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RESUM 
 
El transport de sediment en particular i la gestió del sediment en les conques hidràuliques ha 
estat tradicionalment un dels majors problemes que han hagut d'afrontar els enginyers de rius. 
En aquest darrers anys s'ha desenvolupat la tècnica dels panells submergits coneguts també com 
a panells d'Odgaard (Odgaard  i Wang 1991). Si bé ja ha estat formulada la seva teoria i hi ha 
experiències de la seva implementació en rius, bàsicament en el continent Americà, a casa 
nostra aquesta tècnica és encara força desconeguda. 
 
Aquesta tesina pretén aprofundir en els fenòmens turbulents ocasionats pel panell i responsables 
del transport de sediment. Aquest treball es suporta en tres elements: estudi teòric extret de la 
bibliografia, dades experimentals preses en el laboratori de morfodinàmica fluvial del DEHMA-
UPC(GITS: Grup d'Investigació en Transport de Sediments) i simulació numèrica, que es centra 
en el canal del laboratori on es prenen les dades. 
 
Per portar a terme la simulació s'utilitzen les tècniques anomenades 'Computational Fluid 
Dynamics'. Aquestes han estat molt utilitzades i comprovades en canonades mentre que 
l'experiència en canals és limitada. Així doncs s'aprofita l'avinentesa per estudiar-ne la seva 
aplicació i adequació a aquesta geometria i condicions de contorn. En particular, es centra en 
l'estudi de models de turbulència i lleis de paret. 
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ABSTRACT  

 
Sediment transport and sediment management in hydraulic basins have been traditionally one of 
the biggest challenges that engineers had to face. In the last few years engineers have developed 
a new technique called submerged-vanes which is also known as Odgaard vanes(Odgaard  and 
Wang 1991). Many studies have been carried out, and in fact this technique has been already 
tested in rivers, basically in the American continent. However, this technique is still quite 
unknown in our country. 
 
This document delves into the turbulent phenomena caused by vanes, which are the responsible 
of sediment transport. This work takes into account three elements: theoretical studies from 
references, experimental data from the hydraulic and fluid mechanics laboratory of UPC and 
numeric simulation, which focuses on  the laboratory channel where the data is taken. 
 
In order to carry out the simulation the so called 'Computational Fluid Dynamics' techniques are 
used. These have been used and tested for fluxes in pipes although the experience in open 
channels is limited. Therefore, the reliability and capability of these techniques to work in open 
channels is also tested. In particular, this study focuses on the turbulence model and wall laws. 
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1. Introducció 
 
 
La gestió del sediment i més concretament el control del transport de sediment i sedimentació 
del mateix és un dels majors problemes que han d'afrontar els enginyers de rius. L'erosió del llit 
del riu en les riberes dels rius sovint causa el col·lapse dels vorals i la pèrdua de sòl. Mentre que 
la sedimentació pot dificultar la navegabilitat. La manca de mesures efectives per controlar el 
transport del sediment ha estat tradicionalment un problema en la gestió de rius.   
 
 
Per tal de fer-hi front s'estan desenvolupant les tècniques de panells submergits per al control de 
sediment en els rius. Els panells són petites estructures dissenyades per a modificar el flux 
d'aigua prop del llit del riu i redistribuir-ne el flux i el sediment dins de la seva mateixa secció 
transversal. El principi dels panells és la generació d'un corrent secundari en el flux. Aquesta 
circulació altera la magnitud i direcció de les tensions de tall al llit del riu i causa un canvi en les 
distribucions de velocitat, fondària i transport de sediment a l'àrea afectada. Conseqüentment, el 
llit del riu creix en una porció de la secció i decreix en una altra. Els panells s'han mostrat útils 
en la protecció de riberes de rius i millora dels problemes de pèrdua de calat en els boterats 
d'aigua entre d'altres. Igualment s'utilitzen per erosionar zones del riu en cas de voler realitzar 
una llera navegable. 
 
 

 
Fotografia 1. Instal·lació dels panells submergits en sec. Fotos cedides per Carlos Rodríguez.  

 
 
A més a més de la seva efectivitat per a modificar la morfologia del riu, aquest mètode 
comporta nombrosos avantatges (veure taula 1) tant des del punt de vista econòmic com 
mediambiental. Des del punt de vista mediambiental el sediment mobilitzat és el mateix que el 
del llit del riu, no és necessària aportació de material a diferència d'altres tècniques de protecció 
de marges. El voral del riu és revegetat naturalment amb la vegetació autòctona de la ribera i 
permet el desenvolupament de la fauna local sense perjudicis. 
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Taula 1. Comparació de diverses opcions pel control de l'erosió dels marges i evolució dels 
meandres dels rius (Rodríguez 2003). 

 
Per altra banda, la seva execució és força més econòmica que les seves alternatives. En el cas, 
de revestiment de vorals pot ser fins a deu vegades més econòmic i en el cas d'espigons 
direccionals fins a 7 vegades. Cal tenir en compte, que a diferència dels mètodes esmentats els 
panells no necessiten manteniment, el període de construcció és curt i l'impacte ambiental molt 
baix. 

 
Fotografia 2. Panells 
submergits acabats 

d'instal·lar. Inestabilitat 
de talussos i falta de 

vegetació. Fotos cedides 
per Carlos Rodríguez. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 3. Panells submergit un 
any després de la seva instal·lació. 

Major estabilitat dels talussos i 
revegetació dels vorals. Fotos 
cedides per Carlos Rodríguez. 

 

Aspecte 
Desviació de la 

llera 
Revestiment de 

vorals 
Espigons 

direccionals 
Panells 

submergits 
Necessitat de 
manteniment 

ALT MITJÀ MITJÀ CAP 

Facilitat de 
manteniment 

COMPLEX COMPLEX MITJÀ - 

Cost del 
manteniment 

ALT MITJÀ/ALT MITJÀ/ALT - 

Duració de la 
construcció 

INCERT/LLARG MITJÀ MITJÀ A LLARG 
MOLT 
CURT 

Període necessari per 
a fer efecte 

EL DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

EL DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

INCERT/LLARG 
MOLT 
CURT 

Impacte ambiental 
negatiu 

ALT/MÚLTIPLE MITJÀ MITJÀ/MÚLTIPLE 
NUL O 
BAIX 

A. 

A. 
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2. Objectius 
 
L'objectiu principal d'aquest estudi és determinar la influència dels panells d'Odgaard (Odgaard 
A. J. i Wang Y., 1991) en el flux, bàsicament mesurant la velocitat del flux al voltant del panell. 
Per tal d'obtenir aquestes dades per una banda es mesuren les velocitats experimentalment en el 
laboratori i per altra banda es realitza un model numèric. 
 
Aquest estudi es centra bàsicament en el model numèric i per tal d'arribar al resultat final es 
marquen una sèrie d'objectius intermedis: 
 
1. Presa de mesures en el laboratori. 
 
2. Validació dels models numèrics pel cas estudiat (OpenChannel).  
 
3. Validació de les lleis de paret tant pel cas fi com pel rugós. 
 
4. Simulació del cas objecte de l'estudi mitjançant els models i les lleis de paret prèviament 
validades. 
 
5. Determinació de la influència dels panells d'Odgaard en el flux. 
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3. Metodologia 
 
Per tal d'atènyer els objectius anteriorment citats es formula una metodologia precisa: 
 
En primer lloc, es procedeix a prendre les mesures en el laboratori. De fet es col·labora en la 
presa de mesures juntament amb Khaled Hamat, doctorant de la Universitat Politècnica(GITS), 
qui ha fet el muntatge de l'experiment. 
 
En segon lloc, es procedeix a la validació dels models i les lleis de paret mitjançant programari 
del 'Computational Fluid Dynamics', en particular s'utilitza OpenFOAM que s'emmarca dins el 
programari lliure. Per a fer més fàcil l'anàlisi dels diferents models es simplifica la geometria 
del problema. Es pren un canal curt per a avaluar els resultats en funció del model utilitzat. 
 
Una vegada validats els models i lleis de paret, s'escullen aquells que s'adeqüen millor al 
problema plantejat. Aquests s'utilitzen per fer la simulació en la geometria completa del 
problema. 
 
Per últim, es procedeix a fer la comparació dels resultats obtinguts en la simulació amb els 
resultats experimentals i els dictats teòrics. 
 
 
 
Aquest document s'estructura d'una forma anàloga al procediment descrit. En primer lloc es du a 
terme una explicació sobre que són els panells submergits o panells d'Odgaard així com una 
aproximació teòrica del seu funcionament. Tot seguit es descriu el muntatge de l'experiment en 
el laboratori, la campanya de presa de dades i els resultats obtinguts. Els següents capítols 
descriuen els 'Computational Fluid Dynamics', que es centra bàsicament en els diferents 
mètodes de discretització de la geometria per a resoldre-la. A aquests segueixen els capítols 
referents a la modelització de la turbulència. Per últim hi ha els resultats de la simulació en sí, 
en aquest apartat es poden diferenciar bàsicament dues parts. Per una banda hi ha la validació 
dels models i les lleis de paret i per l'altra els resultats de la simulació del problema sencer. 
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4. Panells d'Odgaard 
 
 
La teoria sobre panells submergits explicada en les següents línees ha estat extreta bàsicament 
del següent article: Odgaard A. J. i Wang Y. (1991a) "Sediment Management with Submerged 
Vanes. I: Theory", (Odgaard  i Wang 1991). 
 
 
 
4.1 Teoria 
 
La teoria desenvolupa la relació entre les característiques del panell i les tensions de tall 
induïdes al llit del riu. Posteriorment aquesta relació és incorporada en les equacions de govern 
del flux que a la vegada són resoltes per obtenir la distribució del mateix i de les profunditats en 
el riu. 
 
 
Tensions de tall induïdes al llit del riu degut al panell 
 
Un panell submergit amb un petit angle d'atac respecte el flux indueix una circulació horitzontal 
en el flux aigües avall (Fig. 1 i 2). Aquesta circulació és deguda al gradient de pressions vertical 
en les dues superfícies del panell causant que el fluid que passa pel costat d'alta pressió agafi 
una component de velocitat cap amunt mentre que el que passa pel costat de baixa pressió agafi 
una component de velocitat cap a baix.   
 
El vòrtex que apareix a la cua del panell es desenvolupa fins a formar un vòrtex més gran que 
surt des de una posició prop de la part més alta del panell. Aquest vòrtex es trasllada aigües 
avall, on dóna lloc a un moviment helicoïdal o secundari en el flux i un canvi en les tensions de 
tall i topografia al llit del riu. 
 
Aquest vòrtex és descrit com un vòrtex permanent. El vòrtex perd força a causa de la dispersió 
viscosa a mesura que el vòrtex es desplaça aigües avall. En un flux sense contorn, la velocitat 
tangencial perpendicular al centre de l'eix d'un vòrtex és (Lamb 1932): 
 
 �� = ���� 	1 − �� �− ���� ����                                               (1) 

 
 
On: 
 
- r és la distància al centre del vòrtex. 
- � és la viscositat turbulenta. 
- s és la distància aigües avall. 
- u és la velocitat del fluid que desplaça el vòrtex o la velocitat aigües amunt del panell. 
- � és la circulació horitzontal en s = 0. 
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Fig. 1. Esquema teòric de la situació del flux i la circulació induïda pel panell (Odgaard  i 

Wang 1991). 
 

 

 
Fig. 2. Esquema que indica el canvi induït pel panell en el perfil del llit del riu (Odgaard  i 

Wang 1991). 
 

En un flux amb contorn, �� s'obtè mitjançant el mètode de les imatges. Tenint en compte que 
els contorns en un riu són el llit del riu i la superfície lliure, la component transversal de  �� 
(component perpendicular a l'eix z) a una distància z des del llit del riu és: 
 �� = ∑ �−1���� ���� 	1 − �� �− ���� �����∞�!� " #"�  + 

+ ∑ �−1�%�� ����& 	1 − �� �− ���� �%���∞%!� "&#"�&                      (2) 

 
On: 
 
- �� i �% són les distàncies des del centre del vòrtex i i j respectivament. 
- '� i '% són les distàncies verticals des del llit del riu al centre dels vòrtex i i j respectivament.  
 
El primer sumatori inclou la contribució del vòrtex real i les imatges sobre la superfície lliure, el 
segon sumatori correspon a la contribució de les imatges per sota del llit del riu. 
 
Degut a la diferència de pressions entre els costats del panell, el centre del vòrtex està una mica 
per sota del cantell superior del panell. Segons diferents càlculs (Milne-Thomson 1966) i dades 
(Odgaard i Spoljaric 1989), (Wang 1990) registres sembla que el centre del vòrtex està situat per 
sota del cantell superior unes 0.2 vegades l'alçada del panell. 
 
La circulació horitzontal(�) pot ser evaluada relacionant-la amb la força de 'lift' FL que el panell 
exerceix en el flux: 
 () = *�+,                                                              (3) 



                                                                                                                            Panells d'Odgaard 

- 7 - 
 

 
On: 
 
- * és la densitat del fluid. 
- H és l'altura del panell. 
 
Una vegada el camp de velocitats és calculat, la component transversal de la velocitat prop del 
llit s'obté imposant z = 0: 
  �-� = ./�0�1  ∑ �#��&34

�& 	1 − �� �− ���� �%���∞%!� "&�&                                      (4) 

 
En aquesta equació  s'assumeix que hi ha el mateix número de vòrtex sobre el llit del riu(inclòs 
el real) com n'hi ha a sota. 
 
La tensió de tall al llit del riu (5-�� pot ser calculada assumint que 5-�té el mateix ràtio que la 
tensió de tall en la direcció principal del flux: 
 67869: = -78�9                                                                          (5) 

 
Per procedir, una llei potencial de velocitats és adoptada com a perfil: 
 

+ = ;��; �"<�� ;⁄ +>                                                                (6) 

 
On: 
 
- u és la velocitat en un punt a una cota z sobre el llit del riu. 
- d és el calat del flux. 
- +> és la velocitat mitjana a una cota. 
- m és un coeficient de resistència al flux: 
 ? = @�ABCD<                                                                     (7) 

 
On: 
 
- E és la constant de von Karman( ≈ 0.41). 
- S és la pendent motriu. 
- g és l'acceleració de la gravetat. 
 
 
Amb aquest perfil de velocitats, 5F�, les velocitats d'aproximació al panell ua (velocitat mitjana a 
l'alçada del panell) i ub estan relacionades amb +> com: 
 5F� = 0@G�AG

;G                                                                            (8) 

 

+H = +> �1<��/;
                                                                    (9) 

 +F = �AJ   ;       on k és funció de m.                               (10) 
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El decrement de 5-� i �-� aigües avall és controlat per �. Tenint en compte que el llit del riu és 
el major causant d'aquest decrement (Odgaard i Spoljaric 1989), KL és obtinguda de la llei 
potencial i s'assumeix que està linealment distribuïda segons la tensió de tall primària. De tal 
manera que 
 KL = @G�A<MN;���� ;⁄ ���#� �;⁄ ���#� O;⁄ �P                                           (11) 

 
Substituint l'eq. 4 en l'eq. 5 s'obté que la tensió de tall transversal al llit del riu és: 
 5-� = ()Q-                                                             (12) 
 
On: 
 Q- = J@G

�;G1 �A�R ∑ �#��&34
�& 	1 − �� �− �R��� �%���∞%!� "&�&                       (13) 

 
La component del corrent en la direcció principal del flux de la tensió de tall és: 
 5-� = (SQ-                                                            (14) 

 
On: 
 
- FD és la força de 'drag' associada a FL. 

 

Ambdós poden ser fàcilment calculats relacionant-los amb la pressió dinàmica: 
 () = �� T)*U V +�1W X'                                                      (15) 

i (S = �� TS*U V +�1W X'                                                     (16) 

 
On: 
 
- L és la longitud de la placa. 
- CL,CD són els coeficients de 'lift' i 'drag' respectivament. 
 
Substituint l'eq. 6 en les eqs. 15 i 16 les forces de 'lift' i 'drag' esdevenen: 
 

() = �� *T),U+>� �;���G
;�;��� �1<�� ;Y

                                       (17) 

i (S = Z[Z/ ()                                                                  (18) 

 
Assumint que la distribució de la circulació vertical al voltant del panell és el· líptica, màxima al 
llit del riu i zero al capdamunt del panell, el coeficient de 'lift' és (Odgaard i Mosconi 1987): 
 T) = ��\

��/]
                                                                     (19) 

 
El corresponent coeficient de 'drag' ve determinat per: 
 TS = ��� )1 T)�                                                                 (20) 
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L'àrea afectada per un sol panell és limitada. En la direcció transversal , el panell té poc impacte 
més enllà de tres vegades l'alçada del mateix. Una àrea més amplia és afectada si s'hi afegeixen 
més panells (Fig. 3 i 4). 
 

 
Fig. 3. Esquema que mostra la circulació induïda per tres panells alineats (Odgaard  i Wang 

1991). 
 

 
Fig. 4. Esquema que mostra el canvi del perfil del llit del riu degut a tres panells en fila 

(Odgaard  i Wang 1991). 
 

Equacions de govern 
 
El sistema de coordenades(usat en la figura 1) és el següent. L'eix s discorre sobre el centre del 
riu, positiu en la direcció del flux; l'eix n és perpendicular a l'eix s i positiu cap a la ribera 
còncava; i l'eix z és vertical cap amunt des del llit del riu. Les components de la 
velocitat(mitjanes en el temps) en les direccions s, n i z es denoten u, v i w respectivament. Les 
equacions de moviment són: 
 + ^�^� + � ^�^� + _ ^�^" + �-� = − �0 ^`^� + (�                                          (21) 

 + ^-^� + � ^-^� _ + ^-^" − �G
� = − �0 ^`^� + (�                                          (22) 

 + ^â� + � ^a^� _ + ^â" + b = − �0 ^`^" + ("                                          (23) 

On: 
 
- r és el radi local de curvatura 
- p és la pressió 
- Fs, Fn, Fz són les components de la tensió de tall en les direccions s, n i z. 
- g és l'acceleració deguda a la gravetat. 
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S'assumeix que la curvatura és suficientment petita de manera que els coeficients mètrics són 
aproximadament 1. Les equacions de conservació de massa pel flux i sediment són 
respectivament: 
 ^�^� + �� ^�-��^� + ^â" = 0                                                     (24) 

i ^d:^� + �� ^�d8��^� = 0                                                            (25) 

On: 
 
- qs i qn = Càrrega volumètrica de sediment del llit del riu transportat per unitat d'amplada en les 
direccions s i n respectivament. 
Per r→∞, les eq 21-25 descriuen el flux en canals rectes. 
 
