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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Altres: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4050. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb
aplicació en enginyeria.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3.6 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

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.

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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement dels conceptes bàsics de mètodes numèrics com ara interpolació,  integració i  solució de sistemes d'equacions,  i
capacitat d'aplicació per a la solució de problemes tecnològics bàsics i tecnològicsaplicats.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Utilitzar eines informàtiques estàndard per resoldre problemes bàsics.
2. Utilitzar un programa d'anàlisi numèrica per fer una anàlisi de sensibilitat d'un problema en el qual es resolgui una equació
diferencial ordinària.
3. Resoldre un problema en enginyeria mitjançant una tècnica numèrica.

Coneixements sobre nombres, algoritmes i anàlisis d'errors. Coneixements per a la determinació de zeros de funcions. Coneixements
per resoldre sistemes d'equacions mitjançant mètodes directes i mitjançant mètodes iteratius bàsics. Coneixements sobre la resolució
de sistemes no lineals d'equacions. Problemes d'autovalors. Aproximació i interpolació. Coneixements per a la integració numèrica
mitjançant  quadratures.  Coneixements  bàsics  sobre  l'ús  i  programació  dels  ordinadors,  sistemes operatius,  bases  de  dades  i
programes informàtics que s'apliquen en l'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 26,0 17.33

Hores grup mitjà 8,0 5.33

Hores grup petit 26,0 17.33

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Introducció a la programació en Matlab

Descripció:
Descripció de l'entorn de programació de Matlab. Constants i variables. Operadors aritmètics. Funcions intrínseques de Matlab.
Funcions bàsiques d'entrada i sortida. Fitxers de Matlab.
Definició de vectors. Operadors aritmètics i funcions amb vectors. Representació de corbes. Definició de matrius. Operadors
aritmètics i funcions amb matrius. Representació de superfícies.
Definició de funcions en un fitxer de Matlab. Utilització de funcions.
Structures condicionals: bloc If. Operadors de relació. Estructures de repetició: blocs do i while. Sentències break i return.
Aplicació de la programació a la resolució de problemes en enginyeria

Objectius específics:
Coneixer l'entorn de Matlab.
Ser capaç de dibuixar corbes i superficies utilitzant Matlab
Coneixer les bases de la programació estructurada
Coneixer les sentencies de control de fluxe
Ser capaç de desenvolupar aplicacions en Matlab

Dedicació: 28h 47m
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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Propagació d'errors

Descripció:
Introducció. Representació de nombres enters i reals a l'ordinador. Error d'arrodoniment i error de truncament. Nombre de xifres
significatives. Propagació de l'error.
Exemples pràctics que posen de manifest els problemes generats per la propagació de l'error d'arrodoniment.

Objectius específics:
Conèixer la representació de nombres enters i reals ordinador.
Conèixer el concepte i les definicions de l'error. Saber que aquest pot augmentar amb les operacions aritmètiques

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

Zeros de funcions no lineals

Descripció:
Motivació. Plantejament general. Mètode de la bisecció. Criteris pràctics de convergència. Ordre de convergència.
Mètode de Newton. Anàlisi de l'ordre de convergència. Mètodes derivats: mètode de la secant i mètode de Whittaker.
Aplicació de les tècniques de zeros de funcions a la resolució de problemes d'enginyeria.
Resolució de problemes sobre zero de funcions.

Objectius específics:
Entendre el funcionament i requeriments dels mètodes iteratius
Coneixer les propietats bàsiques dels mètodes de Newton
Saber triar el mètode més adequat per resoldre un problema d'enginyeria. Saber analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
Saber aplicar els coneixements adquirits sobre mètodes iteratius per zeros de funcions a la resolució de problemes.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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Resolució de sistemes linials d'equacions

Descripció:
Motivació. Classificació dels mètodes. Resolució de sistemes trivials.
Introducció als mètodes d'el·liminació. Propietats i algoritme del mètode de Gauss. Altres mètodes.
Introducció als mètodes de descomposició. Classificació. Propietats i algoritme del mètode de Crout. Propietats i algoritme del
mètode de Cholesky
Aplicació dels mètodes de resolució de sistemes d'equacions lineals a la resolució de problemes d'enginyeria.
Introducció als mètodes iteratius. Nombre de condició. Algoritmes i propietats dels mètodes estacionaris. Criteris pràctics de
convergència.
Introducció. Equivalència amb el problema de minimització. Mètode del màxim descens. Algoritme i propietats del mètode dels
gradients conjugats.
Resolució de problemes sobre sistemes d'equacions lineals.

