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Dinàmica de sistemes no lineals  (6 crèdits = 4 T + 1 PP + 1 PL)    
 
Assignatura optativa dins la matèria “Complements de Física” 
 
 
Objectiu 
L’assignatura pretén introduir l’estudiant en el món dels sistemes no lineals 
i també, encara que de forma secundària, en el dels sistemes complexos, tan 
pel que fa a la fenomenologia com a les teories i models. Des del punt de 
vista formal, el curs es fonamentarà principalment en la teoria dels sistemes 
dinàmics. Les pràctiques de laboratori consistiran en simulacions 
numèriques i demostracions experimentals. 
 
Descriptor del programa 
Fenomenologia no lineal. Universalitat. Trencament de l’escala 
reduccionista. Necessitat de nous paradigmes i galeria de propostes. 
Elements bàsics de la teoria de sistemes dinàmics: tipus de solucions, 
estabilitat i bifurcacions. Caos: irregularitat i predicció limitada. 
Oscil·lacions complexes i oscil·ladors complexos. Comportament relatiu de 
les variables: formació d’estructures espacials i fenòmens de sincronització. 
Nocions sobre autòmats cel·lulars, xarxes neurals, fractals, caminadors 
aleatoris, criticitat autoorganitzada.  
 
 

1. Descripció de fenòmens no lineals. 
 

2. Evolució dinàmica en el món que ens envolta. 
 

3. Elements de la teoria qualitativa dels sistemes dinàmics. 
 

4. Comportament relatiu de les variables en sistemes espacialment 
distribuïts. 

 
5. Nocions sobre autòmats cel·lulars, xarxes neurals, fractals, 

caminadors aleatoris, criticitat autoorganitzada. 
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Avaluació 
Examen sobre els continguts del curs (5 punts), pràctiques de simulació i 
problemes (2 punts) i treball sobre algun tema a determinar (3 punts). 
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Gaspar Orriols (C3/-158) i Francesc Pi (C3/-154) 
 
 
 
 
 
 
Programa–Guia del curs 
 
1. Descripció de fenòmens no lineals 

• Fenomenologia no lineal en física: deformació de materials (elasticitat, 
polarització dielèctrica), sistemes mecànics (pèndol, sistema planetari), 
oscil·ladors (rellotge de pèndol, gronxador, circuits elèctrics, làsers), ones en 
medis no lineals (generació de segon harmònic, oscil·lació paramètrica, solitons, 
ones de xoc), sistemes complexos (fluids en turbulència, plasmes, sistema 
climàtic). 

• Exemples en altres dominis: evolució de poblacions en  ecosistemes, reaccions 
químiques oscil·lants, bioritmes, activitat neural, resposta auditiva, cicles 
econòmics. 

• Formació d’estructures espacials (convecció, reacció-difusió, creixement de 
dendrites, formes fractals, sistemes de relacions en xarxa, etc.). 

 



2. Evolució dinàmica en el món que ens envolta 
• Com és el món i què hi passa?. Concepte de sistema com a un conjunt de 

propietats característiques d’un tros de la realitat. Evolució temporal: variables i 
temps. 

• Interdependències entre variables: relacions deterministes de causa i efecte, 
anells de realimentació (positiva o negativa), competència, temps de propagació, 
i no linealitat. Conseqüència essencial de la no linealitat. 

• Definició de sistemes en el món real. Paràmetres, variables i graus de llibertat. 
Naturalesa del sistema. Sistemes “fixes” i sistemes evolutius. 

• Tipus de sistemes matemàtics: EDOs, EDPs, aplicacions, etc. 
• Fenòmens comuns en sistemes de diferent naturalesa. Universalitat. 
• Ruptura de l’escala reduccionista: emergència de fenòmens amb independència 

de les lleis de la natura que regulen els mecanismes subjacents.  
• Complexitat en el món real: ..., formació de l’univers, ...., origen de la vida i 

evolució biològica, formació d’estructures i productes socials, etc. És tot això 
conseqüència de fenòmens dinàmics?. Límits de la teoria dels sistemes dinàmics 
en la pretensió de descriure el món. 

• A la recerca de nous paradigmes científics: formalismes, models i teories. Lleis 
noves per descobrir?. Què té a veure tot això amb la física?. 

 
3. Elements de la teoria qualitativa dels sistemes dinàmics. 
 

Sistemes continus. Conceptes bàsics.  
• Espai de fases. Flux del camp vectorial. Diferenciació entre sistemes 

conservatius, hamiltonians i dissipatius. 
• Comportament asimptòtic de les trajectòries: varietats invariants i conjunts límit. 

