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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10107 - Ones, Inestabilitat i Turbulència
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

16:00h 19:00h Dilluns 02/09/2013 31/07/2014 F327Sergio Alonso Oroza
sergio.alonso@uib.es 16:00h 19:00h Dimecres 02/09/2013 31/07/2014 F327

Joan Cuxart Rodamilans
joan.cuxart@uib.cat

14:30h 15:30h Dimecres 20/03/2014 06/06/2014 Mateu
Orfila F304

Sebastián Monserrat Tomás
s.monserrat@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Física Postgrau Postgrau

Contextualització

Aquesta assignatura s'imparteix dins el màster de Física i forma part del mòdul de "Fluids Geofísics",
juntament amb "Anàlisi espacial diagnòstica i simulació en fluids geofísics" i "Meteorologia i Oceanigrafia
Física descriptives". Conjuntament amb altres assignatures del Màster dels mòduls "Física i computació"
i "Física estadística i no-linial", permeten l'aprofundiment en el coneixement de las bases físiques dels
fenòmens relatius als fluids geofísics i la familiarització amb les eines matemàtiques i informàtiques que
en permeten la seva anàlisi.

Requisits

Aquesta assignatura explica fenòmens de caràcter fonamental en dinàmica de fluids, mitjançant l'ús de
les equacions adients i el seu tractament matemàtic. Aprofundeix els conceptes que ja s'han d'haver rebut
en el grau o la llicenciatura sobre dinàmica de fluids i les més específiques de Física de l'Atmosfera o
Oceanografia.
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Essencials
Els requisits són els determinats per l'admissió al Master de Física.

Recomanables
És necessari tenir un bon coneixement de dinàmica de fluids en particular i de mecànica i ones i
termodinàmica en general. Les eines matemàtiques bàsiques de càlcul utilitzades en el grau de Física han de
ser conegudes, així com l'ús d'un llenguatge de programació adient pel tractament dels problemes a estudiar
(fortran, per exemple).

Competències

Les competències relatives a aquesta assignatura són similars a les que s'adquireixen en el grau de Física.
Aquestes es divideixen en i) bàsiques, que se centren en el domini dels conceptes de la Física en general i la
seva aplicació a les demandes de la societat, ii) transversals, que proveixen a l'estudiant d'habilitats que podrà
utilitzar en múltiples àmbits de la seva vida professional, social i personal i iii) específiques, que són les que
aquesta assignatura proveeix de forma particular per al tractament dels problemes i àmbits de coneixement
que tracta. (i)+(ii) es tracten com a genèriques a continuació.

Específiques
1. Tenir una bona comprensió dels fenòmens ondulatoris en fluids geofísics, el concepte d'inestabilitat i el

funcionament de la turbulència..
2. Saber fer us de mètodes analítics i numèrics per l'estudi de les ones, de les inestabilitats i de la

turbulència en els fluids de la Terra.

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Raonament crític..

Continguts

Continguts temàtics
1.. Introducció

1.1. Teoria Lineal
Introducció i equacions bàsiques

1.2. Equacions d'ona i relacions de dispersió

2.. Ones
2.1. Ones de gravetat i ones inercials

Aspectes generals i teoremes de Miles-Howard

2.2. Problemes amb condicions de contorn
Models de capes i models continus

3. Inestabilitat
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3.1. Inestabilitats de Rayleigh-Benard i de Kelvin-Helmholtz
3.2. Mecanisme d'Orr
3.3. Inestabilitats baroclínica i barotròpica
3.4. Models d'Eady i de Charney

4.. Turbulència
4.1. Equacions del fluid turbulent.

Derivació de les equacions. Fluxes turbulents. Hipòtesi ergòdica i límits d'aplicabilitat.

4.2. Dinàmica de la turbulència.
Aplicació als règims més característics dels fluids geofísics.

4.3. Descripció estadística de la turbulència i anàlisi espectral.
Càlcul i significació física de les correlacions turbulentes. Interpretació en el domini espectral.
Teoria de Kolmogorov.

4.4. Modelització de la turbulència: cas de l'atmosfera.
Aplicació de la teoria als models numèrics de l'atmosfera. Tractament empíric de la capa
superficial. Esquemes de turbulencia de diversos ordres presents en models de predicció del
temps i estudi del clima.

