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1 Tipus A. Propostes del professorat

1. Ramon Antoine. [ramon@mat.uab.cat] Anells de divisió: Més enllà dels quaternions.

2. Ramon Antoine. [ramon@mat.uab.cat] Localització en anells no commutatius.

3. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Exponencial de Carlitz i nombres de Bernouilli-Carlitz.

4. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Anàleg de la funció zeta en caracteristica positiva, funció zeta de Carlitz-Goss.

5. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Extensions abelianes explicites sobre els racionals, teorema de Weber.

6. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Extensions abelianes explicites sobre el cos de fraccions de l’anell de polinomis sobre un cos
finit, Drinfeld-Hayes.

7. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Extensions ciclotòmiques.

8. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Atacant el teorema de Fermat, idees de Kummer.

9. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] La funció zeta de Riemann, diverses meravelles de la funció. I

10. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] La funció zeta de Riemann, diverses meravelles de la funció. II

11. Francesc Bars. [francesc@mat.uab.cat] Aritmètica de corbes planes no singulars.

12. Josep Maria Burgés i Joan Mateu. [mateu@mat.uab.cat, josep@mat.uab.cat] Algunes aplicacions de l’anàlisi complexa a la f́ısica.

13. Àngel Calsina. [acalsina@mat.uab.cat] Distribució de temperatura a prop d’una font de calor. Solucions anaĺıtiques i solucions
numèriques.

14. Àngel Calsina. [acalsina@mat.uab.cat] Difusió i advecció unidimensional. Comparació de les solucions anaĺıtica i numèrica.

1



15. Àngel Calsina. [acalsina@mat.uab.cat] Valoració d’opcions financeres amb barreres bilaterals. El mètode de Fourier i les diferències
finites.

16. Magdalena Caubergh. [leen@mat.uab.cat] Equacions no lineals i aplicacions en l’ecomomia.

17. Magdalena Caubergh. [leen@mat.uab.cat] Teorema de Phragmén-Lindelöf i funcions quasi-anaĺıtiques.

18. Álvaro Corral. [alvaro.corral@uab.es] Processos de ramificació a f́ıisica, biologia i als desastres naturals.

19. Álvaro Corral. [alvaro.corral@uab.es] Huracans: caos o criticitat, i influència del canvi climàtic.

20. Álvaro Corral i Joan Serrà. [alvaro.corral@uab.es] Modelització de sistemes complexos per a les composicions musicals.

21. Julià Cuf́ı [jcufi@mat.uab.cat] Aproximació de funcions holomorfes per funcions racionals i per polinomis.

22. Juan Jesús Donaire. [JuanJesus.Donaire@uab.cat] Història del Departament de Matemàtiques de la UAB.

23. Juan Jesús Donaire. [JuanJesus.Donaire@uab.cat] El teorema central del ĺımit per a sèries lacunars.

24. Eduard Gallego. [egallego@mat.uab.cat] Valoracions, toerema de Hadwiger, geometria integral i probabilitats geomètriques.

25. Eduard Gallego. [egallego@mat.uab.cat] La formula de Gauss-Bonnet en varietats.

26. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Ones viatgeres.

27. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Bifurcacions en sistemes dinàmics.

28. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Equacions en diferencies.

29. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Equacions diferencials holomorfes.

30. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Òrbites periòdiques d’equacions diferencials al pla.

31. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] Equacions diferencials de Riccati i d’Abel

32. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] EDP quasilineals i l’equació del trànsit.

33. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] La funció de Lambert i les seves aplicacions.

34. Armengol Gasull. [gasull@mat.uab.cat] La funció de peŕıode.

35. Dolors Herbera. [dolors@mat.uab.cat] Matemàtiques i cristal·lografia: simetries a la natura i la seva idealització matemàtica.

36. Dolors Herbera. [dolors@mat.uab.cat] Matemàtiques associades als diagrames de Dynkin.

37. Dolors Herbera. [dolors@mat.uab.cat] Teoria de les representacions d’àlgebres de dimensió finita: el tipus finit.

38. Dolors Herbera. [dolors@mat.uab.cat] Cluster algebras.

39. Maria Jolis. [mjolis@mat.uab.cat] Processos de naixement i mort i les seves aplicacions.

40. Maria Jolis. [mjolis@mat.uab.cat] El moviment Brownià fraccionari i aplicacions.



41. Andrei Korobeinikov. [akorobeinikov@crm.cat] Mathematical modelling of viral evolution, or/and Mathematical modelling of cancer
evolution.

42. Jaume Llibre [jllibre@mat.uab.cat] Index topològic de punts singulars de una equació diferencial, i el Teorema de Poincaré–Hopf per
superf́ıcies compactes.

43. Jaume Llibre [jllibre@mat.uab.cat] Teoria de la integrabilitat de Darboux de les equacions diferencials polinomials.

44. David Maŕın. [davidmp@mat.uab.cat] Geodèsiques sobre superf́ıcies.

45. David Maŕın. [davidmp@mat.uab.cat] Flux geodèsic.

46. David Maŕın. [davidmp@mat.uab.cat] Webs.

47. Marc Masdeu. [masdeu@mat.uab.cat] Teoria dels mòduls singulars (singular moduli).

48. Marc Masdeu. [masdeu@mat.uab.cat] Construcció de funcions-L p-àdiques.

49. Joan Mateu. [mateu@mat.uab.cat] Equació d’Euler i mecànica de fluids.

50. Joan Mateu. [mateu@mat.uab.cat] La transformada de Hilbert i la desigualtat de Cotlar.

Algunes aplicacions de l’anàlisi complexa a la f́ısica.

51. Tim Myers. [tim.myerscrm@gmail.com] Droplet motion in a microchannel.

52. Artur Nicolau. [artur@mat.uab.cat] Números Normals .

53. Artur Nicolau. [artur@mat.uab.cat] Teorema Fonamental del Càlcul.

54. Artur Nicolau. [artur@mat.uab.cat] Teoremes de Picard.

55. Artur Nicolau. [artur@mat.uab.cat] Conjunts de Julia i Conjunt de Mandelbrot.

56. Marcel Nicolau. [nicolau@mat.uab.cat] Geometria de varietats de Lorentz i models cosmològics.

57. Marcel Nicolau. [nicolau@mat.uab.cat] Simetria: Grups de Lie clàssics i les seves representacions.

58. Marcel Nicolau. [nicolau@mat.uab.cat] Construcció de funcions-L p-àdiques.

59. Joan Orobitg. [orobitg@mat.uab.cat] Problema de Dirichlet i el lema de Weyl.

60. Joan Orobitg. [orobitg@mat.uab.cat] Zeros de polinomis al pla complex.

61. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Anells noetherians i anells de polinomis.

62. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Monoides commutatius i condicions de refinament.

63. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Mòduls projectius.

64. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Dimensió no commutativa: rang real.



65. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Àlgebres de von Neumann: Teoria de la mesura No Commutativa.

66. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] El semigrup de Cuntz.

67. Mart́ı Prats. [mprats@mat.uab.cat] Teoremes d’extensió.

68. Joan Porti. [porti@mat.uab.cat] Teoria de nusos i polinomi de Jones.

69. Joan Porti. [porti@mat.uab.cat] Geometria hiperbòlica plana.

70. Joan Porti. [porti@mat.uab.cat] Topologia computacional.

71. Joaquim Roé. [jroe@mat.uab.cat] Corbes algebraiques.

72. Joaquim Roé. [jroe@mat.uab.cat] Valoracions algebraiques.

73. Mercé Villanueva. [merce.villanueva@gmail.com] Desenvolupament de software matemàtic.



2 Tipus B. Ĺınies temàtiques dels tutors

1. Agust́ı Reventós. [agusti@mat.uab.cat] Història de la geometria diferencial

2. Artur Nicolau. [artur@mat.uab.cat] Anàlisi matemàtic.

3. David Maŕın. [davidmp@mat.uab.cat] Geometria diferencial. Sistemes dinàmics.

4. Francesc Perera. [perera@mat.uab.cat] Àlgebra No Commutativa, Àlgebres d’Operadors, Semigrups ordenats.

5. Juan Jesús Donaire. [JuanJesus.Donaire@uab.cat] Teoria Geomètrica de funcions. Anàlisi Complexa.

6. Llúı Quer. [quer@mat.uab.cat] Probabilitat i processos estocàstics.

7. Marcel Nicolau. [nicolau@mat.uab.cat] Geometria Diferencial.

8. Sergey Tikhonov. [stikhonov@crm.cat] Fourier analysis, Approximation theory, Real Functions. Topics: Convergence problem of
number series, Inequalities for sums, Convergence of Fourier transforms. Maximum number of students: 3

9. Susana Serna. [serna@mat.uab.es] Análisis Numérico.

10. Eduardo Gallego. [egallego@mat.uab.cat] Geometria Diferencial, Geometria Integral i Geometria Hiperbòlica.

11. Gil Solanes. [solanes@mat.uab.cat] Geometria Diferencial, Geometria Integral i Geometria Hiperbòlica.

12. Agust́ın Reventós [agusti@mat.uab.cat] Història de la Geometria Diferencial.

13. Josep Burgues [josep@mat.uab.cat] Anàlisi complexa, real i funcional associat a la mecànica quàntica.

14. Ramon Antoine. [ramon@mat.uab.cat] Semigrups ordenats, Teoria d’anells i mòduls.

15. Wolfgang Pitsch. [pitsch@mat.uab.es] Topoloǵıa, Topoloǵıa algebraica, Àlgebra Homológica, Teoŕıa de nudos.

16. Alejandra Cabaa [acabana@mat.uab.cat] Anàlisi de dades funcionals.



3 Resums dels treballs tipus A

Processos de ramificació a f́ıisica, biologia i als desastres naturals.

