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8.-CONCLUSIONS 
 

Si comparem aquest mòdul del programa HEC-RAS amb el mòdul de règim 
permanent, de seguida ens adonarem que involucra molts més paràmetres a considerar 
però, en general, no es fa difícil treballar amb el mòdul de càlcul de règim no 
permanent. Un cop que s’ha aconseguit la matriu del sistema sigui estable, arribar a 
ajustar els paràmetres de càlcul és una qüestió de paciència. 
 

El programa és molt complet i permet modelitzar qualsevol tipus d’obra que 
pugui influir en el flux del riu (ponts, preses, comportes...), tot i que això comporta 
haver d’introduir molta informació abans de fer funcionar el model. 
 

L’entorn de treball és agradable. La introducció de la informació necessària és 
fàcil, a través de nombrosos editors gràfics, i també es pot importar d’altres programes. 
La informació sobre els resultats es presenta de forma gràfica i de forma numèrica i és 
fàcil exportar-la a altres programes. 
 

En quant a la informació que proporciona el model, es troba a faltar la 
possibilitat d’elegir la informació que ens interessa per al nostre estudi, perquè la major 
part del temps de càlcul s’inverteix en la subrutina de postprocés. 
 

Aquest estudi però s’ha basat en l’avaluació dels principals paràmetres numèrics 
del model, i no s’ha entrat en temes molt específics. Tot seguit es detallen les 
conclusions de l’estudi dels paràmetres de càlcul. 
 

En quant a la influència de la distància entre seccions de càlcul, augmentar el 
nombre de seccions (disminuir l’espaiat entre seccions) implica augmentar la cota de la 
superfície lliure de l’aigua. En quan a l’hidrograma, es constata que en augmentar el 
nombre de seccions es dona un lleuger augment dels cabals allà on la variació en el 
cabal és major. Disminuir l’espaiat també contribueix a esmorteir les oscil·lacions en 
l’hidrograma. Tot i això, l’espaiat influeix més en la superfície lliure que en 
l’hidrograma. No hi ha cap regla per decidir quan un espaiat és suficient o quan són 
necessàries més seccions de càlcul. El que s’ha de fer és repetir el càlcul afegint noves 
seccions, i si la nova solució és molt diferent de la que ja teníem, aleshores és que era 
necessari afegir-les, i si l’addició de noves seccions de càlcul no varia de forma 
significant la solució obtinguda, és que les que teníem són suficients. 

 
L’elecció de l’increment de temps de càlcul ha de permetre definir bé la forma 

dels hidrogrames i no ha de provocar oscil·lacions en la solució. Disminuir l’interval de 
càlcul comporta disminuir les oscil·lacions en l’hidrograma propagat. Un altre efecte 
que es veu sobre l’hidrograma és que els canvis en l’hidrograma es tornen més abruptes 
en disminuir l’increment de temps de càlcul. En quan a la superfície lliure, la 
disminució del pas de temps comporta un lleuger augment de la seva cota, tot i que el 
principal efecte del pas de temps en el càlcul es dóna en els hidrogrames. Un efecte 
curiós que s’ha detectat és que el fet de disminuir el pas de temps de càlcul implica que 
en determinar la distribució inicial de calats, el cabal resultant augmenta respecte del 
que marca l’instant inicial de l’hidrograma d’entrada, quan en teoria són independents. 

 
Un altre paràmetre que s’ha analitzat és el paràmetre θ. Com menor és aquest 

paràmetre, el càlcul és menys estable, però més acurat. Per tant, s’ha d’intentar ajustar el 
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model amb els menors valors possibles. Disminuir aquest paràmetre no té molta 
influència en quan a la cota de la superfície lliure de l’aigua, el que passa és que en 
intentar ajustar el model per a valors menors de θ, es fa necessari afegir seccions de 
càlcul per tal mantenir els errors dins de la tolerància, però un cop obtinguda la 
geometria que manté els errors per sota dels límits imposats, es veu que els valors 
superiors de θ proporcionen gairebé la mateixa superfície lliure, el que significa que el 
que controla la superfície lliure és més l’espaiat entre seccions que no el valor de θ. El 
fet de disminuir el valor del paràmetre θ pot fer aparèixer oscil·lacions en els 
hidrogrames, que denoten la necessitat de més seccions de càlcul, d’una condició inicial 
més acurada, o d’una disminució de l’increment de temps de càlcul. L’efecte més 
important sobre l’hidrograma és que com menor és el valor de θ, més abruptes són els 
canvis en els cabals. 

