de derivades.
4.4 Funcions derivables en intervals oberts. El Teorema df. l'Hópital i caJeul de límits (al
tres indeterminacions).
4.5 Calldidats a maxims i mínims loeals sota funcions derivables. Condicions de primer
ordre. Intervals de creixement.
4.6 Punts d'infleX'ió. Intérva.ls de cOllcavitati convexitat. Condicions de segon ordre.
4.7 AsÍmptotes. Estudi qúalitatiu de la granca d'ulla fUllCió.
4.8 Estudi deIs maxillls i mínims globals i locals d'una funcit) sobre dominis acotats (inter- .
vals oberts i tancats).