Tutor: Álvaro del Corral, Grup de Sistemes Complexos, Centre de Recerca Matemàtica.

Objectius: Donar a conèixer a lalumne les aplicacions interdisciplinàries daquests models estocàstics.

Breu descripció: Estudi bibliogràfic i simulació de Monte Carlo de variacions del model de Galton-Watson.

Huracans: caos o criticitat, i influència del canvi climàtic.

Tutor: Álvaro del Corral, Grup de Sistemes Complexos, Centre de Recerca Matemàtica

Objectius: Explorar comportaments bàsics de la teoria del caos i la criticitat auto-organitzada i verificar la seva ocurrència als ciclons
tropicals.

Breu descripció: Anàlisi de models simplificats daquests fenòmens i veure els possibles efectes de pertorbacions climàtiques.

Modelització de sistemes complexos per a les composicions musicals.

Tutors: Álvaro del Corral, Grup de Sistemes Complexos, Centre de Recerca Matemàtica.

Joan Serrà, Institut dInvestigació en Intelligència Artificial (IIIA-CSIC)

Objectius: Entendre eines bàsiques de lestudi de la complexitat i aplicar-les a enregistraments de cans o partitures musicals.

Breu descripció: Programació algoŕısmica de diverses tècniques danàlisi seqencial i estudi dels resultats a la música.

Mathematical modelling of viral evolution, or/and Mathematical modelling of cancer evolution.

Tutor: Andrei Korobeinikov

Short project description: Viral and cancer evolution is the most important single factor accountable for appearance of new pathogens
and making treatment of infectious diseases and cancer difficult. Despite its apparent practical relevance, very little of mathematical
job was done so far in this direction. Students will work in mathematical modelling of cancer cell and viral evolution. Also see:
http://www.crm.cat/en/Research/ResearchGroups/MathematicalEpidemiology/Pages/default.aspx

http://www.crm.cat/en/Research/ResearchGroups/MathematicalEpidemiology/Pages/default.aspx

The group can allocate Up to three students.

Distribució de temperatura a prop d’una font de calor. Solucions anaĺıtiques i solucions numèriques.

Tutor: Àngel Calsina

Es tracta d’analitzar el problema de la difusió de la calor emesa per un cable d’alta tensió soterrat (problema bidimensional) o d’un
magatzem de residus (problema tridimensional).



Difusió i advecció unidimensional. Comparació de les solucions anaĺıtica i numèrica.

Tutor: Àngel Calsina

S’estudiarà la resolució numèrica del problema de la difusió d’un contaminant en un riu i la relació amb una solució anaĺıtica d’un
problema simplificat.

Valoració d’opcions financeres amb barreres bilaterals. El mètode de Fourier i les diferències finites.

Tutor: Àngel Calsina

El valor d’una opció financera sobre un subjacent satisfà l’equació de Black-Scholes. No es coneixen solucions anaĺıtiques si el contracte
estableix que l’opció desaparegui si el subjacent ateny determinants preus. Es tractaria de comparar els resultats que proporcionen el
mètode de Fourier i el de diferències finites.

Números Normals .

Tutor: Artur Nicolau

Els números normals son els números reals que quan s’escriuen en qualsevol base, cada xifra apareix aproximadament, el mateix nombre
de vegades. Veurem el Teorema clàssic de Borel que diu que gairebé tots els nombres son normals. Aquest resultat és una versió de la
Llei Forta dels Grans Nombres. Veurem també la versió corresponent de la Llei del Logaritme Iterat de Khinchitne. Es molt notable
que no tenim exemples expĺıcits de números normals i en concret, no sabem si nombres habituals com ara

√
2, π, e son normals (inclús

en base 10). De fet, ni tan sols sabem si a l’expressió decimal de
√

2 apareixen infinits 5’s o 8’s... Veurem també com aquesta noció està
relacionada amb les successions equidistribus.

Teorema Fonamental del Càlcul.

Tutor: Artur Nicolau

Aquest projecte és una continuació natural d’alguns temes de l’assignatura d’Anàlisi Matemàtica. Es tracta d’estudiar versions generals
de Teorema Fonamental del Càlcul. Es consideraran funcions de variació acotada i la seva descomposició en part absolutament cont́ınua
i singular. Es veuran exemples de funcions singulars com ara la funció de Cantor. Es demostrarà el Teorema Fonamental del càlcul per
funcions absolutament cont́ınues. Llavors es pot tractar d’estendre aquests resultats al context de mesures de Borel, provant el teorema
de Radon-Nikodym.

Teoremes de Picard.

Tutor: Artur Nicolau

Aquest projecte és una continuació natural d’alguns temes de l’assignatura d’Anàlisi Complexa. Es tracta de demostrar les Teoremes
petit i gran de Picard sobre el comportament d’una funció holomorfa a la vora d’una singularitat essencial. També es construirà la funció
modular i potser es pot continuar amb els Teoremes d’Schottky i Bloch.



Conjunts de Julia i Conjunt de Mandelbrot.

Tutor: Artur Nicolau

Aquest és un projecte que involucra nocions d’anàlisi complexa i de sistemes dinàmics. Es tracta d’estudiar la noció de famı́lia normal
de funcions holomorfes i la definició de conjunt de Julia i de Fatou. Es veuran exemples que mostraran l’estructura fractal d’aquests
conjunts. Es veuran propietats elementals dels conjunts de Julia i s’introduirà el conjunt de Mandelbrot.

Geodèsiques sobre superf́ıcies.

Tutor: David Maŕın

Recordar el teorema de Clairaut sobre les geodèsiques a les superf́ıcies de revolució a l’espai i estudiar el primer exemple que no és de
revolució, l’el.lipsoide de tres diàmetres diferents, amb l’ajut d’un sistema de quàdriques triplement ortogonal.

Flux geodèsic.

Tutor: David Maŕın

Interpretar l’equació diferencial de les geodèsiques d’una superf́ıcie com un camp vectorial al seu fibrat tangent unitari, descriure alguns
exemples senzills, estudiar les trajectòries periòdiques associades a la superf́ıcie modular i, de manera opcional, la seva relació amb
latractor de Lorenz donada pel teorema de Ghys.

Webs.

Tutor: David Maŕın

Interpretar geomètricament una equació diferencial ordinaria impĺıcita des del punt de vista local i estudiar alguns dels seus invariants
com la curvatura de Blaschke i les relacions abelianes.

Exponencial de Carlitz i nombres de Bernouilli-Carlitz.

Tutor: Francesc Bars

La funció exponencial de Carlitz és un analeg en caracteristica positiva de la funció exponencial. Els nombres complexos són substituits
per un altre cos i que té una propietat peculiar, hi ha xarxes de rang tan gran com volem. Un com hem entengut l’anàlisi involucrat i
definir la exponencial de Carlitz, els nombres de Bernouilli-Carlitz apareixen de manera anàloga com surten per la exponencial complexa,
aqúı el desenvolupament en series via el factorial es canvia per un factorial convenient. És un problema obert estudi de congruències
entre aquests nombres, el problema clàssic va ser resolt per Kummer, congruències de Kummer.

Referències:
David Goss: Basic Structures of Function Field Arithmetic, Springer 1996.
David Goss: The ongoing binomial revolution. Preprint 2011.



David Goss: ζ-phenomenology. Preprint 2009.To appear

Anàleg de la funció zeta en caracteristica positiva, funció zeta de Carlitz-Goss.

Tutor: Francesc Bars

Considerem l’anell de polinomis a coeficients un cos finit Fq i considera la suma

ζ(n) =
∑

amonic

1

an

Donem un sentit anaĺıtic a l’expressió donant un valor. Estudiareu si aquests valors són algebraics o no, si es pot escriure un anàleg
de funció zeta de Riemann, i que succeeix als negatius i amb l’equació funcional. El treball ha de centrar-se en definir i treballar una
modificació de la funció zeta de Carlitz proposada pel professor Federico Pellarin (2010) i el valor d’aquesta funció en el 1, fent una
introducció a la funcio zeta de Carlitz i l’analogia amb la funcio zeta de Riemann.

Referències:
David Goss: Basic Structures of Function Field Arithmetic, Springer 1996.
David Goss: The ongoing binomial revolution. Preprint 2011.
David Goss: ζ-phenomenology. Preprint 2009.To appear

Extensions abelianes explicites sobre els racionals, teorema de Weber.