 
Reducció de les equacions: 
 
Alguns termes en les equacions de flux poden ser immediatament negligits degut a la seva poca 
importància(termes molt petits en comparació a la resta).  
 
En rius el calat(d) és petit en comparació amb l'amplada(b), doncs d/b << 1; i el radi de 
curvatura(r) és generalment més gran que l'amplada. Sota aquestes condicions v és de l'ordre de 
u(d/b) i w és de l'ordre de v(d/r) o u(d/b)(d/r). En conseqüència tots els termes en les equacions 
de govern que contenen w poden ser eliminats, i els termes de tensions poden ser reduïts a: 
 (� = ��0� ^6:^"                                                               (25) 

 (� = ��0� ^68^"                                                               (26) 

On: 
 
- 5� i 5� són les tensions de tall en les direccions s i n respectivament. 
 
Com que l'Eq. 23 ha estat ara reduïda a la condició hidrostàtica, els termes de pressió en les Eqs. 
21 i 22 poden ser escrites en termes de pendent de la superfície lliure, S en la direcció principal 
del flux i SR en la direcció tranversal. A més a més s'assumeix que el flux està completament 
desenvolupat per tan els termes e ef⁄  són zero. Això implica que la mitjana respecte el calat de 
v és zero. 
 
Aplicant les condicions de contorn cinemàtiques a la superfície lliure i al llit del riu, les 
equacions de transport de mitjana en el calat són: 
 *bgX =  5F� + 5-�                                                       (27) *bg�X =   5F� − 5-� −  *+>� <�                                                (28) 

On: 
 
-  5F�, 5-� són les tensions de tall en el llit del riu en les direccions s i n, respectivament. 
L'efecte dels panells submergits en el camp del flux es té en compte mitjançant el camp de 
tensions ( 5F�, 5-�) tal com s'havia indicat. Le incògnites d'aquestes equacions són +>, Sr , d i  5F�. 
 
Una equació addicional s'obté de fer un balanç de forces de la càrrega de partícules en el 
pendent transversal. Aquest balanç inclou forces de 'drag', gravetat, 'lift' i fricció (Odgaard  
1989).  
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 <�<�<� = − �iB�0∆CS 698B69:                                                       (29) 

 
On: 
 
- ∆ és el pes específic del sediment submergit. 
 ∆ = �0:#0�0                                                             (30) 

 
- *�= densitat del sediment 
- D és la mediana del diàmetre de gra. 
- k és la tensió crítica de Shields. 
- B és funció de la fricció de Coulomb i el ràtio de la força de 'lift' entre la força de 'drag' per 
una partícula en el llit d'un riu. 
 
Una quarta equació s'obté avaluant l'Eq. 22 a la superfície de l'aigua. Eliminant Sr mitjançant 
l'Eq 28, l'Eq 22 queda: 
 *�+�� − +>�� <� + 5F� − 5-� + �^68^" �� X = 0                                      (31) 

 
On els subíndex s denoten els valors a la superfície lliure. La llei potencial relaciona us amb +>: 
 +� = ��;���;                                                                (32) 

 
L'últim terme en l'eq. 31 està associat amb la deformació o retorciment del perfil de velocitats 
causat pels panells o l'acceleració centrífuga que actua en els flux en corbes del riu. 
L'acceleració centrífuga en les corbes d'un riu mena la superfície que es mou més ràpidament 
cap a la ribera exterior i el flux prop del llit del riu cap a la ribera interior. Aquest fet té una 
importància significativa en el flux de sediment en la corba d'un riu. Per descriure la deformació 
del perfil de velocitats amb una mínima quantitat de complexitat, es fan algunes suposicions 
respecte la seva forma. El perfil vertical de u es representa mitjançant la llei potencial(Eq. 6) i el 
perfil de v per una distribució lineal entre les contribucions de la força centrífuga i el panell: 
 � = 2��-� − �F� �"< − ���                                                    (33) 

On: 
 
- �F és la velocitat transversal induïda per la força centrífuga prop del llit del riu. 
 
La distribució vertical de 5� prop de la làmina lliure està ara determinada per: 
 5� = *K ^-^"                                                           (34) 

 
Obtenint KL de la llei potencial i assumint una distribució lineal de la tensió de tall en la direcció 
principal del flux: 5� = 5F� �1 − "<�                                                    (35) 

 
Tenint en compte que KL és isotròpica i que � ve donada per Eq.33, el gradient de 5� a la 
superfície lliure és: �^68^" �� = − �0;@�A�;���< ��-� − �F�                                        (36) 
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S'assumeix que la velocitat �F té el mateix ràtio que ub com 5F� a 5F�, és a dir: 
 -9�9 = 69869:                                                              (37) 

 
On, com abans, +F = +> m⁄  (Rozovskii 1957). Per tan, el ràtio de �- a 5F� és el mateix que de �-�  a 5-�. Substituint les Eqs. 5 i 37 a l'Eq. 36, i al mateix torn substituint aquesta a l'Eq. 31 
dóna: 
 5F� = − 0J��;����;���;GM�;G�J�;���P +>� <� + 5-�                                       (38) 

 
Una vegada 5F� és calculada, +> i d estan totalment determinats per Eqs. 27 i 29. Substituint 5F� =  *E�+>� ?�⁄  , les Eqs. 27 i 29 es redueixen a 
 
 +>� = ;G

@G �bgX − �0 5-��                                           (39) 

 
i 
 <�<�<� = − ;0@�AiB�0∆CS 5F�                                         (40) 

 
 
Cal presta atenció al fet que l'altura del panell H en les equacions per 5-� i 5-�(Eqs. 12 - 14) és 
ara funció de d. Sense panells, quan 5-� = 5-� = 0, l'Eq. 39 és la tradicional relació de Darcy-
Weisbach, i l'Eq. 38 és l'equació de la tensió de tall transversal associada amb les corrents 
secundàries centrífugues en un flux completament desenvolupat que passa per una corba. 
 
Si els panells han d'eliminar la corrent secundària  d'un flux completament desenvolupat que 
passa per una corba, han de generar una tensió de tall transversal al llit del riu donada per: 
 5-� = − 0J��;����;���;GM�;G�J�;���P +>� <�                                                  (41) 

 
Adoptant la mitjana de  les tensions de tall induïdes al llit del riu, la relació per aquesta condició 
de disseny és: 
 n1)o = �Z/

<� p                                                          (42) 

 
On: 
 

p = Jqr ��;����;���;�;���M�;G�J�;���P �<1�� ;Y
                                        (43) 
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La solució 
 
L'Eq, 40 es resol mitjançant diferències finites. La condició de contorn s'obté de l'equació de 
continuïtat(conservació de massa). El càlcul es du a terme començant per la ribera més 
allunyada dels panells, que en un riu normalment és la corba interior.  Inicialment s'agafa el 
calat pel punt inicial el mateix calat que aigües amunt del penell i es calculen les distribucions 
en la secció. Si les distribucions no satisfan les condicions de contorn , s'escull un nou calat 
inicial. El procés es va repetint fins successivament fins que es compleixen les condicions de 
contorn.  
 
Els paràmetres bàsics del panell són l'altura H0(Altura incial), ràtio alçada longitud(H0/L), angle 
d'incidència α, distància del panell al calat(T), espaiat dels panells δn i δs i espaiat del panell a la 
ribera δb. Els paràmetres bàsics del flux i el sediment són calat mitjà aigües amunt del panell d0, 
velocitat u0,  paràmetre de resistència m, el ràtio del canal amplada/calat b/d0, el ràtio r/b i el 
nombre de Froude per sediment FD, definit com, 
 (S = �sBCS                                                             (44) 

 
El nombre de Froude pel sediment mesura la mobilitat del sediment. La tendència general és 
que els canvis induïts pel panell en el llit del riu augmenten a mesura que augmenta el valor de 
FD. Un augment dels canvis induïts en el llit del riu també es pot donar degut a un increment en 
l'alçada del panell, angle d'incidència i resistència del llit del riu. 
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5. Laboratori 
 
Juntament a la simulació numèrica s'ha dut a terme una fase experimental. La part experimental 
ha estat duta a terme bàsicament per en Khaled Hamat doctorant de la Universitat Politècnica de 
Catalunya(GITS). La meva aportació ha estat en la campanya de presa de dades corresponent al 
següent període: del 07/10/2013 al 12/11/2013. La realització de l'experiment s'ha dut a terme 
en el laboratori de morfodinàmica fluvial del DEHMA-UPC(GITS). Les instal·lacions 
utilitzades es poden veure esquematitzades en la Fig. 5. 
 
L'objectiu de l'experiment és mesurar experimentalment les velocitats de l'aigua en el canal per 
tal d'avaluar la influència del panell en el flux. 
 
 

Fig. 5. Esquema del canal del laboratori. Esquema cedit per Víctor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografies 4 ,5 i 6. Canal del laboratori. Dissipador de sortida. Resclosa Imatges cedides per 

Khaled Hamat. 
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5.1 Muntatge 
 
L'experiment consisteix en mesurar la influència del panell en un canal. Per això, en una 
primera fase es mesura la velocitat(en les tres direccions) en diferents punts i calats. En una 
segons fase es pren la mesura piezomètrica de la pressió en diferents punts del panell. Aquesta 
segona fase així com el muntatge de l'experiment han estat duts a terme únicament per en 
Khaled Hamat. 
 
El canal utilitzat es pot subdividir en tres trams. Un primer tram d'una longitud de 2,25 m amb 
llera de formigó, un segon tram de 2,5 m amb llera mòbil i un tercer tram de 2,75 m amb llera 
de formigó. La llera mòbil consisteix bàsicament en material granular degudament tamisat. És 
en aquesta part on s'instal· la el panell segons la Fig. 6. A més a més, en aquest tram s'analitza de 
forma qualitativa el moviment del sediment degut a l'efecte del panell. 
 
Juntament amb la preparació del llit mòbil s'han muntat els suports pels aparells de 
mesura(Fotos. 7 i 8), de tal manera que aquests es puguin moure longitudinal, transversal i 
verticalment al llarg del canal. Aquests consisteixen en un seguit de guies que permeten el 
desplaçament dels aparells en les tres direccions (Fig. 8). 
 

 
 

Fig. 6. Esquema(no a escala) de la posició del panell en el canal. 
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5.2 Procediment 
 
Un cop realitzat el muntatge es procedeix a la campanya de presa de mesures. Com que la 
campanya de registre de dades és llarga(19600 punts) es pretén mesurar la velocitat una vegada 
la llera ha arribat al règim permanent. Per això, es deixa circular aigua durant un dia sencer 
perquè el sediment es dipositi en el que seria la situació permanent. Una vegada transcorregut 
aquest període de temps ja és ben evident la influència del panell en el transport del sediment, 
tal com descriu la teoria es forma una duna en un costat del panell i un solc en l'altre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies 7 i 8. Disposició del panell i dels vectrinos. Imatges cedides per Khaled Hamat. 
 
Una vegada estabilitzada la llera s'han començat a registrar les dades. Per això s'han escollit els 
següents punts(eixos segons la Fig. 7):  
 
 
A llarg de l'eix x: 
 
- Del punt -15 al -55 aigües amunt cada 15 cms. Del punt 0 al 160 cada 5 cms aigües avall. 
 
Al llarg de l'eix y: 
 
- Del punt 35 al -35 cada centímetre. Un total de 70 mesures. 
 
Al llarg de l'eix z: 
 
- Del punt 1 al 8. Un total de 8 mesures. 
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Fig. 7. Eixos utilitzats en el canal i direcció del flux 

 
Es pren el punt (0,0,0) just al centre del panell. Eixos positius aigües avall del canal. Es pren el 
punt 0 de l'eix z a la solera del canal i positiu cap al calat. 
 

 
Fig. 8. Disposició dels vectrinos.  

 
Les mesures s'han pres mitjançant uns aparells anomenats vectrinos que són velocímetres. 
Aquests formen part del tipus 'Acoustic Doppler Velocimeter'(ADV). L'ADV(Voulgaris i 
Trowbridge 1997) és un sensor remot que mesura la velocitat en les tres dimensions. El seu 
funcionament es basa en l'efecte del desplaçament de Doppler. Consisteix en un transmissor i 
tres receptors. Els tres receptors estan separats cada 120º. L'aparell es submergeix en el flux i els 
receptors estan inclinats 30º respecte l'eix del transmissor, centrant-se en un volum de mostra 
que està localitzat aproximadament a 10.8 cms de l'aparell, el qual assegura que no hi hagi 
intrusions en el flux mesurat. 
 
Els vectrinos s'han calibrat per a què funcionin a 25Hz i per a cada posició s'han pres dades 
durant 4 minuts. Per a cada posició hi ha set vectrinos prenent dades, per tant es registren les 
dades de 7 punts cada vegada. 
 
 
Batimetria 
 
Juntament amb la mesura de les velocitats s'ha pres la batimetria de la llera(Fotos 9 i 10, Fig. 9) 
per tal d'avaluar la influència del panell en el transport de sediment en el canal. Per tal de fer-ne 
el mapa s'ha mesurat l'altura de la llera cada 10 cms des del punt -55 al 210 en l'eix x i a cada 
centímetre des del punt 70 al -70 en l'eix y(eixos segons Fig. 7). 
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Fig. 9. Relleu de la llera segons les dades batimètriques. 

 
 

Fotografia 9 i 10. Nova disposició dels vectrinos per mesurar la batimetria. Imatges cedides 
per Khaled Hamat. 

 
 
 
 
 

5.3 Resultats 
 
Una vegada registrades les velocitats per a tots els punts es procedeix a fer-ne el seu tractament. 
Per a analitzar-ne els resultats es fa el mapa de velocitats per a diferents seccions del canal (Fig.  
11), en particular es fan talls longitudinals (veure Fig. 10) per a les diferents cotes mesurades. 
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Fig. 10. Esquema de les seccions sobre les quals es representa el mapa de velocitats. 

 

 
Fig. 11. Component x de la velocitat en la secció longitudinal z = 6cms. 

 
Els resultats complets es comenten a la secció de comparació de resultats més endavant. No 
obstant, cal tenir en compte que tot i haver fet funcionar el canal al llarg de dos dies perquè el 
sediment agafés la forma estacionària, durant el mes que s'han pres les mesures hi ha hagut 
transport de sediment (Fig. 11 i 12). Així doncs cal tenir en compte que les dades obtingudes no 
corresponen exactament a la mateixa geometria de la solera. 

 

 
Fotografia 11 i 12. En aquestes dues fotografies es pot veure l'avanç de la duna aigües avall. 

Imatges cedides per Khaled Hamat. 
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6. CFD 
 
La teoria sobre panells submergits explicada en les següents línees ha estat extreta bàsicament 
del següent llibre: Ferziger, J. H. i Perić, M. "Computational Methods for Fluid Dynamics" Ed. 
Springer, (Ferziger i Perić 2002). 
 
6.1 Introducció 
 
Les equacions de mecànica de fluids només es poden resoldre per un número limitat de fluxos. 
Encara que les poques solucions disponibles són útils a l'hora d'entendre el comportament del 
flux de fluids rarament poden ser  usades directament pel disseny o anàlisis de problemes 
d'enginyeria. 
 
Molt sovint es realitzen simplificacions de les equacions basades bàsicament en una combinació 
d'aproximacions i anàlisis dimensionals, a més a més el suport experimental és gairebé sempre 
necessari. Els experiments són una bona manera d'obtenir paràmetres encara que el constant 
desenvolupament i recerca en busca de dissenys òptims fa que els experiments resultin massa 
cars tant en diners com en temps.  
 
Una alternativa(com a mínim complementària) apareix amb els ordinadors. Amb el 
desenvolupament dels ordinadors tant la capacitat computacional com d'emmagatzematge ha 
millorat i millora molt ràpidament. Juntament amb l'evolució dels ordinadors l' interès en els 
mètodes numèrics ha augmentat d'una forma molt important. L'ús dels mètodes numèrics per a 
la resolució de les equacions de mecànica de fluids és tan important que s'ha creat un camp de 
recerca anomenat computational fluid dynamics(CFD). 
 
Computational fluid dynamics 
 
Els fluxos i el seus fenòmens associats poden ser descrits per equacions diferencials en 
derivades parcials que en general no poden ser resoltes analíticament. Per tal de trobar una 
solució aproximada numèricament s'ha d'usar un mètode de discretització que aproxima les 
equacions diferencials a un sistema d'equacions algebraiques que poden ser resoltes mitjançant 
un ordinador. Les aproximacions s'apliquen en petits dominis en l'espai i/o temps per tant les 
solucions numèriques donen resultats en llocs concrets en temps i espai. La precisió de les 
solucions numèriques depenen de la qualitat de la discretització usada.  
 
6.2 Models de discretització 
 
Tal com s'ha explicat la qualitat de l'aproximació numèrica dependrà en bona part de la 
discretització usada. Hi ha bàsicament tres opcions: les diferències finites(FD), els volums 
finits(VF) i els elements finits(FE). En principi si la malla és prou fina els tres mètodes haurien 
de donar la mateixa solució. No obstant, alguns mètodes són més adequats per a alguns tipus de 
problemes que altres.  
 
Mètode de les diferències finites 
 
Aquest és el mètode més vell per solucionar equacions diferencials en derivades parcials. És 
també el mètode més fàcil per a les geometries simples.  
 
