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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Sistemes Dinàmics no Lineals i Complexitat Espaciotemporal 
Codi: 10103 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
Semestre: 1r 
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: Colet, Pere   Contacte: pere@ifisc.uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Mirasso, Claudio   Contacte: claudio@ifisc.uib.es 
Nom: Hernández, Emili   Contacte: emilio@ifisc.uib.es 
Nom: Piro, Oreste   Contacte: piro@ifisc.uib.es 
 

Prerequisits:  
Llicenciat/enginyer o graduat en una carrera de ciències. 

 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 

Caos; complexitat espai temporal; excitabilitat; dinàmica de làsers; sincronització. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini del llenguatge bàsic propi dels sistemes dinàmics. 
2. Estudi de sistemes discrets unidimensionals i introducció de les nocions d’universalitat i 

dimensió fractal. 
3. Estudi de sistemes dissipatius. Aparició d’atractors estranys i anàlisi de les rutes al caos, la seva 

mesura i complexitat. 
4. Introducció a l’estudi de mitjans excitables. 
5. Aplicació a la dinàmica de làsers. 
6. Aparició d’estructures espai temporals en sistemes dinàmics. Exemples. 
7. Desenvolupament de pràctiques demostratives al laboratori. 

 
Genèrics: 

8. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
9. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
10. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
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11. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
12. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de 

recerca. 
Continguts 

- Aplicacions discretes unidimensionals: universalitat, dimensió fractal. 
- Sistemes diferencials dissipatius: atractors estranys i rutes al caos. 
- Mesures del caos i complexitat. 
- Mitjans excitables. 
- Dinàmica de làsers: injecció òptica i retroalimentació. 
- Sincronització de làsers polsants i caòtics: aplicacions. 
- Estructures espaciotemporals en fluids, reaccions químiques i sistemes òptics. 
- L’estratègia de les equacions d’amplitud. Dinàmica de fases. Inestabilitats secundàries. 
 

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, 6 Classe presencial Mitjana 15 
8, 9 Classe pràctica Mitjana   5 
10, 7 Laboratori Mitjana   5 
9 Tutoria Petita   2 
11,12 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

12 Seminari Mitjana   1 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Estudi teòric  50 
8, 10 Estudi pràctic  10 
9 Treball teòric  10 
10, 7, 11 Treball pràctic  15 

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

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

Adquisició i acompliment de les competències específiques de l’assignatura. 
 
Instruments d’avaluació: 

1. Presentació per part de l’alumne d’algun treball seleccionat (ex.: a partir del material facilitat en 
el curs, reproduir alguns resultats de treballs científics publicats). 

2. Avaluació continuada a partir de la participació a les classes pràctiques, exposició del treball en 
grup, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició de treballs en grup, resolució de problemes a les classes 

pràctiques. 
 

Bibliografia 
 

- JACKSON, E. A. Perspectives of nonlinear dynamics. Vol. I i II. Cambridge, 1989-1990. 

- MANNEVILLE, P. Dissipative structures and weak turbulence. Academic, 1990. 

- OTT, E. Chaos in dynamical systems. Cambridge, 1993. 

- SCHUSTER, H. G. Deterministic chaos, an introduction. VCH, 1988. 
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- WALGRAEF, D. Spatio-temporal pattern formation: with examples from physics, chemistry, 

and materials science. Springer-Verlag, 1996.  

- WEISS, C. O.; VILASECA, R. Dynamics of lasers. John Wiley & Sons, 1991. 

- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 