Tutor: Francesc Bars

És demostrar el teorema de Weber que afirma que tota extensió finita K/Q Galois amb grup de Galois abelià es té que K ⊆ Q(e2πi/m)
per cert m.

Extensions abelianes explicites sobre el cos de fraccions de l’anell de polinomis sobre un cos finit, Drinfeld-Hayes.

Tutor:
Francesc Bars

El treball vol demostrar que tota extensió finita L/Fq(t) Galois amb grup de Galois abelià compleix que L ⊆ Fq(t)[CL] on CL és certa
torsió del mòdul de Carlitz (o de Drinfeld). És pot fer el cas general de Drinfeld en un dels papers clau què van fer concedir-li la medalla
Fields.

Bibliografia:
David Goss: Basic Structures of Function Field Arithmetic, Springer, 1996.
Dinesh Thakur: Function Field Arithmetic. Academic Press.



Extensions ciclotòmiques.

Tutor: Francesc Bars

Ja heu vist que el primer lloc on apareixen les extensions ciclotòmiques és en l’estudi de la resolubilitat de les equacions per radicals.
Aquest tema consisteix en un estudi profund d’extensions ciclotòmiques.

Referències:
D. Washington: Cyclotomic Fields, GTM, Springer.
S. Lang: Cyclotomic Fields I, II. GTM, Springer.

Atacant el teorema de Fermat, idees de Kummer.

Tutor: Francesc Bars

Un dels resultats matemàtics més importants en els últims anys és la demostració de Andrew Wiles de l’últim teorema de Fermat, és a
dir que l’equació Xn + Y n = Zn amb n ≥ 3 no té cap solució amb XY Z 6= 0 amb X,Y, Z ∈ Z.
Fixeu-vos que podem escriure l’equació en l’anell Z[e2πi/n] mitjançant:

n∏
j=1

(X + e2πij/nY ) = Zn

i per tant una primera idea per atacar l’últim Teorema de Fermat és estudiar factoritzacions d’elements en l’anell Z[e2πi/n].

Lammé en l’any 1847 va presentar una demostració en l’Acadèmia de les Ciències de Paris. Kummer ja sabia que era errònea la
demostració. Perquè? Doncs la demostració de Lammé suposava que l’anell Z[e2πi/n] era un DFU (domini de factorització única) i
Kummer ja havia demostrat en l’any 1844 que per tan sols un nombre finit de n l’anell Z[e2πi/n] és un DFU.

El treball consisteix en treballar propietats dels anells Z[e2πi/n] o més en general del que es coneixen actualment dels anells anomenats
dominis de Dedekind, un cas concret són els anells Z[e2πi/n]. En particular el treball consisteix en demostrar que aquests anells tenen
factorització única amb ideals. Si l’alumne té més interés i vol aprofundir més, podrà intentar donar unes traces de la prova del teorema
de Fermat per a primers regulars obtinguda per Kummer (resultat més important del teorema de Fermat fins que el 1995 Wiles enunciava
una demostració modular seguint la idea de Frey que traslladava el teorema de Fermat al camp modular de corbes el.ĺıptiques).

Algunes referències:
Dino Lorenzini: “An invitation to Arithmetic Geometry”. Chapter I and III§1− 4. SGM volum 9, American Mathematical Society.
M.F.Atiyah-I.G.Macdonald: “Introducción al Álgebra conmutativa”. Ed. Reverté. Caṕıtol 9.
Z.I.Borevich-I.R.Shafarevich:“Number Theory”, Academic Press. Chapter III.
K.Kato-N.Kurokawa-T.Saito:“Number theory 1: Fermat’s dream”. Iwasawa series, AMS. Chapter 4.



La funció zeta de Riemann, diverses meravelles de la funció. I

Tutor: Francesc Bars

Considerem la funció zeta de Riemann

ζ(s) :=

∞∑
n=1

1

ns
(1)

per s ∈ C amb Re(s) > 1, on Re(s) denota la part real del nombre complex s.

Euler als 28 anys va aconseguir sumar ζ(2k)π−2k ∈ Q amb k ≥ 1 un natural. Primer misteri de la funció zeta: en els enters positius
2k existeix un nombre transcendent Ω2k sobre Q (anomenat un peŕıode) on ζ(2k)/Ω2k és un nombre racional!! conjecturalment aquesta
propietat passarà per ζ(2k + 1) amb k ≥ 1.

Euler als 30 anys va demostrar que la funció zeta té un producte d’Euler, és a dir:

ζ(s) =
∏

p primer

(1− p−s)−1, Re(s) > 1

Euler als 32 anys va avaluar els valors ζ(1 − d) amb d ≥ 1 natural, però us preguntaŕıeu: com? Fins ara ζ(s) sol està definida per a
Re(s) > 1!!! Us recomano llegir la primera referència.

Riemann uns anys més tard, va formalitzar ζ(s) per a Re(s) ≤ 1, on tan sols per Re(s) > 1 és de la forma anterior (1). Per exemple
Euler afirmava:

ζ(0) = −1

2
, ζ(−1)

−1

12
, ζ(−11) =

691

2332 · 5 · 7 · 13
,

Amb la definició formal de Riemann per a ζ(s) amb Re(s) ≤ 1, els valors que va donar Euler són els correctes !!!!!

Igualment Euler comparant els valors entre d i 1 − d va obtenir una equació que relacionava la funció zeta de Riemann avaluada en s
amb la funció zeta de Riemann avaluada en 1− s amb s enter. Amb el anys, va ser Riemann qui demostra formalment aquesta equació:
escrivim Z(s) := π−s/2Γ(s/2)ζ(s) on la funció Γ és relacionada amb la funció apareguda a probabilitat, tenim una equació que relaciona
ζ(s) amb ζ(1− s), mitjançant (segon fet sorprenent)

Z(s) = Z(1− s).

Quan Z(s) = 0? Riemann va conjecturar (i també ja ho havia afirmat Euler abans!!!) que això succeirà tan sols quan Re(s) = 1/2,
aquest és un altre dels problemes que l’Institut Clay premia amb un mil.lió de dòlars.

Bé fixem-nos en els següents fets sorprenents de la funció zeta de Riemann: té un producte d’Euler, s’estén a una funció anaĺıtica a
tots els nombres complexos, admet una equació funcional i misteriosament avaluada als enters apareixen certs valors racionals. Anem a
aprofundir en aquesta última propietat.



Té algún significat aritmètic ζ(0) = −1/2? Śı! El resultat 1/2 per ζ(0) és el cas concret de la famosa fórmula de nombre de classes
aplicada al cos Q, per exemple el 2 apareix perquè és el nombre d’arrels de l’unitat que té el cos Q, que són {1,−1}.
Anem tot seguit a buscar resultats aritmètics als altres valors de la funció zeta avaluada als enters.

De l’equació funcional podem relacionar ζ(r) amb ζ(1 − r) per tant centrem-nos amb r estrictament negatius per a buscar el significat
aritmètic del valor racional que surt. Es demostra que ζ(r) ∈ Q per un enter r negatiu i tan sols ens interessa el significat per r senars ja
que en els parells ζ(r) s’anul.la (recordeu la dificultat per ζ(1 + r) si r és parell!!). Kummer va donar quins denominadors han de sortir
i congruències modul primer p per a diversos d’aquests r. Anem però a preguntar-nos sobre el significat que aporta que un nombre que
surt al numerador de ζ(−2`− 1) amb ` ∈ N . Recordeu per exemple que ζ(−11) = 691

2332·5·7·13 , hi ha un significat aritmètic en el fet que
surti 691, i que aquest surti en avaluant-ho al número -11?

Doncs la resposta és SI!!!! Per a justificar que surt el 691 és gràcies al que s’anomena el criteri de Kummer, que afirma p divideix el
numerador de ζ(r) per algun r negatiu senar si i només si aquest primer apareix en l’ordre d’un grup associat al cos Q(e2πi/p) (aquest
grup s’escriu Cl(Q(e2πi/p)), màgic no? Però l’anterior criteri de Kummer no ens explica quin paper hi juga el 11. Perquè el 691 surt en
avaluar al -11? Bé per això s’usa la teoria Iwasawa, teoria molt tècnica però molt interessant, i resulta que -11 apareix en un factor de
fer la descomposició del grup Cl(Q(e2πi/691) via l’acció del grup Gal(Q(e2πi/691)/Q), aquests resultats en teoria Iwasawa corresponen ja
a l’any 1976!!

El treball consisteix en l’estudi aritmètic dels valor enters de la funció zeta, les congruències de Kummer (congruències entre nombres
de Bernouilli) el teorema de van Staudt i si hi ha molta energia el criteri de Kummer.

Referencies:
K.Kato-N.Kurokawa-T.Saito:“Number theory 1: Fermat’s dream”. Iwasawa series, AMS. Chapter 3.
J. Neukirch:“Algebraische Zahlentheroie”, Springer. També tradüıt a l’anglès. Kapitel VII-§1.

