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l .  Objectius 

L'Oceanografia Física és l'estudi de les propietats fisiques de l'ocea, agrupant diverses branques 
de la Física: termodinamica, dinamica de fluids, optica, acústica, etc., en un medi que cobreix la 
major part de la Terra. En el seu aspecte basic l'oceanografia Física ha evolucionat en els darrers 
anys envers el que es coneix com Dinamica de Fluids Geofisics que estudia el sistema 
Atmosfera-Ocea en totes les seves escales. 

Avui en dia s'ha comprovat l'importhcia de l'ocea en el clima amb una variabilitat del mateix 
ordre. Per aixo és important coneixer la variabilitat del corrents marins, per entendre més 
correctament el transport de calor, de massa, de gasos, etc. A altres escales la circulació en els 
marges dels continents té unes implicaciones socials i econorniques molt importants. La pesca, la 
navegació, la gestió adequada des1 recursos marins, la dispersió dels contaminants, la gestió 
correcta de la descarrega de residus, el canvi climatic a nivell regional, són alguns dels aspectes 
on es fa imprescindible un coneixements detallat de la circulació de l'aigua. 

Els objectius basics d'aquesta assignatura i donada la durada de la mateixa, consisteixen en 
proporcionar a l'alumne les nocions basiques per poder entendre els mecanismes que determinen 
la dinamica de l'ocea. Aixó ens permetra entendre l'estmctura vertical i horitzontal i la variabilitat 
de l'ecosistema marí. Finalment el curs acaba amb un estudi més particular del que sabem 
actualment de la dinamica del Mar Mediterrani. 

L'assignatura s'enmarca dins del pla docent de les Ciencies Arnbientals en el sise semestre de la 
llicenciatura. Encara que, com hem apuntat abans, la dinamica fisica de l'Ocea és molt sernblant a 
la de llAtmosfera, el nivell d'explicació no requereix que s'hagi cursat aquesta assignatura abans. 
Pero, cal recordar que es tracta d'una disciplina que fa seMr per la seva descripció dels fenomens 
el llenguatge matematic i algunes nocions previes de Física General, la qual cosa obliga en part a 
tenir un mínim de formació en ambdues disciplines. 

2. Temari part FlSICA 

O L'Ocea: 
Dimensions. Composició de l'aigua marina. Estructura i propietats fisico-químiques de 
l'aigua. Eq. d'estat: Salinitat, sigma-t, diagrames T-S. Efectes de compresibilitat. 

o Estructura vertical de I'ocei: 
Distribució vertical de variables d'estat: termoclina, pycnoclina, nutriclina, etc. Aprox. 
hidrostatica: Equilibri. Estabilitat: Freq&úrnl;encia de Bmnt-Vaisala. 



o Dinamica de la circulació general 1. 
Equacions de balang: massa i moment. Anal.lisi dimensional. 

o Dinimica de la circulació general 11. 
Corrents sense fiicció: Moviment Inercial. Flux Geostrofic. Flux barotropic i baroclínic. 

o Dinamica de la circulació general UI. 
Corrents amb fiicció: Capa d'Ekman. Transport de massa en la capa d'Ekman: Sistemes 
d'aflorament . 

o Dinamica de la circulació general N. 
Ones: Marees. Ones Gravitatories superficials. Relació de dispersió. 

o Circulació de la Mar Mediterrania: 
Características principals: Balanc d'aigua, de sal. Circulació general 
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