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OBJECTIUS 
Es pretén fer aprendre als estudiants alguns metodes matemhtics avangats de gran interks per a un 
físic. Esmentem, en particular, la teoria dels Espais de Hilbert, la qual és essencial per a l'estudi de la 
Mecanica Qubtica, o l'analisi de Fourier, eina indispensable en totes les hees de la Física. La resta 
de matkries consta en el programa. A tal fi s'imparteixen classes de Teoria i de Problemes segons la 
relació de crkdits a dalt indicada. Durant les classes de Teoria es fan també exercicis prkctics a la 
pissarra, que estan directament relacionats amb el que s'ha explicat el dia anterior, i es motiva els 
alurnnes a que a que passin a fer-los. 

CONTINGUTS 
1- Espais de Hilbert. Espais prehilbertians, normats, metrics i de Hilbert. Bases hilbertianes. Teoria - 

dels operadors en l'espai de Hilbert 
2- Anhlisi de Fourier. Base hilbertiana de Fourier. Series de Fourier. Integral i Transformada de 

Fourier. Aplicacions. 
3- Distribucions. Funcionals lineals. Operacions amb distribucions. La delta de Dirac. - 

Transformada de Fourier d'una distribució. 
4- Funcions especials. Solucions en serie d'equacions diferencials. Teoria de Sturm-Liouville. - 

Bases hilbertianes de funcions especials: h c i o n s  d7Hermite, Laegendre, Bessel, 
hipergeomktriques, etc. 

5- Equacions diferencials en derivades parcials. Aplicació de les series i integrals de Fourier als 
problemes de contom de les equacions clhsiques: equacions de difusió, equacions de Laplace i 
equacions d'ona. Harmbnics esfincs. Funció de Green d'un problema de cobntorn. 
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Avanqada 

CRlTERIS 1 FORMES D'AVALUACIÓ 
L'avaluació es fa segons examen escrit, pero es valora explícitarnent la participació de l'alurnne en 
els esmentats exercicis i problemes. 




