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Descrición
Esta materia preséntase como unha introdución á dinámica de ﬂuídos computacional que, partindo dun
xeral
coñecemento das ecuacións de conservación dos ﬂuídos (xa adquirido polos alumnos en materias previas)
permita ao alumno realizar simulacións sinxelas que involucren a un ﬂuído como medio de traballo.
Competencias
Código
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento
e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en
contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa
área de estudo.
CG7 Coñecementos adecuados dos aspectos cientíﬁcos e tecnolóxicos de métodos matemáticos, analíticos e numéricos da
enxeñaría, mecánica de ﬂuídos, mecánica de medios continuos, cálculo de estruturas, carboquímica, petroquímica e
xeotecnia.
CE19 Competencia Especíﬁca CA1. Capacidade para abordar e resolver problemas matemáticos avanzados de enxeñaría,
desde a formulación do problema ata o desenvolvemento da formulación e a súa implementación nun programa de
computador. En particular, capacidade para formular, programar e aplicar modelos analíticos e numéricos avanzados
de cálculo, proxecto, planiﬁcación e xestión, así como capacidade para a interpretación dos resultados obtidos, no
contexto da Enxeñaría de Minas.
CE20 Competencia Especíﬁca CA2. Coñecemento adecuado de aspectos cientíﬁcos e tecnolóxicos de mecánica de ﬂuídos,
mecánica de medios continuos, cálculo de estruturas, xeotecnia, carboquímica e petroquímica.
CT1 Competencia Transversal CT1. Saber avaliar e seleccionar a teoría cientíﬁca adecuada e a metodoloxía precisa dos
seus campos de estudo para formular xuízos a partir de información incompleta ou limitada incluíndo, cando sexa
preciso e pertinente, unha reﬂexión sobre a responsabilidade social ou ética ligada á solución que se propoña en cada
caso.
CT2 Competencia Transvesal CT2. Ser capaz de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o
desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito cientíﬁco/investigador,
tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias
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Posuír os coñecementos adecuados dos aspectos cientíﬁcos e tecnolóxicos
de mecánica de ﬂuídos, en concreto dos métodos avanzados de simulación
numérica en Mecánica de Fluídos: Técnicas *CFD, ﬂuxos de capa límite, modelos
de turbulencia, entre outros.

CB1
CB2
CG7
CE19
CE20
CT1
CT2
CB1
CB2
CG7
CE19
CE20
CT1
CT2

Saber analizar sistemas no que o ﬂuído sexa o medio de traballo
mediante técnicas de Dinámica de Fluídos Computacional.

Contidos
Tema
1. Introdución á dinámica de ﬂuídos
computacional. Ecuacións e modelos.

1.1 Ecuacións xerais do movemento de ﬂuídos.
1.1.a Notación integral
1.1.*b Notación diferencial
1.1.*c Notación compacta
1.2 Números adimensionais relevantes en mecánica de ﬂuídos
1.2.a Exemplos de modelos límite
1.3 Particularidades dos ﬂuxos: Capas límite

2. Fluxos *turbulentos

2.1 Introdución
2.2 Escala de *Kolmogorov
2.3 Inviabilidade da simulación numérica directa

3. Métodos especíﬁcos de resolución das
ecuacións de *Navier-*Stokes.

2.4 Modelos de turbulencia
2.4.a Modelos *RANS:
- Medias de *Reynolds e de *Favre
- Ecuacións *promediadas. Esforzos aparentes de *Reynolds. Problema do
peche
- Hipótese de *Boussinesq: modelos *algebraicos, dunha ecuación e de
dúas ecuacións
- Leis de parede. Modelos de alto e baixo número de *Reynolds
- Modelos de transporte de esforzos aparentes de *Reynolds
2.4.*b Modelos LLES
3.1 *Discretización das ecuacións de ﬂuídos.
3.1.a *Discretización do dominio computacional
3.1.*b Ecuacións *discretizadas en *FVM
3.1.*c *Discretización das condicións de contorno
3.1.d Tratamento das capas límite
3.2 Fluxos *incompresibles. Ecuación de presión
3.2.a Métodos de *compresibilidad artiﬁcial
3.2.*b Axustes presión-velocidade
4.1 Fluxo ao redor dun chanzo. Fluxo *laminar e ﬂuxo *turbulento

