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Curs 2002-2003 

Present ació i O b jectius de l'assignatura 

La teoria d'Ekpacions Diferencials (ED's) es distingeix tant per la riquesa de idees i 
metodes com per la seva aplicabilitat. Donat que els alumna ja han cursat l'assignatura 
de Matemhtica Aplicada, en aquest curs fem especial M a s i  en la presentació de la teoria 
i en la demostració dels resultats. Tant a les classes de problernes com a les classes 
prhtiques insistirem doncs en els exercicis de tipus Iehric per a consolidar la teoria. 
Com a objectius matedtics propis de la materia pretenem que l'alumne tingui recursos 
per a poder esbrinar propietats de solucions de certes famílies de ED's i que adquireki 
un domini de les equacions lineals. 
A nivell forrnatiu pensem que aquesta assignatura és bona per mostrar als alunmes 
que certs resultats tdrics que ja coneixen d'altres materia (propietats topolbgiques 
deis espais norrnats i Teorema de la forma wbnica de Jordan, per exemple) s'apliquen 
a l'hora de fonamentar la teoria d'equacions diferencials per finalment poder donar 
resposta a preguntes motivades per problemes aplicats que venen regits per models 
deterministes. 

Coneixernent S mat emht ics previs 

Cal tenir un bon coneixement de l'rwaaüsi de funcions de diverses variables (Analisi 
11) i de l'algebra lineal incloent la classiñcació d'endomorfismes (Algebra 11). Es molt 
recomanable haver superat Matemhtica Aplicada. 

Programa 
1. L'espai de funcions contínues sobre un ompacte. 

La norma del suprem. Completitud. EquicontinuiM. El teorema de AmhAscoldi. El teorema 
de Stone-Widrass. Lema de lYaplicaci6 contractiva. 

2. El problema de Caachy: Teoremes d'existkncia i unicitat. 
Teorema de Picard. 'ikorerna de Peano. Prolongació de solucions. Solucíons maximak. 

3. Dependencia continua i diferenciable de les solucions respecte condicions inicials i 
parhetres. 



4. Equrtcions lineals. 
ExistCncia i unicitat dc solució pcr cl probloma dc Cauchy. Matrius fonamcntals. Tcorcma dc 
Liouvilie. 

5. Equacions lineals amb coeficients constants. 
Exponencial d'una matriu. Us de les formes de Jordan. 

6. Introducció a la teoría. qualitativa 
El flux d'una equació diferencial autbnoma. Conjugació. Punts crítics biperbblics.Teorema del 
flux tubular. Teorema de Jh-tman. Conjugació de sistemes lineals. ClassScaci6 de sistemes 

iineais hiperbolics. 
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Professors 

Teoria: ~rancesc'  añosas (despatx C1/ 308). Problema i praidiques: Aureli Alabert 
(despatx C1 J122) i Anna S a d  (despatx C1/ 226). 

Avaluació 

Hi haurh un examen al final del semestre que donara un 90% de la nota final. L'altre 
10% de la nota s'obtindrh de l'avaluació de problemes durant el curs. 