Objectius específics:
Conèixer la classificació dels mètodes de resolució de sistemes d'equacions lineals.
Coneixer les propietats dels mètodes d'eliminació.
Coneixer les propietats dels mètodes de descomposició.
Saber triar el mètode més adequat per resoldre un problema d'enginyeria. Saber analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
Entendre el funcionament i requeriments dels mètodes iteratius per a resoldre sistemes d'equacions
Conèixer els detalls de l'anàlisi i implementació del mètode de gradients conjugats.
Saber aplicar els coneixements adquirits sobre mètodes per a sistemes d'equacions lineals a la resolució de problemes.

Dedicació: 38h 24m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 22h 24m

Aproximació i interpolació

Descripció:
Introdució a la interpolació. Plantejament general. Teorema fonamental de la interpolació. Interpolació de Lagrange.
Introducció a la interpolació seccional. Plantejament general. Spline C0. Splines C1. Limitacions de la interpolació amb splines.
Motivació. Plantejament general. Equacions normals. Regresió lineal. Utilització de polinomis ortogonals.
Aplicació de les tècniques d'interpolació i aproximació a la resolució de problemes d'enginyeria
Resolució de problemes sobre aproximació i interpolació.

Objectius específics:
Conèixer els criteris i els tipus d'aproximació Conèixer i saber utilitzar la interpolació de Lagrange.
Conèixer i utilitzar la interpolació polinòmica seccional.
Entendre i saber les propietats bàsiques del problema de mínims quadrats.
Saber triar el mètode més adequat per resoldre un problema d'enginyeria. Saber analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
Saber aplicar els coneixements adquirits sobre mètodes d'interpolació i aproximació a la resolució de problemes.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 14h
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Integració numèrica

Descripció:
Introducció a la integració numèrica. Plantejament general. Classificació. Quadratures de Newton-Cotes. Quadratures compostes.
Introducció a la integració de Gauss. Plantejament del problema. Polinomis ortogonals. Quadratures de Gauss.
Aplicació de les tècniques d'integració numèrica a la resolució de problemes d'enginyeria.
Resolució de problemes sobre integració numèrica.

Objectius específics:
Conèixer la classificació dels mètodes d'integració numèrica. Entendre les bases de les quadratures de Newton-Cotes. Conèixer
les avantatges i inconvenients de les quadratures compostes.
Entendre les bases de les quadratures de Gauss. Coneixer la convergència de les quadratures estudiades
Saber triar el mètode més adequat per resoldre un problema d'enginyeria. Saber analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
Saber aplicar els coneixements adquirits sobre mètodes d'integració a la resolució de problemes.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 14h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà mitjançant dos exàmens teoricopràctics (T1 i T2). Tots són estrictament individuals i no eliminatoris.

Els exàmens es realitzaran en aula d'ordinadors, constaran d'exercicis de teoria, exercicis a resoldre i exercicis de programació, els
codis caldrà lliurar per mitjà del Campus Virtual ATENEA en finalitzar l'examen.

- L'examen T1 serà un examen parcial i tindrà lloc aproximadament a la meitat del segon quadrimestre. La data i els continguts
exactes que entren per a l'examen T1 es publicaran al web del Campus Virtual ATENEA a principi del segon quadrimestre.

- L'examen T2 serà un examen final, on entrarà la matèria completa de l'assignatura. La data per a l'examen T2 es publicarà al web
del Campus Virtual ATENEA a principi del segon quadrimestre.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà seguint la següent fórmula:

Nota Final = max (0.3*T1 + 0.7*T2, T2) si T1 major o igual que 2 sobre 10

Nota Final = 0.3*T1 + 0.7*T2 si T1 < 2 sobre 10

És a dir, serà el màxim entre la nota obtinguda mitjançant el càlcul (0.3*T1 + 0.7*T2) o la nota de l'examen final T2. Per poder optar
a aquest criteri de puntuació, l'estudiant haurà d'haver obtingut una puntuació mínima de 2 sobre 10 en l'T1, en cas contrari la nota
final serà obligatòriament l'obtinguda mitjançant el càlcul NotaFinal = 0.3*T1 + 0.7*T2.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Bones Pràctiques i Comportament La deshonestedat acadèmica (incloent-hi, entre d'altres, el plagi i la falsificació de resultats) serà
severament castigada, d'acord amb la normativa acadèmica vigent: qualsevol acte d'aquesta naturalesa implica una qualificació final
de 0 en l'assignatura.
Criteris admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos en l'avaluació ordinària tindran opció a realitzar una prova de reavaluació. No
podran presentar-se a la prova de reavaluació de l'assignatura els estudiants que ja l'hagin superat.
De la mateixa manera, no podran presentar-se a la prova de reavaluació de l'assignatura els estudiants que no hagin presentat els
exàmens de l'avaluació ordinària.
La qualificació màxima en el cas de presentar a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat
a la prova de reavaluació, celebrada al període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior.
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