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PROFESSORAT

Professorat responsable: MARTI SANCHEZ JUNY

Altres: ENRIQUE BONET GIL, GONZALO JAVIER OLIVARES CERPA, MARTI SANCHEZ JUNY

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4062. Coneixement dels principis de mecànica de fluids i hidràulica.

Transversals:
588.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL  -  Nivell  1:  Analitzar  sistèmicament  i  críticament  la  situació  global,  atenent  la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
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.
596.  TREBALL  EN EQUIP  -  Nivell  1:  Participar  en  el  treball  en  equip  i  col·laborar-hi,  un  cop  identificats  els  objectius  i  les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
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 6 hores a la setmana de classes presencials a l'aula.

Depenent de la setmana es dedicaran a classes teòriques 3 ó 4 hores en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de
la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.

Es complementarà la setmana amb 2 ó 3 per 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.

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 d'hidràulica i hidrologia i aplicació d'aquest a sistemes de conduccions en pressió i en làmina lliure i capacitat d'aplicació
a la solució de problemes tecnològics.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Aplicar les equacions del moviment de fluids a casos d'enginyeria relacionats amb conduccions a pressió i en làmina lliure.
2. Resoldre problemes de xarxes de canonades incloent-hi elements auxiliars com ara colzes i vàlvules.
3. Capacitat per analitzar el flux d'aigua en canals oberts en geometries o condicions bàsiques.

Característiques dels fluids: compressibilitat, viscositat, canvi de fase i tensió superficial. Coneixements de l'estàtica dels líquids i de la
interacció d'aquests amb parets i objectes submergits. Coneixement de les equacions de moviment de fluids per aplicar-les al flux en
conductes. Continuïtat, quantitat de moviment, trinomi de Bernoulli. Moviment turbulent i nombre de Reynolds. Coneixement del
moviment en canonades, incloent-hi la conservació de l'energia i l'anàlisi de pèrdues de càrrega. Anàlisi del funcionament de bombes
mitjançant corbes característiques.  Moviment variable en canonades.  Coneixement del  moviment permanent en làmina lliure i
aplicació al funcionament de canals. Coneixements bàsics del comportament de lleres erosionables. Anàlisi dimensional. Lleis de
semblança. Models. Coneixements bàsics d'hidrologia superficial. Coneixements del moviment variable en làmina lliure, gradualment i
ràpidament variable. Ones. Coneixements bàsics d'aerodinàmica.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 22,0 9.78

Hores grup gran 52,0 23.11

Hores grup petit 16,0 7.11

Hores aprenentatge autònom 126,0 56.00

Hores activitats dirigides 9,0 4.00

Dedicació total: 225 h

CONTINGUTS

Introducció a l'assignatura

Descripció:
1. Objectiu de l'assignatura:
1.1 Diferenciació entre Hidràulica i Hidrologia superficial
2. Organització
2.1 Caracterització de les sessions teòriques i pràctiques
2.2 Compromís i feina de l'estudiant
2.4 Sistema d'avaluació
2.3 Bibliografia
2.4 Documentació

Objectius específics:
Presentació de l'assignatura. Descripció de com es pretén que es desenvolupi el curs.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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Propietats dels fluids

Descripció:
El fluid com medi continu. Densitat i pes específic. Pressió de vapor: cavitació. Viscositat. Tensió superficial: capil·laritat.

Objectius específics:
L'estudiant ha d'acabar coneixent els prinicpals conceptes que permeten la diferenciació entre els fluids i que seran bàsics per
entendre els temes posteriors. Aquest tema requereix d'una feina personal per aprofondir en aquests conceptes doncs a classe es
presentaran únicament emfatitzant aquells aspectes clau.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Equacions fonamentals

Descripció:
Descripció del moviment. Trajectòries i línies de corrent. Volum de control i tub de flux. Concepte de cabal. Equació de continuïtat
aplicada a un tub de flux
Concepte de momentum aplicat a un fluid. Aplicació a un tub de flux. Particularització al cas de règim permanent i fluid
incompressible. Coeficient de Boussinesq
Balanç d'energia en un tub de flux. Concepte d'energia per unitat de pes. Significat físic. Coeficient de Coriolis. Aplicació a un flux
a pressió i a un flux en làmina lliure. Potència del flux a través d'una secció. Moviment laminar i turbulen: experiencia de
Reynolds
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti treballar amb les equacions fonamentals dels fluids.

