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4. DISPOSITIU EXPERIMENTAL I PLANIFICACIÓ DELS ASSAIGS 
 
4.1. Introducció 
 
En aquest capítol es descriu el dispositiu experimental i la metodologia emprats durant la 
realització dels assaigs, així com els criteris seguits en la planificació de la campanya 
experimental. 
 
S’ha treballat amb un dispositiu experimental existent al laboratori de models reduïts del 
Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de l’E.T.S.E.C.C.P.B., construït 
per a la realització de la tesis doctoral de Leonardo Nanía  Escobar, l’any 1999. Aquest model 
consta de dos canals que es creuen, simulant un encreuament de carrers simplificat. 
 
 
4.2. Característiques del model 
 
El model existent consta de dos canals d’entrada, un nus o encreuament i dos canals de 
sortida. Els angles entre els 4 canals són de 90 graus. Tots ells són rectangulars amb un 
ample de 1.5 metres i una alçada de 25 centímetres. Els carrers d’aproximació presenten una 
longitud de 2 metres i els de sortida de 5. Els canals disposen d’un mecanisme que en permet 
variar el pendent, podent-se moure aquest en un rang que va des de l’horitzontal fins al 5 per 
cent. Pel que fa al material, estan recoberts de formigó molt llis, amb un coeficient de 
Manning d’aproximadament 0.010.  
 
L’encreuament presenta lògicament una planta quadrada d’1.5 per 1.5 metres, sense que 
existeixin xamfrans ni suavitzacions de les cantonades. És completament horitzontal, i la seva 
superfície també està recoberta amb formigó molt llis. Els canals estan connectats a 
l’encreuament mitjançant juntes de plàstic, necessàries per poder variar el pendent dels 
carrers, però que es suposa que no influeixen significativament en el comportament del flux. 
A la següent figura es mostra un esquema del dispositiu experimental. 
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Figura 4-1. Esquema en planta del dispositiu experimental. Dimensions en centímetres. 
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Cal esmentar que aquest model va ser dissenyat un cop assumides les simplificacions que es 
comenten a l’apartat 3.3.2, a les quals responen les característiques explicades. Les 
dimensions adoptades van quedar definides, en el moment de la seva construcció, atenent a 
diferents criteris. El tamany màxim estava limitat pels següents factors: 

- Espai i cabal disponible al laboratori, establert en un màxim de 100 l/s per carrer. 
- Necessitat de que els pendents dels carrers es poguessin modificar de forma ràpida i 

econòmica. El rang de pendents s’establí entre l’horitzontal i el 5% en la direcció del 
flux. 

 
D’altra banda, els factors que limitaren el tamany mínim foren: 

- Precisió de mesura dels calats. 
- Minimització de la influència relativa de la tensió superficial. 
- Longitud mínima dels carrers per assegurar uniformitat del flux.  

 
 

 
 

Figura 4-2. Vista general del dispositiu experimental. 
 
 
4.3. Infrastructura del laboratori 
 
4.3.1. Provisió d’aigua al dispositiu 
 
El laboratori disposa d’un dipòsit principal d’uns 200 m3 (esquematitzat a la figura 4-5 amb 
les sigles DP), del qual s’extreu el cabal necessari per a realitzar els experiments. Mitjançant 
tres bombes (B), amb capacitats de 100, 200 i 300 l/s, s’eleva l’aigua des del dipòsit principal 
fins a un altre de nivell constant (DNC). Aquest dipòsit  està connectat a dos canals de gran 
profunditat, a l’extrem dels quals es situen dos vessadors triangulars (VT). Mitjançant dues 
vàlvules de comporta (VC), es regula l’entrada des del dipòsit a nivell als canals, en els quals 
es pot aforar el cabal mitjançant els vessadors triangulars i la mesura del nivell de l’aigua. 
L’aigua vessada des de cada canal alimenta els dos extrems d’una canonada de ciment,  de 35 
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centímetres de diàmetre, que rodeja perimetralment el laboratori (CP a l’esquema). Aquesta 
canonada es divideix mitjançant una vàlvula de papallona (VP), de tal forma que els dos 
trams situats a cada cantó d’aquesta queden independentment alimentats per un dels seus 
extrems. Així, els cabals d’entrada es mesuren per separat mitjançant els vessadors 
triangulars, que tenen una obertura de 90º. 
 
L’aigua entra al dispositiu experimental des de la canonada mitjançant dues arquetes (AEX i 
AEY), que serveixen per tranquil·litzar i uniformitzar el flux. A la sortida del dispositiu es 
recull l’aigua mitjançant dues noves arquetes (ASX i ASY), en una de les quals es mesura el 
cabal mitjançant un altre vessador triangular. Dos canals de recollida (CR) transporten l’aigua 
fins al dessorrador (DES), i finalment, des d’aquest retorna al dipòsit principal.  
 