La funció zeta de Riemann, diverses meravelles de la funció. II

Tutor: Francesc Bars

És intentar plantejar la hipòtesi de Riemann i els diversos punts de vista per tal que els zeros es trobin tots a 1/2.

Aritmètica de corbes planes no singulars.

Tutor: Francesc Bars

La tesis del meu estudiant Eslam Badr aportem un estudi general de corbes planes no singulars majoritàriament en caracteŕıstica zero amb
automorfismes, respecte el loci dins l’espai de moduli. (Veieu papers de la tesis de l’Eslam Badr a la meva web). Un exemple de corba plana
és l’equació de Fermat Xn+Y n = Zn., engeneralunacorbaplananosingularescertaexpressiópolinomialdegraudhomogeniamblesvariablesX, Y, Zsotacertescondicions.



El treball pot estudiar preguntes que queden obertes de la tesis, sobre cossos finits de caracteŕıstica positiva petita, un estudi dels punts de
certes corbes que no siguin la de Fermat ni la de Klein,... i per tant podria ser un treball original.

Anells noetherians i anells de polinomis.

Tutor: Francesc Perera

Els anells noetherians formen una classe àmplia danells. Sestudiarà aquesta noció en el cas no commutatiu, amb la qual cosa cal distingir
entre anell noetherià dreta o esquerra. Una segona part del treball consisteix en analitzar la classe dexemples anomenats anells de polinomis
skew (dels quals els anells de polinomis de tota la vida en són un cas particular). Un dels objectius és provar el teorema de la base de Hilbert:
si R és un anell noetherià (dreta), llavors lanell de polinomis R[x] també. (Es provarà la versió més general utilitzant polinomis skew). Una
possible estructura del treball és la segent: 1) Mòduls sobre un anell. Definicions, exemples. 2) Anells noetherians. Exemples. 3) Condició de
cadena ascendent: Mòduls noetherians 4) Anells de polinomis skew. El teorema de la base.

Monoides commutatius i condicions de refinament.

Tutor: Francesc Perera

Un monoide commutatiu és un conjunt amb una operació aditiva, associativa i commutativa i un element neutre. Un exemple obvi és el conjunt
dels naturals (juntament amb el zero). Lobjectiu del treball és analitzar les propietats bàsiques daquests objectes, i estudiar la classe dels
monoides que satisfan la condició anomenada refinament. Sestudiaran també condicions de cancellació en aquests objectes, amb aplicacions a
problemes de cancellació dels anomenats mòduls Noetherians.

Mòduls projectius.

Tutor: Francesc Perera

Els mòduls projectius juguen un paper important en diversos aspectes de l’Àlgebra Moderna. En particular, en aspectes de la Teoria K. En
aquest treball es proposa estudiar les propietats bàsiques d’aquesta noció (i de la seva dual, els mòduls injectius). Un dels objectius és provar
el teorema de Kaplansky, del 1958, sobre l’estructura de mòduls projectius. Si el temps ho permet, es pot analitzar una caracterització de
mòduls projectius comptablement generats, deguda a Puninski el 2007.

Dimensió no commutativa: rang real.

Tutor: Francesc Perera

La noció de rang real va ser introdu per Brown i Pedersen el 1991, com una noció de dimensió no commutativa aplicable a qualsevol C*-àlgebra.
En el cas commutatiu, aquest concepte captura exactament la noció clàssica de dimensió d’un espai topològic. L’objectiu del treball és estudiar
el comportament d’aquesta dimensió sota construccions bàsiques, i en el cas més bàsic de rang real zero. Si el temps ho permet, es poden
analitzar situacions de rang real superior.



Àlgebres de von Neumann: Teoria de la mesura No Commutativa.

Tutor: Francesc Perera

Les àlgebres de von Neumann van ser introdus a principis del segle vint per F. Murray i J. von Neumann, per modelitzar diversos aspectes
de la Mecànica Quàntica. Aviat però van adquirir una entitat pròpia, tot i que sempre han mantingut un vincle molt estret amb la F́ısica.
A l’actualitat és una àrea molt activa. L’objectiu del treball és estudiar els conceptes bàsics i abordar, sense entrar en tots els detalls, la
classificació en tipus dels anomenats factors, ja present als treballs de Murray i von Neumann.

El semigrup de Cuntz.

Tutor: Francesc Perera

El semigrup de Cuntz es un invariant (algebraic i topològic) associat a una C*-àlgebra qualsevol, i està modelat a partir de l’anomenat semigrup
de Murray-von Neumann. És doncs, un invariant de naturalesa K-teorètica que, de fet, codifica aspectes de teoria K, aix́ı com l’estructura
d’ideals de l’àlgebra. L’objectiu del treball és estudiar aquesta associació, i determinar alguns exemples. El treball també es pot dirigir a
estudiar els anomenats semigrups de Cuntz abstractes, pels quals cal analitzar diverses categories de semigrups i functors que les relacionen.

Equació d’Euler i mecànica de fluids.

Tutors: Joan Mateu

En dinàmica de fluids, les equacions d’Euler són les que descriuen el moviment d’un fluid compressible no viscós. La seva expressi’ó correspon a
les equacions de Navier-Stokes quan les components dissipatives són menyspreables enfront de les convectives. En aquest treball ens proposem
estudiar els conceptes de vorticitat i fluids incompressibles a més de revisar alguns conceptes de equacions en derivades parcials que ens poden
ser d’utilitat.

La transformada de Hilbert i la desigualtat de Cotlar.

Tutor: Joan Mateu

Aquest treball es pot considerar una introducció a la teoria d’integrals singulars, que és un dels camps de la matemática en els quals s’ha
estat treballant més durant els darrers 50 anys, obtenint-se molt bons resultats. La transformada de Hilbert que sorgeix de l’estudi de les
propietats de la funció harmònica conjugada és el primer exemple de integral singular. En aquest treball es tractaria d’entendre les propietats
de la tansformada de Hilbert i la seva acotació sobre els espais Lp.

Algunes aplicacions de l’anàlisi complexa a la f́ısica.

Tutors: Josep Maria Burgés i Joan Mateu

L’objectiu d’aquest treball fi de grau és utilitzar eines d’anàlisi complexa en certs problemes de la f́ısica i de la tècnica en dos dimensions. Les
aplicacions proposades tenen relaci´´o amb Hidrodinàmica, Dinàmica de gasos, Electricitat i Elasticitat.



Problema de Dirichlet i el lema de Weyl.

Tutor: Joan Orobitg

Donada una funció cont́ınua a la vora d’un domini es tracta de trobar una funció harm‘onica a l’interior del domini i cont́ınua fins a la frontera
que coincideixi amb la funció donada a la vora del domini. Una solució es basa en el principi del màxim per a funcions subharmòniques (mètode
de Perron). També considerarem la solució mitjançant espais de Sobolev. A més de funcions harmòniques (que es corresponen a funcions de
laplacià nul), el problema de Dirichlet també es pot plantejar per a altres solucions d’equacions en derivades parcials. En la vessant històrica,
veurem com en aquest context hi apareix el lema de Weyl i la desigualtat de Garding. Naturalment, la profunditat i l’abast dels resultats
dependran dels interessos de qui realitzi el treball.

Zeros de polinomis al pla complex.

Tutor: Joan Orobitg.

Des dels temps de Gauss hi ha hagut un interès constant en els problemes que se centren en la ubicació dels zeros d’un polinomi. Els zeros
d’un polinomi P(z) són funcions dels coeficients. Per tant un problema ès especificar regions, determinades per aquests coeficients, en les quals
es trobin els zeros. Molt sovint al polinomi P(z) li podem associar un altre polinomi (freqentment aquest és P’(z)), i sorgeix el problema de
relacionar la ubicació dels zeros del polinomi associat amb la ubicació dels zeros de P(z). Pel que fa als mètodes i eines que pensem utilitzar
hi ha els teoremes de Cauchy, Rouché i Hurwitz de zeros de funcions anaĺıtiques. Molts resultats impliquen, ja sigui en la seva demostració o
en la seu enunciat, conceptes geomètrics i algebraics de caràcter elemental. Per exemple,

Sigui Q(z) un polinomi de grau 3 amb arrels z1, z2 i z3 que no siguin punts collineals del pla complex. Sigui T el triangle amb vèrtexs z1, z2 i
z3. Hi ha una única ellipse inscrita a T i tangent als punts mitjos de cada costat. Els focus d’aquesta ellipse són les arrels de Q’(z).

En aquest treball proposat hi ha un punt de partida clar, i el camı́ a seguir dependrà molt de la persona que el dugui a terme.

Teoria de nusos i polinomi de Jones.

Tutor: Joan Porti.

