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EEll  ccuurrssoo  ddee  aannáálliissiiss  mmaatteemmááttiiccoo  IIVV  eess  eenn  rreeaalliiddaadd  uunn  ccuurrssoo  ssoobbrree  ""TTóóppiiccooss  ddee  AAnnáálliissiiss  MMaatteemmááttiiccoo""..  LLaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  
ccoonntteenniiddooss  ccuurrrriiccuullaarreess  ee  iinnssttrruummeennttaalleess  ddeell  ccuurrssoo  ((ssiieennddoo  ééssttaa  uunnaa  mmaatteerriiaa  ddeell  ooccttaavvoo  yy  úúllttiimmoo  sseemmeessttrree  ccoonn  ccaarráácctteerr  ooppttaattiivvoo))  
eessttáá  ssuujjeettaa  aa  llooss  iinntteerreesseess  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  qquuee  lloo  ssoolliicciittaann  aassíí  ccoommoo  aa  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeell  ccuueerrppoo  ddoocceennttee  ddee  
llaa  AAccaaddeemmiiaa  ddee  AAnnáálliissiiss..  NNoorrmmaallmmeennttee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  ddooss  ooppcciioonneess  ggeenneerraalleess  ccoonntteemmppllaaddaass  pprroo  llaa  pprrooppiiaa  aaccaaddeemmiiaa..  LLaa  pprriimmeerraa  
""UUnnaa  iinnttrroodduucccciióónn  aall  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall""  yy  llaa  sseegguunnddaa  uunn  ccuurrssoo  ddee  ""CCáállccuulloo  eenn  eessppaacciiooss  ddee  BBaannaacchh""..  
  
CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llaa  pprriimmeerraa  ooppcciióónn,,  eell  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall  eess  uunnaa  iimmppoorrttaannttee  rraammaa  ddeell  aannáálliissiiss  mmaatteemmááttiiccoo  qquuee  ccoommoo  ttaall  nnoo  ppuueeddee  sseerr  
aattrriibbuuííddaa  aa  uunn  ssóólloo  iinnddiivviidduuoo..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ppooddrrííaa  ddeecciirrssee  qquuee  ssee  iinniicciióó  ooffiicciiaallmmeennttee  ccoonn  llaa  aappaarriicciióónn  eenn  11993322  ddee  uunn  ccéélleebbrree  
ttrraattaaddoo  ""LLaa  TTeeoorrííaa  ddee  llaass  OOppeerraacciioonneess""  ddeell  mmaatteemmááttiiccoo  ppoollaaccoo  SStteeffaann  ((ccoonnttiinnuuaa))  
  
  
  

OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  
  
  
((OOppcciióónn  11))  FFaammiilliiaarriizzaarr  yy  ddoottaarr  aall  eessttuuddiiaannttee  ccoonn  llaass  ttééccnniiccaass  ddeell  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall  eenn  uunn  ccoonntteexxttoo  pprrooppiicciioo  aa  llaass  mmiissmmaass,,  
aapplliiccaannddoo  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  ccoonn  éénnffaassiiss  eenn  aannáálliissiiss  mmaatteemmááttiiccoo,,  eenn  eell  eessttuuddiiaannttee  
((OOppcciióónn  22))  GGeenneerraalliizzaarr  eell  ccuurrssoo  cclláássiiccoo  ddee  ccáállccuulloo  ((ddee  ffuunncc..  ddee  vvaarriiaass  vvaarriiaabblleess))  aa  eessppaacciiooss  ddee  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa,,  qquuee  aaddeemmááss  
ppeerrmmiittee  aall  eessttuuddiiaannttee  rreeaaffiirrmmaarr  yy  mmááss  aaúúnn  pprrooffuunnddiizzaarr,,  ddeessddee  uunnaa  mmeejjoorr  ppeerrssppeeccttiivvaa,,  eell  ccuurrssoo  cclláássiiccoo..  