 
4.3.2. Arquetes 
 
Les arquetes són elements intermitjos situats, com es comenta en l’apartat anterior, entre la 
canonada d’aprovisionament i el dispositiu experimental (arquetes d’entrada), i aquest i els 
canals de recollida (arquetes de sortida). 
 
 
Arquetes d’entrada 
 
La funció d’aquestes arquetes és aconseguir una entrada uniforme i tranquil·la de l’aigua als 
carrers d’entrada. Consten de dues parts diferenciades: una zona d’arribada i una altra 
d’uniformització del flux. A la zona d’arribada es realitza la tranquil·lització del flux, és a dir 
la pèrdua d’una gran part de l’energia de velocitat amb què arriba l’aigua. Cal tenir en compte 
que l’aigua circula per la canonada a velocitats a vegades superiors a un metre per segon. 
 
 

 
 

Figura 4-3. Arqueta d’entrada en direcció x, AEX. 
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Les arquetes existents són de forma poligonal, aprofitant de la millor manera possible l’espai 
disponible al laboratori, la qual cosa suposa diferents geometries i dimensions per a les dues 
arquetes d’entrada. Així, l’arqueta d’entrada en direcció x té unes dimensions interiors 
aproximades de 2.6 metres de llarg per 2.3 d’ample i per 1.3 de profunditat, mentre que la 
d’entrada en la direcció y presenta una longitud de 1.7 metres, una amplada de 3 i una 
profunditat d’1.3 metres.  
 
Existeix també una junta d’unió entre les arquetes i els carrers d’entrada, donat que aquests 
són de pendent variable i pivoten respecte les arestes de l’encreuament, mentre que les 
arquetes són fixes. Aquesta junta fou dissenyada de manera que interferís el menys possible 
en l’alineació del flux d’entrada al dispositiu. 

 
 
Arquetes de sortida 
 
Les dues arquetes de sortida tenen funcions diferents i per tant característiques diferents. 
Així, mentre a l’arqueta de sortida en direcció x es mesurarà el cabal de sortida, la 
corresponent a la direcció y només serveix com a nexe entre el dispositiu i el canal de 
recollida. Es va escollir mesurar el cabal en la direcció que presentava una major diferència 
de cota entre la solera del canal de sortida i el canal de recollida, de tal manera que és pogués 
col·locar el vessador de mesura el més baix possible. Per la geometria del laboratori, doncs, 
es va situar el vessador en la direcció x.  
 

 
 

Figura 4-4. Arqueta de sortida en direcció x, ASX. S’observa el 
 vessador triangular emprat per mesurar el cabal. 
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L’arqueta de sortida en direcció x consta de dues zones, una on es recull l’aigua procedent del 
model, i una altra on es realitza la tranquil·lització, uniformització i mesura del cabal. 
Presenta unes dimensions interiors de 3.9 metres  d’amplada, 1.2 de longitud i 0.9 de 
profunditat. El cabal es mesura mitjançant un vessador triangular, amb una obertura de 90º. 
Aquest té una capacitat de 138 litres per segon. No obstant, els elements de tranquil·lització i 
dissipació fan disminuir aquesta capacitat fins a 100 litres per segon. Aquest fet s’haurà de 
tenir en compte a l’hora de planificar els assaigs, de tal manera que sempre s’esperi un cabal 
de sortida inferior a aquest valor en la direcció x. 
 
L’arqueta de sortida en la direcció y té unes dimensions de 1.8 metres d’ample per 1.5 de 
llarg, i com es pot observar a l’esquema de la figura 4-5 desguassa en  la direcció 
perpendicular a la d’arribada. El canal de recollida té un ample pròxim als 60 centímetres.  
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Figura 4-5. Esquema de la infrastructura de laboratori. 
 
 
4.3.3. Sobreeixidors aigües avall 
 
Com es comenta a l’apartat 3.4, per a règim lent el repartiment de cabals dependrà de les 
condicions de contorn aigües avall, definides normalment pel calat. En el dispositiu 
experimental aquestes condicions es van materialitzar mitjançant sobreeixidors de 2, 4, 6 i 8 
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centímetres d’alçada, situats al final dels carrers de sortida (és a dir, a una distància de 5 
metres respecte la secció de sortida de l’encreuament). 
 
D’altra banda, durant els assaigs preliminars s’observà que, en condicions de caiguda lliure, el 
règim als canals de sortida era ràpid, per tant fou necessari forçar el funcionament en 
subcrític. Això es va solucionar mitjançant la col·locació d’aquests sobreeixidors, que eleven 
el calat i per tant fan disminuir el número de Froude.  
 
