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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura 
Nom de l’assignatura: Mètodes Estocàstics de Simulació 
Codi: 10094 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: primer, segon 
Semestre: 1 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 

 
Professorat 

Professor/a responsable 
Nom: Raúl Toral Garcés   Contacte: raul@ifisc.uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Pere Colet Rafecas   Contacte: pere@ifisc.uib.es 

 
Prerrequisitos: llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 
Integració Montecarlo. Mètodes de reducció de variància. Generació de variables aleatòries. Cadenes de 
Markov. Mètodes dinàmics: Metròpolis i bany tèrmic. Aplicacions: canvis de fase, reaccions químiques, 
dinàmica de poblacions, nanotransport. Optimització estocàstica. Equacions diferencials estocàstiques. 
Dinàmica molecular. Mètodes híbrids. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Aprenentatge de fonaments de la integració Montecarlo. 
2. Coneixement dels generadors de números aleatoris. 
3. Modelització de processos amb components aleatoris. 
4. Anàlisi crítica i selecció del millor algoritme numèric per a la simulació d’un model. 
5. Plantejament i resolució pràctica de problemes d’optimització. 

Genèrics: 
6. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
7. Aplicar coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
8. Aplicació de tecnologies informàtiques.  
9. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal d’investigació. 
10. Iniciació a la investigació pròpia del camp. 

 
Continguts 
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Conceptes de probabilitat: variables aleatòries. Successions de variables aleatòries. Llei dels grans 
números. Probabilitat condicionada. 

- Introducció als mètodes Montecarlo d’integració: Mètode d’encerts i errors. Mètodes de mostratge. 
Tècniques de reducció de la variància. Estimadors esbiaixats i no esbiaixats. 

- Generació de números aleatoris uniformes en (0,1). Números aleatoris i pseudoaleatoris. Generadors 
de congruències. Generadors Shift-back-register. Verificació dels números aleatoris. 

- Números aleatoris amb altres funcions de densitat de probabilitat: canvi i composició de variables. 
Distribució gaussiana. Inversió numèrica. Mètodes de rebuig. 

- Mètodes dinàmics: introducció. Successions de Markov. Probabilitat estacionària de sistemes 
dinàmics. Algoritme de metròpolis. Bany tèrmic. Errors estadístics. Termalització. 

- Mètodes d’acceleració: Algoritmes de clusters i tècniques d’extrapolació. 
- Dinàmica molecular. Integració numèrica de les equacions del moviment. Reversibilitat temporal i 

propietats principals dels algoritmes simplèctics. 
- Introducció a les equacions diferencials estocàstiques. Equació de Langevin. Propietats matemàtiques 

del soroll blanc gaussià. Dinàmica determinista davant dinàmica estocàstica. Resolució numèrica: 
mètode de Heun i mètodes de Runge-Kutta. Soroll de color. Mètode Montecarlo híbrid i acceleració 
gaussiana. 

- Aplicacions segons els interessos dels alumnes en els camps de canvis de fase (equilibri, cinètica, 
càlcul de diagrames de fase), interacció radiació-matèria, reaccions químiques (mètode de Gillespie), 
transport cel·lular, comportament neuronal, propagació d’epidèmies, teoria de jocs i altres problemes en 
economia i sociologia. 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2, 3, 4, 5 Classe presencial Mitjana 18 
3, 4, 5, 6, 7 Classe pràctica Mitjana 6 
7, 9 Tutoria Petita 2 
9, 10 
 

Presentació 
Treball en grup 

Mitjana 2 

10 Seminari Mitjana 2 
1, 2, 3, 4, 5 Estudi teòric  50 
3, 4, 5, 6, 7 Estudi pràctic  15 
7, 9 Treball teòric  15 
8,9 Treball pràctic  10 

 
En aquesta assignatura, el 10% de les activitats presencials es faran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès i participació que demostra l’alumne al llarg del curs. 

Instruments d’avaluació: 
1. Presentació per part de l’alumne d’algun treball seleccionat (a partir, per exemple, del material 

donat en el curs; reproducció d’alguns resultats de treballs científics publicats). Suggeriment de 
l’alumne de problemes d’interès en el seu camp específic. 

2. Avaluació continuada partint de la participació en les classes pràctiques, eficiència i claredat en 
la programació dels algoritmes, exposició de treball en grup, etc. 

Criteris de qualificació: 
1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments teòrics i programes seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició de treballs, resolució de problemes en les classes pràctiques. 
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