Es comeneient les definicions de teoria de nusos, és a dir subvarietats a l’espai homeomorfes al cercle. Treballarem amb projeccions de nusos
al pla i el primer resultat important és el teorema d’Alexander, que ens diu que dues projeccions són equivalents si i només si es pot passar
d’una a l’altra mitjant una seqència de moviments de Reidemeister. A partir d’aquest teorema, es poden construir invariants de nusos, com
ara el polinomi de Jones, pel qual obtingué la medalla Fields l’any 1990.

El llibre per treballar és: Murasugi, Kunio: Knot theory and its applications. Birkher Boston, Inc., Boston, MA, 1996. viii+341 pp. ISBN:
0-8176-3817-2



Geometria hiperbòlica plana.

Tutor: Joan Porti.

Es comenntroduint els diferents models del pla hiperbòlic. Se n’estudia la geometria hiperbòlica plana, en particular les nocions clàssiques:
geodèsiques, volum, angles, poĺıgons, etc. També es pren el punt de vista d’accions de grups discrets d’isometries i es construeixen mètriques
hiperbòliques en superf́ıcies compactes.

Referència principal: Anderson, James W. Hyperbolic geometry. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd.,
London, 1999. x+230 pp. ISBN: 1-85233-156-9

Topologia computacional.

Tutor: Joan Porti.

Es tractaran alguns temes de topologia des del punt de vista computacional i algoŕıtmic. Els temes són els grafs, el teorema de la corba de
Jordan i els nusos i enlla. No es demanarà la demostració dels resultats però si la implementació d’alguns dels d’algorismes.

El contingut és el caṕıtol 1 de: Edelsbrunner, Herbert; Harer, John L. Computational topology. An introduction. American Mathematical
Society, Providence, RI, 2010. xii+241 pp. ISBN: 978-0-8218-4925-5.

Corbes algebraiques.

Tutor: Joaquim Roé

Es fa una introducció a la teoria de les corbes algebraiques planes i les superf́ıcies de Riemann, en què conflueixen mètodes de diverses àrees de
les matemàtiques, com l’àlgebra, l’anàlisi i la topologia. El resultat més important que estudiarem és el teorema de Riemann-Roch. El treball
culmina amb l’estudi d’alguna aplicació, ja sigui a corbes elĺıptiques , configuracions de rectes, porisma de Poncelet...

Bibliografia:

* Fulton “Algebraic Curves”

* Kirwan “Complex Algebraic Curves”

* Casas-Alvero “Singularities of Plane Curves”

Valoracions algebraiques.

Tutor: Joaquim Roé

La noció de valoració estés al context d’anells commutatius la idea d’ordre d’un zero o un pol en anàlisi complexa, i és de gran importància
en aplicacions a geometria algebraica i teoria de nombres. Estudiarem la teoria clàssica de les valoracions de Krull amb abundants exemples,
i ens introdüırem als recents estudis dels espais de valoracions de Berkovich, Favre-Jonsson, Huber...

Bibliografia:



* Atiyah, Macdonald “Álgebra conmutativa”

* Favre-Jonsson “The valuative tree”

* Zariski, Samuel “Commutative Algebra”

Història del Departament de Matemàtiques de la UAB.

Tutor: Juan Jesús Donaire.

L’any 2018 se celebrarà el 50 aniversari del naixement de la UAB. Es pot aprofitar aquest esdeveniment per fer una perspectiva sobre quin
ha estat el paper del Departament de Matemàtiques i de les Matemàtiques en general en el decurs dels primers 50 anys de vida de la nostra
universitat.

El teorema central del ĺımit per a sèries lacunars.

Tutor: Juan Jesús Donaire.

Alguns teoremes probabiĺıstics tenen un parallelisme molt sorprenent amb resultats propis de l’Anàlisi Complexa. L’objectiu d’aquest treball
és entendre el Teorema Central del Ĺımit per a un tipus de sèries de potències anomenades sèries lacunars.

Equacions no lineals i aplicacions en l’ecomomia.

Tutor: Magdalena Caubergh.

La idea d’aquest treball és estudiar el fenomen de caos en alguns models d’economia.

En matemàtiques i en f́ısica, la teoria del caos tracta el comportament de sistemes dinàmics no lineals en què un petit canvi en les condicions
inicials del sistema dóna lloc a una evolució posterior molt diferent. Aquest fenomen és conegut com a caos.

En una part teòrica s’aprén les tècniques matemàtiques per definir la noció de caos. Es fa una anàlisi de les iteracions de l’aplicació loǵıstica;
s’entendrà que aquesta aplicació tan senzilla pot presentar tota una gamma de comportaments dinàmics extraordinàriament diferents: des de
punts d’equilibri estables, via cascades d’òrbites periòdiques estables, fins a un règim de comportament caòtic. determinista. Per situar la
bifurcació cap a la dinàmica caòtica hi ha el Teorema de Sarkovskii, la derivada de Schwarz, l’exponent de Liapunov i la dinànimca simbòlica.

En una altra part s’aplica la teoria per estudiar el comportament dinàmic dels models de monopoli i duopoli de Cournot. Mitjançant unes
simulacions s’hi pot determinar quan caos es presenta en cada un d’aquests models.

Una bona referència per aquest estudi és el llibre ‘Attractors, Bifurcations and Chaos: Nonlinear phenomena in Economics,’ de T. Puu
(Chapters 4,6,7), Springer, 2000.

Es pot fer aquest treball sense cursar l’assignatura de Sistemes Dinàmics. Tanmateix serveix com a una introducció a la teoria de Sistemes
Dinàmics.



Teorema de Phragmén-Lindelöf i funcions quasi-anaĺıtiques.

Tutor: Magdalena Caubergh.

Aquest treball es basa en l’Anàlisi Complexa amb una possible aplicació en l’àrea de Sistemes Dinàmics cont́ınus.

A l’Anàlisi Complexa sabem que el mòdul d’una funció holomorfa a l’interior d’una regió fitada està delimitat pel mòdul màxim a la frontera
de la regió. Aquest principi és conegut com al principi del mòdul màxim. No es pot aplicar aquest principi per una regió no fitada del pla
complex. El Teorema de Phragmén-Lindelöf és una extensió del principi del mòdul màxim per a funcions en regions no fitades.

Estudiem aquest teorema i el fem servir en l’estudi de les funcions quasi-anaĺıtiques. Aix́ı es demostra que les zeros d’una funció quasi-anaĺıtica
són äıllades si la funció no és idènticament zero.

Dependent de l’interés de l’estudiant es pot aprofundir més en les aplicacions del Teorema de Phragmén-Lindelöf en l’Anàlisi Complexa o
estudiar-ne una aplicació a l’àrea dels Sistemes Dinàmics. Analitzant l’estructura de la transició prop d’una sella hiperbòlica determinada pel
flux d’un sistema anaĺıtic d’equacions diferencials es pot demostrar que aquesta transició defineix una funció quasi-anaĺıtica. Aleshores aquest
resultat permet demostrar una versió simplificada del Teorema famós de Dulac que diu que el nombre d’òrbites periòdiques äıllades per a un
sistema d’equacions diferencials anaĺıtic al pla és finit.

Teoria dels mòduls singulars (singular moduli).

Tutor: Marc Masdeu.

És molt famosa la segent “coincidència numèrica”:

eπ
√
163 ' 262537412640768743.99999999999925 . . .

Sembla que una combinació de quantitats transcendents (e i π) amb nombres algebraics (
√

163) resulti en un nombre enter. De fet, el valor
exacte del membre de l’esquerra no és enter (ni tan sols racional) però s’hi apropa molt!

L’objectiu del treball és el d’entendre d’on surt aquesta “coincidència”. Això ens durà a estudiar funcions modulars i els seus valors en punts
quadràtics, que és el comenent d’una teoria d’una enorme bellesa.

Bibliografia:

* Cox, D.A. “Primes of the form x2 + ny2”.

Construcció de funcions-L p-àdiques.

Tutor: Marc Masdeu.

Considerem la funció zeta de Riemann, que es defineix com ζ(s) =
∑

n≥1 n
−s per s > 1. Fixem també un primer p. El treball consistirà en

entendre què vol dir que aquesta funció (que pren valors complexos, en general) es pugui “interpolar p-àdicament”. Aquest procés dóna lloc a



una “versió p-àdica”, posem ζp(s), on ara tant la variable s com els valors que prèn la funció són nombres p-àdics. De l’existència d’aquesta
versió p-àdica se’n poden extreure propietats importants de la funció complexa ζ(s) original

Bibliografia:

* Koblitz, N. “p-adic numbers, p-adic analysis, and zeta-functions”.

* Iwasawa, K. “Lectures on p-adic L-functions”.

Geometria de varietats de Lorentz i models cosmològics.

Tutor: Marcel Nicolau.

