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Descrición
Introdución a métodos numéricos para resolver problemas aplicados á dinámica de ﬂuídos computacionais e
xeral
sistemas mecánicos
Competencias
Código
CE34 CE34 Analizar, modelar, deseñar e levar a cabo dispositivos, sistemas, compoñentes ou procesos de Enxeñería
Biomédica.
CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
Posuír e manexar os coñecementos adecuados sobre métodos avanzados de simulación Numérico CE34
en Mecánica de Fluídos (Técnicas CFD) e en Enxeñaría Mecánica (Técnicas FEM)
Coñecer os efectos físicos máis importantes en sistemas que inclúen bioﬂuídos e ser capaz de
CE34
modelalos
Saber analizar problemas nos que o ﬂuído é o medio de traballo a través de técnicas de Dinámica
CT6
computacional de ﬂuídos, no campo da enxeñaría biomédica.
Capacidade para estudar mecanismos e máquinas mediante técnicas de análise numérica
CT6
Coñecer a metodoloxía para resolver problemas mecánicos para o seu modelado e estudo
CE34
dinámica temporal
Contidos
Tema
BLOQUE FEM:
1. Introdución á simulación por elementos ﬁnitos Discretización, mallado, calidade de malla, condicións de contorna.
Pre e post procesado de modelos
2. Problemas non lineáis e problemas dinámicos Traxectorias de equilibrio, fontes de non linealidade, teoría de grandes
deformacións. Non linealidade de material e contactos.
Introdución á análise dinámica
3. Comportamento de materiales non lineais
Criterios de faio, leis de ﬂuencia e dano. Hiperelasticidade

BLOQUE CFD:
1. Introdución á Dinámica de Fluídos
Computacional.

Características, ecuacións e modelos máis empregados en problemas de
bioﬂuidodinámica
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2. Aplicación de métodos especíﬁcos de
resolución para a ﬂuidodinámica.
3. Simulación CFD de ﬂuídos en biomedicina.

Métodos especíﬁcos de resolución das ecuacións básicas de movemento
ﬂuído. Modelos numéricos. Conﬁguración do solucionador
Introdución ao uso de software de simulación numérica de ﬂuídos no
campo da biomedicina. Ansys. Aplicación a problemas bioﬂuídodinámicos

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
26
36
62
Resolución de problemas
8
15
23
Prácticas con apoio das TIC
18
24
42
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 3
17
20
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas
Prácticas con apoio das
TIC

Descrición
Introdución e descrición dos diferentes conceptos e técnicas relacionados coa materia
Posta en práctica dos coñecementos adquiridos na materia mediante a súa aplicación á resolución
de problemas habituais na enxeñaría
Resolución de problemas de ﬂuídos e sistemas mecánicos mediante software para
simulación especializada

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

Atención personalizada a tódalas dúbidas prantexadas polo alumnado

Resolución de problemas

As titorías grupais ou individuais realizaranse durante as horas de titoría, o que
servirá para reforzar os coñecementos adquiridos e titorizar os traballos propostos

Prácticas con apoio das TIC

As titorías grupais ou individuais realizaranse durante as horas de titoría, o que
servirá para reforzar os coñecementos adquiridos e titorizar os traballos propostos

Probas

Descrición

Informe de prácticas, prácticum e
prácticas externas

As titorías grupais ou individuais realizaranse durante as horas de titoría, o que
servirá para reforzar os coñecementos adquiridos e titorizar os traballos propostos

Exame de preguntas de
desenvolvemento

As titorías grupais ou individuais realizaranse durante as horas de titoría, o que
servirá para reforzar os coñecementos adquiridos e titorizar os traballos propostos

Avaliación
Descrición
Informe de prácticas, prácticum
e prácticas externas
Exame de preguntas de
desenvolvemento

Calidade dos informes das diferentes prácticas propostas e
das solucións achegadas
Avaliarase nun exame ﬁnal / parcial centrado nos conceptos
ensinados e problemas correspondentes aos coñecementos
impartidos durante as clases presenciais e de laboratorio.
Avalíanse todos os resultados da aprendizaxe.

