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4.- OBTENCIÓ DE LES DADES 
 
4.1.- Obtenció de la geometria de la llera 
 

Per determinar la geometria de les seccions de càlcul és necessari partir d’una 
informació el més acurada i completa possible. En el nostre cas hem partit de la 
topografia digital en 3 Dimensions del terreny amb corbes de nivell cada metre. Aquesta 
topografia va ser obtinguda per l’Institut Cartogràfic de Catalunya a partir d’una 
campanya de vols fotogramètrics realitzada durant el mes d’octubre de 2001, en el marc 
de l’elaboració del Pla d’Espais Fluvials (PEF) del riu Llobregat. A la figura 4-1 es 
mostra un detall de la llera. Aquests arxius estan en format CAD, per la qual cosa és 
fàcil treballar amb ells. A causa del gran consum de memòria que comporta la seva 
utilització, s’ha dividit la geometria total en varis arxius menors.  
 

Figura 4-1.-Vista en 3-D d’un tram de la llera del riu Llobregat. 
 

A partir de la topografia digital, i amb ajuda d’un software en Fortran elaborat a 
la universitat i revisat, s’obtenen les seccions de càlcul. El procediment consisteix en 
marcar l’eix del riu (seguint més o menys la direcció) i marcar la localització on volem 
obtenir les seccions de càlcul mitjançant una línia horitzontal. És important que la 
orientació de les seccions que elegim sigui aproximadament perpendicular al flux. El 
primer programa, anomenat Obtsecs, busca la intersecció del pla vertical definit per les 
línies horitzontals amb les corbes de nivell de la topografia digital. La figura 4-2 mostra 
la disposició d’algunes de les línies horitzontals que defineixen les seccions de càlcul 
sobre la geometria del riu. El programa Obtsecs, a més a més, ordena les seccions i 
incorpora a l’arxiu informació sobre l’espaiat entre les seccions, coeficients de 
Manning... 

 
Com que en principi no coneixem quin és l’espaiat que cal considerar en el 

càlcul, la recomanació és obtenir les seccions que defineixin trams uniformes de llera, 
és a dir, capturar els canvis de geometria per tal de poder interpolar seccions si és 
necessari, sense perdre informació sobre la geometria. 
 
 El segon programa que utilitzem es diu Cranc-a-Ras, i el que fa és agafar l’arxiu 
resultant del procediment d’obtenció de les seccions amb el programa Obtsecs i el 



 31

rescriu en el format que utilitza l’HEC-RAS, de tal forma que l’arxiu obtingut es pot 
obrir i operar amb el model HEC-RAS. 
 

 
Figura 4-2.-Localització de les seccions de càlcul sobre la llera, en planta. 
 

Una vegada que tenim tota la geometria de la llera en format de seccions de 
càlcul operatives en HEC-RAS cal ensamblar-les i definir una geometria de càlcul. Les 
seccions s’han anomenat segons la distància en metres que les separa de la 
desembocadura. El següent pas és revisar si les seccions tenen la orientació que els 
correspon, i girar aquelles que han estat invertides en el procés d’obtenció. A causa de 
la programació de l’Obtsecs, aquelles seccions que resulten invertides són les que 
formen un angle d’entre 90 i 180 graus respecte de la direcció Est-Oest. La pròxima 
comprovació que cal fer és veure si manca alguna corba de nivell que deixi la secció 
sense prou definició. Finalment, cal fer córrer el model en una primera aproximació per 
veure si les seccions són suficients per admetre el cabal màxim que imposem. Basta fer-
ho en règim permanent. 

 
Un cop que tenim definides les seccions de càlcul cal veure quina és la connexió 

hidràulica entre dues conques o dos canals d’una mateixa secció. És a dir, si l’aigua té 
accés directe d’una llera a l’altra, o si per passar d’una a l’altre ha de vessar per damunt 
de l’obstacle que les separa, a partir d’un cert nivell... aquest és un procés llarg i delicat 
en que cal revisar les seccions i comparar-les amb les seccions anteriors i posteriors, en 
la topografia digital, i decidir si les dues lleres estan hidràulicament connectades, si 
d’una a l’altra es passa per mitjà de vessament, i aleshores cal decidir a partir de quin 
nivell l’aigua comença a vessar, i si la secció contribueix al transport d’aigua o només 
l’emmagatzema. A la figura 4-3 es mostra un exemple de secció de càlcul en que es 
donen les dues situacions: la llera principal és la que està situada més a la dreta del 
dibuix. La llera central està directament connectada amb la llera principal, així que 
l’elevació de la superfície lliure serà la mateixa. La llera de l’esquerra, en canvi, només 
s’omplirà quan la cota de l’aigua sobrepassi el nivell marcat de 41 metres, però un cop 
contingui aigua, el canal de l’esquerra contribuirà al transport de cabal. 
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Figura 4-3.- Exemple de secció de càlcul 
 