Lestudiant interessat està familiaritzat amb la geometria de les superf́ıcies de R3 determinada pel comportament de les seves geodèsiques i
de la curvatura. La seva generalització a dimensions arbitràries són les varietats de Riemann. Una noció matemàtica anàloga, que permet
formular la teoria de la Relativitat General, és la de varietat de Lorentz o espai que en cada un dels seus punts té associat un producte interior,
que ara ja no és un producte escalar sinó el producte de Minkowski. Malgrat compartir propietats generals amb les varietats de Riemann
les varietats de Lorentz presenten caracteŕıstiques especials remarcables. Pensem en la incompletesa de les seves geodèsiques, lexistència de
grups de simetria amb dinàmica caòtica o laparició de singularitats, per exemple els forats negres o el Big-Bang, garantida pels teoremes de
Penrose i Hawking. El treball proposa lestudi de les propietats globals, o a gran escala, de les varietats de Lorentz i de les seves simetries i,
eventualment, la seva aplicació a determinats models cosmològics.

Simetria: Grups de Lie clàssics i les seves representacions.

Tutor: Marcel Nicolau

Els grups de Lie, com per exemple el grup ortogonal O(n) o els grups unitaris U(n) i SU(n), apareixen de forma natural com grups de simetries
cont́ınues de determinades estructures geomètriques i juguen un paper central en moltes branques de les matemàtiques. Aix́ı mateix, els grups
de Lie són també importants en f́ısica matemàtica, des de la mecànica clàssica (recordem el teorema de E. Noether segons el qual a tota
simetria cont́ınua d’una llei f́ısica li correspon un principi de conservació) fins a les teories d’unificació que utilitzen fortament les propietats
algebraiques de grups com U(1), SU(2) o SU(3). En el seu estudi, les àlgebres de Lie (que es poden entendre com l’aproximació lineal dels
grups de Lie) i les seves representacions són fonamentals. Aquest treball és una introducció a l’estudi dels grups de Lie clàssics a través de les
seves representacions lineals i inclourà lanàlisi detallat dalgun cas concret dinterès en geometria o en f́ısica.

Construcció de funcions-L p-àdiques.

Tutor: Marcel Nicolau.

Les varietats diferenciables, o anàlegs n-dimensionals de les corbes i les superf́ıcies, sorgeixen de manera natural quan, en determinades qestions
de la matemàtica i de la f́ısica, es necessita un model que representi de manera geomètrica les possibles configuracions dun fenòmen o procés.
Des dun punt de vista qualitatiu, la qestió fonamental és llavors la de descriure la topologia, o propietats a gran escala, daquesta varietat de
configuracions. La topologia algebraica aborda aquest problema associant invariants algebraics (grups, espais vectorials, ...) que descriuen la



complexitat topològica de lespai. En el cas de les varietats diferenciables alguns daquests invariants es poden obtenir de manera relativament
econòmica per medi de les formes diferencials. Es el cas per exemple de la cohomologia de de Rham o la representació per medi de formes
diferencials de les classes caracteŕıstiques, a partir de les quals es poden demostrar resultats com el teorema de Gauss-Bonnet en dimensió
arbitraria o el teorema de lindex de Hopf. El treball consisteix en una introducció en la cohomologia de de Rham i les classes caracteŕıstiques
i lestudi detallat duna aplicació concreta com pot ser la classificació dels fibrats plans sobre superf́ıcies. Dues obres de base sobre el tema són
les segents:

Bibliografia:

* S. Morita, Geometry of Differential Forms, American Mathematical Society, 2001

* R. Bott - L. W. Tu, Differential Forms in Algebraic Topology, Springer-Verlag, 1982

Droplet motion in a microchannel.

Tutor: Tim Myers

Many biological and chemical techniques involve the movement of a liquid droplet in a microchannel. A particularly important application is
in PCR processes, where small amounts of DNA are amplified and analysed.

In this project we will develop and examine models for droplet motion in a microchannel, seeking simple analytical approximations as well
as numerical solutions. Initially we will use a standard pressure driven flow model but if time permits we will move on to electrowetting, a
relatively new technique where the droplet is moved by varying the electric field beneath the droplet.

This project is linked to a current proposal between the Industrial Maths group and a medical company who are developing a microfluidic
device.

Ones viatgeres.

Tutor: Armengol Gasull

Les ones viatgeres són unes cert tipus de solucions d’equacions en derivades parcials (EDP) que es poden trobar a partir de l’estudi del
retrat de fase d’una equació diferencial ordinària associada. Aquestes solucions son d’enorme importància en el camp de la matemàtica
aplicada. En aquest treball estudiarem les ones viatgeres i les seves propietats per certes EDP, com per exemple l’equació de reacció difusió
de Fisher-Kolmogorov i les seves generalitzacions.

Bifurcacions en sistemes dinàmics.

Tutor: Armengol Gasull

Quan observen la població d’una certa espècie o un moviment mecànic, de vegades aquest es manté constant i altres vegades oscil.la al voltant
d’un valor mitjà. Per a entendre per que els comportaments observats a la natura varien, passant d’un estat estacionari a un que depèn del
temps, ens hem d’endinsar en el mon de les sistemes dinàmics i més en particular en l’estudi de les anomenades bifurcacions. Matemàticament,



aquests problemes es poden modelar sovint per equacions diferencials x′ = f(x, k), depenent d’un paràmetre k. L’objectiu d’aquest treball
serà fer un catàleg de les bifurcacions que apareixen més sovint (tècnicament las de menor codimensió) buscant, per a cada una de elles, una
familia d’equacions diferencials senzilla que les presenti. En particular usarem una eina molt útil, l’anomenada Teoria de formes normals.

Equacions en diferencies.

Tutor: Armengol Gasull

Tot i que durant els estudis de Matemàtiques les equacions en diferencies han pogut anar apareixent a diferents assignatures: Successió de
Fibonacci estudiant àlgebra lineal, per a estudiar la convergència dels mètodes numèrics de resolució d’equacions diferencials, com exemples
de sistemes dinàmics discrets, . . . , no s’ha fet cap estudi sistemàtic de les mateixes. L’objectiu d’aquest Treball Dirigit serà aprofundir en
l’estudi d’aquestes equacions, principalment en el cas no lineal, aix́ı com en les seves aplicacions a la modelització en Ecologia, Economia,....

Equacions diferencials holomorfes.

Tutor: Armengol Gasull

Les equacions diferencials de la forma z′ = f(z), on z és un nombre complex i f és una funció holomorfa tenen moltes propietats interessants
quan es pensen com equacions diferencials al pla (x, y), on z = x+ iy. Per exemple: els punts cŕıtics no tenen sectors parabòlics ni el.liptics,
tots el centres son isòcrons, no tenen cicles ĺımit,... En aquest treball s’estudiaran totes aquestes propietats i moltes d’altres, posant un especial
èmfasi en els casos en que f és o be un polinomi o una funció racional. En particular es demostraran resultats de conjugació holomorfa entre
z′ = f(z) en un entorn del punt cŕıtic amb altres equacions diferencials molts més senzilles. Aquest resultats es poden interpretar com un
Teorema de Hartman millorat en aquest context. L’eina principal serà el conegut com mètode homotòpic.

Òrbites periòdiques d’equacions diferencials al pla.

Tutor: Armengol Gasull

Un dels problemes més dif́ıcils i d’interès actual de la teoria qualitativa d’equacions diferencials al pla és el de la determinació del nombre de
cicles ĺımit que poden tenir certes famı́lies d’equacions. En aquest treball es proposa estudiar i aplicar en diversos exemples el mètodes coneguts
per a trobar o bé fites superiors o bé fites inferiors del nombre de cicles ĺımit. Els temes que s’estudiaran son: Teorema de Cherkas-Zhang
Zhifen, Teorema de Bendixson-Dulac, Equacions d’Abel, Constants de Lyapunov, Integrals Abelianes,...

Equacions diferencials de Riccati i d’Abel

Tutor: Armengol Gasull

Les equacions diferencials no lineals més senzilles són les ED de Riccati i les d’Abel. Aquestes equacions son casos particulars (n = 2 i n = 3,
respectivament) de la familia d’ED polinomials en x,

dx

d
t = an(t)xn + an−1(t)x

n−1 + · · ·+ a1(t)x+ a0(t).



En aquest treball es proposa estudiar, tant propietats de aquesta familia d’ED com la seva relació amb temes actuals de recerca, com poden
ser: el problema XVI de Hilbert, el conegut com problema dels moments, la caracterització dels “centres”, . . .

EDP quasilineals i l’equació del trànsit.

Tutor: Armengol Gasull

A partir de tota la teoria general de les EDP’s quasilineals, s’estudiarà amb detall l’equació del trànsit. En particular es consideraran diversos
problemes concrets, com l’efecte d’un semàfor verd o vermell, tant del punt de vista teòric com amb dades reals.

La funció de Lambert i les seves aplicacions.

Tutor: Armengol Gasull

La funció de Lambert apareix en diversos àmbits de la ciència: matemàtiques, f́ısica, qúımica, . . . . Es defineix com la funció y = W (x) que
compleix l’equació yey = x. En aquest treball es proposa, primer estudiar el treball de Corless i altres, On the Lambert W function, per a
entendre la seva ubiqüitat i les seves propietats matemàtiques, i en segon lloc aplicar-la en diferents problemes matemàtics, com per exemple:

• Parametritzar les corbes de certs sistemes Hamiltonians per a estudiar més fàcilment les bifurcacions que apareixen quan els
pertorbem.