Metodologia docent

S''impartiran classes presencials amb participació de l'alumnat, es realitzarà un treball relacionat amb el tema
pactat entre professor i alumne que posi en joc els conceptes adquirits i es defensarà el treball davant del
professor i la resta de l'alumnat, amb possibilitat de debat sobre la metodologia i els resultats.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Impartició dels coneixements del temari per part del professor. S'utilitzarà
la bibliografia recomanada. S'estimularà el debat entre els assistents i el
professor.

Avaluació Exposició oral del
treball

Grup gran (G) Mostrar la comprensio dels continguts a través d'un treball individualitzat

Avaluació Prova test Grup gran (G) Es realitzarà una prova tipus test de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta
per a cada una

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels continguts estudi de la teoria
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball El treball que s'ha de realitzar ha de posar en joc una part substancial dels coneixements
rebuts, mostrant que es comprèn la seva significació. El treball serà tutoritzat i resultarà
en la realització d'una memòria escrita curta i la presentació davant del conjunt de la
classe, amb discussió posterior on l'alumne haurà de defensar les opcions que ha pres.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

26 hores de classe presencials, 3 hores d'exposició dels treballs en públic i una hora per sa prova tipus test. 95
hores de treball autònom individual o en grup, que inclou la realització del treball i dels exercicis proposats
a classe.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Teoria 26 1.04 20.8
Avaluació Exposició oral del treball 3 0.12 2.4
Avaluació Prova test 1 0.04 0.8

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual Estudi dels continguts 35 1.4 28
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball 60 2.4 48

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Impartició dels coneixements del temari per part del professor. S'utilitzarà la bibliografia recomanada.

S'estimularà el debat entre els assistents i el professor.
Criteris d'avaluació Es valorarà l'actitud i participació de l'estudiant durant les classes teòriques

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Exposició oral del treball

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Mostrar la comprensio dels continguts a través d'un treball individualitzat
Criteris d'avaluació És obligatòria l'exposició del treball. Veure (*)

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Prova test

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Es realitzarà una prova tipus test de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta per a cada una
Criteris d'avaluació Es realitzarà una prova tipus test de 30 preguntes amb quatre opcions de resposta per cada una. Es podra

recuperar el setembre

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció El treball que s'ha de realitzar ha de posar en joc una part substancial dels coneixements rebuts, mostrant

que es comprèn la seva significació. El treball serà tutoritzat i resultarà en la realització d'una memòria
escrita curta i la presentació davant del conjunt de la classe, amb discussió posterior on l'alumne haurà de
defensar les opcions que ha pres.

Criteris d'avaluació (*) Si el treball no es avaluat satisfactòriament podrà tornar a ser presentat el setembre

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

... Al Bloc de Turbulència s'empren dos llibres indicats a la Bibliografia bàsica i els apunts que proporciona
el professor.

Bibliografia bàsica

Lindzen, R.S., 1990: Dynamics in Atmospheric Physics. Cambridge University Press.
Pedlosky, J., 1987: Geophysical Fluid Dynamics. Springer Verlag
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Gossard, E.E., and W.H. Hooke, 1975, Waves in the atmosphere, Elsevier
Holton, J.R., 1991, An introduction to dynamic meteorology, Academic Press
Stull, R. B. An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Dordrecht: Kluwer, 1988.
Tennekes, H.; Lumley, J. L. A first course in turbulence. Cambridge, The MIT press, 1972.

Bibliografia complementària

Gill, A.E., 1982: Atmosphere-Ocean Dynamics. Academic Press
Haltiner, G.J. y R.T. Williams, 1980: Numerical Prediction and Dynamic Meteorology. John Wiley
Monserrat, S. y C. Ramis, Dynamic Stability of a three layer model with discontinous profiles of wind and
temperature, J. Atmos. Sci, 47, 2108-2114
Thorpe, A.J., Mesoscale Dynamics. Lecture notes. Comunicación personal
Farge, M. «Wavelet transform and their applications to turbulence». Annu. Rev. Fluid Mech, 1992, 24, pàg.
395-457.

Altres recursos

Apunts dels professors