 Un detall important és que les seccions de càlcul han de ser perpendiculars al 
flux, com ja s’ha comentat, i aquest és un principi que s’ha tingut en compte en obtenir-
les. Hi ha però casos en que es fa necessari considerar seccions no perpendiculars al 
cabal, per exemple, en el cas de ponts amb pilars que creuen el riu esbiaixats. En aquest 
cas es considera la secció seguint l’alineació del pont i es mesura l’angle que forma amb 
la secció perpendicular, s’introdueix al programa, a través de l’opció “skew cross 
section” del menú “options” de l’editor de seccions, i el propi HEC-RAS calcula la 
projecció de l’àrea de la secció sobre el pla perpendicular al cabal. En el nostre cas hem 
utilitzat aquesta opció per modelitzar el pont de Martorell, secció de contorn aigües 
amunt de la nostra zona d’estudi, que forma un angle de 14º. 
 
 En aquest estudi no s’ha modelitzat la geometria dels ponts, perquè la majoria no 
tenen pilars a la llera (el pont de Mercabarna si que n’hi té i es consideren a la 
geometria), i perquè estan dissenyats per tal que el tauler quedi per sobre de la làmina 
d’aigua en el cas de màxim cabal. D’aquesta forma s’evita que el pont entri en càrrega i 
que el cabal passi per sota del pont a pressió, i per sobre com un sobreeixidor. Totes 
aquestes qüestions es poden prendre en consideració en l’editor de ponts. En cas de 
voler fer un estudi més acurat, però, caldria editar els ponts correctament, doncs així el 
programa calcularia el cabal a través d’ell a partir d’una sèrie d’equacions explícites, i 
consideraria les pèrdues de càrrega localitzades degudes a l’estrenyiment, les piles, els 
estreps... 

 
S’ha considerat que el fons de la llera estava format per les interseccions que 

s’obtenen a partir de la topografia de la llera. Aquesta topografia inclou la línia que 
marca la superfície de l’aigua, per tant, considerem que la làmina d’aigua que hi havia 
en el moment de realitzar el vol fotogramètric és qui determina el fons de la llera. 
D’aquesta forma es menysprea la contribució al transport d’aigua que feia l’àrea 
mullada. Aquest cabal però és el cabal en aigües baixes del Llobregat, així que no és 
significatiu en comparació amb l’àrea mullada que es considera en esdeveniments 
d’avinguda. 
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Un altre aspecte a tenir en compte respecte del fons de la llera és que en el nostre 
model hem considerat que el fons era rígid i inamovible, però això no té per que ser 
així. Martín (1997) relata el cas del riu Tigris al seu pas per Bagdad, que per un cabal de 
2000 m3/s va sofrir un descens temporal del fons del riu de 7 m. Aquest fenomen 
s’anomena erosió transitòria, i consisteix en que, en episodis d’avinguda importants, 
s’erosiona el fons del riu, però en tornar el riu a cabals normals, es dipositen nous 
sediments, mostrant només una erosió residual. Tot el material mobilitzat suposa una 
àrea de flux que pot contribuir de forma molt important al transport del cabal. En el cas 
del Llobregat, per ser un riu canalitzat i regulat, aquests fenòmens no seran tan 
importants, però s’hauria de comprovar el seu efecte. 

 
La forma del traçat en planta no és necessària de cara al càlcul, però és molt 

visual i ajuda a identificar i localitzar les seccions. La forma en planta s’ha dibuixat 
sobre una fotografia aèria de la zona, i es mostra a la figura 4-4. 
 
 Com pot observar-se a la figura 4-4, la geometria de càlcul contempla ja el 
desviament que s’està fent a la desembocadura. Les seccions que es mostren són només 
les seccions obtingudes amb els programes Obtsecs i Cranc-a-Ras, però no les seccions 
interpolades sobre les quals es porta a terme finalment el càlcul. 
 

