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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1,8 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0,8 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 1,8 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 0,8 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Activitats dirigides 6,0 4.80

Grup mitjà/Pràctiques 9,8 7.83

Grup gran/Teoria 19,5 15.59

Grup petit/Laboratori 9,8 7.83

Aprenentatge autònom 80,0 63.95

Dedicació total: 125.1 h
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CONTINGUTS

Models estocàstics

Descripció:
Els elements d'un esquema de presa de decisions: pren les decisions, accions, els Estats a l'atzar, la utilitat, criteri d'optimització.
A esquemes a priori. Els règims posteriori. Descripció probabilística d'un experiment.
Bayes actualització. Pre-posteriors plans.
Aplicacions dels sistemes de presa de decisions.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Aprenentatge estadístic

Descripció:
SVD algebraica
Anàlisi de Components Principals (PCA) i el teorema de Karhunen-Loeve
El escalament multidimensional (MDS)
Reducció de dimensionalitat no lineal

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Simulació

Descripció:
Monte-Carlo de mostreig i el Estocàstic FEM
Modelat d'ordre reduït

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Optimització

Descripció:
Dualitat
Localització òptima dels nodes de (electricitat) les xarxes
Models de màxima entropia per a la investigació d'operacions

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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Presentació de projectes

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula
informàtica.

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades
durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus.

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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