Objectius específics:
Principalment l'estudiant ha d'entendre el significat físic de l'equació de continuïtat, fonamentalment en el cas de règim
permanent.
L'estudiant ha d'entendre el significat físic i com s'aplica l'equació al cas particular del règim permanent i fluid incompressible.
L'estudiant ha d'entendre el significat físic de l'equació del 'energia en fluids i com s'aplica, en el cas del règim permanent i fluid
incompressible, a un flux a pressió i en làmina lliure.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h
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Hidrostàtica

Descripció:
Equació general de la hidrostàtica sobre el camp gravitatori terrestre. Cas d'un fluid sotmès a una acceleració linial i uniforme
(moviment relatiu). Pressió absoluta i relativa. Concepte d'empenta.
Concepte de centre de pressions. Determinació del centre de pressions d'una superfície plana
Component horitzontal i vertical de l'empenta.
Principi d'Arquímedes. Conepte de subpressió.
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti treballar amb els conceptes de l'hidrostàtica

Objectius específics:
L'estudiant ha de disposar dels coneixements bàsics per entendre els conceptes de pressió absoluta i relativa així com el concepte
d'empenta hidrostàtica
Establiment dels fonaments per l'obtenció de l'empenta sobre superfícies planes.
Anàlisi pràctica de la determianció de l'empenta sobre superfícies corbes.
Introducció d'un concepte bàsic en enginyeria civil com és el concepte de la subpressió en el contacte estructura - terreny. El
concepte s'introduirà de il·lustrant-ho de manera pràctica resolent algun problema real.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Flux a pressió

Descripció:
Equacions bàsiques en règim permanent incompressible a pressió. Pèrdues d'energia repartides i locals.
Definició de règim turbulent llis, intermig i rugos. Coeficient de fricció de Darcy-Weisbach. Diagrama de moody. Aplicació.
Fórmula de Colebrook i White. Cas de seccions no circulars.
Fórmules empíriques. Anàlisi de les pèrdues locals (eixamplaments, contraccions). Fórmula de Borda
Instal·lacions de bombament: potència d'una bomba i corbes característiques. Diferència en una instal·lació a pressió amb i sense
bomba. Ubicació d'una bomba. Punt de funcionament d'una instal·lació de bombament. Bombes en sèrie i paral·lel. Esquema típic
d'una impulsió
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti treballar amb sistemes a pressió
Transitoris en conduccions a pressió. Cop d'ariet. Fórmula d'Allievi

Objectius específics:
Repàs de les equacions bàsiques i plantejament de l'obtenció de les pèrdues d'energia en una conducció a pressió.
L'estudiant ha de comprendre el concepte de pèrdues d'energia repartides i la seva determinació pràctica.
L'estudiant ha de comprendre el concepte de pèrdues d'energia locals i la seva obtenció pràctica.
Plantejament dels conceptes bàsics pel dimensionament i càlcul d'un sistema d'impulsió en règim permanent.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Introduir a l'estudiant els conceptes bàsics dels transitoris en canonades.

