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TEMARI DE TEORIA 
 
- Successions i Sèries numèriques.  
Definició i exemples de successions. Criteris de convergència. Definició i exemples de sèries. Criteris 
de convergència. Sèrie geomètrica i sèrie harmònica. Càlcul de la suma d'algunes sèries.  
   
- Zeros de funcions.  
Mètodes de bipartició, de Newton i de la secant. Estudi de 1'error. Mètode de Sturm per a la 
localització dels zeros de polinomis.  
      
- Interpolació polinomial.  
Existència i unicitat del polinomi interpolador. Mètodes de Lagrange i de Newton (diferències 
dividides).Error d'interpolació.  
   
- Integració numèrica.  
Mètode del trapezi i mètode de Simpson. Estimació de 1'error.  
   
- Aproximació de funcions.  
Aproximació, en els casos discret i continu, pel mètode dels mínims quadrats. Polinomis de Fourier i 
polinomis de Legendre corn exemples de sistemes ortogonals de funcions.  
   
- Sèries de Fourier.  
Successions i sèries de funcions. Convergència puntual, convergència en mitja quadràtica. Breu 
comentari sobre convergència uniforme. Introducció històrica: el problema de la corda vibrant. 
Representació d'una funció periòdica mitjançant la seva sèrie de Fourier. Formula de Parseval ( i.e. 
1'energia d'un senyal és igual a 1'energia dels seus harmònics). Recuperació de la funció a partir del 
seu espectre discret en el camp de les freqüències.  
   
- Transformada de Fourier.  
Representació d'una funció no periòdica mitjançant la seva transformada de Fourier. Recuperació de 
la funció a partir del seu espectre continu en el camp de les freqüències, (formula d'inversió). Breu 
taula dels parells de Fourier més freqüents. Transformada de Fourier de la delta de Dirac. Formula de 
Parseval ( i.e. L'energia d'un senyal és igual a 1'energia dels seus harmònics). Convolució. Aplicació a 
"treure scrolls'''1 (i.e. un promig de la funció es pot obtenir convulocionant amb filtres I això és      
equivalent a calcular L'antitransformada del producte ordinari de transformades de Fourier)  
   
- Transformada de Laplace.  
Definició. Breu taula dels parells de Laplace més freqüents. Transformada de Laplace de la derivada. 
Aplicació a resoldre l'equació del calor amb condicions inicials. 
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