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Guia docent
250431 - DINFLUV - Dinàmica Fluvial

Última modificació: 06/10/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 2012). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ERNEST BLADE CASTELLET

Altres: ERNEST BLADE CASTELLET, JUAN PEDRO MARTÍN VIDE, GONZALO JAVIER OLIVARES CERPA,
BENIAMINO RUSSO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8230. Capacitat per projectar, dimensionar, construir i mantenir obres hidràuliques.
8231. Capacitat per realitzar el  càlcul,  l'avaluació, la planificació i  la regulació dels recursos hídrics, tant de superfície com a
subterranis.

Transversals:
8559. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els
mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'R+D+I.
8560. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
8561. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3hores a la setmana de classes presencials, a l'aula normal i a l'aula informàtica.

S'utilitza material de suport mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge
dirigit i bibliografia.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

L'assignatura  respòn  a  donar  una  visió  general  dels  diversos  aspectes  que  integren  la  Dinàmica  Fluvial.  Complementa  els
coneixements adquirits en enginyeria de rius en les assignatures d'obres hidràuliques. Es veu una visió que comprèn aspectes
ecològics, metodes numèrics, descriptius i teòrics. L'assignatura és impartida per diversos professors que aporten una visió de l'estat
actual de la matèria, les eines i darreres tendències.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 63.95

Hores activitats dirigides 6,0 4.80

Hores grup gran 19,5 15.59

Hores grup petit 9,8 7.83

Hores grup mitjà 9,8 7.83

Dedicació total: 125.1 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Descripció de l'estat actual dels rius en països desenvolupats, i la problemàtica que presenten

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Ecologia hidràulica

Descripció:
Aproximació al funcionament ecològic d'un riu
Patrons estacionals i evolució de la composició de l'aigua

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Modelització de processos fluvials

Descripció:
Descripció dels mètodes numèrics si equacions que descriuen processos fluvials més enllà de la hidrodinàmica: Transport de
sediments, contaminants, turbulència, vent, etc.
Utilització d'eines de simulació numèrica per l'anàlisi del transport de sediments i contaminants.
Utilització d'eines informàtica per la simulació de processos fluvials. Aspectes hidrodinàmics avançats: ponts, comportes, obres de
drenatge, vent, trencament de presa, etc.
Models reduits i teoria de la sembñlança per estudis de dinàmica fluvial. Casos pràctics

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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Embassaments

Descripció:
Anàlisi de la hidrodinàmica d'un embassament mediterrani al larg d'un any. Eines de modelització

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Impactes sobre els rius

Descripció:
Efecte de les infraestructures, bàsicament preses, en la dinàmica de rius
LA temperatura en els rius. Alteracions degudes a actuacions (preses, instal·lacions de refrigeració, etc.)

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Equilibri fluvial i transport de sediments

Descripció:
Aspectes que influeixen en l'equilibri en planta i alçat d'un riu. Evolució esperada
Efectes de la distribució no uniforme de granulometries en la dinàmica sedimentaria d'un riu

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Altres

Descripció:
Es convidarà un conferenciant sobre un tema de dinàmica fluvial d'interès i actualitat

Dedicació: 3h 35m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 05m

Avaluació

Dedicació: 3h 35m
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 05m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada que consisteixen en treballs i proves de
qualificació.

Es proposarà un nombre variable de treballs voluntaris. Cada treball que es faci es considerarà con una o dues preguntes addicionals
a l'examen final. Els treballs, si es fan tots, representen un 50% de la nota final.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els treballs es fan a casa en grups de dos
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