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Objectius del curs 

El calcul vectorial és una eina fonamental per descriure la realitat físico-química del més gran i el més 
petit. El curs pretén introduir a I'alurnne en aquestes eines d'una manera intuiitiva tot pennetent-li la 
mhima operativitat arnb elles. 

Programa . 
1. Geometria de l'espai de n dimensions. 

Producte escalar i norma a Rn. Desigualtat de Schwarz. Angle no orientat entre dos vectors. Projecció ortogonal i 
perpendicularitat. Producte vectorial a R ~ .  Subconjunts oberts, tancats i compactes de Rn. 6 hores. 

2. Funcions de una i diverses variables. 
Una variable: Denvabilitat. Teorema del valor mig. Extrems. GrAñques. Fórmula de Taylor. Inñnitesims. 
Viies  variables: Grafica d'una funció, corbes i superfícies de nivell. Derivades diieccionals, gradient. Diferenciabilitat. 
Regla de la cadena. Derivades d'ordre superior. Extrems absoluts i relatius. Punts crí tics, punts de sella. Criteri de 
l'hessia per als extrems relatius. Multiplicadors de Lagrange per al calcul d'extrems absoluts. 
15 hores. 

3. Integrals múltiples. 
Integrals iterades. Teorema de F u b i .  Principi de Cavalieri. Teorema del canvi de variable. Coordenades polars, cilí 
ndriques i esferiques. Calcul de masses i centres de masses. 10 hores. 

4. Corbes i superfícies. 
Corbes i superfícies parametritzades. Superficies donades de forma implícita. Vector tangent a una corba en un punt. 
Curvatura. Pia tangent i vector normal a una superfi cie. 4 hores. 

5. Camps vectoriais. Integrals de I i a .  Camps conservatius. Teorema de Green. Flux. Rotacional. Teorema de la 
divergencia. Teorema de Stokes. 8 hores. 

La duració indicada per cada tema és aproximada. 
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Problemes 

L'alurnne haura de resoldre els problemes de les llistes que li seran entregades. El profesor de 
problemes resoldra els dubtes que se li demanin i proposara metodes de resolució. Les sessions seran 
d'una hora setmanal. 

Avaluació 

Es fara un examen final. Aquest examen tindra cinc exercicis que eventualment podran contenir 
qüestions teoriques. La presentació a l'examen (entrada a I'aula) consumeix convocatoria. 