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BBaannaacchh..  LLaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llaa  tteeoorrííaa  ddee  llaass  ooppeerraacciioonneess,,  ttaammbbiiéénn  llllaammaaddaa  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall,,  ffuuéé  eennoorrmmee  ee  iinnmmeeddiiaattaa..  YY  ccoonn  jjuussttaa  
rraazzóónn,,  bbaassttee  ddeecciirr  qquuee  eell  ccáállccuulloo  ddee  vvaarriiaacciioonneess  yy  llaass  eeccuuaacciioonneess  iinntteeggrraalleess  rreessuullttaarroonn  sseerr  ssóólloo  ccaassooss  ppaarrttiiccuullaarreess  ddee  llaa  
mmeenncciioonnaaddaa  tteeoorrííaa..  EEssooss  ddooss  tteemmaass  ttiieenneenn  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  ffííssiiccaa  ee  iinnggeenniieerrííaa..  AAcceerrccaa  ddeell  pprriimmeerroo  ppooddeemmooss  mmeenncciioonnaarr  uunn  
pprriinncciippiioo  vvaarriiaacciioonnaall  mmuuyy  ssooccoorrrriiddoo  eenn  ffííssiiccaa::  eell  pprriinncciippiioo  ddee  mmíínniimmaa  aacccciióónn  qquuee  ttííppiiccaammeennttee  ssee  ttrraadduuccee  eenn  eell  cclláássiiccoo  pprroobblleemmaa  
vvaarriiaacciioonnaall  ddee  mmiinniimmiizzaarr  uunnaa  iinntteeggrraall  qquuee  eessttáá  eenn  ffuunncciióónn  ddee  uunnaa  ttrraayyeeccttoorriiaa..  EEssttoo  eess,,  llaa  nnaattuurraalleezzaa  oobbrraa  eeccoonnóómmiiccaammeennttee::  eelliiggee  
llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  mmíínniimmaa  ""aacccciióónn""  ((pp..  eejj..  llaa  lluuzz  rreeccoorrrree  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  eenn  qquuee  eell  ttiieemmppoo  eess  mmíínniimmoo..  DDee  aaqquuíí  ppuueeddeenn  ddeedduucciirrssee  llaass  
ssiimmpplleess  lleeyyeess  ddee  rreefflleexxiióónn  yy  ddee  rreeffrraacccciióónn  eenn  ccrriissttaalleess  oo  eenn  oottrrooss  mmeeddiiooss))..  LLaass  ttééccnniiccaass  ddeell  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall  qquuee  ssoonn  
ssuuiiggéénneerriiss  ttuuvviieerroonn  pprroonnttoo  ggrraann  rreeppeerrccuussiióónn..  LLaa  oobbrraa  ddee  BBaannaacchh  iinnfflluuyyóó  ffuueerrtteemmeennttee  eenn  llaa  ddeell  mmaatteemmááttiiccoo  ssoovviiééttiiccoo  SSoobboolleevv  eenn  eell  
ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaass  eeccuuaacciioonneess  ddiiffeerreenncciiaalleess  ppaarrcciiaalleess  ccuuyyaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  IInnggeenniieerrííaa  yy  eenn  FFííssiiccaa  hhuueellggaa  rreessaallttaarr..  PPaarraa  
eejjeemmpplliiffiiccaarr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  pprrooppiiaass  ddeell  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall,,  nnooss  ppeerrmmiittiirreemmooss  ppaarraaffrraasseeaarr  rreessuummiiddaammeennttee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  qquuee  
hhaaccee  WWiillaannsskkyy  ((""FFuunnccttiioonnaall  AAnnáálliissiiss""  BBllaaiissddeellll  PPuubb..  CCoo..,,  11996644))::  ""UUnnaa  ttrraaddiicciióónn  cclláássiiccaa  eenn  mmaatteemmááttiiccaass  eess  llaa  ddee  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  
oobbjjeettooss  iinnddiivviidduuaalleess..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  qquuee  ttooddaa  ffuunncciióónn  ddiiffeerreenncciiaabbllee  eess  ccoonnttiinnuuaa......  EEnn  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall  ssee  ttrraattaa  ccoonn  ccllaasseess  ddee  
oobbjjeettooss;;  llaass  ccllaasseess  ssoonn  llllaammaaddooss  eessppaacciiooss  yy  uussuuaallmmeennttee  ssoonn  pprroovviissttooss  ddee  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  eessttrruuccttuurraa......  TTeeoorreemmaass  ddeell  ttiippoo  ""TTooddaa  ccoossaa  
ccoonn  llaa  pprrooppiieeddaadd  BB  ttaammbbiiéénn  ttiieennee  llaa  pprrooppiieeddaadd  AA"",,  ssoonn  ddeemmoossttrraaddooss  ccoonnssiiddeerraannddoo  aall  ssuubbccoonnjjuunnttoo    
AA  CCAAPP  BB  
  ddee  BB  yy  mmoossttrraannddoo  qquuee  eessttee  ssuubbccoonnjjuunnttoo  ttiieennee  cciieerrttaa  pprrooppiieeddaadd  qquuee  eess  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  hhaacceerrlloo  ooccuuppaarr  aa  ttooddoo  BB  ((eessttaammooss  ddeennoottaannddoo  
ccoonn  BB  aall  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaass  ccoossaass  ccoonn  llaa  pprrooppiieeddaadd  BB..  uunn  eejjeemmpplloo  eess  eell  CCoorroollaarriioo......,,  eell  ccuuaall  eessttaabblleeccee  qquuee  ssii    
AA  CCAAPP  BB  
  eess  ddee  llaa  sseegguunnddaa  ccaatteeggoorrííaa  eenn  BB,,  eess  ttooddoo  BB......  UUnnaa  ttééccnniiccaa  ssiimmiillaarr  ddaa  rreessuullttaaddooss  ddeell  ttiippoo::  eexxiissttee  aall  mmeennooss  uunn  oobbjjeettoo  ccoonn  llaa  
pprrooppiieeddaadd  AA  qquuee  nnoo  ppoosseeee  aa  pprrooppiieeddaadd  BB,,  aall  pprroobbaarr  qquuee    
AA  CCAAPP  BB  
  nnoo  ppuueeddee  sseerr  ttooddoo  AA""..  