El punt de partida són les equacions de conservació en la seva forma diferencial. El domini es 
cobreix amb una malla. A cada punt de la malla es substitueixen les equacions diferencials 
canviant les derivades parcials per aproximacions en termes dels valors nodals de les funcions. 
El resultat és una equació algebraica per node de la malla, en el qual el valor de la variable en el 
node i un número de nodes veïns apareixen com a incògnites. 
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En principi el mètode de les diferències finites pot ser aplicat a qualsevol tipus de malla. No 
obstant es sol utilitzar una malla estructurada.  Les línees de la malla serveixen com a 
coordenades lineals.    
 
Les sèries de Taylor o l'ajustament polinòmic s'usa per obtenir aproximacions de les primeres i 
segones derivades de la variable respecte les coordenades. Quan sigui necessari, aquests 
mètodes també es poden utilitzar per obtenir el valor de les variables en llocs diferents als nodes 
de la malla(interpolació). 
 
En malles estructurades, els mètodes de diferències finites són molt simples i efectius. És 
especialment fàcil obtenir esquemes de major ordre en malles regulars.  Els desavantatges del 
mètode de les diferències finites és que les equacions de conservació no es compleixen 
necessàriament a menys que es tingui una especial cura. La restricció a geometries simples és un 
desavantatge significant en fluxos complexos. 
 
  Mètode dels Volums finits 
 
El mètode dels volums finits utilitza la forma integral de les equacions de conservació com a 
punt de partida. El domini de la solució es subdivideix en un número finit de volums de 
control(CVs), i les equacions de conservació s'apliquen a cada CV. Al centroide de cada CV hi 
ha un node computacional en el qual es calculen els valors de les variables. S'utilitza la 
interpolació per expressar els valors de variables a les cares del CV en funció dels valors al 
node. Les integrals de volum i de superfície s'aproximen mitjançant fórmules de quadratura. Per 
tan s'obté una equació algebraica per cada CV, en el qual hi apareixen els nodes contigus. 
 
El mètode dels volums finits pot acomodar qualsevol tipus de malla, per tan és adequada per a 
geometries complexes. La malla només defineix el volum de control dels contorns i no necessita 
estar associada a un sistema de coordenades. El mètode és conservador per construcció, ja que 
les integrals de superfície(que representen els fluxos convectius i difusius) són els mateixos per 
als CVs que comparteixen el contorn. 
 
L'aproximació mitjançant volums finits és potser la més simple de comprendre i programar. 
Tots els termes que han de ser aproximats tenen un significat físic, motiu pel qual aquest mètode 
s'ha fet més popular entre els enginyers. 
 
El desavantatge dels volums finits en comparació les diferències finites és que mètodes d'ordre 
superior a 2 són difícils de desenvolupar en 3D. Aquest fet és degut al fet que el mètode dels 
volums finits requereix tres nivells d'aproximació: interpolació, diferenciació i integració. 
 
Mètode dels elements finits 
 
El mètode dels elements finits és similar al mètode dels volums finits en diversos aspectes. El 
domini es descomposa en una sèrie de volums discrets o elements finits que estan generalment 
desestructurats, en 2D generalment són quadrilàters o triangles mentre que en 3D els tetraedres 
o hexaedres són els més usats.  El tret distintiu del mètode dels elements finits és que les 
equacions es multipliquen per una funció de pes abans de ser integrades sobre tot el domini. En 
el  mètode més simple dels elements finits la solució s'aproxima per una funció lineal dins de 
cada element de tal manera que garanteixi la continuïtat de la solució al llarg dels contorns de 
l'element. Normalment la funció de pes té la mateixa forma. 
 
Aquesta aproximació és doncs substituïda per la integral pesada de la llei de conservació i les 
equacions a resoldre es deriven requerint a la derivada de la integral respecte cada node un valor 
igual a zero, el qual correspon a escollir la millor solució dins del conjunt de funcions 
permeses(la que té residu zero). El resultat és una sèrie d'equacions algebraiques no lineals. 
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Un avantatge important dels mètodes finits és l'habilitat per encaixar amb geometries arbitràries. 
La malla es refina fàcilment; cada element és simplement dividit. El mètodes d'elements finits 
són relativament fàcils d'analitzar matemàticament. El principal desavantatge, que pateixen totes 
les matrius desestructurades, és que les matrius de les equacions linealitzades no estan tan ben 
estructurades com les que tenen malles estructurades fent més difícil trobar un mètode eficient 
per a buscar la solució. 
 
En la simulació numèrica duta a terme s'ha utilitzat el programari lliure OpenFOAM, aquest 
programa utilitza el mètode dels volums finits. Per això a continuació es desenvolupen amb més 
detall les característiques d'aquest mètode. 
 
6.3 El mètode dels volums finits 
 
Aquest mètode considera només les equacions de conservació genèriques per una quantitat φ i 
assumeix que el camp de velocitats i totes les propietats del fluid són conegudes. El mètode de 
volums finits utilitza la forma integral de les equacions de conservació com a punt de sortida: 
 V *φv · n dS =  V Γ gradφ · n dS + V q�dΩ��D                             (45) 
 
El domini està subdividit en un número finit de petits volums de control (CVs) en una malla, 
que a diferència de les diferències finites(FD), defineix el contorn del volum de control, no els 
nodes computacionals. 
 
La forma més comuna de procedir és definir els CVs per una malla adequada i assignar el node 
al seu centre. No obstant, també es poden definir els nodes(per a una malla estructurada) i 
construir els CVs al seu voltant, de tal forma que les cares dels CVs caiguin al mig de dos 
nodes. 
 
L'avantatge de la primera tècnica és que el valor nodal representa la mitjana sobre el volum CV 
amb una major precisió(segon ordre) que la segona tècnica, ja que el node està situat al 
centroide del CV. L'avantatge de la segona tècnica és que les aproximacions de les derivades a 
les cares del CV són més precises quan la cara està al bell mig dels dos nodes. La primera 
tècnica és usada més sovint. 
 
La integral de l'equació de conservació(45) s'aplica a cada CV, així com a tot el domini com un 
tot. Si se sumen totes les equacions dels CV, s'obtenen les equacions globals de conservació, ja 
que les integrals de superfícies en les cares interiors dels CV es cancel·len. 
 
Per obtenir les equacions algebraiques per un particular CV, les integrals de volum i superfície 
han de ser aproximades mitjançant fórmules de quadratura. 
 
Aproximació d'integrals de superfícies 
 
La superfície dels CV consisteix en quatre (en 2D) o sis (en 3D) cares, anomenades per lletres 
en minúscula corresponent a la seva direcció (e, w,n, s, t i b) respecte el node central(P), veure 
Fig.12. El flux net a través del contorn dels CV és la suma de les integrals sobre les quatre o sis 
cares: 
 V QXg = ∑ V QXgD�JD                                                 (46) 
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on f és la component convectiva(*φv · n) o difusiva(Γ gradφ · n) del flux en la direcció normal 
a la cara del CV. Com el camp de velocitats i les propietats del fluid s'assumeix que són 
conegudes, l'única incògnita és φ. 
 
Per tal de funcionar bé, és important que els diferents CVs no es solapin; cada cara del CV és 
única pels dos CVs que estan un al costat de l'altre. 

 
Fig. 12. Exemple i notació de CV per a malles cartesianes en 2 i 3D (Ferziger i Perić 2002). 

 
Per calcular la integral de superfície(46) exactament, seria necessari saber el valor de l'integrant 
f a tot arreu de la superfície Se. Aquesta informació no està disponible, ja que els valors de φ 
només són coneguts en el node, per tan una s'ha de fer una aproximació. L'aproximació es 
realitza a dos nivells: 
 
- L'integral s'aproxima en termes del valor de la variable en un o més punts de la cara de la 
cel· la. 
 
- Els valors de la cara de la cel· la s'aproximen en termes del valor nodal(el centre del CV). 
 
L'aproximació més simple de l'integral és la regla del punt mig: l'integral s'aproxima com el 
producte de l'integrant al centre de la cara(que és per ella mateixa una aproximació del valor 
mig sobre la superfície) i l'àrea de la cara:  
 (� = V Q Xg = Q�AD� g� ≈ Q�g�                                                   (47) 

 
Aquesta aproximació de l'integral(donada pel valor de f al punt 'e') té una precisió de segon 
ordre. Com que el valor de f no està disponible al centre de la cara 'e', s'ha d'obtenir per 
interpolació. Per preservar la precisió de segon ordre de la regla del punt mig pel càlcul de 
l'integral de segon ordre, el valor de fe s'ha de calcular amb una precisió de segon ordre. 
 
En 3D, la regla del punt mig no és l'aproximació de segon ordre més simple. Aproximacions de 
major ordre, que requereixen integrants en altre punt que el centre de la cel·la (com les 
cantonades o els centres de les arestes) són possibles, però són difícils d'implementar. 
  
Si la variació de f segueix alguna forma particular la integració és fàcil. la precisió de 
l'aproximació depèn de l'ordre de la funció. 
 
 
Aproximació de les integrals de volum 
 
Alguns termes de l'equació de transport requereixen la integració sobre el volum d'un CV. El 
mètode d'aproximació més simple de segon ordre és canviar l'integral de volum pel producte del 
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valor mig de l'integrant i el volum del CV tot aproximant el valor mig de l'integrant pel valor al 
centre del CV: 
 �� = V �X� Ω = q>∆Ω ≈ q�∆Ω                                   (48) 
 
on qP és el valor de q al centre del CV. Aquesta quantitat es calcula fàcilment, ja que totes les 
variables estan calculades al node P, no és necessari interpolar. L'aproximació mencionada 
anteriorment és exacte si q és constant o varia linealment dins el CV; sinó conté un error de 
segon ordre. 
 
Una aproximació de major ordre requereix més punts que just el centre. Aquest valors s'han 
d'obtenir mitjançant valors interpolats o utilitzant funcions de forma. 
 
Tècniques d'interpolació i diferenciació 
 
Les aproximacions de les integrals requereixen valors de variables en altres punts que les nodes 
computacionals (els centres dels CV). L'integrant, anomenat en les seccions anteriors per f, 
suposen el producte de diverses variables i/o gradients de variables a aquests punts: QZ = *φv ·n pel flux convectiu iQ< = Γ gradφ · n pel flux difusiu. S'assumeix que el camp de velocitats i 
les propietats del fluid * i Γ són coneguts a tot arreu. Per calcular els flux convectius i difusius, 
el valor de φ i el gradient normal a la cara de la cel· la en un o més punts de la superfície del CV 
són necessaris. Les integrals de volum  poden necessitar també aquests valors. Han de ser 
expressats en termes de valors nodals per interpolació. Hi ha moltes possibilitats per calcular-
los: la interpolació upwind(UDS), la interpolació lineal(CDS), la interpolació quadràtica 
upwind(QUICK) i esquemes d'ordre més alt. 
 
Implementació de les condicions de contorn 
 
Cada CV té una equació algebraica. Les integrals de volum es calculen de la mateixa manera 
per cada CV, però els fluxos a través de les cares del CV que coincideixen amb el contorn 
requereixen un tractament especial. Aquests fluxos al contorn han de ser coneguts o expressats 
com una combinació de valors interiors i dades del contorn. Com que no introdueixen equacions 
addicionals, no haurien d'introduir incògnites addicionals. com que no hi ha nodes fora del 
domini, aquestes aproximacions s'han de basar en diferències d'un costat o extrapolacions. 
 
Normalment els fluxos convectius es prescriuen en el contorn d'entrada. Els fluxos convectius 
són zero a les parets impermeables i als plans de simetria, i normalment s'assumeix   que són 
independents a la coordinada normal cap a un contorn de sortida, en aquest cas les 
aproximacions upwind poden ser usades. Els fluxos difusius són definits a vegades a la paret per 
exemple el flux de calor especificat o valors de les variables als contorn són prescrits. En aquest 
cas els fluxos difusius s'avaluen usant aproximacions d'un sol costat per gradients normals. Si el 
gradient és especificat, s'utilitza per calcular el flux , i una aproximació pel flux en termes de 
valors nodals poden ser usats per calcular el valor de contorn de la variable. 
 
El sistema d'equacions algebraiques 
 
Sumant totes les aproximacions de fluxos i termes font(source), es produeix una equació 
algebraica que relaciona el valor de la variable al centre del CV als valors de diversos CVs 
veïns. El número d'equacions i incògnites són ambdues igual al número de CV's del sistema en 
conseqüència el sistema està determinat(well-posed). El número màxim d'elements en cada fila 
és igual al número de veïns propers en aproximacions de segon ordre. Per aproximacions d'alt 
ordre, depèn del número de veïns usats en l'esquema. 
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7. Teoria del modelatge de la turbulència 
 
El text que ve a continuació es basa bàsicament en els següents documents: Furbo, E. (2010). 
"Evaluation of RANS turbulence models for flow problems with significant impact of boundary 
layers", (Furbo 2010); Ferziger J. H. and Perić M. Computational Methods for Fluid Dynamics. 
Springer, 3rd edition, 2002, (Ferziger i Perić 2002); Pope S. B. Turbulent Flows. Cambridge 
University Press, 2000, (Pope 2000) i  Davidson, L. (2011). "An Introduction to Turbulence 
Models", Chalmers University of Technology. Department of Thermo and Fluid Dynamics, 
Göteborg, Sweden, (Davidson 2011). 
 
 
7.1 Modelització de la turbulència 
 
La base per a l'anàlisi de la mecànica de fluids són les equacions de Navier-Stokes. La forma 
incompressible d'aquestes equacions i l'equació de conservació de massa són les següents: 
 S� SL = ^� ^L + +% ^� ^�& = − �0 ^`^� + K ^� ^�&^�&                                         (49) 

i ^�&^�& = 0                                                                (50) 

 
on: 
 
- xi (i = 1, 2, 3) són les coordenades cartesianes. 
- ui són les components de la velocitat. 
- t és el temps. 
- p és la pressió. 
- * és la densitat. 
- K és la viscositat cinemàtica. Definida com: 
 K = �0                                                             (51) 

 
Quan un mateix índex apareix dues vegades en algun terme, implica la suma sobre tot el rang 
dels índex. És a dir: 
 ^�&^�& = ^�4^�4 + ^�G^�G + ^��^�� = 0                                       (52) 

 
 

L'equació de Reynolds 
 
El mètode de modelatge de turbulència anomenat RANS(Reynolds averaged Navier-Stokes), 
totes les inestabilitats del flux es promitgen i s'analitzen com part de la turbulència. Les 
variables del flux es descomponen en dos termes: 
 +���, �� = +>���� + +����, ��,                                (53) 
on +>���� = lim�→� �� V +���, ��X��W                             (54) 

 
T és el període sobre el qual es promitja i ha de ser gran en comparació a l'escala de temps típica 
de les fluctuacions i +�� és la fluctuació al llarg del temps promitjat.  
 
Aplicant el promitjat a l'equació de conservació de massa incompressible, s'obté: 
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 ^�A&^�& = 0                                                        (55) 

 
Prenent el promig de la part esquerra de l'equació de Navier Stokes: 
 S��>>>>>SL = ^�A ^L + ^������>>>>>>>>>

^�&                                             (56) 

Descomponent el terme no lineal s'obté: 
 +�+�>>>>> = �+>� + +����+>� + +���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> = +>�+>� + +��+>� + +��+>� + +��+��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> = 
 = +>�+>�>>>>> + +��+>�>>>>>> + +��+>�>>>>>> + +��+��>>>>>>> = +>�+>% + +��+��>>>>>>>  (57) 
 
ja que: 
 +��+>�>>>>>> + +��+>�>>>>>> = 0                                                (58) 

 
Posant el resultat de l'Eq. 57 a l'Eq. 56: 
 S��SL>>>> = ^�A ^L + +>% ^�A ^�& + +>� ^�A&^�& + ^��������>>>>>>>>>>>

^�&                          (59) 

 
Tenint en compte que el camp de velocitats és incompressible, l'Eq. 58 es simplifica a: 
 S��SL>>>> = ^�A ^L + +>% ^�A ^�& + ^��������>>>>>>>>>>>

^�&                                       (60) 

 
Prenent el promig de la resta de termes de l'equació de 'momentum', s'obté l'equació de 
Reynolds(o RANS). 
 ^�A ^L + +>% ^�A ^�& = − �0 ^`̅^� + K ^�A ^�&^�& − ^��������>>>>>>>>>>>

^�&                        (61) 

 
L'Eq. 61 pot ser reescrita com: 
 * �^�A ^L + +>% ^�A ^�&� = ^̂�& �−�̅ �% + μ �^�A ^�& + ^�A&^� � − *+′�+′�>>>>>>>£             (62) 

 
Els termes entre claus representen la suma de tres tensions: �̅ �% correspon al camp promig de 
pressions, la tensió viscosa de la transferència de 'momentum' a nivell molecular i el terme *+′�+′�>>>>>>> provinent de la fluctuació del camp de velocitats i que s'anomena tensió de Reynolds. 
 
Les tensions de Reynolds són components d'un tensor simètric de segon ordre. Les components 
diagonals són les tensions normals i les components fora de la diagonal són tensions de tall. 
L'energia cinètica turbulents és la meitat de la traça del tensor de tensions de Reynolds: 
 m = �� *+′�+′�>>>>>>>                                                   (63) 

 

i la tensió isotòpica es defineix com 
�O m �%. Per tant la part desviadora: 

 ¤�% = +′�+′�>>>>>>> − �O m �%                                               (64) 

 



                                                                                         Teoria del modelatge de la turbulència 

- 27 - 
 

Tenint en compte la simetria del tenso de tensions de Reynolds, hi ha sis elements independents 
del tensor i per tant sis incògnites més. Per tenir el sistema determinat s'han de modelar les 
tensions de Reynolds d'alguna manera. 
 
La hipòtesis turbulent-viscosa. 
 