Dedicació: 26h 24m
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

Flux en làmina lliure

Descripció:
Tipus de lleres. Tipus de flux en làmina lliure. Distribució de velocitats. Coeficients de Coriolis i Boussinesq. Distribució de
pressions
Concepte de règim uniforme. Equació de Manning. Determinació del coeficient de Manning
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Concepte d'energia específica. Corbes y-E0 per Q donat. Corbes y-Q per E0 donada. Correspondència entre ambdues corbes.
Concepte de règim crític i secció de control. Significat físic de règim lent i ràpid.
Concepte de ressalt hidràulic. Concepte de força específica. Força específica mínima. Fórmula de Belanger. Ressalt en canals no
prismàtics ni rectangulars. Ressalt ofegat i ressalt forçat
Flux gradualment variat en canals prismàtics. Equació de les corbes de rabeig. Definició de canals M, S, C, H o A. Corbes tipus M
Flux gradualment variat en canals prismàtics. Corbes tipus S, C, H i A.
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti treballar l'anàlisi del perfil de la làmina d'aigua en canals prismàtics.

Resolució numèrica del flux gradualment variat. Step Method directe i invers
Localitació dels ressalts. Hipòtesis del fluxe ràpidament variat.
Modificació de l'ample d'un canal, expansions i contraccions brusques. Canal Venturi
Sobreelevacions de solera. Disseny de transicions expansions i contraccions graduals
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti discutir el comportament hidràulic de canals amb modificacions sobtades de la seva
geometria
Visió general del model de càlcul HECRAS
Visió general del model de càlcul HEC-RAS
Orificis i desguàs sota comporta
Caiguda lliure. Sobreeixidors de llavi fi de secció rectangular
Sobreeixidors de llavi fi de secció triangular. Sobreeixidors de llavi gruixut. Perfils estrictes.
Disseny de canals, concepte de secció hidràulicament eficient, velocitats més adequades, resguard
Sessió pràctica per discutir l'anàlisi d'estructures d'aforament.

Teoria de models. Concepte de Semblança. Semblança geomètrica, cinemàtica i mecànica. Semblança de Froude. Efectes
d'escala.
Conceptes bàsics. Hidrograma. Equacions de Saint Venant.

Objectius específics:
Establiment dels conceptes de bàsics del flux en canals.
Entendre el concepte de règim uniforme i el seu càlcul.
Familiarització amb el concepte d'energia específica i discussió del significat de règim lent i ràpid
L'estudiant ha d'assimilar el concepte de ressalt hidràulic, quan es podrà donar i com es pot calcular.
Familiarització amb les tipologies de canals prismàtics en funció del pendent, geometria i cabal circulant. Descripció qualitativa del
perfil de la làmina d'aigua.
Descripció del perfil de la làmina d'aigua per canals tipus S, C, H i A. Es plantejarà des d'un punt de vista pràctic a partir de la
resolució d'exercicis.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Introduir a l'estudiant en les metodologies de càlcul més usuals del perfil de la làmina d'aiga, a partir de la resolució de l'equació
de l'energia.
Continuació de la sessió 21 un cop s'han introduït els conceptes necessaris per entendre la discussió de la localització pràctica
d'un ressalt hidràulic al llarg d'un canal.
familiaritzar a l'estudiant amb elcomportament hidràulic de canvis sobtats en la geometria d'un canal. Discussió en base a les
corbes d'energia específica.
amiliaritzar a l'estudiant amb elcomportament hidràulic de canvis sobtats en la geometria d'un canal. Discussió en base a les
corbes d'energia específica.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Introduir al l'estudiant l'eina de càlcul en làmina lliure HECRAS. La sessió pràctica es durà a terme a la sala d'ordinadors.
Introduir al l'estudiant l'eina de càlcul en làmina lliure HECRAS. LA sessió pràctica es durà a terme e la sala d'ordinadors.
Introduir a l'estudiant les metodologies bàsiques per la determinació del cabal en un canal.
Introduir a l'estudiant les metodologies bàsiques per la determinació del cabal en un canal.
Introduir a l'estudiant les metodologies bàsiques per la determinació del cabal en un canal.
Introducció dels criteris fonamentals pel disseny de canals
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Plantejaments dels conceptes fonamentals des d'un punt de vista pràctic de la teoria de models reduïts mitjançant la visita als
Laboratoris de la Secció d'Enginyeria Hidràulica i Hidrològica de la UPC
Introduir a l'estudiant nocions bàsiques sobre règim variable en làmina lliure