  
EEnn  rreessuummeenn  ppuueeddee  ddeecciirrssee  qquuee  eell  aannáálliissiiss  ffuunncciioonnaall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  ttééccnniiccaass  pprrooppiiaass,,  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  ppooddeerroossaa  hheerrrraammiieennttaa  ttaannttoo  
tteeóórriiccaa  ccoommoo  aapplliiccaaddaa  ccoonn  ggrraann  iinnfflluueenncciiaa  eenn  mmuucchhaass  ddee  llaass  rraammaass  ddee  llaass  mmaatteemmááttiiccaass  yy  eenn  ssuuss  aapplliiccaacciioonneess  aa  llaa  ffííssiiccaa  ee  
iinnggeenniieerrííaa..  EEssttoo  ppeerrmmiittee  sseeggúúnn  llaass  iinncclliinnaacciioonneess  oo  nneecceessiiddaaddeess  hhaacceerr  ddeell  ccuurrssoo  iinnttrroodduuccttoorriioo  uunn  ccuurrssoo  ccoonn  eennffooqquuee  tteeóórriiccoo  oo  ccoonn  
mmiirraass  aa  aapplliiccaacciioonneess..  LLoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  eess  ddeessttaaccaarr  ssuuss  ttééccnniiccaass  qquuee  rreessuullttaarráánn  nnoovveeddoossaass  aall  aalluummnnoo  ee  iinnfflluuiirráánn  
iimmppoorrttaanntteemmeennttee  eenn  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  mmaatteemmááttiiccaa  ccoonn  éénnffaassiiss  eenn  aannáálliissiiss  mmaatteemmááttiiccoo..  
  
CCoonn  rreessppeeccttooaa  llaa  sseegguunnddaa  ooppcciióónn,,  uunn  ccuurrssoo  ddee  ccáállccuulloo  eenn  eessppaacciiooss  ddee  BBaannaacchh,,  llaa  iiddeeaa  eess  eexxtteennddeerr  llooss  ccoonncceeppttooss  yy  rreessuullttaaddooss  
cclláássiiccooss  ddeell  ccáállccuulloo  ddiiffeerreenncciiaall  ppaarraa  ffuunncciioonneess  ddee  vvaarriiaass  vvaarriiaabblleess  ((ddiimmeennssiióónn  ffiinniittaa))  aa  llooss  eessppaaccooss  ddee  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa..  EEss  
eenn  eeffeeccttoo,,  ppoossiibbllee  ttrraadduucciirr  uunnaa  sseerriiee  ddee  tteeoorreemmaass  cclláássiiccooss  aa  eessttooss  eessppaacciiooss  ddee  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa,,  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  llaa  rreeggllaa  ddee  
llaa  ccaaddeennaa  ((llaa  rreeggllaa  ppaarraa  ddeerriivvaarr  uunnaa  ccoommppoossiicciióónn  ddee  ffuunniioonneess))..  AAqquuíí  ccoommoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  ddiimmeennssiióónn  ffiinniittaa,,  ééssttaa  ooccuuppaa  uunn  ssiittiioo  
pprriivviilleeggiiaaddoo  aall  ppeerrmmiittiirr  ""ddeessmmeennuuzzaarr""  uunnaa  eexxpprreessiióónn  ccoommpplliiccaaddaa  eenn  eexxpprreessiioonneess  ssiimmpplleess,,  ffáácciilleess  ddee  ddeerriivvaarr;;  aauunnqquuee  qquuiizzáá  ssuu  
iimmppoorrttaanncciiaa  sseeaa  mmááss  mmaanniiffiieessttaa  eenn  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa,,  lloo  qquuee  ppeerrmmiittee  aapprreecciiaarr  mmááss  ssuu  ppaappeell..  LLaa  ddeerriivvaaddaa  qquuee  ssee  eessttuuddiiaa  eess  llaa  
llllaammaaddaa  ddeerriivvaaddaa  ddee  FFrreecchheett  qquuee  eess  ttrraadduucciiddaa  ccaassii  ssiinn  ccaammbbiioo  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ddee  ddiimmeennssiióónn  ffiinniittaa  yy  ccuummppllee  iiddéénnttiiccooss  pprrooppóóssiittooss::  
aall  oobbsseerrvvaarr  mmuuyy  ddee  cceerrccaa  ((llooccaallmmeennttee))  aa  uunnaa  ffuunncciióónn  
