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OBJECTIUS 
 

Al finalitzar l'assignatura, l'alumne haurà assolit una visió general de les equacions 
diferencials més elementals en quant a conceptes, mètodes i aplicacions. Concretament, 
l'alumne 
 

• Entendrà què és una equació diferencial i la seva utilitat en la descripció de 
situacions reals que evolucionen en el temps.  

• Coneixerà les tècniques bàsiques de resolució analítica de les equacions 
diferencials ordinàries de primer i segon ordre. 

• Haurà assimilat les nocions bàsiques de la teoria qualitativa per a sistemes 
d'equacions diferencials en dimensió 2. 

• Entendrà els conceptes d'estabilitat i comportament asimptòtic de les solucions 
de les equacions diferencials i la seva importància en models de problemes reals. 

• Coneixerà les possibilitats i limitacions de l'anàlisi lineal d'estats estacionaris. 
 
 
 

 
 
REQUISITS PREVIS 

Se suposa que l’alumne té coneixements bàsics sobre Càlcul Infinitesimal i Àlgebra 
Lineal. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
CONTINGUTS 
 
 

1.- Introducció 

 

 

2.- Equacions diferencials ordinàries de primer ordre 

Solució general i solucions particulars, feixos de corbes, problema de valor inicial. 
Mètodes analítics de resolució: equacions separables, equacions lineals, equacions 
exactes, factors integrants, canvis de variable. 
Mètodes qualitatius: camps de direccions. Mètodes numèrics: mètode d’Euler. 
Existència i unicitat de solucions del problema de valor inicial. 
Aplicacions diverses: partícules en moviment, transferència de calor, desintegració 
radioactiva, reaccions químiques, dinàmica de poblacions, distribucions estacionàries de 
medis continus. 
Equacions diferencials i determinisme. 

 

 

3.- Equacions diferencials ordinàries lineals d’ordre n  
 

Conceptes generals. Equivalència amb un sistema de n equacions de primer ordre. 
Equacions homogènies i no homogènies. L’espai de solucions. Cas de coeficients 
constants. 
Càlcul de solucions particulars d’equacions no homogènies: mètode de coeficients 
indeterminats, mètode de variació de paràmetres. 
Transformada de Laplace. Resolució per sèries. 
Aplicacions diverses: sistemes mecànics, circuits elèctrics, oscil·lacions periòdiques 
forçades, ressonància. 
 
 
 

4.- Sistemes d’equacions diferencials ordinàries de primer ordre 

El retrat de fase. Estabilitat. Comportament asimptòtic. Bifurcació. 
Linealització al voltant d’un equilibri. 
Sistemes lineals amb coeficients constants. Classificació en dimensió 2. 
Sistemes conservatius. Sistemes no conservatius. 
Funcions de Lyapunov. Cicles límit. 
Aplicacions diverses: sistemes mecànics, ecologia matemàtica. 

 

 

 

 



 

 

5.- Equacions en derivades parcials 

Equacions de primer ordre: Model del tràfic en una carretera. 
Equacions de segon ordre: Equació de la corda vibrant. Equació de la calor. Equació de 
Laplace.  
Separació de variables. 

 
 
 
DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS 
 
 
 

TIPUS D’ACTIVITAT Descripció Hores 

Classes de teoria 42 

Classes de problemes 14 

Classes de pràctiques 14 

Realització de proves parcials 4 

ACTIVITATS PRESENCIALS 

Realització d’examen final 4 

Estudi de teoria 65 
ACTIVITATS NO PRESENCIALS 

Realització de problemes i pràctiques 44,5 

TOTAL 187,5 

 
 
 
 

AVALUACIÓ 
 
L’avaluació es farà mitjançant exàmens escrits i s’avaluarà tambè la classe de 
pràctiques.. 
Hi haurà un exàmen parcial i un examen global. L’exàmen parcial tindrà lloc 
aproximadament a finals de novembre.. La nota final F s’obtindrà mitjançant la 
fórmula següent: 
 

F = màxim ((0.15 P1 + 0.15 P2 + 0.70 G),G) 
 

 
 



 
on P1, P2 i G denoten, respectivament, les notes de pràctiques, de l’examen parcial i de 
l’examen global. Totes les notes són sobre 10 i per a aprovar serà necessari obtenir un 
valor de F més gran o igual a 5. Les notes parcials P1, P2 valdran no solament per a la 
convocatòria de febrer, sinó també per a la convocatòria de juny del mateix curs, però 
no per al curs següent. 
- 
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