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1 Descripció de l’assignatura

En aquesta assignatura es mostraran els models clàssics que s’usen per a descriure
problemes com són els relacionats amb la dinàmica de poblacions o la difusió de
contaminants. L’objectiu de l’asignatura és estudiar models senzills que permetin
entendre alguns problemes concrets i introduir les tècniques necessàries per a fer
prediccions del comportament de les solucions dels models.

2 Programa

A. Els models matemàtics. Models discrets i equacions diferencials.

B. MODELS DISCRETS

1. Models unidimensionals. Punts d’equilibri. Estabilitat. Iteració gràfica. Can-
vis d’escala. Comportament asimptòtic. Exemples: Els models de Malthus i
Verhulst.

2. Models lineals amb diverses variables. Punts d’equilibri i la seva estabilitat.

C. MODELS CONTINUS

1. Equacions diferencials autònomes de primer ordre. Punts d’equilibri. Esta-
bilitat. Aplicacions: Equació loǵıstica, desintegració radiactiva, temperatura,
dissolucions, cinètica qúımica i buidatge de dipòsits.

2. Sistemes d’equacions diferencials autònomes de primer ordre. El camp vecto-
rial. El retrat de fase. Exemples: Models d’interacció entre espècies, balanços
de matèria i reaccions qúımiques.

3. Els sistemes lineals autònoms de dues equacions. Centres, focus, selles i nodes.

4. Sistemes integrables. Exemples: El model de Lotka-Volterra i el model SIR
d’epidemiologia.

5. Sistemes no integrables. Retrat de fase local. Òrbites periòdiques. Models
ecològics amb competència i models de reaccions qúımiques.

3 Organització de la docència

Farem dues hores de teoria, una de problemes i una de pràctiques a la setmana. A
les classes de teoŕıa el professor explicarà la matèria. Les classes de problemes seran
per discutir problemes que els alumnes prèviament hauran treballat a casa. Les
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classes pràctiques es faran a l’aula d’informàtica. Es resoldran problemes amb l’ajut
del manipulador algebraic Maple. Durant el curs els alumnes hauran de lliurar per
escrit els resultats de quatre pràctiques.

L’assignació de grups/aules/horaris és la següent:

Classes de Teoŕıa

• Grup 1: Dimecres i dijous de 10 a 11, a l’aula C3/011.

• Grup 2: Dimecres i dijous de 11 a 12, a l’aula C3/019.

Classes de Problemes

• Grup 1: Dimarts de 10 a 11, a l’aula C3/011.

• Grup 2: Dimarts de 11 a 12, a l’aula C3/019.

Classes de Pràctiques

• Grup 1: Dilluns de 10 a 11, a l’aula PC1-B.

• Grup 2: Dilluns de 11 a 12, a l’aula PC1-B.

Les classes pràctiques es faran tots els dilluns excepte 18-02, 07-04, 28-04, 19-05.
Aquests dies es farà classe a l’aula de teoŕıa.

4 Professorat

Àngel Calsina (C1/116). Teoria Grup 2. Pràctiques Grups 1 i 2.
Tutoria: Dilluns de 16 a 18. acalsina@mat.uab.cat

Anna Cima (C1/350). Teoria Grup 1. Pràctiques Grups 1 i 2.
Tutoria: Dilluns de 13:30 a 15:30. cima@mat.uab.cat

Regina Mart́ınez (C1/-158). Problemes Grups 1 i 2.
Tutoria: Dimecres i dijous 11-12.. reginamb@mat.uab.cat

5 Web i informació addicional

Al campus virtual (http://cv.uab.es/) trobareu tota la informació referent a l’asigna-
tura. Aix́ı com els exàmens, i les solucions, dels cursos anteriors i alguns problemes
resolts. Aquest serà el mitjà que, preferentment, farem servir per a comunicar-vos
totes les not́ıcies i incidències de l’assignatura.
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7 Avaluació

L’avaluació de l’assignatura constarà d’un examen a final de curs que representarà
un 50 per cent, d’un examen de pràctiques (que es realitzarà el mateix dia que
l’examen teòric) que representarà un 40 per cent i el 10 per cent restant serà el
resultat d’avaluar les quatre pràctiques que haureu lliurat al llarg del semestre.
L’assistència a les classes pràctiques és obligatòria i no s’avaluaran les pràctiques
que lliureu si no heu assistit a la corresponent sessió a l’aula d’informàtica. D’altra
banda a mig semestre farem una prova escrita que comptarà sobre 1 i la qualificació
corresponent es sumarà a la qualificació obtinguda.

8 Temps de dedicació

Aquest assignatura té 6 crèdits. Aplicant la normativa Bolonya, cada crèdit es
correspon amb 25 hores de dedicació de l’alumne. A banda de les hores destinades
a la preparació d’exàmens, la dedicació és de 10 hores a la setmana. Com 4 d’elles
són presencials això vol dir que les altres 6 les heu de destinar a la preparació de
problemes i de pràctiques.
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