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PROFESSORAT

Professorat responsable: Domingo García Senz

Altres: Domingo García Senz
Jordi José Pont

CAPACITATS PRÈVIES

Habilitats per treballar amb l'ordinador i coneixement mínims d'algun llenguatge de programació.
Coneixements bàsics d'algebra, càlcul i física.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

S'utilitzarà la metodologia expositiva en un 40%, el treball personal en un 35% i el treball en grup en un 25%.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir a l'estudiant a les técniques bàsiques de simulació numèrica i la seva aplicació a problemes d'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup gran 30,0 40.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

-Tema 1: Elements de càlcul numèric.

Descripció:
Interpolació, fitting. Càlcul matricial aplicat (inversió, la matriu homogénia de transformació i aplicacions geomètriques).
Introducció a la geometría fractal. Derivació numérica, equacions diferencials, estabilitat (exemple: interacció presa-depredador).
La transformada ràpida de Fourier, FFT.

Objectius específics:
Introduïr algunes eines numèriques bàsiques per simular sistemes físics amb interès per la enginyeria.

Activitats vinculades:
Paral.lelament és dedicarà el tram final de la classe a fer petits exercicis de càlcul numèric i simulació.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 24h
Aprenentatge autònom: 36h

-Tema 2: Aplicacions a diferents branques de l'enginyeria.

Descripció:
Simulació de la geometria de sistemes articulats utilitzant la matriu homogenia de transformació. Sol.lució de l'equació de Laplace
i aplicació a la distribució de camp i potencial entre electrodes. Aplicació al transport de la calor. Resolució numèrica de sistemes
mecànics oscil.latoris. Simulació d'orbites de planetes i satèlits artificials. Resolució numèrica de un conjunt acoblat de reaccions
químiques. Introducció a la mecànica de fluids computacional (CFD).

Objectius específics:
Aplicar els conceptes bàsics de càlcul numèric a problemes pràctics d'enginyeria.

Activitats vinculades:
Els estudiants tindràn que simular l'evolució d'un sistema físic d'interès en enginyeria com a treball de curs.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 24h
Aprenentatge autònom: 36h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Nota final obtinguda de dues probes de classe P1 i P2 i un treball T individual o (preferentment) en grup de dos estudiants consistent
en la planificació i realització d'un càlcul de simulació numèrica amb exposició pùblica. Nota Final = 0.25 P1 + 0.25 P2 + 0.5 T.

La competència genèrica s'avaluarà tenint en compte: 1) L'abilitat de l'estudiant per aplicar els conceptes explicats a classe a
problemes prèctics d'enginyeria, 2) La capacitat d'autoestudi i millora, 3) La capacitat de l'estudiant per dur a terme una presentació
pública adequada del treball realitzat. El pes de la competència genérica serà del 10%.
Aquesta assignatura no preveu cap prova de re-avaluació. La realització de pràctiques no és obligatoria.
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