La hipòtesi viscosa-turbulenta va ser introduïda per Boussinesq el 1877 i és anàloga al ràtio 
tensions deformacions per als fluids Newtonians. D'acord amb la hipòtesi la relació és: 
 −+′�+′�>>>>>>> = K� �^�A ^�& + ^�A&^� � − �O m �%                                   (65) 

on: 
 
- K� = K���, �� és la viscositat turbulenta(escalar positiu).  
 
La hipòtesis viscosa turbulenta aplicada a l'equació 61 implica el següent: 
 ^�A ^L + +>% ^�A ^�& = ^̂�& �K�¥¥ �^�A ^�& + ^�A&^� �£ − �0 ^̂� ��̅ + �O *m�                        (66) 

 
On: 
 K�¥¥��, �� = K + K��� , ��  és la viscositat efectiva. 
 
L'Eq. 65 té la mateix aparença que l'equació incompressible de Navier Stokes amb +>� i K�¥¥ en 

lloc de +� i K i amb �̅ + �O *m modificant la pressió. L'avantatge és que aquest model és força 

més simple. Malauradament, per masses fluxos la precisió del model és pobre. La física de la 
turbulència és diferent dels processos físics moleculars processos que porten a la relació de 
tensions viscoses en un fluid Newtonià. No obstant, per simples fluxos de tall, on el gradient de 
velocitats i les característiques turbulentes es desenvolupen poc a poc, la hipòtesis és força 
raonable. 
 
La cascada d'energia 
 
La turbulència es pot descompondre en remolins de diferent mida. Els remolins més grans del 
flux són inestables i es trenquen, transferint l'energia a remolins més petits. Aquests alhora es 
trenquen i transfereixen l'energia a remolins encara més petits. La cascada d'energia es repeteix 
fins que arriba a un número de Reynolds suficientment petit per a que el moviment del remolí 
sigui estable i la viscositat molecular dissipi l'energia cinètica.    
 ¦��§� = ��¨�¨©                                                            (67) 

On: 
 
- l és la longitud d'escala característica pels remolins estables. 
- u(l) és la velocitat d'escala característica pels remolins estables 
 
Aquest fet té una importància cabdal ja que el procés de dissipació d'energia es dóna al final del 
procés de cascada. Aquest ràtio de dissipació, �, es determina pel primer procés en la seqüència, 
que és la transferència d'energia des dels remolins més grans. Aquest remolins estan 
caracteritzats per una longitud d'escala l0, la velocitat d'escala u0, el temps d'escala 5W = §W +W⁄  

tenen una energia de 
�� *+W�. Per tant el ràtio de transferència d'energia és de l'ordre de +W� 5W =⁄ +WO §W⁄ . Conseqüentment, � escala com +WO §W⁄  independentment de K. 
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L'equació per l'energia cinètica turbulenta 
 
En aquesta secció es deriva una equació diferencial descrivint el comportament de l'energia 
cinètica turbulenta. Per començar es multiplica l'equació incompressible de Navier-Stokes per 
ui, d'aquesta manera s'obté la potència del fluid, i després es fa la mitjana del resultat que dóna: 
 ^��^L +�>>>>>>> + +� ^��^�� +�>>>>>>>>>> = − �0 ^`^�� +�>>>>>>> + K+�∇�+�>>>>>>>>>                            (68) 

 
Anàlogament es multiplica l'equació de Reynolds per +>� i s'obté: 
 ^�A ^L +>� + +>% ^�A ^�& +>� = − �0 ^`̅^� +>� + K+>�∇�+�>>>>>> − ^��������>>>>>>>>>>>

^�& +>�                (69) 

 
Restant l'Eq 69 a l'Eq 68 s'obté: 
 * ^���^L +′�>>>>>>>>>>> + * �+� ^��^�� +�>>>>>>>>>> − +>% ^�A ^�& +>�� = − ^`�^�� +′�>>>>>>>> + K+′�∇�+′�>>>>>>>>>> + * ^��������>>>>>>>>>>>

^�& +>�   (70) 

 
Per tal d'obtenir aquesta expressió s'ha utilitzant la següent regla de promitjar: 
 ^��^L +�>>>>>>>

= ̂
�A ^L +>� + ^���^L +′�>>>>>>>>

                                                     (71) 

 
Tenint en compte la següent regla de promitjar: 
 
 +�+�+J>>>>>>>>> = +′�+′�+′J>>>>>>>>>>> + +′�+′�>>>>>>>+>J + +′�+′J>>>>>>>>+>� + +′J+′�>>>>>>>>+>% + +>�+>%+>J                     (72) 

 +� ^��^�� +�>>>>>>>>>> − +>% ^�A ^�& +>� = +′� ^���^��
>>>>>>>> +>% + ^���^�� +′�+′�>>>>>>>>>>>> + ^���^�� +′�>>>>>>>>>+>� + +′�+′�>>>>>>> ^��^��

>>>>
             (73) 

 
Substituint l'Eq. 73 en l'Eq 70 i tenint present la regla de la cadena per derivades i la 
incompressibilitat del camp velocitat mitjana, s'obté: 
 
 

* «e+��e� +��>>>>>>>>>> + +�� e+��e�
>>>>>>>>>> +>% + e+��e� +��+��>>>>>>>>>>>>> + e+��+��e� �

>>>>>>>>>> +>� + +��+��>>>>>>> e+�e�
>>>>>¬ = 

=  − ^`�^�� +′�>>>>>>>> + K+′�∇�+′�>>>>>>>>>> + * ^��������>>>>>>>>>>>
^�& +>�  (74) 

 
El quart terme per l'esquerre i l'últim terme per la dreta es cancel· len i utilitzant la regla de la 
cadena altre vegada l'equació queda: 
 
 
�� �^������>>>>>>>>^L + +>% ^������>>>>>>>>^�& + ^�������>>>>>>>>>>>>>�^�& � = −+��+��>>>>>>> ^��^��

>>>> − �0 ^`����^��
>>>>>>> + K ^̂�� ��� ^��������^�� � − ^���^��

^���^��
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   (75) 

 
Utilitzant la definició de l'energia cinètica turbulenta d'acord amb l'Eq.63 i la definició del ràtio 
de dissipació d'energia turbulenta(suposant que la turbulència és homogènia), donada per: 
 � =  K ^���^��

^���^��
>>>>>>>>>

                                                      (76) 
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l'equació resultant és la següent: 
 ^J^L + +>% ^J^�& = − ^̂�& ��� +��+��+��>>>>>>>>>>> + �0 +′���>>>>>> − K ^J^�&� − +��+��>>>>>>> ^��^��

>>>> − �           (77) 

 
La suma dels dos termes a mà esquerra, el terme no uniforme i el convectiu, és la derivada 
material de k i dóna el ràtio de canvi de k seguint l'element de fluid. El primer terme a mà dreta 
s'anomena transport turbulent i representa el ràtio amb què l'energia turbulenta es transporta a 
través del fluid degut a fluctuacions turbulentes. El segon terme a mà dreta s'anomena difusió de 
pressió i és una altra forma de transport turbulent resultant de la correlació de la pressió i les 
fluctuacions de velocitat. El tercer terme a la dreta representa la difusió de l'energia turbulenta a 
causa del transport molecular del fluid. El quart terme és conegut com la producció i representa 
la relació amb què l'energia cinètica es transfereix del flux principal cap a la turbulència. 
Finalment � , és el ràtio de dissipació de l'energia cinètica turbulenta.  
 
 
Models de tancament 
 
La part esquerra de l'equació i els termes que representen la difusió molecular són exactes 
mentre que la producció, la dissipació, el transport turbulent i la difusió de pressió contenen 
correlacions desconegudes. Per tancar aquestes equacions aquest termes han de ser aproximats. 
El mitjà estàndard per aproximar el transport turbulent de quantitats escalars és usar la hipòtesis 
de la difusió de gradient. Anàlogament al procés de transport de molecular, 
 −+′�®�>>>>>>>~°� ^±^�&                                                           (78) 

On  ® és un escalar. 
 
Llavors, 
 �� +��+��+��>>>>>>>>>>> + �0 +′���>>>>>> = − ©²³�

^J^�&                                       (79) 

On: 
 
-´J és el número turbulent de Prandtl per l'energia cinètica i generalment es pren igual a la 
unitat. 
 
Matemàticament assegura que les solucions són dolces(smooth) i que la condició de contorn pot 
ser imposada en k a tot el contorn. Usant aquest model pel transport turbulent i la difusió de 
pressió i usant l'Eq. 65 pel terme de producció, queda la següent equació pel model de transport: 
 

^J^L + +>% ^J^�& = ^̂�& µ�K + ©²³�� ^J^�&¶ − �K� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>� − �O m �%£   ^��^��
>>>>> − �          (80) 

 
Tenint en compte que el camp de velocitats és incompressible, 
 �O m �%   ^��^��

>>>>> = �O m �%   ^��^��
>>>>> = 0,                                   (81) 

Per tant l'Eq. 80 queda reduïda a 
 

^J^L + +>% ^J^�& = ^̂�& µ�K + ©²³�� ^J^�&¶ − �K� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>�£   ^��^��
>>>>> − �          (82) 

 



                                                                                         Teoria del modelatge de la turbulència 

- 30 - 
 

Tal com s'havia argumentat el ràtio de dissipació és de l'ordre de +WO §W⁄ . Per tant és raonable 
modelar � com 
 

� = ·S J� GY
¨�� �                                                            (83) 

On: 
 
- §��� és l'escala de la longitud de la turbulència 
- ·S és la constant de tancament. 
 
En la hipòtesis turbulent-viscosa, Eq.65, es presenta la viscositat turbulenta K�. Per tal de tenir 
el sistema determinat s'ha de definir la viscositat turbulenta. Únicament tenint en compte 
l'anàlisi dimensional la viscositat turbulenta ve donada per 
 K� = §���√m                                                     (84) 
 
7.2 Models de turbulència 
 
7.2.1 El model k - � 
 
Per eliminar la necessitat d'especificar l'escala de la longitud turbulenta §���, a més de l'equació 
de k, es pot introduir una altra equació de transport per un altre valor de la turbulència. Aquests 
models s'anomenen models de dues equacions. En aquest cas, l'equació de transport addicional 
és per resoldre  �. L'equació d' � pot ser derivada d'una forma similar a la k, però no és un punt 
de partida útil per una equació del model. Ja que � es modela com el flux d'energia turbulenta a 
l'inici de la cascada d'energia, que és la transferència d'energia dels remolins més grans al flux. 
Per contra, l'equació exacte per � pertany al procés del rang dissipatiu, al final de la cascada. Per 
tant el model estàndard per l'equació � és completament empírica. L'equació és: 
 

^�^L + +>% ^�^�& = ^̂�& µ�K + ©²³¹� ^�^�&¶ + ·�� �J �K� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>� − �O m �%£   ^��^��
>>>>> − ·�� �G

J           (85) 

 
Degut a la incompressibilitat del flux principal, l'expressió es simplifica a: 
 

^�^L + +>% ^�^�& = ^̂�& µ�K + ©²³¹� ^�^�&¶ + ·�� �J K� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>�   ^��^��
>>>>> − ·�� �G

J                   (86) 

 
El terme difusiu en l'equació de � té els mateixos beneficis que els termes anàlegs en l'equació 
de k. 
 
Combinant les equacions 84 i 83, la viscositat turbulenta pot ser escrita com: 
 K� = ·º JG

�                                                       (87) 

 
i per tant §��� s'obté de k i �. ·º és una constant del model. 
 
L'equació per k i � juntament amb l'especificació de K� fan un model complet ja que no són 
especificacions extra com ara la §���. El model k - � consisteix en quatre components; dos 

equacions per resoldre k i �. La viscositat turbulenta definida per K� = ·º JG
� . Les tensions de 

Reynolds que es troben per mitjà de la hipòtesis viscosa-turbulenta i les equacions de Reynolds 
es solucionen per +>� i �̅. 
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Els valors més comuns per a algunes constants del model k - � són els següents: 
 ·º = 0.09         ·�� = 1.44      ·�� = 1.92        ´J = 1.0      �́ = 1.3                (88) 
 
7.2.2 Millora del model k - �: realitzable k - � 
 
La millora i el nom d'aquest model vénen donats pel següent fet. Si en el tensor de Reynolds es 
substitueixen els índex per dos índex qualsevol(en aquest cas i = j = 1) i la viscositat turbulenta 
per la seva definició s'obté el següent (Harion 2006): 
 

−+′�+′�>>>>>>> = K� �^��>>>^�& − ^��>>>^� £ − �O m �% →¿�!%!� − +′��>>>> = 2 K�ÀÁÂ�G
¹ ^�4>>>>^�4 − �O m → −+′��>>>> = �O m − 2·º JG

� ^�4>>>>^�4(89) 

 
Si 
 J� ^�A^� > �OÁÂ ≈ 3.7 → +′�>>>> < 0                                            (90) 

 
El qual implica que el model k - � ja no és realitzable. 
 
Per tal de solucionar-ho aquesta modificació del model utilitza la mateixa equació per a 
l'energia cinètica turbulenta per però presenta millores en l'equació de la � i la definició de la 
viscositat turbulenta. L'equació de � queda modificada així: 
 

^�^L + +>% ^�^�& = ^̂�& µ�K + ©²³¹� ^�^�&¶ + ·��Æ�� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>� �  ^��^��
>>>>> + ^��^��

>>>>� − ·� �G
J�√©�          (91) 

 
On: 
 ·� = ?¤ 	0.43, ÇÇ�È�                                                 (92) 

 
i   

É = J� Æ�� �^��^��
>>>> + ^��^��

>>>>� �  ^��^��
>>>>> + ^��^��

>>>>�                                     (93) 

 
- C2 és una constant de valor 1.9. 
 
La reformulada viscositat turbulenta té la següent forma: 
 K� = ·º JG

�                                                   (94) 

 
On: 
 ·º = �

os�o:Ê∗�¹
                                               (95) 

 ÌW = 4.04    Ì� = √6 TÎf® (96)   ® = �O TÎf#��√6Ï�                       (97) 

Ï = D &D& D� DÐ  (98)    gÐ = Bg�%g�% (99)   g�% = �� �^�&^� + ^� ^�&�                        (100) 
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   Ñ∗ ≡ Bg�%g�% + Ó�%Ó�%  (101)                   Ó�% = �� �^� ^�& − ^�&^� �                                    (102) 

 
7.2.3 El model k - w  
 
Aquest model està guanyant popularitat. El model va ser proposat per Wilcox. En aquest model 
l'equació estàndard de k es resol, però com a longitud d'escala(§���) s'utilitza w. Aquesta 
quantitat és sovint anomenada dissipació específica ja que _ ∝ � m⁄ .  Les equacions de k i w 
segons el model són les següent: 
 ^�0J�^L + ^�0�&J�^�& = Õ − Ö∗*×m + ^̂�& ��° + ´J 0JØ � ^J^�&£                          (103) 

 ^�0Ø�^L + ^�0�&Ø�^�& = ÙØJ Õ − Ö*×� + ^̂�& ��° + ´Ø 0JØ � ^Ø^�&£ + 0³ÚØ ^J^�&
^Ø^�&           (104) 

 

Õ = Û°L µ�^�&^� + ^� ^�&� − �O ^��^��  �%¶ − �O m* �%Ü ^� ^�&                              (105) 

°L = *m×Ý  

On: 
 

×Ý = ?¤ Û×, ·¨�;Þ�D̅ &D̅ &q∗ Ü                                          (106) 

 g�̅% = g�% − �O ^��^��  �%                                                (107) 

 
Les constants són les següents: 
 ´J = 0.6       ´a = 0.5            Ö∗ = 0.09            à = �O�È        ·¨�; = áâ           Ö = ÖWQq        (108) 

ÖW = 0.0708             ́ < = 0, QÎ� � ^J^�&
^Ø^�& ≤ 0�              ́ < = �â , QÎ� � ^J^�&

^Ø^�& > 0�            (109) 

Qq = ��âÈåæ���WWåæ                         çØ = èé &é �Dê� �q∗Ø�� è                        gêJ� = gJ� − �� ^�ë^�ë  J�               (110) 

 
 
En regions de baixa turbulència tant k com � tendeixen a zero el qual provoca problemes 
numèrics en el model k - �. El terme de dissipació en l'equació de � inclou �� m⁄ , i això causa 
problemes ja que  m → 0 inclú si � també tendeix a zero.  haurien de tendir a zero en la mateix 
proporció per tal d'evitar problemes el qual no passa sovint. Per contra aquest problemes no 
apareixen en l'equació de ×. Si m → 0 en l'equació × simplement el terme de difusió turbulenta 
tendeix a zero. Cal fer notar que el terme de producció en l'equació de × no inclou k ja que: 
 à×m Õ = à×m ì°L «µe+%e� + e+�e%¶ − 23 e+JeJ  �%¬ − 23 m* �%í e+�e% = 

 

= ÙØJ Û0JØÝ µ�^�&^� + ^� ^�&� − �O ^��^��  �%¶ − �O m* �%Ü ^� ^�&     (111) 
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7.2.4 El model k - w STT 
 
El model k - w SST (Wilcox 2006), (Wilcox 2008), (Menter 1994) és un models de dues 
equacions que ha esdevingut molt popular. La formulació del transport de les tensions de 
tall(Shear Stress Transport) combina el millor de dos móns. L'ús de la formulació k -w en les 
parts interiors de les capes de contorn fa el model directament usable en la sub-capa viscosa, per 
tant el model k - w STT pot ser usat com un model de turbulència per a Reynolds baix sense 
haver d'afegir funcions extra. La formulació SST permet canviar al comportament k - � en el 
flux lliure(free-stream) i evita el problemes del model k -w que és massa sensible a les 
propietats turbulentes d'entrada(inlet free-stream turbulence properties). Aquest model però 
produeix massa turbulència en regions amb grans deformacions normals. De totes maneres 
aquesta tendència segueix essent menor que en el model k - �. 
 