Estabilitat de les solucions. 
• Espai de paràmetres i bifurcacions. Sistemes qualitativament equivalents o 

diferents. Espai dels sistemes dinàmics. 
 

Un exemple conservatiu: el pèndol sense fricció. 
• Tipus de solucions: punts d’equilibri, oscil·lacions periòdiques i rotacions. 

Règim lineal: oscil·lador harmònic. Règim no lineal: harmònics superiors i 
període depenent de l’amplitud. Connexió homoclínica dels equilibris sella. 

 
Punts d’equilibri o punts fixos. 
• Sistemes lineals: punts fixos i la seva classificació a partir dels autovalors. 

Subespais invariants d’un punt fix. Diferències entre sistemes hamiltonians i 
dissipatius. Punts hiperbòlics i no hiperbòlics. 

• Sistemes no lineals. Multiplicitat de solucions. Anàlisi d’estabilitat lineal de 
punts fixos: linealització del sistema al voltant d’un punt fix i autovalors de la 
matriu Jacobiana.  
Varietats invariants estable, inestable i central d’un punt fix. 
Enunciat d’alguns teoremes que relacionen propietats d’un punt fix del sistema 
no lineal amb el del sistema linealitzat. 

 
Exemples de sistemes i de fenòmens. 
• Alguns models matemàtics: Lorenz, Rössler, Chua, depredador-presa de Lotka-

Volterra, model canònic pel cas d’una funció no lineal escalar. 
• Observació de fenòmens amb la família de dispositius Boital. 



 
Nocions sobre la teoria de bifurcacions. 
• Enunciat del teorema de la varietat invariant central. Formes normals. 
• Aparició de punts fixos: bifurcació sella-node. Cicles d’histeresi i salts de 

commutació. Altres bifurcacions menys genèriques: en forquilla i transcrítica. 
• Generació d’auto-oscil·lacions: bifurcació de Hopf. Òrbites periòdiques i cicles 

límit. Tipus d’òrbites periòdiques. Per què són tan ubiqües les oscil·lacions a la 
natura?.  

 
Sistemes discrets (aplicacions iteratives) d’una variable. 
• Trajectòries, punts fixos i òrbites periòdiques. Estabilitat lineal dels punts fixos. 

Dues aplicacions famoses: la quadràtica i la logística.  
• Discretització de sistemes continus: secció i aplicació de Poincaré. Aplicacions 

de primer retorn. 
 

Bifurcacions d’òrbites periòdiques. 
• Bifurcacions de punts fixos d’aplicacions o, equivalentment, bifurcacions 

d’òrbites periòdiques de sistemes continus: sella-node cíclica, doblament de 
període i bifurcació tor o bifurcació de Hopf secundària.    

• Òrbites quasiperiòdiques i tors invariants. Ressonàncies i fragilitat dels tors en 
els sistemes dissipatius. Rellevància dels tors en els sistemes hamiltonians. 

• Bifurcacions globals homoclíniques. Cas de la sella focus i teorema de 
Shilnikov. Relacions entre bifurcacions: bifurcacions de codimensió dos.   

 
Caracterització de comportaments dinàmics (en particular, del caos). 
• Anàlisi de transitoris. Espectre de Fourier. Estabilitat i exponents de Lyapunov. 

Reconstrucció d’atractors (embedding). 
• Aparició de caos determinista. Sensibilitat a les condicions inicials. Estructura 

d’un atractor caòtic. Dimensió fractal. Implicacions del caos. Hi ha caos 
determinista en el món real?.  

• Possibles aplicacions del caos: estabilització de moviments irregulars i 
comunicacions segures.  

 
Oscil·lacions complexes i complexitat dinàmica. 
• Generació d’oscil·lacions complexes per combinació de modes d’oscil·lació. 

Dos tipus de combinació: la quasiperiòdica i la mescla no lineal. Escenari de 
Landau per intentar explicar (sense aconseguir-ho) l’origen de la turbulència. 
Conjectura sobre les possibilitats oscil·latòries dels sistemes dinàmics. 

• Consideracions sobre l’activitat dinàmica en dos tipus de sistemes reals: fluids 
en moviment turbulent i cervells fent la seva feina. 

 
4. Comportament relatiu de les variables en sistemes espacialment distribuïts. 

• Sistemes espacialment distribuïts: sistemes acoblats o discrets i sistemes 
uniformes o continus. Fenòmens de sincronització. 

• Formació d’estructures espacials estacionàries. Exemples (Bénard, remolins) i 
relació amb les bifurcacions de punts fixos. 

• Ones de propagació i altres efectes espaciotemporals. 
 
5. Nocions sobre autòmats cel·lulars, xarxes neurals, fractals, caminadors 

aleatoris, criticitat auto-organitzada. 


