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Curs 2002-2003 

Presentació i Objectius de l'assignat ura 

El primer objectiu d'aquesta assignatura es saber determinar la convergencia o di- 
vergencia d'una serie numerica. L'alumne té  que entendre perfectament la diferencia 
que hi ha entre la convegencia puntual i la convergencia uniforme de les successions de 
funcions. Un altre dels objectius es el de relacionar una funció amb la seva serie de 
potencies. L'última part del curs la dedicarem a l'estudi de les integrals imprbpies i la 
seva convergencia . 
Coneixements mat emat ics previs 

Cilcul Infinitesimal: Cilcul d'una variable. 

Programa 

1. Nombres reals. 
~onamentació dels nombres reals. Representació decimal. 

2. Series de números reals. 
Criteris de convergencia, convergencia absoluta, reordenació de series. 

3. Series de potencies. 
Serie de Taylor d'una funció indefinidament derivable. Serie de potencies: radi i 
domini de convergencia. 

4. Successions i Series de funcions. 
Convergencia puntual i convergencia uniforme. Continuitat, derivació i integració. 

5. Funcions definides per series de potencies. 
~erivació i integració. Desenvolupament en serie de potencies de les funcions 
element als. Altres series de funcions: Series de Fourier. El Teorema d'aproximació 
de Weierstrass. 

6. Números complexos. 
Propietats elementals. Series de potencies complexes. L'exponencial complexa i 
les funcions trigonometriques. 

7. Integrals imprbpies. 
~efinicions i exemples. Criteris de convergencia. 



8. Integrals dependents de parametres. 
Funcions de diversas variables: continuitat i derivades parcials. Funcions definides 
per integrals: continuitat i diferenciabilitat . La funció Gamma. 
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