 
^�0J�^L + ^�0�&J�^�& = Õ − Ö∗*×m + ^̂�& ��° + ´J 0JØ � ^J^�&£                   (112) 

 ^�0Ø�^L + ^�0�&Ø�^�& = Ùºî Õ − Ö*×� + ^̂�& ��° + ´Ø°L� ^Ø^�&£ + 2�1 − (�� 0³ïGØ ^J^�&
^Ø^�&       (113) 

 
On: 
 

Õ = Û°L µ�^�&^� + ^� ^�&� − �O ^��^��  �%¶ − �O m* �%Ü ^� ^�&                  (114) 

 °L = 0H4Jðñò �H4Ø,é.G�                                       (115) 

 (� = tanh �¤�b���                                      (116) 
 ¤�b� = ?õö 	?¤ � √Jq∗Ø< , ÈWW©<GØ � , �Ø³ïGJÁS�æ<G�                     (117) 

 ·÷JØ = ?¤ �2*´a� �Ø ^J^�&
^Ø^�& , 10#�W�                     (118) 

 (� = tanh �¤�b���                                      (119) 
 ¤�b� = ?¤ � √Jq∗Ø< , ÈWW©<GØ �                             (120) 

 

Ó = Þ�� �^� ^�& − ^�&^� � �^� ^�& − ^�&^� �                         (121) 

 
 
Normalment s'aconsella usar un limitant del terme de producció. Així doncs, el terme P es 
substitueix per: 
 min �Õ, 20Ö∗*×m�                                                   (122) 
 
Les constants són les següents: 
 

    à� = q4q∗ − ³æ4@G
Bq∗        à� = qGq∗ − ³æG@G

Bq∗        Ö∗ = 0.09       E = 0.41    ¤� = 0.31      

    ´J� = 0.85        ́ J� = 1.0     ́ Ø� = 0.5     ́ Ø� = 0.856      Ö� = 0.075     Ö� = 0.0828      
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7.2.5 Model Spalart - Allmaras 
 
El model Spalart - Allmaras és un model d'una sola equació que soluciona l'equació de transport 
per una variable similar a la viscositat: Kø. La qual s'anomena la variable Spalart - Allmaras.  

 
^�©ù�^L + +% ^�©ù�^�& = TF��1 − QL��gêKø − 	TØ�QØ − Z94@G QL�� �©ù<�� + �³ Û ^̂�& µ�K + Kø� ^©ù^�&¶ + TF� ^©ù^� 

^©ù^� Ü    
               (123) 
 KL = KøQ-�                                                         (124) 
On: Q-� = å�

å��Z74�                                                      (125) 

 ç = ©ù©                                                           (126) 

gê =  Ó + ©ù@G<G Q-�                                                 (127) 

On: 
 
- d és la distància des del punt fins a la paret més propera. 
 Q-� = 1 − å�#å¥74                                                (128) 

Qa = b Þ	 ��Zï�ú
Cú�Zï�ú �ú

                                               (129) 

 b = � + TØ���N − ��                                          (130) 
 � = ?õö 	 ©ùDê@G<G , 10�                                            (131) 

  QL� = TLO exp�−TL�ç��                                         (132) 
 
Les constants són: 
 TF� = 0.1355       TF� = 0.622          ́ = 2 3⁄         TØ� = 0.3 

 TØO = 2         T-� = 7.1        TLO = 1.2      TL� = 0.5          TØ� = Z94@G + ��Z9G³  
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7.3 LES: Large eddy simulation 
 
La tècnica anomenada Large eddy simulation(LES) és una tècnica popular per a simular fluxos 
turbulents. Una implicació de la teoria de Kolmogorov(1941) és que els remolins més grans 
depenen de la geometria mentre que els més petits són universals. Aquesta característica permet 
calcular explícitament els remolins grans i implícitament els remolins petits utilitzant un model 
d'escala(sub-grid scale model). 
 
Matemàticament, es pot pensar en separar el camp de velocitats en una part resolta i una altra 
modelada(sub-grid part). La part resolta representa el remolins grans mentre que la part 
modelada(subgrid part) representa els remolins petits els efectes dels quals en el camp resolt 
s'inclouen a través del subgrid-scale model. Formalment, es pot pensar en un filtratge com la 
convolució d'una funció amb el filtre de Kernel G: 
 

 +>��þ� = V p�þ − �þ�+��þ�X�þ                                      (133) 
 

resultant en: 
 +� = +>� + +′�                                                (134) 
 
on +>� és la part resolta i +′�és la part modelada. No obstant, les implementacions més usades de 
LES utilitzen la malla en sí mateixa com a filtre i no realitzen cap filtratge explícit. 
 
Les equacions filtrades es desenvolupen des de les equacions de moviment incompressible de 
Navier-Stokes. 
 ^� ^L + +% ^� ^�& = − �0 ^`^� + K ^� ^�&^�&                                  (135) 

 
Substituint en l'Eq. 135 la descomposició 134 i � = �̅ + �′ i filtrant l'equació resultant dóna 
l'equació de moviment pel camp resolt: 
 
 ^�A ^L + +>% ^�A ^�& = − �0 ^`̅^� + K ^�� ^�&^�& + �0 ^6 &^�&                          (136) 

 
S'ha assumit que l'operació de filtratge i l'operació de diferenciació commuten, el qual no és 
generalment el cas. Tot i que es creu que els errors associats a aquestes hipòtesis són sovint 
petites. El terme extra (l'últim per la dreta) apareix de la no linearitat dels termes advectius ja 
que: 
 

 +� ^��^��
>>>>>>> ≠ +>% ^��>>>^�& → 5�% = +�A +�A − +�+�>>>>>                          (137) 

 
Equacions similars poden ser derivades per a camps (subgrid-scale). Utilitzant la hipòtesis de 
Boussinesq i substituint-la en l'equació de Navier-Stokes: 
 ^�A ^L + +>% ^�A ^�& = − �0 ^`̅^� + �MK + KLP ^�A ^�&�                     (138) 

On: 
 
- KL és la viscositat turbulenta en la subgrid - scale. 
 
 



                                                                                        

 

8. Simulació 
 

8.1 Introducció 
 

Una vegada analitzats els diferents aspectes teòrics que cal tenir presents es passa a simular el 
problema 
 
OpenFOAM 
 
El programa escollit (OpenFOAM foundation
OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation
lliure molt usat en moltes àrees de la ciència i l'enginyeria, tant des d'un punt de vista comercial 
com acadèmic. Disposa d'un ampli ventall de característiques per solucionar qualsevol 
problema, des de fluxos de fluids incloent reaccions quí
calor, a dinàmica de sòlids i electromagnètica. Inclou eines per a definir el mallat, realitzar pre
processos i post-processos. Gairebé tots els processos es poden executar en paral·lel o bé usant 
el procés estàndard, permetent optimitzar el hardware a disposició. 
 
Al tractar-se de codi obert, els usuaris són lliures de modificar i personalitzar el programari 
permetent  una plena adaptació a les seves necessitats.
 
El desenvolupament inicial d'OpenFOAM va començar a f
College, Londres, per desenvolupar una plataforma de simulació  més potent alhora que flexible 
que l'estàndard d'aquell moment, FORTRAN. Aquest fet va portar a esc
programació C++, degut a la seva alta 
predecessor d'aquest, FOAM, va ser venut a una companyia del Regne Unit que el va treure al 
mercat com a codi lliure el 2004. Aquest va ser venut successivament a diverses empreses que 
l'han mantingut com a codi lliure.
 
OpenFOAM és bàsicament una l
coneguts com aplicacions. Les aplicacions estan dividides en dues categories: '
dels quals està dissenyat per solucionar un proble
i 'utilities', que estan dissenyats per realitzar tasques que involucren manipulació d'informació.
La forma amb què s'estructura OpenFOAM està esquematitzada en la Fig. 13.
 
Un dels punts forts d'OpenFOAM és qu
sempre i quan aquests disposin del coneixement suficient tan del problema físic com de les 
tècniques de programació. 
 
OpenFOAM està proveït amb eines de pre i post
processos són en ells mateixos '
tota la informació en tots els entorns. 
 

Fig. 13. Visió de conjunt de l'estructura
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tzats els diferents aspectes teòrics que cal tenir presents es passa a simular el 

OpenFOAM foundation 2011) per a realitzar la simulació s'anomena 
OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation). OpenFOAM CFD és u
lliure molt usat en moltes àrees de la ciència i l'enginyeria, tant des d'un punt de vista comercial 
com acadèmic. Disposa d'un ampli ventall de característiques per solucionar qualsevol 
problema, des de fluxos de fluids incloent reaccions químiques, turbulència i transferència de 
calor, a dinàmica de sòlids i electromagnètica. Inclou eines per a definir el mallat, realitzar pre

processos. Gairebé tots els processos es poden executar en paral·lel o bé usant 
permetent optimitzar el hardware a disposició.  

se de codi obert, els usuaris són lliures de modificar i personalitzar el programari 
permetent  una plena adaptació a les seves necessitats. 

El desenvolupament inicial d'OpenFOAM va començar a finals dels anys 80 a l'Imperial 
, Londres, per desenvolupar una plataforma de simulació  més potent alhora que flexible 

que l'estàndard d'aquell moment, FORTRAN. Aquest fet va portar a escollir el llenguatge de 
programació C++, degut a la seva alta modularitat (modularity)  i les seves característiques. El 
predecessor d'aquest, FOAM, va ser venut a una companyia del Regne Unit que el va treure al 
mercat com a codi lliure el 2004. Aquest va ser venut successivament a diverses empreses que 

gut com a codi lliure. 

és bàsicament una llibreria C++, usada principalment per crear executables, 
Les aplicacions estan dividides en dues categories: '

dels quals està dissenyat per solucionar un problema específic en  mecànica de medis continus;  
que estan dissenyats per realitzar tasques que involucren manipulació d'informació.

La forma amb què s'estructura OpenFOAM està esquematitzada en la Fig. 13. 

Un dels punts forts d'OpenFOAM és que els usuaris poden definir nous 'solvers
sempre i quan aquests disposin del coneixement suficient tan del problema físic com de les 

OpenFOAM està proveït amb eines de pre i post-procés. Aquesta interfície de pre
processos són en ells mateixos 'utilities' d' OpenFOAM, per tal de tractar de forma consistent 
tota la informació en tots els entorns.  

. Visió de conjunt de l'estructura d'OpenFOAM (OpenFOAM foundation

                                                  Simulació 

tzats els diferents aspectes teòrics que cal tenir presents es passa a simular el 

per a realitzar la simulació s'anomena 
CFD és un programari 

lliure molt usat en moltes àrees de la ciència i l'enginyeria, tant des d'un punt de vista comercial 
com acadèmic. Disposa d'un ampli ventall de característiques per solucionar qualsevol 

miques, turbulència i transferència de 
calor, a dinàmica de sòlids i electromagnètica. Inclou eines per a definir el mallat, realitzar pre-

processos. Gairebé tots els processos es poden executar en paral·lel o bé usant 

se de codi obert, els usuaris són lliures de modificar i personalitzar el programari 

inals dels anys 80 a l'Imperial 
, Londres, per desenvolupar una plataforma de simulació  més potent alhora que flexible 

llir el llenguatge de 
i les seves característiques. El 

predecessor d'aquest, FOAM, va ser venut a una companyia del Regne Unit que el va treure al 
mercat com a codi lliure el 2004. Aquest va ser venut successivament a diverses empreses que 

principalment per crear executables, 
Les aplicacions estan dividides en dues categories: 'solvers' cadascun 

ma específic en  mecànica de medis continus;  
que estan dissenyats per realitzar tasques que involucren manipulació d'informació. 

 

'solvers' i 'utilities' 
sempre i quan aquests disposin del coneixement suficient tan del problema físic com de les 

procés. Aquesta interfície de pre i post-
OpenFOAM, per tal de tractar de forma consistent 

 
(OpenFOAM foundation 2011) 
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A continuació hi ha una mostra del llenguatge de programació que utilitza OpenFOAM. En 
particular, es mostra la resolució de l'equació de 'momentum'. 
 
// Solve the Momentum equation 
 e+�

e� + +%
e+�
e%

= − 1
*

e�
e�

+ K e+�
e%e%

 

 
tmp<fvVectorMatrix> UEqn 
( 

    fvm::ddt(U) -->   ̂
� 

^L  

  + fvm::div(phi, U) -->  +% ^� 
^�& 

  + turbulence->divDevReff(U) --> K ^� 
^�&^�& 

 == 
    fvOptions(U) 
); 
 
UEqn().relax(); 
 
fvOptions.constrain(UEqn()); 
 
volScalarField rAU(1.0/UEqn().A()); 
 
if (pimple.momentumPredictor()) 
{ 

    solve(UEqn() == -fvc::grad(p)); -->  − �
0

^`
^�  

 
    fvOptions.correct(U); 
} 
 
Clúster 
 
Degut a la complexitat del problema com a la finor del mallat, les simulacions requereixen un 
alt cost computacional i temporal. Donada la possibilitat de computar els casos en paral· lel que 
ofereix el programari i per tal d'obtenir-ne el màxim rendiment s'han calculat casos d'aquesta 
manera. No obstant, la capacitat computacional dels ordinadors domèstics és força limitada per 
això s'ha optat per calcular casos en un clúster de supercomputació. 
 
En concret s'ha fet ús del Clúster de Computació del Departament de Llenguatges i Sistemes 
Informàtics (LSI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), gestionat pel Laboratori de 
Recerca i Desenvolupament (RDlab). 
 
Gràcies a la seva aportació, s'han pogut calcular casos fins a un màxim de 50 processadors que 
d'altra manera no haurien estat possibles de tirar endavant. 
 
El procés que utilitza OpenFOAM per al càlcul en paral·lel és relativament senzill. Hi ha un 
pre-procés (decomposePar) que descompon la geometria del domini en un número de sub-
dominis igual als processadors que s'utilitzaran. A cada processador se li assigna un sub-domini. 
Una vegada fet el càlcul s'utilitza un post-procés (reconstrcutPar) que recompon els diferents 
dominis al domini original.  
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8.2 Validació dels models 
 
En primer lloc, enlloc de simular el canal sencer es fa la simulació en una porció de canal 
(longitud de 0.5m, veure Fig. 14.) per tal d'analitzar i verificar les diferents característiques 
teòriques del flux. També es proven els diferents models de turbulència per trobar el més 
adequat per al cas estudiat. Una vegada comprovats els diferents models s'escull l'òptim per a 
fer la simulació sencera del canal. 
 

 
Fig. 14. Geometria del canal. La barra blanca indica la columna de fluid sobre el qual s'han fet 

els gràfics de velocitats i tensions. 
 
Per a verificar la idoneïtat dels diferents models es posa l'accent en els següents aspectes: 
 
- Similitud del gradient de pressions amb el cas experimental. 
 

∇Õ = *bg → g = ∇Õ
*b 

 
- Verificació de les tensions de tall. 
 

5� = �K + K6� ^�A
^L     (139) 

 
5Z = 0

� ∑ +′�+′"     (140) 

 
5�" = 5� + 5Z           (141) 

On: 
 
- K és la viscositat del fluid. 
- K6 és la viscositat turbulenta. 
- +> és la velocitat promitjada en el temps. 
- * és la densitat del fluid. 
- n és el número d'increments de temps sobre el que es fa el promig. 
- +′�, +′" fluctuació en el temps de la velocitat en les direccions x i z respectivament. 
 
L tensió de tall en la llera es pot descompondre en dues components. Per una banda hi ha la 
tensió degut a la viscositat pròpia del fluid i la viscositat turbulenta(modelada), per altra banda 
hi ha la component corresponent a la turbulència no modelada, aquella corresponent a la 
fluctuació de les velocitats. 
 
- Compliment de l'equilibri de forces. 
 

A · ∇Õ = 5�"U                                                   (142) 
On: 
 
- A és l'àrea de la secció de canal. 
- ∇Õ és el gradient de pressions en el canal. 
- 5�" és la tensió a la llera del riu. 
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- U és el perímetre mullat. 
 
- Adequació al perfil de Von Karman (lleis de paret). 
 
8.2.1 Lleis de paret 
 
La llei de paret (Allen et al. 2007) és una descripció del perfil de la velocitat mitjana en fluxos 
que tenen parets en els seus contorns. És un dels conceptes més importants en el camp de la 
turbulència. No obstant la velocitat no és universal sinó que és una llei potencial que varia 
lleugerament amb coeficients que varien amb el número de Reynolds (Barenblatt i Chorin 
1998). Aquest fet té unes implicacions molt importants en la predicció de fluxos per un número 
de Reynolds alt ja que la correcte formulació de les lleis permet de fer prediccions més enllà del 
rang de números de Reynolds que es poden provar en el laboratori. 
 
Més concretament, els resultats indiquen la presència d'una llei potencial prop de la paret i per 
números de Reynolds superiors a 400·103  una regió logarítmica més enllà d'aquesta. 
 
Prop de la paret en l'anomenada subcapa viscosa la llei de paret pot ser estimada com (CFD 
online 2011): 
 

+� = ��     (143) 
 
mentre que a la capa logarítmica s'estima com: 
 

+� = �
J §ö���� + �             (144) 

On: 
 
- k és la constant de von Karman�≈ 0.41�. 
- B és una constant�≈ 5.1�. 
 
Velocitat adimensional[-]: 
 

+� ≡ �
�∗     (145) 

 
On: 
 
-  U és la velocitat local[m/s]. 
-  +∗és la velocitat de fricció[m/s]. La velocitat de fricció ve donada per: 
 

+∗ ≡ Þ6ï
0      (146) 

On: 
 
- * és la densitat del fluid[kg/m3] a la vora de la paret. 
- 5a és la tensió de tall[Pa=kg/m·s2]. Definida com: 
 

5a = µ �	�
	


�

!W    (147) 

On: 
 
- µ és la viscositat dinàmica del fluid[Pa·s = kg/m·s]. 
- u és la velocitat del flux paral·lela a la paret[m/s]. 
- y és la distància a la paret[m]. 
 



