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PROFESSORAT

Professorat responsable: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Altres: ALBERTO GARCIA GONZALEZ, ABEL GARGALLO PEIRO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4045. Modelització de jaciments.
4056. Coneixements de càlcul numèric bàsic i aplicat a l'enginyeria.

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 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran).

Es dediquen a classes teòriques 1.3 hores en grup gran, en que 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

Capacitat per formular, programar i aplicar models analítics i numèrics de càlcul al projecte, la planificació i la gestió, així com per
interpretar els resultats obtinguts i capacitat d'aplicació a la solució de problemes tecnològics.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Utilitzar un programa d'anàlisi numèrica per a realitzar un anàlisi de sensibilitat d'un problema en el qual es resolgui una equació
diferencial ordinària.
2. Resoldre un problema de contorn en medi continu mitjançant una equació diferencial en derivades parcials partint del plantejament
d'aquestes fins a solucionar-les numèricament per diferències finites (DF) o elements finits (EF).
3. Resoldre un problema en enginyeria mitjançant una tècnica numèrica.
4. Capacitat per plantejar i resoldre problemes de modelització de jaciments.

Introducció a la modelització numèrica. Modelització en enginyeria. Equacions de conservació. Equacions constitutives. Plantejament
del problema matemàtic. Simulació numèrica. Resolució numèrica d'equacions en derivades parcials. Classificació dels mètodes. Càlcul
amb operadors en diferències. Convergència, estabilitat i consistència d'un esquema en diferències. Problemes d'evolució: difusió,
transferència de calor. Problemes d'equilibri. Problemes de valors propis. Introducció al mètode dels elements finits. Problemes de
transport. Equacions de convecció i de convecció-difusió. Problemes d'ones. Coneixements per a la solució d'equacions diferencials
ordinàries. Coneixements per a la solució d'equacions en derivades parcials: diferències finites i elements finits. Coneixements de
modelització de jaciments.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 17,0 15.11

Hores grup petit 28,0 24.89

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Equacions Diferencials Ordinàries (EDO)

Descripció:
Introducció a les Equacions Diferencials Ordinàries (EDO). Problemes de valor inicial. Exemple: flux en medi porós.
Presentació del mètode d'Euler.
Discretització del domini. Aproximació de les derivades. Interpretació gràfica. Implementació en un programa d'ordinador.
Exemples.

Error local i global. Ordre de convergència. Introducció a possibles millores.
Plantejar, implementar i comparar els mètodes d'Euler modificat, Euler Implícit, i Heun. Propietats de cada un. Exemples.
Introducció a la família de mètodes Runge-Kutta. RK1, RK2, RK3, RK4.
Aplicació dels mètodes a casos pràctics (ordinador). Comparació del cost computacional dels diferents mètodes.
Problema de valor inicial. Exemples.
Exemples de problemes de valor inicial. Introducció problemes de contorn i mètode del tret.
Pràctica en ordinador del mètode del tir

Objectius específics:
Breu introducció a l'assignatura.
Familiaritzar-se amb els elements bàsics del modelatge a través de la teoria i d'alguns exemples pràctics.
Conèixer algunes aplicacions de EDOs.
Entendre conceptualment què representa la discretització del domini i les seves relació amb l'aproximació de les derivades.
Entendre el mètode d'Euler.
Tenir nocions bàsiques de la seva implementació en un ordinador
Entendre els conceptes d'error local i global.
Comprendre les conseqüències numèriques d'avaluar les derivades de diferents maneres.
Conèixer el desenvolupament i les propietats dels mètodes Runge-Kutta.
Adquirir, pràcticament, una idea de les propietats numèriques dels diferents mètodes.
Per saber com convertir una EDO d'ordre superior en un sistema d'equacions diferencials ordinàries de primer ordre.
Entendre què és un problema de valor inicial i què és un problema de contorn.

Comprendre i saber utilitzar el mètode del tret per problemes de contorn.

Dedicació: 33h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 10h
Aprenentatge autònom: 19h 36m
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Equacions Diferencials en Derivades Parcials - Diferències finites

Descripció:
Classificació física i matemàtica. Propietats. Condicions de contorn. Discretització dels operadors diferencials
Sèrie de Taylor. Diferència endavant enrere i centrada. Ordres. Derivades d'ordre superior. Derivades parcials. Exercicis a
l'ordinador
Problema de difusió 1D. Condicions de contorn de Dirichlet. Discretització. Aproximació de les derivades. Mètode explícit (FTCS).
Formulació matricial.
Exemples, implementació i estabilitat.
Problema de difusió 1D. Condicions de contorn de Dirichlet. Discretització. Mètode implícit (BTCS). Formulació matricial.
Exemples, implementació estabilitat. Problema de difusió 1D. Condicions de contorn de Dirichlet. Estabilitat.
Problema de difusió 1D. Condicions de contorn de Dirichlet. Discretització. Mètode Crank-Nicolson. Formulació matricial.
Exemples, implementació i estabilitat.