• La cerca d’expressions expĺıcites per les constants normalitzadores an i bn que fan que la convergència en llei de

Mn − an
bn

cap el seu ĺımit sigui més ràpida, on Mn = max(X1, X2, . . . , Xn) i Xj , j = 1, 2, . . . , n són variables aleatòries independents i
idènticament distribüıdes. Per exemple, quan les variables aleatòries son χ2, el ĺımit de (Mn − an)/bn té distribució de Gumbel.
Aquest fet s’utilitza en la detecció de senyals de satèl.lits.

La funció de peŕıode.

Tutor: Armengol Gasull

El estudi dels retrats de fase dels sistemes integrables al pla no presenta grans dificultats. Aix́ı, per exemple, quan els valors propis de la
diferencial del camp a un punt cŕıtic són imaginaris purs, aquest punt és un centre. La funció que associa a cada òrbita periòdica que envolta
aquest punt el seu peŕıode s’anomena funció de peŕıode. L’estudi de les propietats d’aquesta funció, és a dir, si és constant (isocronia),
monòtona, o quantes oscil.lacions presenta, és un tema de recerca actual i interessant. L’objectiu del treball serà estudiar les tècniques recents
que s’han desenvolupat en aquesta direcció, aix́ı com veure situacions en les que el coneixement d’aquesta funció de peŕıode és rellevant per a
abordar altres problemes, tant matemàtics, com de modelització.



Matemàtiques i cristal·lografia: simetries a la natura i la seva idealització matemàtica.

Tutor: Dolors Herbera

La classificació dels grups cristal·logràfics és un dels resultats de teoria de grups més usats en tota la ciència. La idea del treball seria estudiar
la classificació d’aquests grups en el cas de dimensió dos (consulteu aqúı per veure aquesta classificació) i aprofundir en els resultats bàsics que
porten en la classificació en dimensions superiors.

Una molt bona introducció al tema és l’article de Howard Hiller: Crystallography and cohomology of groups (American Mathematical Monthly,
Vol. 93 (1986), 765–779). Que podeu veure clicant aqúı. Una de les possibilitats per fer el treball és anar aprodundint en aquest article
complementant amb l’ús de bibliografia addicional els temes que calgui.

El treball també pot tenir una vessant aplicada, pot ser codirigit amb Francesc Piniella, professor del Departament de Geologia de la UAB,
director del Director del Servei de difracció de raigs X de la UAB i que podrà donar la visió de les aplicacions dels grups cristalogràfics que té
un expert en cristal·lografia.

Matemàtiques associades als diagrames de Dynkin.

Tutor: Dolors Herbera

Finalment un treball relacionat amb la meva especialitat: anells i mòduls o àlgebres i representacions.

S’anomenen diagrames de Dynkin sense orientació els grafs

Dynkin_Diagrams.png

Van ser introdüıts pel matemàtic rus Eugene Dynkin l’any 1947 per simplificar la classificació de les àlgebres de Lie semisimples sobre un cos
algebraicament tancat. Des de llavors han aparegut en diversos contexts matemàtics, aparentment fora̧ diferents, i sempre relacionats amb
classificacions d’objectes algebraics. Crec que pot ser un treball de fi de grau interessant mirar d’aprofondir en alguns d’aquests resultats, en
principi veig dos possibles enfocs que no són del tot independents:

- Resultat més clàssics: Teoria de les representacions d’àlgebres de dimensió finita: el tipus finit

- Una de les ĺınia de recerca de rabiosa actualitat: Cluster algebras

Com en les altres propostes de treball, l’enfoc pot variar segons com es vegi com evoluciona el treball i els interessos particulars de l’alumne.

Teoria de les representacions d’àlgebres de dimensió finita: el tipus finit.

Tutor: Dolors Herbera

Un teorema d’Àlgebra Lineal ens diu

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
http://www.jstor.org/stable/2322930


Teorema. Sigui k un cos i sigui f : V1 → V2 una aplicació lineal entre dos espais vectorials de dimensió finita. Llavors existeixen bases de V1
i V2 tals que la matriu associada a f en aquestes bases és de la forma(

Ir 0
0 0

)
on r és la dimensió de la imatge de f i Ir denota una matriu identitat r × r.

Aquest Teorema es pot pensar de la manera següent.

Considerem el graf

1
α // 2

Assignem al vèrtex 1 l’espai vectorial V1, al vèrtex 2 l’espai vectorial V2 i a l’aresta α l’aplicació lineal f . El Teorema ens dona una forma
canònica per aquest tipus de “representacions”.

En general, s’estudia com obtenir “fomes canòniques” per assignacions d’espais vectorials i aplicacions lineals a grafs finits qualssevol. Estem
simplificant una mica, però es pot pensar que aquest seria l’objectiu principal d’una branca de l’àlgebra anomenada Teoria de Representa-
cions d’àlgebres de dimensió finita.

P. Gabriel [3] l’any 1972 va demostrar un Teorema essencial dins de la teoria en que es determina els grafs que donen lloc només a un “nombre
finit” de formes canòniques. Sorprenentment es demostra que aquests grafs corresponen als anomenats Diagrames de Dynkin.

Una demostració elemental d’aquest resultat deguda a H. Krause i està basada en l’article de I. Bernstein, I. Gelfand i V. Ponomarev [1]. De
fet la idea de Bernstein, Gelfand i Ponomarev es mirar de traduir al context de les representacions lineals de grafs les idees de les Àlgebres de
Lie i, d’aquesta manera explicar perquè els Diagrames de Dynkin surten en els dos contexts.

L’objectiu principal del treball és estudiar aquesta demostració de [4] i desenvolupar amb detall alguns dels exemples que
surten.

Val a dir que tant el Teorema de Gabriel, com les idees al voltant d’aquesta demostració, han tingut i tenen una repercussió molt important
dins de les matemàtiques actuals. Llavors, si es vol, aquest és un tema que ens aproxima a temes de recerca molt actual i molt actius i, al
mateix temps, ens familiaritza amb objectes clàssics i importants de les matemàtiques.

El prerequisit fonamental per estudiar els apunts és un bon coneixement de l’Àlgebra Lineal i coses bàsiques d’Estructures Algebraiques. Al
desenvolupar el treball, si volem, ens podem aproximar a molts temes. Entre ells: teoria d’anells i mòduls, categories i functors, equivalències
i dualitats, grups de Coxeter, sistemes d’arrels, àlgebres de Lie semisimples.... Per fer-se una idea de com s’entrelliguen aquests temes també
es pot donar una mirada a [2].



Cluster algebras.

Tutor: Dolors Herbera

Les algebres Cluster van ser introdüıdes per Fomin i Zelevinsky l’any 2002. En principi, són objectes molt elementals i fàcils de descriure, vaig
a fer-ho d’una manera molt superficial:

Es treballa a l’anell de funcions racionals Q(x1, . . . , xn). Les variables cluster es van construint inductivament començant amb x1, . . . , xn i
seguint, a cada pas, unes regles molt precises anomenades mutacions i definides a partir d’una matriu entera prefixada B. L’algebra cluster
determinada per x1, . . . , xn i B és la Q-subalgebra de Q(x1, . . . , xn) generada pels elements que s’obtenen a l’anar iterant les mutacions. A
aquest elements s’els anomena variables cluster. Si amb les mutacions només obtenim un nombre finit de variables cluster es diu que estem
en un cas de tipus finit. En la classificació de les àlgebres cluster de tipus finit tornen a tenir un paper central els diagrames de Dynkin i les
àlgebres de tipus de representació finita que esmentavem en la primera secció.

Si voleu més detalls, podeu consultar l’entrada de la wikipedia.

El motiu inicial per introduir aquesta e contrucció ere l’estudi de certs semigrups de matrius associats a varietats algebraiques i a la teoria
d’invariants, però un dels motius del creixement espectacular d’aquesta linea de treball ha estat les connexions que s’han trobat amb multitud
the temes diferents. Es pot tenir una idea de l’activitat a l’àrea mirant el cluster algebra portal.

Crec que pot ser mol estimulant fer un treball de recerca en aquesta linea, i que una bona idea per fer-ho és basant-se en el text de Robert
Marsh: Lecture Notes on Cluster Algebras [5].
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Valoracions, toerema de Hadwiger, geometria integral i probabilitats geomètriques.

Tutors: Gil Solanes, Eduard Gallego

En poques paraules una valoració és un funcional additiu sobre el conjunt de convexos. La caracteŕınstica d’Euler i el volum són valoracions.
El teorema de Hadwiger diu que les valoracions cont́ınnues i invariants per isometries a l’espai euclidià són un espai vectorial generat per la
caracteŕıntica d’Euler, el volum i els volums intŕınnsecs. En aquest treball es s’hauria d’estudiar la demostarció de Klain d’aquest teorema i
veure les implicacions que te en geometria integral i probabilitats geomètriques.

La formula de Gauss-Bonnet en varietats.