4. Introdución ao uso de distintos software
(*Comsol, *Fluent* e *OpenFoam*) de simulación
numérica de ﬂuídos. Prácticas en aula
4.2 Forzas *aerodinámicas sobre corpos. Exemplo de cálculo da rúa de
*infromática
*Kármán tras un cilindro de sección circular
*O uso deste software quedará condicionado á
dispoñibilidade de licenzas de uso por parte do
centro así como á correcta instalación dos
mesmos na aula informática asignada

4.3 Exemplo dun dispositivo mesturador de correntes
4.4 Exemplo de ﬂuxos en medios *porosos con reaccións. Gases circulando
nun catalizador

Planiﬁcación
Sesión maxistral
Resolución de problemas e/ou exercicios

Horas na aula
12
4

Horas fóra da aula
27.5
14

Horas totais
39.5
18
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Prácticas en aulas de informática
8
5
13
Probas de tipo test
1.5
1.5
0
Estudo de casos/análise de situacións
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Sesión maxistral
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Prácticas en aulas de
informática

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a *ejercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou *algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral.
Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
básicas e *procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo, que se realizan en aulas
de informática.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Atenderase de forma personalizada ao alumno na sesión de preguntas que se formularán
durante as sesións maxistrais, así como nas prácticas informáticas Así mesmo atenderase ao
alumno de forma personalizada nas sesións de *tutorias da materia

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Atenderase de forma personalizada ao alumno na sesión de preguntas que se formularán
durante as sesións maxistrais, así como nas prácticas informáticas Así mesmo atenderase ao
alumno de forma personalizada nas sesións de *tutorias da materia

Prácticas en aulas de
informática

Atenderase de forma personalizada ao alumno na sesión de preguntas que se formularán
durante as sesións maxistrais, así como nas prácticas informáticas Así mesmo atenderase ao
alumno de forma personalizada nas sesións de *tutorias da materia

Avaliación
Descrición
Probas de tipo test Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades.
Estas probas avalían o resultado de aprendizaxe seguinte:
"Posuír os coñecementos adecuados dos aspectos cientíﬁcos e
tecnolóxicos
de mecánica de ﬂuídos, en concreto dos métodos avanzados de
simulación
numérica en Mecánica de Fluídos: Técnicas *CFD, ﬂuxos de capa
límite, modelos
de turbulencia, entre outros"
Estudo de
Proba en que se expón unha situación ou problemática xa dada ou
casos/análise de que pode darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a
situacións
análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas
CG7 CE19 CT1
CE20

50

50

CB1
CB2

CE19 CT1
CT2

Esta proba avalía o resultado de aprendizaxe seguinte: "Saber
analizar sistemas no que o ﬂuído sexa o medio de traballo
mediante técnicas de Dinámica de Fluídos Computacional."
Outros comentarios sobre a Avaliación
Exame Final: *Ponderación do 80% da nota ﬁnal da materia. levará a cabo un test de avaliación dos coñecementos expostos
nas sesións maxistrais e exporanse así mesmo problemas ou Estudos de casos a resolver. Será necesario obter unha nota
mínima (de 2.5 sobre 10) en cada parte do exame (test e resolución de problemas/estudo de casos) para poder facer
mediaAvaliación continua: *Ponderación do 20% sobre a nota ﬁnal da materia. levará a cabo un test e un exercicio de
simulación numérica durante o cursoA metodoloxía das probas da segunda convocatoria serán do mesmo tipo que das da
primeira convocatoriaAs datas de avaliación para o curso
académico 2015-2016 poden consultarse na páxina web da *ETSI Minas,
Planiﬁcación académica-Exames-Máster Enxeñaría de Minas
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http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?ide=57
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Recomendacións
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Simulación Aplicada a Mecánica de Sólidos/V09M148V01301
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas Avanzadas/V09M148V01205
Outros comentarios
Dedicar o tempo indicado de traballo persoal asignado, así como recorrer a *tutorías persoais con cada profesor para
resolver as posibles dúbidas que xurdan durante o traballo persoal do alumno.
Recoméndase un seguimento total da materia así como unha actitude activa nas clases.

Páxina 4 de 4