Objectius específics:
Conèixer, saber plantejar i analitzar diversos problemes d'enginyeria que requereixen la solució de problemes de EDPs.Identificar
i classificar les EDPs de segon ordre, des d'un punt de vista matemàtic i físic.
Entendre el significat de les condicions de contorn
Saber plantejar la forma adimensional dels problemes de valor inicial o de contorn (en particular "calor")

Conèixer (i saber deduir) els principals operadors discrets per derivades de primer i segon ordre
Entendre i saber resoldre problemes de difusió mitjançant diferències finites explícites en el temps.
Entendre el concepte d'estabilitat.
Adquirir idees bàsiques d'implementació del mètode FTCS
Entendre i saber resoldre problemes de difusió mitjançant diferències finites explícites en el temps.
Adquirir idees bàsiques de la implementació i ús del mètode BTCS. Conèixer les seves propietats: estabilitat, convergència, etc.
Entendre i saber resoldre un problema de difusió mitjançant elements finits juntament amb Crank-Nicolson per la discretització
temporal.
Adquirir idees bàsiques de la implementació i ús del mètode de Crank-Nicolson. Conèixer les seves propietats: estabilitat,
convergència, etc.

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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Equacions Diferencials en Derivades Parcials - Elements Finits

Descripció:
Intro FEM. Forma forta i feble. Residus ponderats. Discretización.Interpolación seccional. Càlcul de les integrals. Matrius
elementals. Ensamblat. Elements de referència. Funcions de forma. Transformació isoparamétrica.
Continuació
Sintaxi bàsica. Mallat.
Continuació
Condicions de contorn. Problema de Poisson

Objectius específics:
Conèixer aplicacions del MEF en enginyeria.
Ser capaç de determinar la forma dèbil per a un problema líptic amb condicions de Dirichlet, Neumann o Robin.
Poder descriure els diferents aspectes numèrics del MEF: discretització / aproximació, integració, acoblament, resolució
d'equacions, ...
Conèixer l'entorn i la sintaxi de Castem.
Saber usar les eines bàsiques de mallat.
Resoldre un problema parabòlic mitjançant Castem.

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

Optimització

Descripció:
Programació lineal. Exemples de problemes. Forma estàndard. Regió factible. Mètode simplex.
Aplicacions a l'ordinador
Es presenta la versió senzilla de l'algorisme simplex.
opt

Objectius específics:
Conèixer, saber identificar, plantejar i classificar un problema d'optimització.
Resoldre on problema d'optimització lineal mitjançant Matlab.
Comprendre els passos bàsics del mètode simplex.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

avaluació

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 7h



Data: 13/06/2021 Pàgina: 6 / 7

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà utilitzant dos factors:

* El treball a classe (class work, CW), a realitzar individualment o en petits equips depenent dels objectius particulars de cada treball.

* Dos exàmens (T1 i T2), que són estrictament individuals i no eliminatoris.

1. El treball a classe (CW) comprendrà, entre d'altres:

* La programació / resolució de problemes en Matlab a l'aula informàtica.

* La resolució de problemes a classe. La participació voluntària a classe serà valorada positivament.

2. Els continguts dels exàmens T1 i T2 estaran d'acord amb tota la matèria impartida des de l'inici del curs.

- L'examen T1 es farà aproximadament al meitat del quadrimestre i entrarà la matèria impartida fins al moment.

- L'examen T2 serà un examen final, on entrarà la matèria completa impartida en tot el curs. Tots dos exàmens seran en aula
d'ordinadors, on Matlab serà una eina més per a la resolució dels exercicis. La nota final dels exàmens (EF) s'obtindrà seguint la
següent fórmula:

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

EF = 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 el T1, en cas contrari la nota
EF serà obligatòriament l'obtinguda mitjançant el càlcul EF = 0.3*T1 + 0.7*T2.

Durant els primers 5 dies del quadrimestre a partir de la presentació de l'assignatura es podran sol·licitar, mitjançant els criteris i
procediments oficials, canvis o readaptació de dates dels exàmens ja programats (T1 i T2) per causes com sortides de camp d'altres
assignatures (però sempre del mateix curs al qual pertany aquesta assignatura). Tant en aquests casos com aquells més particulars i
extraordinaris, les sol·licituds hauran de ser degudament documentades pels estudiants i finalment aprovats pel cap d'estudis.

3. La qualificació final de l'assignatura s'obté segons:

NotaFinal = CW^(3/10) * EF^(7/10)

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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