
Programa de Matemitiques II 

Primer de Biotecnologia 

1. Funcions vectorials 
Corbes parametritzades. Vector tangent. Transformacions de coordenades. Matriu jacobiana. 
Camps vectorials. Operadors diferencials. (2 setmanes) 

2. Integració múltiple 
La integral com a volum. Integrals iterades. Canvi en l'ordre d'integració.Calcu1 d'h-ees i volums. 
Integrals triples. Integració en coordenades polars, cilíndriques i esferiques. Aplicacions físiques: 
calcul de masses i de centres de massa, atracció gravitatoria. (4 setmanes) 

3. Integració sobre corbes i superfícies 
Integrals de trajectoria i de línia. Longitud de corbes, calcul del treball. Camps conservatius. 
Teorema de Green. Superficies parametritzades. L e e s  de superficies i fluxos de camps 
vectorials. Teoremes de Stokes i de la divergencia. (3 setmanes) 

4. Equacions diferencials de primer ordre 
La derivada com a taxa de canvi de les magnituds. Equacions diferencials de variables 
separables. Exemples: el creixement i el decaiment exponencial , balancos i dissolucions. 
Equacions diferencials lineals. Exemples. 
Interpretació geometrica de les equacions diferencials. Equacions diferencials autonomes. 

. Exemples: l'equació logística i la cinetica química. Comportament qualitatiu. (3 setmanes) 

5. Equacions diferencials lineals de segon ordre 
Equacions diferencials lineals homogenies. Exemples: l'oscil.lador harmonic i oscil.lacions amb 
fregament. Equacions lineals no homogenies. Ressonancia. Exemples: oscil.lacions mechiques i 
electriques. (2 setmanes) 
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Objectius 
Els objectius són l'adquisició de tecniques de calcul integral en diverses variables i d'integració 
d'equacions diferencials, el coneixement de les aplicacions del calcul integral a la geometria i a la 
física, i la presa de contacte amb la modelització matematica mitjancant equacions diferencials 
d'alguns problemes molt freqüents a la ciencia i a la tecnica. 

Avaluació 
Mitjancant examen que constad de diverses preguntes de naturalesa teorica o practica. 




