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La convecció tèrmica és un fenomen de gran importància que es dóna en els fluids tant en 
processos industrials com en geofísica. Quan aquesta té lloc en sistemes o recipients en 
rotació (com és el cas de la Terra), apareixen forces d’inèrcia i conseqüentment cal tenir en 
compte els termes de Coriolis i força centrífuga. Aquest últim terme s'ha menyspreat 
habitualment en experiments, així com en el tractament teòric del problema ja que complica 
força els càlculs, i en el present treball volem estudiar els seus efectes, importants a rotacions 
mitjanes i elevades. Contràriament, però, al que podria semblar, el present document no es 
tracta d’un treball de laboratori, sinó de simulacions numèriques. Es modelitzarà una cèdula 
convectiva sotmesa a una diferència de temperatura uniforme entre les tapes i que gira a 
velocitat angular constant per tal d’observar el fenomen de la convecció tèrmica amb rotació i 
de posar de manifest l’efecte de la força centrífuga. 
 
El treball està organitzat de la següent manera. Bàsicament consta de dues parts 
conceptualment ben diferenciades (a banda de la introducció i les conclusions), una teòrica i 
una pràctica. En la part teòrica s’ha intentat familiaritzar al lector (en principi, un enginyer de 
camins) als conceptes i al llenguatge, més propis de la física o les matemàtiques, que 
s’utilitzarà en la part pràctica del treball. De fet, aquesta teoria està organitzada en 3 grans 
blocs. En el primer bloc s’introdueixen els sistemes dinàmics i es presenta una primera visió a 
l’anàlisi de bifurcacions. Es tracta d’una branca de la física matemàtica que s’ha anat 
desenvolupant a partir dels 70’s per resoldre els problemes amb què les diferents branques de 
la ciència i enginyeria s’han anat trobant. La causa que aquests problemes es plantegessin a 
partir dels 70’s i no abans és degut al desenvolupament de la informàtica, que ha permès 
abordar una quantitat enorme de problemes de moltes diferents branques. Pel que respecta al 
segon bloc, es fa una breu introducció a la mecànica de fluids tot citant les hipòtesis que es 
prendran per simular el comportament del fluid en l’apartat pràctic del treball; es repassen les 
equacions de govern de la mecànica de fluids segons les hipòtesis anteriors i finalment 
s’introdueixen els efectes de la rotació i la convecció per separat, de manera que el lector no es 
perdi si es fa algun raonament heurístic a posteriori. En canvi, el tercer i últim bloc teòric fa 
referència als mètodes numèrics que s’han hagut d’utilitzar per solucionar les equacions de 
govern del fluid dins la cèdula convectiva. La finalitat d’aquesta part teòrica no és ser utilitzada 
com a referència per aprendre quelcom sobre aquests temes, sinó que es tracta d’una simple 
introducció als conceptes que hom ha de d’adquirir per poder encarar convenientment un 
treball com aquest.  
 
La segona part del treball consisteix en la resolució del problema pròpiament dit. Es resolen les 
equacions de Navier-Stokes-Boussinesq en un cilindre en rotació suposant solucions 
axisimètriques i amb un estat inicial partint del repòs. Una vegada el sistema s’ha deixat 
evolucionar fins a un temps tal que la solució que s’obtingui sigui estacionària, es pren com a 
estat del sistema aquest estat i s’obtenen numèricament les diferents solucions estacionàries 
del problema en funció de dos paràmetres: escalfament (nombre de Rayleigh) i rotació (nombre 
de Reynolds); es representa projectada sobre un pla la varietat de solucions i s’analitzen les 
primeres bifurcacions del sistema quan variem aquestes dues variables. Finalment es fixen 
dues combinacions de Reynolds i Rayleigh (el problema en general analitzant totes les 
possibles combinacions de Reynolds i Rayleigh és massa complicat), es determinen totes les 
solucions possibles per aquestes dues combinacions dels paràmetres i s’analitza la seva 
estabilitat dins l’espai axisimètric. Per últim, les solucions estables dins aquest subespai es fan 
evolucionar en 3D per veure si són realment físiques o no.  
 
Els resultats obtinguts posen de manifest la importància de la força centrífuga a grans 
rotacions, tanmateix cal tenir ben present el següent fet. La mecànica de fluids és una teoria 
desenvolupada paral·lelament en un tant marc teòric com observacional. Caldrà tenir present 
doncs que les simulacions realitzades tot i que siguin molt fiables (de fet, últimament se li dóna 
més credibilitat a les simulacions de Navier-Stokes que als experiments) han d’anar 
acompanyades per experiments al laboratori que corroborin els resultats. Això s’està duent a 
terme a Pamplona i conseqüentment es podran corroborar aviat. 


