
 1 

 

UIB  
U n i  v e r  s i  t a t 

  d e 
  l  e s 

I  l  l  e s 
  B a l  e a r  s 

 
 
Màster en Física________________________________________________ 

 
DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 

 
Fitxa tècnica 

Assignatura: 
Nom de l’assignatura: Simulació i Anàlisi de Dades en Dinàmica de Fluids 
Codi: 10093 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: primer, segon 
Semestre: 2 
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: Sebastià Monserrat Tomàs Contacte: s.monserrat@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Romuald Romero March  Contacte: romu.romero@uib.es 

 
Prerequisits: llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 

Lleis de conservació i equacions hiperbòliques. Mètodes de volums finits. Comparació amb 
diferències finites. Mètodes d’alta resolució. Condicions de contorn. Convergència, precisió i 
estabilitat. Equacions no lineals i sistemes multidimensionals. Anàlisi harmònica: aplicació al 
càlcul dels components de marea. Anàlisi espectral. Efecte del mostratge i de la longitud de la 
sèrie. Resolució i intervals de confiança. Espectres creuats i espectres de sèries vectorials. 
Ondetes. Filtres. 

 
Objectius 

Específics: 
1. Comprensió de la base teòrica que regula els problemes de dinàmica de fluids i assimilació de la 

naturalesa física de les seves solucions partint de sistemes senzills d’equacions. 
2. Aprenentatge teòric i pràctic dels mètodes de volums finits d’alta resolució per resoldre 

problemes hiperbòlics, amb èmfasi en problemes 1D. 
3. Ampliació dels coneixements teoricopràctics en sistemes no lineals i multidimensionals, 

considerant aplicacions específiques en problemes de mitjans continus reals. 
4. Aprenentatge de tècniques d’anàlisi, sèries temporals i interpretació de resultats. 
5. Comprensió de l’efecte que tenen les limitacions intrínseques en la sèrie temporal (mostratge i 

longitud de la sèrie) en passar al domini de freqüències. 
6. Adquisició de destresa en l’aplicació dels mètodes de tractament de sèries temporals existents. 
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Genèrics: 
1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
2. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
3. Aplicació de tecnologies informàtiques.  
4. Coneixement de tècniques de redacció y presentació en públic del treball personal i 

d’investigació. 
5. Iniciació a la investigació pròpia del camp. 

 
Continguts 

Part 1. Simulació en Dinàmica de Fluids 

• Introducció. Fenòmens de transport i de propagació d’ones i la seva formulació en dinàmica 
de fluids. Lleis de conservació i hiperbolicitat de sistemes lineals i no lineals. 

• Introducció, maneig i aplicacions del programari Conservation-laws package 
(CLAWPACK). 

• Equacions lineals: característiques i problemes de Riemann; mètodes de volums finits i 
mètodes d’alta resolució; el problema de les condicions de contorn; convergència, precisió i 
estabilitat; equacions lineals amb coeficients variables; exercicis pràctics amb 
CLAWPACK. 

• Equacions no lineals: lleis de conservació escalars no lineals i mètodes de volums finits 
associats; sistemes de lleis de conservació no lineals i mètodes de volums finits associats; 
tractament dels termes font; exercicis pràctics amb CLAWPACK. 

• Problemes multidimensionals: Equacions escalars i sistemes d’equacions; hiperbolicitat; 
mètodes numèrics multidimensionals; aplicacions específiques en predicció del temps; 
implementació de mètodes multidimensionals en CLAWPACK. 

Part 2. Anàlisi de sèries temporals aplicada a variables de fluids geofísics 

• Introducció. Conceptes generals. Domini temporal i de freqüències. 
• Anàlisi harmònica. Aplicació al càlcul dels components de marea. 
• Anàlisi de Fourier. El periodograma. 
• Anàlisi espectral. Resolució i fiabilitat. Aplicació al càlcul de sèries escalars i vectorials. 
• Filtres. 
• Espectres creuats. Funció de transferència. 
• Ondetes. 

 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 

 
Competències de la 

matèria 
Metodologia 

d’aprenentatge 
Tipus 

d’agrupació 
Hores per a 
l’estudiant 

E1, E2, E3, E4, E5 Classe presencial Mitjana 18 
E2, E3, E6 Classe pràctica Mitjana 3 
E2, E3, E6 Laboratori Mitjana 5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6 Tutoria Petita 2 
E1, E2, E3, E4, E5, E6 Avaluació Mitjana 2 
E1, E2, E3, E4, E5 Estudi teòric  30 
E2, E3, E6 Estudi pràctic  25 
E2, E3, E6 Treball pràctic  40 

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

Criteris d’avaluació: 
- Adquisició o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
- Interès que demostra l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

- Presentació per part de l’alumne d’un treball pràctic. 
 
Criteris de qualificació: 

100%: treball pràctic realitzat. 
 
 

Bibliografia 
 

- CHATFIELD, C. The analysis of time series. An introduction. Chapman and Hall, 1984. 
 
- DALEY, R. Atmospheric data analysis. Cambridge University Press, 1991. 
 
- EMERY, W. J.; THOMSON, R. E. Data analysis methods in Physical Oceanography. 
Pergamon, 1998 
 
- LEVEQUE, R. J. Numerical methods for conservation laws. Birkhäuser, 1992. 
 
- – Finite volume methods for hyperbolic problems. Cambridge University Press, 2002. 
 
- Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 
 
 