Tutors: Gil Solanes, Eduard Gallego

Un dels teoremes més importants en geometria diferencial és el teorema de Gauss-Bonnet que relaciona la geometria mètrica de la varietat
amb la seva topologia.

En aquest treball s’haurà d’enunciar la versió que Chern va donar de la formula de Gauss-Bonnet. Per arribar a a aquest punt caldrà passar
pels fibrats, les connexions i les classes caracteŕınstiques.

Processos de naixement i mort i les seves aplicacions.

Tutor: Maria Jolis

Els processos de naixement i mort són un tipus especial de cadenes de Markov amb temps continu (una classe de processos estocàstics) que
tenen un gran ventall d’aplicacions, des de models de creixement de poblacions a teoria de cues. En el treball s’estudiaran els resultats més
importants de la teoria de cadenes de Markov amb temps continu i dels processos de naixement i mort amb especial èmfasi en les distribucions
estacionàries i les seves aplicacions.

El moviment Brownià fraccionari i aplicacions.

Tutor: Maria Jolis

El moviment Brownià fraccionari es un procés estocàstic que és una generalització del moviment Brownià. Conserva les propietats de tenir
increments estacionaris i Gaussians però no té increments independents, això el fa més adient per estudiar certs fenòmens que presenten
dependència a llarg termini (long range dependence, en anglès). El rang daplicacions daquest tipus de processos és molt ampli: des de la
hidrologia a internet, passant per les finances. El treball consistiria en estudiar el moviment Brownià fraccionari des del punt de vista teòric i
desenvolupar algunes aplicacions.

Desenvolupament de software matemàtic.

Tutor: Mercé Villanueva. Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.

En aquest projecte es pretén dissenyar i implementar algunes funcions per a ser afegides en un llibreria de MAGMA sobre codis no lineals ja
existent i en procés de desenvolupament amb la finalitat final de ser incorporada en la distribució oficial de MAGMA.



Els codis q-aris no lineals no han estan tant estudiats com els codis lineals degut a la seva dificultat de representació. Darrerament s’ha
proposat una representació basada en el kernel del codi que, en alguns casos, permet una bona representació i manipulació. L’objectiu del
projecte és, aprofitant aquesta representació, desenvolupar una llibreria de funcions en els sistema MAGMA per tal de manipular aquests codis
de forma eficient.

MAGMA is a large, well-supported software package designed to solve computationally hard problems in algebra, number theory, geometry
and combinatorics. It provides a mathematically rigorous environment for computing with algebraic, number-theoretic, combinatoric and
geometric objects http://magma.maths.usyd.edu.au/magma/.

Actualment, les llibreries de MAGMA ofereixen els algorismes més eficients per treballar amb problemes de teoria de codificació. Aquest software
permet crear paquets dusuari i bases de dades per a poder ser inclosos localment. MAGMA està escrit amb C i utilitza les funcionalitats daltres
llibreries de C. També mencionar que MAGMA proporciona una gran quantitat de llibreries per teoŕına de codis, però únicament considerant
codis lineals. Des de fa uns anys, utilitzant algunes de les llibreries ja implementades en MAGMA, sestà desenvolupant una nova llibreria que
permeti treballar amb codis no lineals i estigui totalment integrada amb la llibreria per a codis lineals. Lobjectiu principal del projecte és
desenvolupar algunes noves funcions en aquesta llibreria per augmentar la seva funcionalitat.

Les funcions a implementar shan de desenvolupar seguint lestil i requeriments de la llibreria on seran incloses. A més, sha de seguir la
metodologia, realitzant test de proves i test dintegració amb la llibreria actual. El projecte es desenvoluparà dintre del Dept. dEnginyeria de
la Informació i de les Comunicacions i utilitzarà la infraestructura que disposa aquest departament. A lalumne se li proporcionarà les eines
necessàries (bibliografia, infraestructura bàsica i eines de desenvolupament) per poder completar el projecte dintre dun semestre.

Teoremes d’extensió.

Tutor: Mart́ın Prats

Prerrequisit: pels continguts a tractar, és important que l’alumne hagi cursat l’assignatura *que conté teoria de la mesura*.

L’objectiu del curs és estudiar operadors d’extensió, és a dir, formes d’estendre una funció definida en un cert domini a l’espai ambient de
manera que la norma resultant estigui controlada per la inicial. Els continguts seran: - Espais de Sobolev - Extensió per a dominis regulars
- Extensions per a dominis menys regulars (Lipschitz i uniformes) Evans, Lawrence C. ”Partial di?erential equations.” Graduate Studies in
Mathematics 19 (1998). Stein, Elias M. Singular integrals and differentiability properties of functions (PMS-30). Vol. 30. Princeton university
press, 1970

Jones, Peter W. ”Quasiconformal mappings and extendability of functions in Sobolev spaces.” Acta Mathematica 147.1 (1981): 71-88.

Anells de divisió: Més enllà dels quaternions.

Tutor: Ramon Antoine

Un anell de divisió és un anell no trivial D on tot element no nul té invers. És a dir, un cos llevat que no és necessàriament commutatiu. En
algun moment de la carrera és habitual que es parli dels Quaternions de Hamilton com a exemple de cos no commutatiu, però no es solen
donar més exemples. En aquest treball es proposa aprofundir en l’estudi dels anells de divisió i fer-ho a través d’un problema concret.



Un exemple podria ser l’estudi del segent problema d’Artin per anells de divisió i desenvolupar els exemples corresponents donats per P.M.
Cohn:

(Problema) Moltes de les coses que podem dir per a un cos són certes també per anells de divisió. Per exemple, podem definir espais vectorials
sobre un anell de divisió D, tenir una noció de independència lineal, de base i per tant de dimensió. Aix́ın, si k ⊂ D són anells de divisió,
tenim el que s’anomena una extensió i podem preguntar-nos sobre el grau (dimensió) d’aquesta extensió [D : k]. Ara bé, és el mateix si es
calcula la dimensió com a espai vectorial per l’esquerra kD que com a espai vectorial per la dreta Dk?

P.M. Cohn respon negativament aquest pregunta donant un exemple en què una les dimensions és finita i l’altre infinita. Més endavant
Schofield dona exemples en què les dues dimensions són valors finits i arbitraris (diferents de 1).

Localització en anells no commutatius.

Tutor: Ramon Antoine

La construcció del cos de fraccions d’un domini commutatiu és una de les eines bàsiques al curs d’Estructures Algebraiques. El procés és
senzill, s’afegeixen formalment inverses pels elements no nuls i tot funciona més i menys com un s’epera, és a dir, com al cas de Z ⊆ Q. Més
en general, una variant del mateix mètode ens permet invertir només certs conjunts d’elements i sense necessitat de fer-ho en un domini.

Aquests mètodes però no es poden traslladar directament al cas d’anells no commutatius, i en aquest camp sorgeixen diferents mètodes per
obtenir anells de fraccions, que depenen de l’enfoc que es dona al problema.

Es proposa com a treball, donar una visió general dels diferents mètodes de localització en anells commutatius, escpecialitzan-se si es vol en
els detalls d’algun dells.

Això pot incloure partir des del problema bàsic d’incloure monoides en semigrups (a través dels treballs de A.I Maltsev), el cas concret de la
localització d’Ore (el més similar al cas commutatiu), fins la localització universal de P.M. Cohn.

Aproximació de funcions holomorfes per funcions racionals i per polinomis.

Tutor: Julià Cuf́ı

El teorema clàssic de Runge assegura que tota funció holomorfa en un obert es pot aproximar per funcions racionals amb pols prefixats fora de
l’obert. Quan l’obert és simplement connex, l’aproximació es pot fer per polinomis. La demostraciassica d’aquest teorema es basa en el mètode
de translaciols però també se’n pot donar una demostració amb mètodes d’anàlisi funcional. També hi ha un resultat anàleg per a l’aproximació
de funcions harmòniques. El teorema de Runge té diverses aplicacions interessants dins de l’anàlisi complexa. Per a l’aproximació de funcions
holomorfes per polinomis sobre un compacte simplement connex hi ha un resultat molt més fort que el que hem comentat: el teorema de
Mergelyan.

Index topològic de punts singulars de una equació diferencial, i el Teorema de Poincaré–Hopf per superf́ıcies compactes. Tutor: Jaume
Llibre



Aquest teorema lliga una noció local com és el index topològic amb una noció global com és la caracteŕıstica d’Euler de la superf́ıcie. Aquests
resultats que relacionen nocions locals amb nocions globals son alguns dels resultats forts de la matemàtica.

Teoria de la integrabilitat de Darboux de les equacions diferencials polinomials. Tutor: Jaume Llibre

Aquestes equacions modelitzant molts problemes de la f́ısica, qúımica, economia, ... Conèixer si tenen o no una integral primera és important,
ja que les integrals primeres en equacions diferencials de dimensió dos permeten estudiar totes les òrbites d’aquest sistema, i en dimensió
superior a dos redueixen el problema en una dimensió.
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