 
4.4. Planificació de la campanya experimental 
 
Segons s’ha establert a l’apartat 3.4, l’objectiu de la campanya experimental és trobar les 
relacions funcionals existents entre el repartiment de cabals (és a dir, els cabals de sortida) i 
una sèrie de variables que són les que es considera que influeixen en el comportament  
hidràulic del sistema. Aquestes variables, un cop fetes les simplificacions pertinents, són, 
aigües amunt, els cabals d’entrada, i aigües avall, els calats de sortida.  
 
A l’hora de fixar els cabals d’entrada cal considerar, d’una banda, el cabal total que 
s’introdueix al dispositiu, i de l’altra, la porció de cabal d’entrada en la direcció x (Qex/QT). 
Així, és important planificar els assaigs de tal manera que cobreixin el major rang possible i 
d’una manera uniforme d’aquestes dues variables. Sota aquests criteris, les combinacions de 
cabals emprats en la campanya experimental són els que queden definits a la taula 4-1. 
 
D’aquesta manera s’obtenen relacions entre el cabal d’entrada en direcció x i el total que van 
des del 10% fins al 90%. A més, tenim dues combinacions per al 10% i el 90%, i per a la 
resta de porcions tenim com a mínim tres assaigs. En relació al cabal total que entra al 
dispositiu, tenim valors que van des de 25 litres per segon fins a 150, quedant la resta de 
combinacions prou ben repartides entre aquests valors extrems.  
 
Pel que fa a les condicions de contorn aigües avall, es va descartar primerament treballar amb 
combinacions de pendents, fixant el pendent nul per a tots els assaigs. Això descansa en el 
fet que, per que el flux presenti règim subcrític, el pendent dels carrers ha de ser de l’ordre 
del 0.001, la qual cosa suposaria, per a una longitud de 5 metres, un desnivell del mateix 
ordre de magnitud que la tolerància del dispositiu. Per tant, s’han fixat les condicions de 
contorn aigües avall exclusivament mitjançant combinacions de sobreeixidors. Així, per a 
cada combinació de cabal s’han assajat 6 combinacions de barreres. Per tal d’obtenir una 
major precisió en la mesura dels cabals de sortida, és important que el cabal de sortida en la 
direcció x sigui el menor. Per aquest motiu sempre es disposà el vessador de més alçada al 
carrer de sortida en direcció x.   
 
A més, la combinació de sobreeixidors emprada en cada cas depèn del cabal total que circula 
pel model. Així, per a un cabal elevat, les barreres utilitzades foren de més altura, ja que es va 
observar que amb vessadors més baixos el flux era més inestable, i en conseqüència més 
difícil de mesurar. Igualment, per a cabals més petits s’empraren les condicions de contorn 
més baixes, ja que amb cabals petits i calats alts les velocitats obtingudes eren massa petites. 
Les combinacions emprades per a cada cas són les mostrades a la taula 4-2. 
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NUM Qex Qey QT Qex/QT

 (l/s) (l/s) (l/s)  
1 25 6,25 31,25 0,80 
2 25 10,71 35,71 0,70 
3 25 16,67 41,67 0,60 
4 25 37,5 62,5 0,40 
5 25 58,33 83,33 0,30 
6 25 25 50 0,50 
7 58,33 25 83,33 0,70 
8 37,5 25 62,5 0,60 
9 16,67 25 41,67 0,40 
10 10,71 25 35,71 0,30 
11 6,25 25 31,25 0,20 
12 12,5 12,5 25 0,50 
13 50 5,55 55,55 0,90 
14 50 12,5 62,5 0,80 
15 50 21,43 71,43 0,70 
16 50 33,33 83,33 0,60 
17 50 50 100 0,50 
18 33,33 50 83,33 0,40 
19 21,43 50 71,43 0,30 
20 12,5 50 62,5 0,20 
21 5,55 50 55,55 0,10 
22 8,33 75 83,33 0,10 
23 18,75 75 93,75 0,20 
24 32,14 75 107,14 0,30 
25 50 75 125 0,40 
26 75 75 150 0,50 
27 75 50 125 0,60 
28 75 32,14 107,14 0,70 
29 75 18,75 93,75 0,80 
30 75 8,33 83,33 0,90 

 
Taula 4-1. Combinació de cabals d’entrada per a la campanya experimental. 

 
 
 

QT  major que 100 l/s QT entre 50 i 100 l/s QT menor que 50 l/s 
Vsx Vsy Vsx Vsy Vsx Vsy 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

8 8 8 8 6 6 
8 6 8 4 6 4 
8 4 8 2 6 2 
6 6 4 4 4 4 
6 4 4 2 4 2 
4 4 2 2 2 2 

 
Taula 4-2. Combinació de vessadors per a cada assaig. 




