
Una simulació numèrica 
tracta de reproduir el que 
passa a la realitat de 
manera virtual fent ús d’un 
ordinador. 
 Per fer una simulació s'utilitzen algorismes 
numèrics que resolen equacions. La física 
tracta de plasmar en equacions el 
comportament del fenomen que es vol 
simular, i mitjançant les matemàtiques es 
tracta de resoldre aquestes equacions.  
 
L’Enginyeria utilitza les simulacions 
numèriques pel disseny i la resolució de 
problemes de la vida real, i per intentar predir 
el comportament de certs fenòmens físics. 
 

                        

                        

Què és una simulació? 

Simulació,  
la predicció científica 
Centre Internacional de Mètodes  
Numèrics en Enginyeria 

Per a què serveix una simulació? 
Una simulació ens permet treballar en condicions 
similars a les reals, però amb variables controlades  
i en un entorn que s’assembla al real però que està 
creat o acondicionat artificialment: el model.  
Un model consta d’una geometria i unes propietats 
assignades a la geometria (de quin material es cada 
part, etc...). 
 
Gràcies a això ens permet comprovar el 
comportament d’un objecte o sistema en un cert 
context, corregir possibles errors de disseny abans de 
que passin al món real.  
 
 

 
 

Simulacions i experiments 
Com podem saber que una simulació és 
correcta abans d’aplicar els seus resultats?  
 
Per saber si les dades obtingudes són vàlides ens 
cal mirar al passat. Abans de fer una simulació 
necessitem dades experimentals que s’hauran 
obtingut anteriorment en situacions semblants al 
món real. 
 
Per tant un experiment ens dóna informació del 
present o el passat i una simulació ens permet 
predir el futur.  

www.cimne.com 

Cada dia fem ús de les simulacions, potser sense adonar-nos, veient 
la predicció del temps o jugant a un videojoc. 



                        

                        

Com es fa una simulació? 

Qualsevol procés de simulació passa per les següents fases: 
 

Preprocessament  
En aquesta fase es crea el model: geometria 
amb condicions assignades.  
 
Sobre la geometria que defineix el domini 
s’apliquen les propietats dels materials, així 
com valors que representen magnituds físiques 
com per exemple forces, pressions, velocitats, 
etc, per tal de reproduir les condicions inicials 
de la nostra simulació.  
Tot seguit dividim aquesta geometria en 
fragments més petits i simples (elements) 
formant la malla, perquè la següent fase es 
pugui calcular. 
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Càlcul 
A partir de les dades del preprocés un programa 
informàtic de càlcul s’encarrega d’obtenir els 
resultats. Aquest programa tracta de resoldre les 
equacions a cada un dels elements de la malla, 
resolent numèricament un sistema d’equacions 
molt complex.  

Postprocessament 

Un cop disposem dels resultats és 
moment d’analitzar-los. Per tal de fer 
aquesta feina més entenedora fem 
servir recursos visuals sobre el model 
tridimensional que representen els 
valors dels resultats, com ara codis de 
colors, deformacions de la malla, 
gràfiques, línies de corrent, etc.  

Tots sabem resoldre una equació 
amb una incògnita: 

3x = 6 
Amb dues incògnites és més difícil, 

però també ho sabem fer: 

2x + 3y = 7 
x + y = 3 

Per a fer el càlcul necessitem resoldre 
milers d’equacions i ho fem usant els 

ordinadors. 
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Actualitat en les simulacions 

Actualment no tots els problemes del món real 
es poden simular, ja que encara es desconeix 
com traduir en equacions alguns fenòmens 
físics; no se sap com resoldre alguns tipus 
d’equacions, o perquè els models necessaris 
són massa grans com per poder-hi calcular res. 
Per això a CIMNE (Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria) ens 

dediquem a desenvolupar i millorar els mètodes 
de càlcul per tal d’obtenir simulacions més 
acurades i ràpides. Per cobrir les necessitats 
del centre hem desenvolupat una eina de 
preprocés i postprocés, que es pot adaptar a 
qualsevol programa de càlcul, anomenada GiD. 
 

Aplicacions reals 

Els objectius de dur a terme una simulació 
poden ser diversos segons en quin camp de 
l’enginyeria o la ciència treballem. 

 

Per exemple podem fer servir simulacions per 
millorar els edificis a fi que suportin 
terratrèmols o esbrinar què passaria en cas 
de desbordament d’un riu. 
 

Simulació del impacte de les ones 
a una base petrolífera 
 

Millorar la ubicació i orientació de la 
base al mar per evitar possibles danys. 

Simulació de l’emplenat d’un motllo 
amb metall fos 
 

Detectar possibles bombolles i punts 
dèbils de la peça finalitzada 

Simulació de la circulació de la sang  
a través del cor i l'aorta 
 

Detectar danys i buscar la millor solució per al pacient 


