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III. Obiectivele disciplinei
Cursul isi propune introducerea si aprofundarea unor noþiuni ºi rezultate fundamentale din mecanica fluidelor, precum si introducerea în anumite capitole speciale ale mecanicii fluidelor, cu accent deosebit asupra teoriei matematice a miºcãrilor fluide vâscoase incompresibile la numere Reynolds mici. Prezentarea unor metode matematice moderne, ca metoda solutiilor fundamentale si utilizarea teoriei potentialului in studiul unor probleme speciale care privesc miscari fluide vascoase liniarizate in prezenta unor obstacole solide, interfete fluide sau in medii poroase. Utilizarea unor metode numerice moderne in rezolvarea problemelor propuse, cu accent deosebit asupra metodei element pe frontiera. Problemele studiate au multiple aplicaþii în medicinã, biologie, industria chimicã, geologie, etc. Implicarea studenþilor în activitatea de cercetare ºtiinþificã.


IV. Conþinutul disciplinei
1.	Notiuni fundamentale din cinematica si dinamica fluidelor.
-	Fluid, configuraþie, miºcare. 
-	Câmpurile vitezã ºi acceleraþie ale miºcãrii unui fluid.
-	Principiul conservãrii masei. Ecuaþia de continuitate. 
-	Principiul tensiunilor lui Cauchy. Teorema fundamentalã a lui Cauchy. 
-	Principul conservãrii impulsului. Ecuaþiile lui Cauchy. 
2.	Ecuaþii constitutive ale mecanicii fluidelor. 
-	Ecuaþia constitutivã a fluidului ideal. Ecuaþiile lui Euler. 
-	Ecuaþia constitutivã a fluidului vâscos Newtonian. Ecuaþiile lui Navier ºi  
        Stokes.
   3.   Analiza adimensionalã a ecuaþiilor miºcãrii unui fluid vâscos incompresibil. 
-	Forme speciale ale ecuaþiilor Navier-Stokes. 
-	Condiþii la limitã ºi condiþii iniþiale pentru problema miºcãrii unui fluid 
        vâscos incompresibil
4.Rezultate de uncitate pentru sistemul lui Stokes.
-	Rezultatul de unicitate a soluþiei clasice a sistemului Stokes într-un domeniu 
        mãrginit din R&#8319; (n=2,3). 
-	Rezultatul de unicitate a soluþiei clasice a sistemului Stokes într-un domeniu 
        nemãrginit din R&#8319; (n=2,3)
5.	Metoda soluþiilor fundamentale în mecanica fluidelor. 
-	Funcþia Green, vectorul presiune ºi tensorul tensiune pentru miºcarea fluidã 
        de tip Stokes generatã de o forþã punctualã. Tensorul Oseen-Burgers în R&#8319; (n=2, 
        3).
-	Reprezentarea integralã directã pe frontierã a câmpului de viteze al unei 
        miºcãri fluide de tip Stokes într-un domeniu mãrginit sau exterior din R&#8319; (n=2,
        3).
-	Aplicatii.
6.	Teoria potenþialului hidrodinamic (pentru ecuatia lui Stokes).
-	Teoria operatori compacþi. Alternativele lui Fredholm. Potenþialul hidrodinamic 
        de dublu strat. Potenþialul hidrodinamic de simplu strat. Proprietãþi.
-	Aplicaþii ale teoriei potenþialului hidrodinamic: Rezultate de existenþã ºi 
        unicitate pentru probleme cu valori pe frontierã asociate sistemului Stokes pe 
        domenii mãrginite sau exterioare din R&#8319; (n&#8805;2). Aplicaþii în studiul unor miºcãri 
        fluide de tip Stokes.
-	Metoda ecuaþiilor integrale pe frontierã de dublu strat completate în studiul 
        unor miºcãri fluide de tip Stokes. Rezultate de existenþã ºi unicitate si 
        rezultate numerice 
7.      Miºcãri fluide vâscoase incompresibile în prezenþa interfeþelor. 
-	Metoda integralã directã pe frontierã (Rallison ºi Acrivos) în studiul problemei 
        deformãrii unei interfeþe fluide într-un fluid vâscos incompresibil. Rezultate 
        de existenþã ºi unicitate. 
-	Reprezentãri integrale indirecte pe frontierã în studiul problemei miºcãrii ºi 
        deformãrii unei interfeþe fluide într-un fluid vâscos incompresibil. 
-	Aplicaþii ºi rezultate numerice bazate pe utilizarea metodei element pe 
        frontierã. 
8.	Teoria potenþialului pentru sistemul Stokes rezolvent. 
-	Rezultate de existenþã ºi unicitate pentru probleme cu valori pe frontierã 
        asociate sistemului Stokes rezolvent pe domenii marginite sau exterioare din R&#8319; 
        (n&#8805;2). 
-	Aplicaþii în studiul unor miºcãri fluide nestaþionare de tip Stokes
9.	Probleme cu valori pe frontierã care descriu miºcãri fluide vâscoase 
        incompresibile la numere Reynolds mici în medii  poroase sau in prezenta unor 
        particule poroase.
-	Rezultate de existenþã ºi unicitate în spaþii Hölder sau Sobolev.
-	Aplicatii si rezultate numerice.
10.	Metode numerice in studiul unor probleme cu valori pe frontiera care descriu 
        miscari fluide vascoase incompresibile la numere Reynolds mici, cu accent 
        deosebit asupra metodei element pe frontiera.
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VI. Tematica activitãþilor didactice pe sãptãmâni


VII. Metode didactice folosite


VIII. Evaluare
Examen (70%)+ activitate de seminar (30%).
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