Cualiﬁcación
70

Competencias
Avaliadas
CE34
CT6

30

CE34

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para aprobar o curso, débese obter unha nota superior ou igual ao 30%s en cada Bloque da materia, CFD e FEM, e a nota
total ﬁnal debe ser igual ou superior a 5 (*) como nota ﬁnal, como segue:
Prácticas de laboratorio.
A asistencia co uso do laboratorio / aula de informática, a cualiﬁcación dos informes entregados en cada
práctica e os traballos supervisados, terá unha avaliación máxima de 7 puntos da nota ﬁnal, esta cualiﬁcación
manterase na segunda edición da convocatoria. Para ser avaliado nesta sección, o alumno debe asistir a un
mínimo de 7 prácticas.
Para os estudantes que soliciten unha renuncia á avaliación continua e a acepten oﬁcialmente, haberá un
exame ﬁnal de laboratorio cunha puntuación máxima de 7 puntos. Se o estudante desexa facer a devandita
proba, deberá avisar ao profesor antes do exame para que o profesor poida preparar o material necesario.
Exame de preguntas obxectivas. Avaliarase nun exame que terá unha avaliación mínima de 3 puntos da nota ﬁnal.
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Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considérase que o
alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualiﬁcación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).
A avaliación nesta materia ten un compoñente moi alto de avaliación continua durante a realización das diferentes
actividades académicas desenvolvidas durante o curso. No caso de convocatorias diferentes da convocatoria de maio e para
alumnos que renuncien á avaliación continua, a avaliación realizarase no laboratorio, mediante o desenvolvemento práctico
dunha aplicación similar ás desenvolvidas durante o curso.
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
J. Bonet, R. D. Wood, Nonlinear Continuum Mechanics for Finite Element Analysis, 9780511755446 /
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2017
Bibliografía Complementaria
G. A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering, 978-0-471-82319-3, Wiley, 2000
Ted Belytschko, Wing Kam Liu, Brian Moran, Khalil Elkhodary, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures,
978-1-118-63270-3, Wiley, 2014
O. C. Zienkiewicz R. L. Taylor J.Z. Zhu, The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, 9781856176330, 7,
Elsevier, 2013
Anderson et al, Computational ﬂuid dynamics: An introduction, 978-3-540-85056-4, 3, Srpinger, 2009
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Biomecánica/V12G420V01902
Mecánica de ﬂuídos/V12G420V01504
Mecánica de sólidos deformables en enxeñaría biomédica/V12G420V01503
Plan de Continxencias
Descrición
Os contidos e os resultados de aprendizaxe non deberán ser modiﬁcados para poder garantir o recollido nas memorias da
titulación. Debe tratarse de axustar os materiais, titorías e as metodoloxías docentes para tratar de acadar estes resultados.
Trátase dun aspecto de grande importancia para a superación dos procesos de acreditación a que están sometidas as
diferentes titulacións. E dicir, o plan de continxencia debe basearse nun desenvolvemento da materia, adaptando as
metodoloxías e os materiais, na procura do cumprimento dos resultados de aprendizaxe de todo o alumnado.
As metodoloxías docentes se impartirán, de ser necesario, adecuándoas ós medios telemáticos que se poñan a disposición
do profesorado, ademais da documentación facilitada a través de MOOVI e outras plataformas, correo electrónico, etc.
Cando non sexa posible a docencia presencial, na medida do posible, primarase a impartición dos contidos teóricos por
medios telemáticos así como aqueles contidos de prácticas de resolución de problemas, aula de informática, e outros, que
poidan ser virtualizados ou desenvolvidos polo alumnado de xeito guiado, intentado manter a presencialidade para as
prácticas experimentais de laboratorio, sempre que os grupos cumpran coa normativa establecida no momento polas
autoridades pertinentes en materia sanitaria e de seguridade. No caso de non poder ser impartida de forma presencial,
aqueles contidos non virtualizables se impartirán ou suplirán por outros (traballo autónomo guiado, etc.) que permitan
acadar igualmente as competencias asociados a eles. As titorías poderán desenvolverse indistintamente de forma
presencial (sempre que sexa posible garantir as medidas sanitarias) ou telemáticas (e-mail e outros) respectando ou
adaptando os horarios de titorías previstos. Asemade, farase unha adecuación metodolóxica ó alumnado de risco,
facilitándolle información especíﬁca adicional, de acreditarse que non pode ter acceso ós contidos impartidos de forma
convencional.
Información adicional sobre a avaliación: manteranse aquelas probas que xa se veñen realizando de forma telemática e, na
medida do posible, manteranse as probas presenciais adecuándoas á normativa sanitaria vixente. As probas se
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desenvolverán de forma presencial salvo Resolución Reitoral que indique que se deben facer de forma non presencial,
realizándose dese xeito a través das distintas ferramentas postas a disposición do profesorado. Aquelas probas non
realizables de forma telemática se suplirán por outros (entregas de traballo autónomo guiado, etc.)
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