Dedicació: 86h 24m
Grup gran/Teoria: 19h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
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Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 50h 24m

Hidrologia superficial

Descripció:
Cicle hidrològic. Concepte de conca. Descriptors de conca. Temps de concentració.
Conceptes de mesura de precipitació. Intensitat. Formació de pluges. Tipus de pluja: frontal, orogràfica i convectiva.
Diseny associat al concepte de risc. Període de retorn. Obtenció de corbes IDF.
IDF sintética. Hietogrames sintètics: mètode dels blocs alternats
Pèrdues per Intercepció. Evapotranspiració. Pèrdues per emmagatzematge en depresions
Pèrdues per infiltració. Mètode de Horton, mètode lineal, mètode de l'índex Fi. Mètode del SCS del número de corba
Sessió pràctica d'algun exercici que permeti treballar la determinació de la precipitació neta
Concepte d'hidrograma unitari. Hipòtesis fonamentals
Hidrograma unitari de Clark. Hidrograma unitari del SCS. Hidrograma unitari per una durada de pluja D' a partir del de durada D.
Aplicació pràctica del concepte d'hidrograma unitari
Concepte de propagació en lleres i en embassaments. Concepte de laminació. Mètode de Muskingum. Mètode de puls modificat
Aplicació pràctica dels mètodes clàssics de propagació d'avingudes
Introducció al model de càlcul "Hidrologic Modelling System" (HMS)
Introducció al model de càlcul "Hidrologic Modelling System" (HMS)
Mètode racional. Limitacions d'aplicació. Recomanacions de l'ACA
Discussió de casos reals sobre l'obtenció d'hidrogrames d'avinguda en conques naturals

Objectius específics:
Introduir la hidrologia superficial en el context de l'assignatura. Repassar i plantejar alguns dels conceptes bàsics
Plantejar conceptes bàsics sobre la formació de pluges i la seva mesura.
Plantejament del concepte bàsic en enginyeria de període de retorn i la seva aplicació en la caracterització de precipitacions pel
disseny d'infrastructures hidràuliques
Plantejament del concepte bàsic en enginyeria de període de retorn i la seva aplicació en la caracterització de precipitacions pel
disseny d'infrastructures hidràuliques
Discussió dels diferents processos que provoquen pèrdues en la precipactió en el seu procés de transformar-se en escolament
Discussió dels diferents processos que provoquen pèrdues en la precipactió en el seu procés de transformar-se en escolament
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica de l'enginyeria.
Discussió sobre el mètode de transformació de pluja en escolament de l'hidrograma unitari, fonamental en la hidrologia superficial
clàssica
Definició dels hidrogrames unitaris sintètics clàssics.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Plantejament dels conceptes de propagació i laminació i les diferents metodologies per calcular-ho
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.
Familiarització amb l'eina de càlcul, d'ús lliure, en hidrologia superficial
Familiarització amb l'eina de càlcul, d'ús lliure, en hidrologia superficial
Aplicació pràctica del mètode racional, metode simplificat per la obtenció de cabals punta.
Relacionar els conceptes teòrics amb la pràctica enginyeril.

Dedicació: 72h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 9h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 42h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada. 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).

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.

La qualificació final (NF) és la mitjana ponderada entre els exercicis d'avaluació periòdica (NA), els exercicis i activitats relitzats durant
les sessions de classe (NC) i els treballs de curs (NT).

La nota final s'obté fent: NF = 0.6·NA + 0.4·NC + 0.2·NT

L'estudiant pot renunciar al procés d'avaluació continuada o bé comunicant-ho per escrit al professor responsable al començament de
curs o bé per la no assistència al 20% de les activitats NC. En tal cas la NF de l'assignatura es calcularà fent: NF = 0.9·NA + 0.1·NT

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

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