 
El següent paràmetre avaluat ha estat el paràmetre θ aplicat a la determinació de 

la distribució inicial de cabals en la llera. Aquest paràmetre es denomina θwu. Com 
menor és el seu valor, més acurat és el càlcul. El principal efecte de disminuir θwu és que 
com menor és el seu valor, més semblant és el cabal inicial a la desembocadura al cabal 
inicial de l’hidrograma d’entrada. Disminuir el seu valor també comporta la disminució 
de les oscil·lacions en els hidrogrames. En quant a la determinació de làmina lliure, 
aquest paràmetre no té cap influència. 

 
La influència en el càlcul de la condició de contorn aigües avall és petita. En el 

nostre estudi s’ha imposat la cota de la superfície lliure, i diferències significants en la 
cota de la làmina d’aigua a la desembocadura gairebé no modifiquen l’hidrograma. En 
quan a la superfície lliure, les diferències a la desembocadura són les imposades per la 
condició de contorn, però són ràpidament esmorteïdes en allunyar-nos de la 
desembocadura. 

 
La influència de la tècnica LPI no s’ha estudiat específicament, tot i que s’ha vist 

que el fet de modificar el paràmetre reductor σ modifica lleugerament la forma de 
l’hidrograma. 

 
En quan a la laminació d’avingudes, el comportament dels hidrogrames calculats 

és el que esperàvem: una disminució del cabal punta i un augment del temps base de 
l’hidrograma 

 
En la comparació entre càlcul en règim permanent i càlcul en règim no 

permanent, s’observa que el càlcul en règim no permanent determina menors calats que 
el càlcul en règim permanent. Gran part d’aquesta diferència s’explica per la utilització 
dels coeficients d’expansió i de contracció en el cas del càlcul en règim permanent, que 
afegeixen una pèrdua d’energia a causa de les expansions i contraccions del flux a causa 
de la geometria de la llera i la variació del calat, que comporta un augment de la cota de 
la làmina d’aigua. En menysprear aquestes pèrdues les diferències es fan molt menors, 
però el règim no permanent continua proporcionant calats menors, especialment en 
apropar-se el flux al règim crític. Probablement la tècnica LPI en sigui la causa, però no 
s’ha estudiat aquesta hipòtesi. En les poques seccions en les quals el règim no 
permanent proporciona calats majors que el règim permanent és perquè a la secció 
considerada, el càlcul en règim permanent determina un cabal crític i el règim no 
permanent no ho fa. 
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Per decidir si el règim no permanent és útil de cara al dimensionament d’obres 
fluvials, seria necessari portar a terme campanyes de presa de mesures de camp o 
estudis en model reduït per determinar quin dels dos mètodes representa millor la 
realitat. El que sí és cert és que des d’un punt de vista qualitatiu, és pràctic conèixer la 
variació temporal de la làmina lliure. 

 
Com que l’estudi del comportament dels paràmetres s’ha fet amb un hidrograma 

molt desfavorable, a l’hora d’estudiar la propagació d’hidrogrames mesurats reals no 
hem tingut cap problema en els càlculs, i els intervals de càlcul usats per propagar 
hidrogrames reals han pogut ser majors que els usats per propagar l’hidrograma de 
disseny. 

 
La conclusió en quan a la resposta del model en aplicar-lo a lleres de resposta 

ràpida i hidrogrames d’avinguda curts i de cabal punta elevat és que el model es 
comporta bé i permet propagar els hidrogrames amb increments de temps de càlcul 
raonables. 