                                                                                        

 

Distància adimensional a la paret:
 

On: 
-  +∗és la velocitat de fricció[m/s].
- y és la distància a la paret[m].
- � és la velocitat cinemàtica del fluid[m
 

Fig. 15. 
 
 
Aquestes lleis(veure Fig. 15), provades experime
controvèrsia en relació a la natura del perfil promig 
rugositat de la superfície. Encara que intuïtivament el flux al llarg d'una superfície rugosa hauria 
d'experimentar una major força de 
una superfície rugosa comença a afectar el perfil de la velocitat mitjana, i encara menys el 
moments d'ordre superior i l'estructura turbulenta.  
 
A mesura que el número de Reynolds augm
petits en el flux són comparables 
suficients per esmorteir els efectes de la pertorbació. Més enllà d'aquest règim de
s'arriba a un punt per números de Reynolds alts on el
posteriors  increments en el número de Reynolds  ja no tenen cap efecte en el factor de fricció.  
En el règim rugós completament desenvolupat, la tensió de 
quadràtica amb la velocitat, el q
rugosos és la principal font de caiguda de pressió axial. Tots els fluxos esdevenen rugosos quan 
el número de Reynolds augmenta
 
Si la rugositat és rellevant a partir d'un número de Reynolds determinat o si sempre està present 
però és difícil de detectar(Bradshaw 2000)
 
Experimentalment, els efectes
mitjançant nombrosos mètodes.
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Distància adimensional a la paret: 

�� = 	

	�∗
-

    

la velocitat de fricció[m/s]. 
y és la distància a la paret[m]. 

és la velocitat cinemàtica del fluid[m2/s]. 

 Llei de paret. Creative Commons CC-BY-SA. 

, provades experimentalment, no han dut però a la resolució de la 
controvèrsia en relació a la natura del perfil promig ja que hi ha un debat sobre els efectes de la 
rugositat de la superfície. Encara que intuïtivament el flux al llarg d'una superfície rugosa hauria 

mentar una major força de 'drag' que una superfície llisa, no està massa clar quan i com 
una superfície rugosa comença a afectar el perfil de la velocitat mitjana, i encara menys el 
moments d'ordre superior i l'estructura turbulenta.   

ero de Reynolds augmenta, s'arriba a un punt on la mida 
el flux són comparables a la mida dels elements rugosos k, i els efectes viscosos no són 

per esmorteir els efectes de la pertorbació. Més enllà d'aquest règim de
s'arriba a un punt per números de Reynolds alts on el flux esdevé completament rugós, i 

increments en el número de Reynolds  ja no tenen cap efecte en el factor de fricció.  
En el règim rugós completament desenvolupat, la tensió de tall en la paret varia de forma 
quadràtica amb la velocitat, el qual implica que aquesta mena de força de 'drag
rugosos és la principal font de caiguda de pressió axial. Tots els fluxos esdevenen rugosos quan 
el número de Reynolds augmenta i la mida relativa de les escales petites del flux disminueix.

rugositat és rellevant a partir d'un número de Reynolds determinat o si sempre està present 
fícil de detectar(Bradshaw 2000) és una qüestió no resolta. 

efectes de la rugositat en les flux d'una canonada poden
mètodes. En primer lloc, hi ha un punt de partida en  la relació factor de 
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 (148) 

 

ntalment, no han dut però a la resolució de la 
ja que hi ha un debat sobre els efectes de la 

rugositat de la superfície. Encara que intuïtivament el flux al llarg d'una superfície rugosa hauria 
que una superfície llisa, no està massa clar quan i com 

una superfície rugosa comença a afectar el perfil de la velocitat mitjana, i encara menys el 

 dels remolins més 
dels elements rugosos k, i els efectes viscosos no són 

per esmorteir els efectes de la pertorbació. Més enllà d'aquest règim de transició, 
esdevé completament rugós, i 

increments en el número de Reynolds  ja no tenen cap efecte en el factor de fricció.  
tall en la paret varia de forma 

drag' en els elements 
rugosos és la principal font de caiguda de pressió axial. Tots els fluxos esdevenen rugosos quan 

i la mida relativa de les escales petites del flux disminueix. 

rugositat és rellevant a partir d'un número de Reynolds determinat o si sempre està present 

poden ser detectats 
, hi ha un punt de partida en  la relació factor de 
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fricció - nombre de Reynolds en el flux turbulent en canonades llisses. En segon lloc hi ha un 
descens en la capa logarítmica(equivalent a un decrement en la constant additiva en la llei de 
paret). En la capa externa del flux, no obstant s'espera que la rugositat es manifesti per sí 
mateixa només canviant la tensió en la paret, de manera que la velocitat mitjana i el perfil de la 
intensitat turbulenta en les variables de les capes exteriors no quedin afectades per la rugositat 
assumint que la k sigui petita en comparació amb D. El qual és conegut com la hipòtesi de 
Townsend per la semblança de la capa exterior(Townsend’s hypothesis of outer-layer similarity) 
(Townsend 1976). 
 
Històricament, el comportament d'una superfície arbitrària en el règim completament rugós ha 
estat relacionat amb 'el valor de rugositat equivalent gra - d'arena ' (Nikuradse 1933). En els 
experiments que va dur a terme Nikuradse en diverses canonades, va recobrir aquestes amb 
sorra d'una distribució de mida petita. Les dades preses en el règim rugós de transició mostren 
un mínim, abans de créixer i  anivellar-se fins al valor del règim completament desenvolupat. 
Aquest comportament s'anomena 'inflexional'. Gairebé tots els estudis posteriors comparen el 
valor del factor de fricció en el règim rugós completament desenvolupat amb els valors de 
Nikuradse i per tant assignen una rugositat equivalent al gra - d'arena a la superfície en 
consideració. El comportament en la zona de transició per una superfície particular depèn en 
gran mesura de la geometria de la rugositat i per tant qualsevol debat sobre la forma d'atacar el 
comportament rugós de la paret ha de considerar aquest aspecte en particular. 
 
En un intent de classificar les dades disponibles en aquell moment, Colebrook (Colebrook 1939) 
va desenvolupar una corba per descriure la rugositat en la zona de transició, que s'expressa de la 
següent manera: 
 

�
√r = 1.74 − 2§Îb �J:

�
+ �â.N

��[√r�                                              (149) 

 
On: 
 
- ks és el valor de la rugositat equivalent en gra d'arena per la superfície. 
- � és el factor de fricció. 
- R és el radi de la canonada 
- ReD és el número de Reynolds en la canonada 
 

� = #Ú�
ÚS

4
G0�AG                                                                  (150) 

On: 
 

- X� XY  representa el gradient de pressió en la canonada. 

- D és el diàmetre de la canonada. 
- ÑA és la velocitat promitjada en la secció de la canonada. 
 
L'equació 149 descriu un canvi monòton en el factor de fricció des de llis a completament rugós. 
És també la base per al també comunament usat àbac de Moody. 
 
En el cas particular de superfícies rugoses, una forma alternativa d'escriure l'equació 144 és usar 
l'altura de la rugositat com la variable per adimensionalitzar l'espai. Obtenint: 
 

Ñ� = �
@ §ö � 
J:� + �∗    (151) 

 
Keulegan (Keulegan 1938) demostra que la lleis de Prandtl és aplicable també en canals i en 
particular als canals rugosos. L'equació que extreu Keulegan (Keulegan 1938) és la següent: 
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�
�∗ = ·∗ = �â

¥��
�Y = 5,75§Îb ��J� + 6.25                              (152) 

On: 
- U és la velocitat mitjana. 
- u* és la velocitat de fricció. 
- f és el factor de fricció de Darcy - Weisbach. 
- k és l'altura dels elements rugosos. 
- R és el radi hidràulic. 
 
Cal remarcar que la k no correspon a la rugositat del gra de Nikuradse, sinó que estan 
relacionats de la següent manera: 
 

� = J:
J                                                                  (153) 

 
On: 
 
- α és el factor de textura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          Simulació 

- 43 - 
 

8.2.2 Models RAS 
 
Per tal de verificar els diferents models s'han realitzat nombroses simulacions(algunes desenes), 
en aquest document només s'exposen els resultats més rellevants deixant a banda els resultats 
totalment descartables ja sigui per errors comesos o models clarament erronis. 
 
Per una qüestió de simplicitat es comença per a l'anàlisi dels models RAS, en particular els 
models exposat anteriorment: model KwSTT, model KERealizable i el model Spalart Allmaras. 
 
En tots els casos s'utilitza una llei de paret llisa('nutkWallFunction') per a fer la comparació 
entre models. 
 
 
Model KwSTT 
 
- Llei de von Karman 
 

 
Fig. 16. Comparació de velocitats entre la llei de paret(Eq. 144) i la simulació segons el model 

KwSTT. 
 

Degut a la diferència entre les dues corbes(veure Fig. 16.) es mira quina és la u* que s'hauria 
d'imposar en la llei de paret per tal que les dues corbes fossin coincidents. Es fa una 
aproximació per mínims quadrats i els resultats són els següents: 
 
 

 u* 
Simulació 0.022 
Ajust per mínim quadrats 0.018 

Taula 2. Comparació de velocitat de fricció 
 
 
Com s'observa(Taula 2) la diferència entre els dos valors no és massa gran i conserven el mateix 
ordre de magnitud. La simulació reporta una velocitat de tall superior a la teòrica.   
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Fig. 17. Comparació de velocitats entre la llei de paret i el model KwSTT imposant la velocitat 

de fricció obtinguda mitjançant mínims quadrats. 
 
 

- Gradient de pressions 
 

Pendent motriu = 0.00282956 
 
 

- Comprovació de la llei de tensions 
 

 
Fig. 18. Tensions resultants de la simulació segons el model KwSTT 
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 Experimental/Teòric Simulació 
Pendent motriu 0.00174 0.0028 
Tensió de tall en la llera del riu 0.324 0.487 

Taula 3. Comparació de gradient de pressions i tensions de tall segons dades experimentals i la 
simulació segons el model KwSTT. 

 
 
- Equilibri de forces: 
 

A · ∇Õ = 5�"U 

0.441 · 2.82956 =¿? 2.87 · 0.487 
1.2478 ≈ 1.39769 

 
En els altres tres paràmetres analitzats(Fig. 16, Fig.18 i taula 3) es manté l'ordre de magnitud 
entre els valors esperats i els valors obtinguts. En conseqüència el model KwSTT és vàlid per a 
dur a terme la simulació de forma adequada. 
 
 

 

 

Model KERealizable 
 
 
- Llei de von Karman 
 
 

 
Fig. 19. Comparació de velocitats entre la llei de paret i la simulació segons el model 

KERealizable. 
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Fig. 20. Tensions resultants de la simulació segons el model KERealizable 

 
 

- Gradient de pressions 
 

Gradient de pressions = 0.000665738 
 
 

- Equilibri de forces: 
 

A · ∇Õ = 5�"U 

0.441 · 0.665738 =¿? 0.116 · 2.87 
0.293613 ≈ 0.33292 

 
 
Vistos els resultats en aquest cas es pot concloure ràpidament que el model KERealizable no 
representa satisfactòriament el fenomen estudiat. La llei de von karman (Fig.19) no és en 
absolut coincident, les tensions generades són molt més petites del que haurien de ser(un parell 
d'ordres de magnitud, Fig. 20) i el pendent motriu és un ordre de magnitud més petit que el real. 
 
El model k - � és adequat quan el número de Reynolds és prou alt. No obstant en aquest cas el 
número de Reynolds és baix. Tal com s'ha explicat anteriorment, quan k i � són petits(propers a 
0) sorgeixen problemes numèrics, ja que el terme de dissipació en l'equació d'� inclou el terme 
�� m⁄ . Per tant, aquest model no és adequat pel problema a resoldre. 
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Model Spalart Allmaras 
 
 

 
Fig. 21. Comparació de velocitats entre la llei de paret i el model. 

 
 
Gradient de pressions: 0.00279546 
 

A · ∇Õ = 5�"U 

0.441 · 2.79546 =¿? 0.489 · 2.87 
1.23279786 ≈ 1.40343 

 
En vista dels resultats(Fig. 21) aquest model és prou bo, no obstant aquest model no resol 
l'equació de la k la qual ens permet analitzar els paràmetres turbulents del flux. Així doncs, es 
prefereix el model KwSTT ja que permet un anàlisi més exhaustiu.  
 
 
 ESPERIMENTAL/ 

TEORIC  
MODELS 

KwSTT KERealizable Spalart Allmaras 
Pendent motriu 0.00174 0.00282956 0.000665738 0.00279546 
Txz 0.324 0.487 0.116 0.489 

Taula 4.Sumari de resultats segons model 
 
Una vegada analitzats els diferents models(Taula 4) es procedeix a provar les diferents lleis de 
paret. Tenint en compte que el model que ha donat més bons resultats és el KwSTT s'utilitzarà 
aquest per a provar les diferents lleis. 
 
A grans trets només hi ha dues possibilitats per a la superfície o bé superfície llisa o ara bé  
rugosa. Així doncs es busquen les lleis que millor representin aquestes dues possibilitats. Per a 
tal propòsit s'analitzen les diferents lleis(veure annex). 
 
 
Les lleis de paret es poden classificar bàsicament en dues grans famílies, les nutk i nutU. Tal 
com indica el seu mateix nom les dues calculen la viscositat no obstant en un cas el paràmetre 
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utilitzat per a calcular-la és la k(energia cinètica turbulenta) i en l'altre és la U(velocitat). 
Vegem-ho en més detall, en el cas llis utilitzant la k(nutkWallFunction): 
 
    forAll(nutw, faceI)  //1 
    { 
        label faceCellI = patch().faceCells()[faceI]; 
 
        scalar yPlus = Cmu25*y[faceI]*sqrt(k[faceCellI])/nuw[faceI]; //2 
 
        if (yPlus > yPlusLam_) 
        { 
            nutw[faceI] = nuw[faceI]*(yPlus*kappa_/log(E_*yPlus) - 1.0); //3 
        } 
    } 
 
 
Per a cada cara i valor de viscositat(1), es calcula la yPlus(2) en funció de k. Si la yPlus supera 
el límit de a capa laminar es recalcula(3) la viscositat(s'hi afegeix la viscositat turbulenta). 
 
En el cas rugós el procediment és força anàleg, però té en compte la rugositat de la 
paret(nutkRoughWallFunction).  
 
    forAll(nutw, faceI) 
    { 
        label faceCellI = patch().faceCells()[faceI]; 
        scalar uStar = Cmu25*sqrt(k[faceCellI]); //4 
        scalar yPlus = uStar*y[faceI]/nuw[faceI]; 
        scalar KsPlus = uStar*Ks_[faceI]/nuw[faceI]; 
 
        scalar Edash = E_; 
        if (KsPlus > 2.25) 
        { 
            Edash /= fnRough(KsPlus, Cs_[faceI]); //5 
        } 
 
        scalar limitingNutw = max(nutw[faceI], nuw[faceI]); 
 
        // To avoid oscillations limit the change in the wall viscosity 
        // which is particularly important if it temporarily becomes zero 
        nutw[faceI] = 
            max 
            ( 
                min 
                ( nuw[faceI]*(yPlus*kappa_/log(max(Edash*yPlus, 1+1e-4)) - 1), 
                    2*limitingNutw ), 0.5*limitingNutw );  // 6 
 
En primer lloc, es calcula la velocitat de fricció a partir de l'energia cinètica turbulenta(4). Amb 
aquest es calculen la yPlus y KsPlus. A partir de la KsPlus, es calcula la variable Edash que és 
resultat de la funció de rugositat(5). Per últim es calcula la viscositat resultant que depèn de 
Edash(6). 
 
Així en els dos casos qui determina la nova viscositat és l'energia cinètica turbulenta. 
 
Per contra, la segona família calcula la yPlus a partir de la U. Vegem-ho en el següent extracte 
(nutURoughWallFunction): 
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  // The flow velocity at the adjacent cell centre 
 
    const scalarField magUp(mag(Uw.patchInternalField() - Uw));  
 
    tmp<scalarField> tyPlus = calcYPlus(magUp); 
    scalarField& yPlus = tyPlus(); //7 
 
    tmp<scalarField> tnutw(new scalarField(patch().size(), 0.0)); 
    scalarField& nutw = tnutw(); 
 
    forAll(yPlus, facei) 
    { 
        if (yPlus[facei] > yPlusLam_) //8 
        { 
            const scalar Re = magUp[facei]*y[facei]/nuw[facei] + ROOTVSMALL; 
            nutw[facei] = nuw[facei]*(sqr(yPlus[facei])/Re - 1); //9 
        } 
    } 
 
    return tnutw; 
} 
 
 
En aquest cas, la yPlus ve determinada per la velocitat(7). Una vegada obtinguda la yPlus es 
compara amb la yPlusLam(8) que correspon al cas laminar, en cas que sigui superior es passa a 
calcular la nova viscositat(9). 
 
En qualsevol de les dues formulacions hi ha un pas cabdal, la comparació de la yPlus per saber 
si és o no superior a la yPlusLaminar. Això fa que el seu resultat sigui extremadament depenent 
de la primera iteració, si el valor inicial és prou alt serà avaluat com a flux turbulent però en el 
cas contrari ho serà com a laminar. A partir d'aquí el resultat convergirà cap a un resultat 
turbulent o un resultat laminar. Així que per a cada plantejament hi ha dues solucions en funció 
del valor inicial. 
 
En el cas que ens ocupa, el funcionament de les lleis de paret s'ha vist afectat greument per 
aquest fet. El resultat convergeix gairebé sempre cap al costat laminar. Per poder saltar aquesta 
restricció s'han de posar valors de velocitat massa alts que queden fora del problema estudiat. 
Una possible explicació per aquest fet, és que el flux estudiat si bé no és laminar tampoc és un 
flux turbulent completament desenvolupat sinó que es troba en la zona intermitja. 
 
