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OBJECTIUS

En aquesta assignatura mostrarem els models clàssics que s’utilitzen per descriure pro-
blemes en què una o dues quantitats evolucionen amb el temps. En particular, conside-
rarem models relacionats amb la dinàmica de poblacions o la difusió de contaminants.
L’objectiu de l’assignatura és comprendre els models més senzills i saber-ne treure con-
clusions, aix́ı com també fer-ne la interpretació en problemes concrets. Introduirem les
tècniques matemàtiques necessàries per tal de poder fer prediccions del comportament
de les solucions d’aquests models.

AVALUACIÓ

Durant el curs, farem algunes proves d’avaluació. Són aquestes.

• 1 Examen Parcial . Es tracta d’una prova individual i sense apunts, en horari
de classe, sobre tot el material que s’hagi fet a classe fins al moment, tant de teoria
com de problemes. La nota d’aquest examen és un número P ∈ [0, 1].

• 2 Entregues . Es tracta de dos problemes que caldrà entregar, i que els estudiants
hauran de treballar a casa. Seran problemes elaborats, la resolució dels quals haurà
de ser precisa i detallada. N’hi haurà dues en tot el curs, i caldrà entregar-les dins
dels terminis. Entregar-la una hora tard és igual que no entregar-la. Les notes
d’aquestes entregues són números E1, E2 ∈ [0, 1].

• 1 Examen Final . Es tracta d’una prova individual i sense apunts, sobre tot el
material del curs, tant de teoria com de problemes. La nota de l’examen final és
un número F ∈ [0, 10].

Cada estudiant optarà per una de les següents modalitats d’avaluació:

• NOTA ÚNICA. La nota del curs N és igual a la nota de l’examen final:

N = F.

En aquest cas no cal presentar-se a l’examen parcial ni tampoc fer les entregues.

• AVALUACIÓ CONTÍNUA. La nota del curs és igual a la següent:

N = max{F, F + (1− 0, 1 · F )(E1 + E2) + P}.

En aquest cas és obligatori fer el parcial, i també ho és realitzar les dues entre-
gues. Un estudiant que no faci alguna d’aquestes coses automàticament passa a la
modalitat de NOTA ÚNICA.
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L’assignatura queda aprovada si i només si N ≥ 5.
En cas que un estudiant obtingui N > 10 a l’avaluació li constarà N = 10.

DATES IMPORTANTS

Primera Entrega: 12/04/2013.
Examen Parcial: 17/04/2013.
Segona Entrega: 14/05/2013.

CONTINGUTS

0 INTRODUCCIÓ

0.1 Models de dinàmica de poblacions. Tipus de Models.

0.2 Exemple d’estudi concret: model de Malthus discret i continu.

I MODELS DISCRETS PER A UNA POBLACIÓ.

I.1 Context general. Successions recurrents i equacions en diferències. Punts
d’equilibri. Punts atractors i repulsors, monòtons i oscil.lants. Estabilitat.

I.2 Model de Malthus amb inmigració. Model de Verhulst. Altres models per a
una població.

I.3 Models per a una població amb memòria. Model de Fibonacci. Equacions en
diferències de segon ordre.

I.4 Resolució d’equacions en diferències de segon ordre, lineals i a coeficients
constants. Equacions no homogènies. Equacions d’ordre superior. Estabili-
tat.

I.5 Resolució d’equacions en diferències de segon ordre, no lineals. Estabilitat.
Teorema de Hartman.

II MODELS DISCRETS PER A DUES POBLACIONS.

II.1 Repàs d’àlgebra lineal: matrius, valors i vectors propis, diagonalització.

II.2 Models d’evolució lineal en diverses variables. Resolució de sistemes lineals
no homogenis d’equacions en diferències. Estabilitat.

II.3 Poblacions estructurades per grups d’edat. Model de Leslie.

II.4 Jocs de suma zero.

II.5 Models no lineals. Estabilitat.

III MODELS CONTINUS PER A UNA POBLACIÓ.

III.1 Equacions diferencials de primer ordre. Resolució. Variables separables. Can-
vis de variable. Equacions exactes i factors integrants. Equacions lineals i
variació de constants.
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III.2 Lleis cont́ınues de Malthus i Verhulst. Altres models continus.

III.3 Retrat de fase d’una equació autònoma. Punts d’equilibri. Estabilitat.

III.4 Problemes d’aplicació. Desintegració radioactiva, temperatura, dissolucions
i buidatge de dipòsits.

IV MODELS CONTINUS PER A DUES POBLACIONS.

IV.1 Sistemes d’equacions diferencials lineals de primer odre. Retrats de fase.
Centres, focus, selles i nodes.

IV.2 Integrals primeres i sistemes integrables. El model de Lotka-Volterra.

IV.3 Sistemes no integrables. Punts cŕıtics. Isoclines.

IV.4 Teoria qualitativa. Teorema de Hartman. Classificació dels punts cŕıtics.
Teorema de Poincaré-Bendixon.

IV.5 Models ecològics amb competència. Models de Kolmogorov i Gauss.

METODOLOGIA

Hi ha 2 hores setmanals de classe teòrica, més una hora setmanal de problemes. Tot i
que no és obligatòria, śı que és molt recomanable l’assistència a totes les classes.
A les classes de teoria explicarem els continguts, normalment a través d’exemples i esque-
mes. A les classes de problemes, resoldrem els exercicis d’unes llistes que els estudiants
podran aconseguir al campus virtual.
Al començament del curs, i per tal d’avançar material, no hi haurà classes de problemes.
Les classes de problemes que es perdin les recuperarem just abans dels exàmens.

PREREQUISITS

Càlcul d’una i dues variables. Càlcul matricial més elemental.
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PROFESSORAT

Albert Clop
albertcp@mat.uab.cat

Despatx C1/206
Departament de Matemàtiques
Facultat de Ciències
Campus de Bellaterra (U.A.B.)

Tf. 93 581 45 41

Horari de consulta. Podeu venir en qualsevol moment. Si m’aviseu amb anterioritat,
millor.
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