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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Anàlisi Espacial, Diagnosis i Simulació Numèrica (en Fluids Geofísics) 
Codi: 10108 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
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: Romuald Romero March  Contacte: romu.romero@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Damià Gomis Bosch  Contacte: damia.gomis@uib.es 
 

Prerequisits:  
Llicenciat en Ciències 

 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

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

 
Descriptors: 
Mètodes d’anàlisi espacial objectiva: 2 D vs. 3D, univariants vs. multivariants. Interpolació òptima. 
Avaluació d’errors. Càlcul de variables derivades. Diagnòstic dinàmic i termodinàmic de situacions 
meteorològiques. Models numèrics filtrats quasigeostròfics. Models d’equacions primitives i 
parametrització dels processos físics. Tècniques de sensibilitat i separació de factors: aplicació de la 
inversió de vorticitat potencial. 
 

Objectius 
Específics: 

1. Domini dels conceptes bàsics de discretització espacial i temporal. Domini de conceptes 
estadístics. 

2. Aprenentatge en els diferents mètodes d’anàlisi espacial: la seva base teòrica i les seves 
aplicacions pràctiques. 

3. Aplicació dels coneixements a problemes concrets: disseny d’una estratègia de mostreig i anàlisi 
de dades reals. 

4. Coneixement de les eines de diagnòstic dinàmic i termodinàmic de situacions meteorològiques i 
la seva formulació a partir d’anàlisis objectives disposades en una retícula tridimensional. 

5. Visió històrica del problema de la predicció numèrica del temps. Estratègies de programació dels 
models filtrats. 
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6. Comprensió de la formulació de la dinàmica i processos físics en els models de predicció 
mesoescalars actuals. El cas del model no hidrostàtic MM5. 

7. Aplicació pràctica dels coneixements adquirits: programació de models filtrats i aplicació a 
situacions ideals; disseny de simulacions de control i de sensibilitat amb el MM5 per al pronòstic 
i diagnòstic de situacions reals. 

8. Adopció d’estratègies per al maneig de grans volums de dades. 
 
Genèrics: 

1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i de programació. 
2. Aplicació d’algoritmes i mètodes sistemàtics a la resolució de problemes. 
3. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
4. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 

 
 

Continguts 
 

• Esquemes de discretització espacial i temporal en l’espai físic i en l’espai de freqüències. 
• Mètodes d’anàlisi espacial objectiva: mètodes 2D vs. mètodes 3D. Mètodes univariants vs. 

mètodes multivariants. 
• Mètodes empírics: funcions pes dependents de la distància. Concepte de resposta 

freqüencial de l’anàlisi. 
• Mètode d’interpolació òptima: base teòrica i desenvolupament matemàtic. Potencial del 

mètode i limitacions. 
• Mètode d’interpolació basat en funcions empíriques ortogonals. 
• Càlcul d’errors associats a la interpolació: separació entre errors observacionals i errors de 

mostreig. 
• Càlcul de variables derivades: velocitat geostròfica, vorticitat geostròfica, velocitat vertical i 

tendència del geopotencial/altura dinàmica. 
• Aplicació pràctica: anàlisi de dades reals meteorològiques/oceanogràfiques. 
• Diagnòstic dinàmic i termodinàmic meteorològic. Formulació del forçament dinàmic 

quasigeostròfic i caracterització d’ambients convectius. Aplicació pràctica a situacions de 
pluja intensa i esdeveniments de ciclogènesi. 

• Objectiu i història de la predicció numèrica del temps. Comparació amb la simulació 
numèrica de casos d’estudi. 

• Introducció als mètodes numèrics de resolució (diferències finites, espectrals i elements 
finits). Inestabilitats numèriques lineals i no lineals. 

• Models filtrats: models quasigeostròfics barotròpic, barotròpic equivalent i baroclínic 
multinivell; models de balanç lineal i no lineal. Programació dels models filtrats i aplicació 
a situacions ideals. 

• Models d’equacions primitives: equacions bàsiques, simplificacions en funció de l’escala, 
mitjanat de Reynolds, parametrització dels processos físics i alguns exemples. Aplicació del 
model mesoescalar MM5 a la simulació de situacions reals. 

• Predictibilitat. Estratègies de predicció per conjunts. 
• Tècniques de separació de factors i inversió de vorticitat potencial. Aplicació pràctica a un 

cas de cicló mediterrani intens mitjançant el MM5 per a l’estudi de la influència de factors 
de contorn (orografia), de la física (evaporació des del mar) i de les condicions inicials 
(característiques del tàlveg d’altura). 
 

 
 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 
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E1, E2, E4, E5, 
E6 G1, G2, G3 

Classe presencial Mitjana 18 

E3, G3 Classe pràctica Mitjana   4 
E7, E8, G3 Laboratori 

informàtica 
Mitjana   4 

G3, G4 Presentació de 
treball en grup 

Mitjana  2 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8 
G1, G2, G3 

Tutoria Petita  2 

E1, E2, E4, E5, 
E6, E8 
G1, G2, G3 

Estudi teòric  40 

E3, E7, E8, G3 Estudi pràctic  20 
E3, E7, 
G3, G4, G4 

Treball pràctic  35 

 
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: 

1. Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 

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

1. 100%: treball pràctic realitzat. 
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