Així doncs, tots i els nombrosos models provats per les lleis de paret cap d'ells ha donat un valor 
prou satisfactori sobretot en el cas rugós, ja que donen unes viscositats resultants molt menors a 
les esperades.    
 
Tot i això, per al cas de paret llisa la millor opció és 'nutkWallfunction' mentre que per al cas 
rugós és 'nutURoughFunction'. El resultats de la comparativa es mostren a continuació(Fig. 22). 
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Fig. 22. Comparativa dels valors de k, R, nut  i tensions turbulentes per a superfície llisa i 

rugosa. 
 
Per a fer la comparació(Fig. 22) s'han pres com a valors indicatius les tensions modelades(R) 
[kg/ms2], les tensions turbulentes [kg/ms2], l'energia cinètica turbulenta [m2/s2] i la viscositat 
[m2/s](la viscositat mostrada aquí té en compte la viscositat del fluid i la viscositat turbulenta). 
Tal com es mostra en la Fig. 22, en el cas rugós tots els valors analitzats augmenten tal i com 
era d'esperar. Fins i tot en alguns casos s'arriben a doblar. 
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8.2.4 Models LES 
 
Una vegada analitzats els diferents models RAS es passa a fer servir models LES. De fet tot i 
que la idea inicial consistia a analitzar tan sols els models RAS, ja que després el model que 
donés els resultats més satisfactoris s'havia d'implementar a la geometria del canal del 
laboratori. Tenint en compte que els models LES són força més cars a nivell computacional el 
qual posava en dubte la seva viabilitat per a anàlisi de grans geometries. No obstant, s'ha vist 
que els models RAS no mostren les estructures turbulentes en el canal que de fet seran l'objecte 
d'estudi en el panell(veure Fig. 23 i 24). Per tant, es prova d'utilitzar una eina més potent en 
busca d'un millor anàlisis. 
 

 
Fig. 23. Velocitat segons model KwSTT amb llei de paret rugosa. 

 
Fig. 24. Velocitat segons model LES amb llei de paret rugosa. 

 

 
Fig. 25. Comparació de velocitats entre la llei de paret(llei llisa) i el model. 
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Fig. 26. Comparació de velocitats entre la llei de paret(llei rugosa) i el model. 

 
Cal destacar que mentre l'ajust de la llei de paret (Fig. 25 i 26) per mínim quadrats dóna com a 
resultat tensions de tall molt diferents per a cada cas. 
 

Ajust per mínim quadrats u* Txz 
Llei llisa 0.018 0.332 
Llei rugosa 0.024 0.591 

Taula 5. Comparació de velocitat de fricció i tensions de tall per a les diferents lleis de paret. 
 

Tal com s'observa en la taula 4 les tensions de tall en el cas rugós són pràcticament el doble que 
en el cas llis tal i com s'esperava. 
 

Pendent motriu: 0.00110277(valor experimental 0.00174) 
 

Tal i com s'ha avançat el mètode LES requereix més capacitat computacional. Aquest fet 
juntament amb l'aparició de les estructures turbulentes fa que el programa no convergeixi així 
doncs la simulació obtinguda tan sols dura 5 segons. En conseqüència els resultats obtinguts 
s'han de prendre amb cautela. 
 
Per a aquest model a més a més no hi ha lleis de paret implementades. Per tal de solucionar 
aquest entrebanc s'han programat les lleis de paret per a LES prenent com a mostra les ja 
existents per a RAS. 
 
S'han implementat fins a sis lleis de paret diferents(veure annex): nuSgsWallFunction, 
nutkRoughWallFunctions, nutkWallFunction, nutModifiedURoughWallFunction, 
nutURoughWallFunction i nutWallFunction. 
 
Malgrat haver implementat diferents lleis de paret per a LES els resultats no han estat 
satisfactoris(Fig. 27). La validació dels resultats amb els resultats provats experimentalment 
mostren una clara divergència, per tant aquestes lleis no són prou bones.  
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Fig. 27. Tensions produïdes segons llei de paret rugosa. 

 
Ara bé en el procés de validació hi ha diversos factors a tenir en compte: 
 
- La manca de referències a nivell numèric de models de canals en 3D. Impossibilitat de 
comparar aquests resultats amb altres simulacions ja dutes a terme, havent de comparar tan sols 
amb resultats experimentals i teòrics la major part d'ells desenvolupats en canonades. 
 
- La simulació només ha pogut ser resolta per un període de temps extremadament curt, hi pot 
haver errors degut a transitoris que no ha pogut ser compensats per la mitjana de velocitats en el 
temps. 
 
- Alguns errors no poden ser atribuïbles únicament a les lleis de paret sinó que poden ser degut a 
altres factors com ara el model mateix. 
 
Malgrat que els resultats per a la llei de paret no són bons el model sí que dóna resultats més 
esperançadors pel que fa a la representació de la turbulència. Anteriorment(Fig. 25 i 26) s'ha 
mostrat que hi ha una coincidència notable entre la llei de von Karman i els resultats de la 
simulació. A més a més el pendent motriu és molt similar. 
 
A tall d'exemple en la Fig. 27 es mostren les tensions en una columna de fluid. En aquest cas es 
veu amb claredat com les tensions turbulentes són molt importants, aquestes es mostren per altra 
banda molt reduïdes en els models RANS, de fet són menysvalorades. Per tan es reafirma la 
impressió que per a copsar millor els fenòmens turbulents en el flux és millor utilitzar els 
models LES. 
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8.3 Simulació 
 
Una vegada discutides i analitzades les diferents lleis de paret es passa a la simulació del canal 
sencer. 
 
 
8.3.1 Definició de la geometria del problema 
 
El primer pas és definir la geometria del problema. Per això es pren com a base la geometria 
completa del canal(veure Fig. 5). Tot i que el llit mòbil té una geometria complexa degut al 
transport de sediment fruit dels efectes del panell per a aquesta primera aproximació es 
considera un pendent uniforme al llarg del llit mòbil sense promontoris o sots. 
 
En aquesta primera aproximació i tenint en compte el cost computacional i temporal es pren una 
decisió de compromís: la simulació es farà amb RANS(KwSST) i amb un mallat de 487 570 
cel· les. Per adequar i optimitzar el mallat la geometria del canal es divideix en tres trams(Fig. 
28). 
 
El primer tram es malla cada 10 cms. en l'eix x, cada 1cms en l'eix y i una mica menys de 2 en 
l'eix z(zona aigua) i cada 6 cms en la zona d'aire. 
 
El segon tram es malla cada 5 cms. en l'eix x, cada 1cms en l'eix y i una mica menys de 2 en 
l'eix z(zona aigua) i cada 6 cms en la zona d'aire. 
 
El tercer tram es malla cada 5 cms. en l'eix x, cada 1cms en l'eix y i una mica menys de 2 en 
l'eix z(zona aigua) i cada 6 cms en la zona d'aire. 
 

 
Fig. 28. Trams en què es divideix la geometria de la simulació. 

 
A més a més el mallat no és uniforme. Considerant que la part corresponent a l'aire no forma de 
l'estudi sinó que només és necessària per modelar la làmina lliure es concentra el mallat en la 
part adjacent a l'aigua. El mallat en direcció z i part corresponent a l'aire està en una proporció 
de 5, és a dir, el mallat adjacent a l'aigua és 5 vegades més petit que la cel· la a l'extrem superior. 
 
Anàlogament, en la direcció y l' interès rau en el comportament del fluid al voltant del panell ja 
que se'n vol estudiar el seu efecte. Per tant el mallat en la direcció y es dues vegades més dens 
en les cel·les adjacents que en les cel·les a la vora del canal. 
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8.3.2 Simulació utilitzant RANS 
 
Per una qüestió d'economia en temps de computació s'utilitza el model KwSTT que és el que 
havia donat millor resultat. Per tal de realitzar el càlcul s'utilitza el clúster de supercomputació. 
 
Una vegada el cas ha estat computat es pren consciència que el mallat és excessivament groller 
com per fer un anàlisis prou acurat del fenomen físic que té lloc en el canal. La dificultat 
d'interpretació així com el dubte sobre la veracitat i fiabilitat dels resultats porten a la conclusió 
que un mallat més fi és necessari.  
 

 
Fig. 29. Secció del canal en x= 2.75(des de l'inici del canal). 

 
En la figura 29 hi ha un parell de característiques que mereixen una cita. Primer, es pot observar 
sense problemes com la malla és massa grollera com per definir adequadament les propietats 
dels fluid al voltant de la placa. En segon lloc, es mostra amb claredat la gradació de la malla en 
la direcció z, la cel·la a l'extrem superior és la més gran i la mida de les cel·les es va empetitint 
fina arribar al llindar de l'aigua. 

Fig. 30. Secció del canal en z = 0.06(Porció del canal, s'ha centrat en el panell per a una millor 
apreciació) 

 
La Fig. 30  permet il·lustrar els dubtes que genera aquesta simulació respecte la seva idoneïtat. 
En aquest tall es veu com la placa té un efecte molt local restringit pràcticament al seu entorn. 
Així doncs, si això fos cert la influència que aquesta pugui tenir en el transport de sediment 
seria pràcticament nul·la el qual entra en contradicció amb la teoria i els resultats experimentals. 
La manca de qualsevol vòrtex genera certes sospites sobre la fiabilitat dels resultats. 
 
En conseqüència s'ha dut a terme una segona simulació amb un mallat força més fi, de tal 
manera que totes les cel·les d'aigua tinguéssim una mida màxima d'1 cm3. Es mantenen les 
gradacions en les direccions z i y. 
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No obstant aquesta segona simulació presenta problemàtiques evidents: un cost computacional i 
temporal molt important. De fet, degut a la mida del mallat (5 312 818 cel·les) no ha estat 
possible de definir el mallat amb els PCs (fins a 8 Gb de RAM). Ha estat necessari de demanar 
al responsables del clúster un node (de 20Gb de RAM) per tal de fer el mallat i la 
descomposició d'aquest per tal de computar en paral· lel. 
 
 
Els resultats mostren unes millores notables tan en nitidesa com definició. Malgrat això els 
resultats no són els esperats. 
 

 
Fig. 31. Secció del canal en x= 2.75(des de l'inici del canal) 

 
En la Fig. 31 es pot veure la mateixa secció que s'ha vist anteriorment. En aquesta s'observa una 
clara millora pel que fa a la malla, adaptant-se molt millor a la geometria i donant un resultat 
molt més precís. 
 
 

 
Fig. 32. Secció del canal en z = 0.06(Porció del canal, s'ha centrat en el panell per a una millor 

apreciació) 
 

En la Fig. 32. es pot veure que els resultats milloren però segueixen sense ser els esperats. Si bé 
el comportament al voltant de la placa és el previst(velocitats en z cap amunt a la dreta del 
panell i cap a baix a l'esquerra) aquest no es propaga aigües avall i segueix estant focalitzat a 
l'entorn de la placa. 



                                                                                        

 

Fig. 33. Comportament qualitatiu del flux d'un fluid sobre un cilindre en funció del número de 

Aquest fet ja no es deu al mallat sinó que és degut al model de càlcul usat. La modelització 
mitjançant RANS sobredimensiona la viscositat
aproximat(ordre de magnitud del número de Reynolds
 
 

Per contra si s'utilitza la viscositat calculada sego
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Comportament qualitatiu del flux d'un fluid sobre un cilindre en funció del número de 

Reynolds. Wikipedia Commons 
 
 

Aquest fet ja no es deu al mallat sinó que és degut al model de càlcul usat. La modelització 
mitjançant RANS sobredimensiona la viscositat. En aquest cas si es fa un càlcul 
aproximat(ordre de magnitud del número de Reynolds) s'obté el següent: 
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Per contra si s'utilitza la viscositat calculada segons el model (Fig. 34.), s'obté el següent:
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Comportament qualitatiu del flux d'un fluid sobre un cilindre en funció del número de 

Aquest fet ja no es deu al mallat sinó que és degut al model de càlcul usat. La modelització 
. En aquest cas si es fa un càlcul 

                                             (154) 

 
 

, s'obté el següent: 

                                         (155) 
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Fig. 34. Viscositat obtinguda segons la simulació. 

 
Així doncs, segons el primer càlcul(cas real) estaríem en el quart cas de la Fig. 33 mentre que 
segons el model estaríem en el segon cas. El primer cas es correspon amb el que diu la teoria i 
s'ha mesurat en el laboratori però el segon cas es contradiu amb la realitat. Per tant, el model 
RANS no dóna resultats satisfactoris i no es vàlid per a aquest cas. 
 
La simulació doncs s'ha de dur a terme amb LES. Aquest mètode requereix un cost 
computacional força més alt i en principi hauria de donar un resultat més acurat i d'acord amb la 
realitat. Donat que el mètode mencionat ja ha donat problemes de convergència i un cost 
temporal molt alt en el canal més curt, es simplifica la geometria del problema en el canal més 
gran. 
 
La geometria del canal es redueix pràcticament a la zona on s'han pres les mesures ja que fruit 
de l'anàlisi dels resultats experimentals la influència del panell en la direcció y és limitada. Per 
tant, es limita la direcció y a 50 cms a cada costat del panell i la direcció x a 50 cms aigües 
amunt del panell i 160 aigües avall. La z es manté igual així com la gradació en el mallat en 
totes les direccions. Cal tenir present que el punt (0, 0) està situat al centre del panell. La mida 
de la malla és de 1 cm3 com en el cas anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

 

8.3.3 Simulació utilitzant LES
 
A continuació es mostren els resultats 
resultats es fa la comparació amb resultats experimentals per tal d'avaluar
aplicabilitat. 
 
En primer lloc, es compara la forma del vòrtex aparegut en el canal
apareix en la punta de l'ala dels avions
aquest comportament anàleg al de l'ala d'un avió.
 
 

Fig. 35. Càlcul d'Euler del càlcul del vòrtex de punta d'ala. 
de la NAS sobre vòrtex a la punta de l'ala

 
 
 

Fig. 37. Vòrtex que apareix en el canal degut al panell.
 
 
Altra vegada utilitzant l'analogia del vòrtex de punta d'ala es pot fer la comparació de l'evo
de la vorticitat en l'espai. Segons la teoria, la vorticitat hauria d'anar expandint
radi del vòrtex hauria d'augmentar però alhora hauria de perdre intensitat
viatja en l'espai (Fig. 38). 
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.3.3 Simulació utilitzant LES 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en la simulació numèrica. Juntament amb els 
resultats es fa la comparació amb resultats experimentals per tal d'avaluar

En primer lloc, es compara la forma del vòrtex aparegut en el canal(Fig. 37) amb el vòrtex que 
eix en la punta de l'ala dels avions(Fig. 35 i Fig. 36). Tal com s'ha vist Odgaard teoritza 

aquest comportament anàleg al de l'ala d'un avió. 

Càlcul d'Euler del càlcul del vòrtex de punta d'ala. Wikipedia commons
re vòrtex a la punta de l'ala, il·lustració sobre la mida dels vòrtex produïts. 

Wikipedia commons 

Vòrtex que apareix en el canal degut al panell. 

Altra vegada utilitzant l'analogia del vòrtex de punta d'ala es pot fer la comparació de l'evo
en l'espai. Segons la teoria, la vorticitat hauria d'anar expandint

radi del vòrtex hauria d'augmentar però alhora hauria de perdre intensitat a mesura que aquest 
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en la simulació numèrica. Juntament amb els 
resultats es fa la comparació amb resultats experimentals per tal d'avaluar-ne la seva 

amb el vòrtex que 
. Tal com s'ha vist Odgaard teoritza 

 
Wikipedia commons Fig. 36. Estudi 

, il·lustració sobre la mida dels vòrtex produïts. 

 

Altra vegada utilitzant l'analogia del vòrtex de punta d'ala es pot fer la comparació de l'evolució 
en l'espai. Segons la teoria, la vorticitat hauria d'anar expandint-se, és a dir, el 

a mesura que aquest 



                                                                                        

 

 

Fig. 38. Evolució de la vorticitat en l'espai
 

Fig.
 

Fig.
 

Fig.
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la vorticitat en l'espai en el cas de la punta de l'ala. Wikipedia commons

Fig. 39. Vorticitat del canal en x=0.38(1) 

Fig. 40. Vorticitat del canal en x=0.88(1.5) 

Fig. 41. Vorticitat del canal en x=1.38(2) 
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Wikipedia commons. 
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Tal i com havia predit la teoria la vorticitat disminueix en intensitat però es desenvolupa amb 
radis cada vegada més grans (Fig. 39, 40 i 41). Així doncs els resultats són els que eren 
d'esperar en aquest sentit. 
 
Una vegada finalitzada aquesta primera fase, es passa a comparar els resultats de la simulació 
amb els resultats obtinguts experimentalment en el laboratori. Per tal de tenir una primera 
aproximació es comparen els resultats experimentals i de la simulació en un tall horitzontal a 6 
cms de la llera. 
 

 
Fig. 42. Velocitat en direcció x a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
En primer lloc, cal prendre en consideració les franges a mà esquerra (Fig. 42)  degut a la 
imposició de les condicions de contorn. Aquestes franges no poden ser considerades com a un 
fenomen real que passa en el canal sinó un defecte del càlcul numèric en què es busca l'equilibri 
de les condicions de contorn imposades. 
 
En segon lloc, es pot discernir clarament l'efecte del panell en la velocitat de l'aigua. Just darrere 
el panell hi ha un descens pronunciat de les velocitats degut a l'efecte barrera del mateix. 

 
Fig. 43. Velocitat en direcció x a 6 cms per sobre la llera segons resultats experimentals. 

 
Comparant les dues figures(Fig. 42 i 43) es denota en ambdós casos la pèrdua de velocitat 
darrere el panell. Destacar també la presència d'una franja en direcció + x de velocitat més altes 
que la mitjana a la dreta del panell en el cas de la simulació que no surt representat en els 
resultats experimentals. 
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Fig. 44. Velocitat en direcció y a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 

 
Fig. 45. Velocitat en direcció y a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
En aquest cas (Fig. 44 i 45) s'observa que la velocitat en direcció y no és massa rellevant tret de 
les zones annexes al panell. Tal com era d'esperar el panell desvia l'aigua que rep en les 
direccions perpendiculars al panell. En aquest cas els resultats de la simulació són força més 
nítids que el cas experimental. 