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ddiiffeerreenncciiaabbllee  ccoonnsseegguuiimmooss  uunn  ccoommppoorrttaammiieennttoo  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  lliinneeaall,,  ssiieennddoo  eessttee  úúllttiimmoo  mmááss  mmaanneejjaabbllee..  OOttrrooss  tteeoorreemmaass  cclláássiiccooss  eenn  
ddiimmeennssiióónn  ffiinniittaa  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa  tteeóórriiccaa  yy  pprrááccttiiccaa,,  ccoommoo  llooss  tteeoorreemmaass  ddee  ffuunncciióónn  iinnvveerrssaa  yy  ddee  llaa  ffuunncciióónn  iimmppllíícciittaa  ssoonn  
eexxtteennddiibblleess  oo  ggeenneerraalliizzaabblleess  aa  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eessttee  ccuurrssoo  nnoo  ssóólloo  ssee  ccoonnssiigguuee  ggeenneerraalliizzaarr,,  ssiinnoo  qquuee  
rreepprreesseennttaa  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  pprrooffuunnddiizzaarr  oo  rreeaaffiirrmmaarr  eell  cclláássiiccoo  ccuurrssoo  eenn  ddiimmeennssiióónn  ffiinniittaa..  LLaass  ffoorrmmuullaacciioonneess  nneecceessaarriiaammeennttee  
""eemmppaaqquueettaaddaass""  eenn  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa  rreepprreesseennttaann  uunnaa  eeccoonnoommííaa  ddee  ppeennssaammiieennttoo  qquuee  ffaacciilliittaa  uunnaa  mmeejjoorr  ccoommpprreennssiióónn  aall  ppeerrmmiittiirr  uunnaa  
vviissiióónn  ddee  ccoonnjjuunnttoo  yy  ddeejjaarr  mmááss  mmaanniiffiieessttoo  llooss  ppuunnttooss  ""ccllaavvee""..  PPoorr  cciittaarr  uunn  eejjeemmpplloo,,  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddeell  TTeeoorreemmaa  ddee  llaa  FFuunncciióónn  
IImmppllíícciittaa  eenn  eessttee  ccuurrssoo  ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  ssii  llaa  ffuunncciióónn  ffuueessee  ddee  ddooss  vvaarriiaabblleess  ((ii..ee..  ccoommoo  eenn  ddiimmeennssiióónn  22))..  PPoorr  ssuuppuueessttoo  qquuee  eenn  eell  
ccaassoo  ddee  ddiimmeennssiióónn  iinnffiinniittaa  ccaaddaa  vvaarriiaabbllee  ccoorrrreessppoonnddee  ppoossiibblleemmeennttee  aa  uunnaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  vvaarriiaabblleess  rreeaalleess,,  ppeerroo  eessttee  aaggrruuppaammiieennttoo  
ppeerrmmiittee  ccllaarriiffiiccaarr  ddoonnddee  eessttáá  ppuueessttoo  eell  éénnffaassiiss..  PPooddrrííaa  ddeecciirrssee,,  ttooddaa  pprrooppoorrcciióónn  gguuaarrddaaddaa,,  qquuee  gguuaarrddaa  sseemmeejjaannzzaa  ccoonn  eell  ppooddeerroossoo  
rreeccuurrssoo  eenn  ffííssiiccaa  ddee  llaass  ccoooorrddeennaaddaass  ggeenneerraalliizzaaddaass..  EEnn  rreessuummeenn,,  aaddeemmááss  ddee  ccoonnssttiittuuiirr  uunnaa  ggeenneerraalliizzaacciióónn  ddeell  ccáállccuulloo  ddiiffeerreenncciiaall  
cclláássiiccoo,,  ccuuyyaa  iimmppoorrttaanncciiaa  nnoo  rreeqquuiieerree  iinnttrroodduucccciióónn,,  eell  ccuurrssoo  ddee  ccáállccuulloo  eenn  eessppaacciiooss  ddee  BBaannaacchh  rreepprreesseennttaa  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  
rreeppaassaarr  yy  mmeejjoorr  aaúúnn  pprrooffuunnddiizzaarr  ddeessddee  uunnaa  mmeejjoorr  ppeerrssppeeccttiivvaa  eell  ccuurrssoo  cclláássiiccoo  mmiissmmoo..  
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