 

 
Fig. 46. Velocitat en direcció z a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 
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Fig. 47. Velocitat en direcció z a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
 

Per últim la velocitat en z és la més clara. En ambdós casos(Fig. 46 i 47) hi ha una velocitat 
ascendent a l'esquerra del panell i una velocitat descendent a la dreta el qual concorda amb el 
comportament del vòrtex. La principal diferència és en l'evolució del mateix. Mentre que en el 
cas experimental el vòrtex tan sols es propaga al voltant de mig metre aigües avall en el cas de 
la simulació va perdent intensitat però arriba fins al final del canal. Això pot ser degut als 
problemes per tal de simular correctament la viscositat turbulenta del fluid tal i com s'ha 
comentat anteriorment en l'apartat de lleis de paret. 
 
Altra vegada també es denoten unes franges just a l'entrada del canal en el cas simulat degut a la 
imposició de les condicions de contorn. 
 
 

 
Fig. 48. Línees de corrent a 6 cms per sobre la llera, colors segons la magnitud de la velocitat. 
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Fig. 49. Línees de corrent a 6 cms per sobre la llera, colors segons la magnitud de la vorticitat. 
 
Seguint les línees de corrent (Fig. 48 i 49) es pot observar la inestabilitat causada per la placa, 
les línees que van de dret cap a la placa salten per sobre seu(moment de màxima velocitat i 
vorticitat) per després passar arran de la llera propiciant el transport de sediments. Al llarg del 
canal les magnituds tant de la velocitat com de la vorticitat van disminuint paulatinament. 
 
Per tal de validar l'evolució de les velocitats al llarg del canal es compara(Fig. 50) la velocitat 
tangencial al vòrtex obtinguda en la simulació i la velocitat tangencial segons la formulació 
desenvolupada per Odgaard (Eq. 1) 
 

 
Fig. 50. Comparació de les velocitats del radi d'un vòrtex segons la teoria d'Odgaard i els 

resultats de la simulació. 
 
En vista dels resultats si bé es confirma un descens de la velocitat tangencial a mesura que 
s'allunya del panell hi ha una diferència important en la magnitud d'aquesta. Doncs la simulació 
sobreestima la velocitat tangencial respecte la formulació d'Odgaard. 
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A més a més es compara la velocitat tangencial segons l'eix z. En aquest procés s'ha comprovat 
que tal com explica la teoria el centre del vòrtex apareix aproximadament a una alçada d'un 20% 
de l'alçada del panell per sota del cantell superior del mateix. 
 

 
Fig. 51. Comparació de les velocitats al llarg de l'eix z, per a diferents seccions del canal.  

 
 
Per altra banda en la figura 51 es veuen els perfils de velocitat transversal. Igual que en el cas 
anterior la magnitud de la velocitat és superior en el cas simulat. En aquest cas es veu també 
l'efecte dels contorns que delimiten la velocitat mentre que la seva mancança en el cas teòric 
mostra velocitats ascendents excepte al darrere del panell(aquest acaba en s=0.74). 
 
Una altra fase d'aquest estudi és l'anàlisi de pressions exercides sobre el panell. En Khaled 
Hamat també ha fet una campanya de presa de mesures de la pressió que l'aigua exerceix sobre 
el panell. Així doncs en la simulació també s'ha avaluat aquesta pressió (Fig. 52 i 53). 
 
Tal com dicta la teoria el vòrtex es crea degut a la diferència de pressions a una i altra banda del 
panell: 
 
 
"Aquesta circulació és deguda al gradient de pressions vertical en les dues superfícies del panell 
(la pressió augmenta des de baix cap amunt en el costat amb baixa pressió mentre que decreix 
des de cap amunt en el costat d'alta pressió ) causant que el fluid que passa pel costat d'alta 
pressió agafi una component de velocitat cap amunt mentre que el que passa pel costat de baixa 
pressió agafi una component de velocitat cap a baix." 
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Fig. 52. Mapa de pressions en la cara del darrere del panell 

 

 
Fig. 53. Mapa de pressions en la cara del davant del panell 

 
Per tal d'obtenir resultats encara més acurats i tenint en compte que el mètode de simulació és 
força correcte es dóna una altra volta de rosca al problema. Aquesta vegada enlloc de mantenir 
el pendent natural del canal(sense les dunes formades a causa del transport de sediment) 
s'aprofiten les dades presses en la batimetria per a simular la llera del canal. Això permet 
simular les dunes formades a causa de l'efecte de la placa. A més a més es restringeix el domini 
del problema a l'àrea on s'han pres les mesures experimentals de tal manera que els resultats 
siguin directament comparables. 
 
El programari utilitzat té una eina que permet generar una malla tridimensional a partir d'una 
superfície triangulada en format STL. La malla es va conformant a la forma de la superfície 
mitjançant iteracions successives fins arribar al nivell desitjat. Malgrat la simplicitat de la eina 
aquesta té també alguns inconvenients. Per tal de representar acuradament la superfície s'afina la 
malla prop de la llera augmentant de forma significativa la seva mida. En aquest cas es passa 
d'una malla de 605 122 cel· les a una altra de 1 898 443. Així doncs, en aquesta aproximació es 
guanya una geometria més propera a la realitat a canvi d'un alt cost computacional i temporal. 
 
Un altre factor que s'ha de tenir present és que la batimetria es va prendre en uns determinats 
punts. A partir d'aquests s'ha fet una triangulació per obtenir-ne una superfície. Malgrat la gran 
quantitat de punts mesurats es denoten algunes anomalies bàsicament en la zona propera a la 
placa(veure Fig. 54). Aquest punts han estat corregits manualment tenint en compte els valors 
dels punts més propers obtenint una superfície més adequada per a ser importada(Fig. 55). 
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Fig. 54. Relleu de la llera segons la batimetria. 

 

 
Fig. 55. Relleu de la llera una vegada modificada la batimetria. 

 
 

 
 

 
Fig. 56. Llera del riu importada a OpenFOAM 
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Una vegada importada la geometria a OpenFOAM (Fig. 56) es torna a fer córrer el model. Per 
analitzar-ne els resultats es procedeix a comparar una altra vegada el vector velocitat així com 
les pressions en la placa. 
 
Per tal de poder comparar d'una forma més directa els dos grups de dades és redueix la llegenda 
del cas simulat al mateix rang de valors que en el cas experimental. Es sacrifica precisió a canvi 
de facilitat en la manipulació de dades. 
 

 
Fig. 57. Velocitat en direcció x a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 

 
Fig. 58. Velocitat en direcció x a 6 cms per sobre la llera segons resultats experimentals. 

 
Tal com s'havia vist anteriorment hi ha un descens important en la velocitat longitudinal(Fig. 57 
i 58) a causa de la placa situada al mig del canal. Remarcar altra vegada que en el cas 
experimental(Fig. 58) la placa no està representada i en el seu lloc si pot veure una velocitat 
representada degut a la interpolació que es fa dels punts tot i que no és real. 
 

 
Fig. 59. Velocitat en direcció y a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 
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Fig. 60. Velocitat en direcció y a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
En aquest cas el resultat experimental no és gaire nítid (Fig. 60), en part degut a que dóna valors 
per interpolació en el lloc on hi ha la placa el qual fa difícil avaluar-ne les velocitats al seu 
contorn que tal com es pot veure en els resultats de la simulació (Fig. 59), on es distingeix de 
forma clara un valor punta de la velocitat quan l'aigua xoca contra les puntes de la placa. 

 

 
Fig. 61. Velocitat en direcció z a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 

 
Fig. 62. Velocitat en direcció z a 6 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
És en la tercera comparativa(Fig. 61 i 62) on es poden observar millor la diferència en els 
resultats obtinguts empíricament i numèricament. En primer lloc cal destacar que en el model 
numèric es produeix un fenomen local al tram final del canal degut a un descens marcat en la 
llera del canal provocat per una duna que juntament amb les condicions de contorn de sortida 
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provoquen una turbulència inexistent en la realitat. En segon lloc s'observa una millora en el 
comportament del vòrtex ja que perd energia més ràpidament degut a la presència de les dunes i 
s'ajusta més a les dades experimentals. 
 
Cal destacar que la simulació capta molt bé el vòrtex produït per la placa. Si enlloc de prendre 
com a valor de referència el tall a 6cms de la llera en prenem un per sobre(Fig. 64) i un altre per 
sota(Fig. 63) es distingeix amb claredat com la velocitat en y és positiva en el tall inferior i 
negativa en el tall superior tal com marca el vòrtex. 
 

 
Fig. 63. Velocitat en direcció y a 5 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 

 
Fig. 64. Velocitat en direcció y a 13 cms per sobre la llera segons resultats de la simulació. 

 
Si es dóna un cop d'ull a les línees de corrent(Fig. 65), en aquest cas(amb dunes) a diferència de 
l'anterior, es comprova com a l'últim tram del canal les línees segueixen una trajectòria recta 
doncs el vòrtex ja s'ha desfet. 
 

 
Fig. 65.  Línees de corrent a 6 cms per sobre la llera, colors segons la magnitud de la vorticitat. 
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Per altra banda es realitza l'anàlisis de pressions en el panell. Per aquest motiu es procedeix a fer 
la comparació entre els resultats obtinguts via experimental i via simulació. Cal tenir en compte 
però la diferència de dades de la qual es parteix. En el cas experimental es pren l'altura 
piezomèrica(en cms) en 30 punts per a cada cara. Mentre que en el cas de la simulació, s'extreu 
el valor de la pressió en les cares del panell que es correspon a uns 500 punts per cara. Així 
doncs, hi ha molta més informació disponible pel cas simulat i el resultat depen menys de la 
bondat de la interpolació. 
 
 

 
Fig. 66. Pressió dinàmica(cms) en la cara del davant segons les dades de laboratori. 

 

 
Fig. 67. Pressió dinàmica(Pa) en la cara del davant segons simulació. 

 
Els resultats en la cara del davant de la placa obtinguts(Fig. 66 i 67) segons els dos mètodes 
divergeixen d'una forma important. No obstant el cas simulat concorda més amb el que 
especifica la teoria. Al arribar al final de la placa es dóna el despreniment de la capa límit que es 
veu reflectit en la disminució de les pressions. Per altra banda els resultats obtinguts en el 
laboratori presenten algunes anomalies, com per exemple un punt de baixes pressions en el punt 
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x = -5 y = -0.5 o un punt d'altes pressions en la part superior de la placa que no es corresponen a 
cap fenomen explicable des de la teoria.   

 
Fig. 68. Pressió dinàmica(cms) en la cara del darrere segons les dades de laboratori. 

 

 
Fig. 69. Pressió dinàmica(Pa) en la cara del darrere segons simulació. 

 
En aquest cas els resultats (Fig. 68 i 69) segons les dos metodologies és més similar i s'ajusta al 
que hi ha teoritzat. A l'inici de la placa hi ha un despreniment de la capa límit que queda reflectit 
en un episodi de baixes pressions. A mesura que el fluid transcorre per la placa les pressions 
tornen a augmentar. 
 
Una vegada obtingudes les pressions en la placa es passa a calcular la força que el fluid exerceix 
sobre aquesta. A més a més aquesta vegada es comparen els resultats experimentals i de la 
simulació amb els teòrics. La teoria exposada permet calcular la força del fluid a partir de les 
Eqs. 17 i 18. 
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 Força(N) 
Teòrica 0.215 
Experimental 0,471 
Simulació 4.569 

Taula 6. Força exercida pel fluid sobre el panell 
 
Els resultats mostren força diferència entre les tres forces(Taula 6), les forces experimental i 
teòrica conserven l'ordre de magnitud mentre que la obtinguda mitjançant la simulació és un 
ordre de magnitud superior. Les possibles causes per aquesta diferència notable són les 
següents: per una banda la simulació ha donat valors superiors de la velocitat del flux el qual 
repercutiria en un increment de la força del flux sobre el panell i per l'altra la simulació té en 
compte la formació de la duna que es tradueix en una exposició al fluid menor de la cara del 
davant respecte la del darrere. Tot i que les dades experimentals també haurien de tenir en 
compte aquest fenomen al disposar d'un número menor de dades aquestes podrien quedar 
infrarepresentades. 
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9. Conclusions 
 
 
En primer lloc s'ha de tenir en compte que s'han atès els objectius tot i que amb resultats dispars. 
Per una banda s'han estudiat els fenòmens turbulents produïts pels panells d'Odgaard i per altra 
s'han provat els diferents models i lleis de paret en un canal. Les principals conclusions que es 
poden extreure són les següents: 
 
 
1. S'ha realitzat la presa de dades en el laboratori juntament amb el doctorant Khaled Hamat tal i 

com s'havia planificat. 
 
 
2. El desenvolupament de programari per part d'OpenFOAM s'ha centrat majoritàriament en 

RANS. No obstant, tal i com s'ha demostrat aquest mètode no és adequat si l'objecte de 
l'estudi són les estructures turbulentes d'un flux, si bé és vàlid per estudiar-ne magnituds 
promitjades en el temps.  

 
 
3. El programari desenvolupat fins al moment es centra bàsicament en canonades i en 

conseqüència s'han desenvolupat principalment lleis de paret llises. S'ha pogut comprovar 
que aquestes lleis no tenen ni suficient precisió ni suficient fiabilitat per a ser implementades 
en fluxos en làmina lliure. A més a més, el programari existent no contempla la opció 
d'utilitzar lleis de paret en els tipus de simulació LES. Per això se n'han hagut d'implementar 
tot i que han donat resultats força decebedors. 

 
A les dues conclusions anteriors cal afegir un parell de matisos. En primer lloc el cas d'estudi 
es troba entre la zona de transició entre el flux llis i el flux rugós completament 
desenvolupat, zona sobre la qual encara hi ha molta incertesa sobre el comportament del 
fluid i per tant on hi ha poca informació validada per a fer comparacions. En segon lloc, tot i 
que les lleis de paret no s'adeqüen als resultats esperats es considera que l'efecte de la  
rugositat de la llera i les parets del canal sobre el flux es pot menysprear en comparació amb 
la pertorbació generada pel panell. Per tant, el fet de no utilitzar una llei de paret totalment 
veraç no treu validesa als resultats obtinguts en la simulació del canal amb la placa.    

 
 
4. S'ha simulat el canal amb la placa mitjançant tant el model com la llei de paret que més 

s'adequaven al problema. A més a més a partir de la batimetria mesurada experimentalment 
s'ha pogut modelar la llera del canal. 

 
 
5. S'ha pogut verificar el comportament del fluid entorn de la placa. Tal i com s'havia formulat 

es comprova que la placa genera un vòrtex aigües avall responsable del moviment de 
sediment. En el laboratori s'ha comprovat també l'aparició de dunes en el llit mòbil degut a la 
influència del panell. A més a més, les pressions que exerceix el fluid sobre la placa 
confirmen l'existència d'una cara de baixes pressions i una altra d'altes pressions que 
indiquen el despreniment de la capa límit en els dos extrems de la placa el qual causa la 
inestabilitat que acaba per generar el vòrtex. 

 
 
Per últim, el mètode de treball mitjançant tres fonts: teòric, experimental i numèric s'ha 
mostrat molt robust. La presència de dos elements com a mínim disponibles ha permès 
assegurar o descartar resultats amb seguretat.   
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10. Futures línees d'investigació 
 
 
Aquest estudi ha contribuït ha augmentar el coneixement sobre el comportament dels panells 
d'Odgaard i ha obert la porta a l'ús dels 'Computational Fluid Dynamics' en flux en làmina lliure. 
No obstant encara queden moltes incògnites per resoldre. 
 
Pel que fa els panells seria bo provar el seu comportament no individualment sinó en sèries ja bé 
un darrere l'altre o bé un al costat de l'altre per optimitzar-ne el resultat i cobrir més seccions del 
canal. De fet, els panells funcionen sempre en grup de dos o tres per tant és de suma importància 
provar-ne el seu funcionament. A més a més per tenir una idea més aproximada del transport de 
sediment es podria simular el transport numèricament. 
 
Aquesta nova tècnica permet canviar d'una forma eficient i amb menors costos tan econòmics 
com ambientals la morfologia dels rius. Per tant es mereix un esforç d'investigació per garantir-
ne el seu desenvolupament i implementació. 
 
Per altra banda, molta recerca és encara necessària per a l'ús d'aquestes tècniques numèriques en 
fluxos en làmina lliure. En aquest estudi s'ha pogut comprovar l'enorme potencial que 
representen aquestes tècniques. Aquest fet juntament amb el creixement significatiu de la 
capacitat computacional en els darrers anys i el creixement esperat en els pròxims anys, més la 
presència de clústers de super-computació com el que s'ha fet servir indica que en un futur no 
massa llunyà serà possible simular problemes amb una geometria més complexa i un mallat més 
fi. Per tant deixar passar la oportunitat de treballar amb aquestes eines té un preu massa alt. 
 
Com a línees de recerca principals es marcaria la definició d'unes lleis de paret fidels a la realitat 
tant en RAS com en LES. Posant l'atenció a les lleis de paret rugoses que són les menys 
estudiades però més importants en aquests tipus de fluxos. 
 
Per tal de dur-ho a terme no es pot menystenir l'enorme quantitat d'usuaris d'aquest tipus de 
programari a la xarxa que han conformat una teranyina de coneixement indispensable per 
avançar en aquests camps. Tot aquest desenvolupament ha estat gràcies a l'ús de programari 
lliure i la producció cooperativa entre tots els usuaris, res sembla indicar que el vector de 
desenvolupament variï en els propers anys així que aquest hauria de ser el principal mètode de 
treball per seguir endavant amb la recerca. 
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