De tot el procés d’obtenció de dades, el més important a remarcar és que cal 
considerar la contribució al moviment de l’aigua de la plana d’inundació entre les 
seccions 13962.0 i 9589.7. Per això cal agafar seccions de càlcul molt més amples i 
també considerar un valor més elevat per al coeficient de Manning, doncs l’estat 
superficial de la plana d’inundació, amb major rugositat, més vegetació i més obstacles 
presenten més dificultats a l’avenç de l’aigua. Aquest tram de llera es mostra a la figura 
4-5. 

 
 Les línies vermelles indiquen la divisió entre canal principal i plana d’inundació, 
i marquen el límit d’aplicació del cada coeficient de Manning. Els punts violetes 
marquen la cota de sobreeixidor a partir de la qual s’inunda el terreny situat a la banda 
exterior de l’obstacle. 
 
4.2.-Obtenció de la informació hidrològica 
 
4.2.1.-RUGOSITAT 
 

El paràmetre que hem utilitzat per quantificar la pèrdua d’energia a causa de la 
fricció amb la llera ha estat el coeficient n de Manning. Sense ànim de fer un estudi 
hidrològic complet de la llera del Llobregat s’ha considerat un valor constant a tota la 
llera de 0.028, en cas del canal principal, i un valor més elevat, de 0.032 en la plana 
d’inundació en el tram que l’aigua l’ocupa. En cas de voler fer una predicció més 
acurada de la resposta de la llera enfront a un esdeveniment d’avinguda és necessari 
caracteritzar cada secció amb el coeficient de Manning adient. 
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Figura 4-4.- Planta de la llera del Llobregat i seccions de càlcul. 
 
4.2.2.-CONDICIÓ DE CONTORN AIGÜES AMUNT 
 
 El manual d’usuari de l’HEC-RAS (1992) recomana imposar les condicions de 
contorn lluny de les seccions que limiten l’àrea de càlcul, per tal de limitar els efectes 
d’una condició de contorn poc acurada o poc realista sobre el càlcul. En la nostra 
geometria no podem aplicar la condició de contorn aigües avall més lluny, perquè la 
nostra última secció és la pròpia desembocadura. En quan a la secció de contorn 
d’aigües amunt hem elegit el pont de Martorell perquè el calat serà molt proper al crític. 
Per això tindrem cura en interpretar els resultats obtinguts en les seccions properes a les 
seccions de contorn. 
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Per abús de llenguatge, a vegades s’utilitza la paraula calat per indicar la cota de 
la superfície lliure de l’aigua. 
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Gràfica 4-1.- Màximes avingudes mesurades. 
 

En la última secció que considerem en l’estudi, la secció 28951.6 imposarem 
com a condició de contorn un hidrograma d’entrada. Ens interessa veure com respon la 
llera en ser sotmesa al màxim cabal que pot desguassar. L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) diu que la llera del Llobregat pot assumir cabals de 4000 m3/s, així que aquest 
serà el cabal punta que s’imposarà. Ens queda però definir quin és el temps base de 
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l’hidrograma i quina n’és la forma. Com a referència tenim les tres màximes avingudes 
mesurades en l’estació d’aforament de Societat General d’Aigües de Barcelona 
(SGAB), situada a Sant Joan Despí. Aquestes avingudes es mostren a la gràfica 4-1. 
 

Aquests hidrogrames no estan referits a hores absolutes, sinó que el temps que 
els defineix és relatiu al moment en que el cabal comença a augmentar. Pel que es veu, 
el seu temps base és de 24 hores o més, i el temps de pujada de l’hidrograma és de 6 
hores o més. A més a més la seva forma és relativament triangular amb el màxim situat 
en la primera meitat de l’hidrograma. A la vista d’aquestes dades, definim un 
hidrograma adimensional, en el qual el cabal està dividit pel cabal punta i el temps està 
dividit pel temps base. Hem situat el cabal punta en 0.4 cops el temps base, per tal que 
estigui situat a la primera meitat de l’hidrograma. Aquest hidrograma adimensional de 
disseny es mostra a la gràfica 4-2. 
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Gràfica4-2.- Hidrograma adimensional de disseny. 

 
 Un cop tenim definida la forma de l’hidrograma només cal definir un cabal base, 
un cabal punta i un temps base. En quan al cabal base elegim arbitràriament un valor de 
200 m3/s, ja que aquest cabal base no té una importància excessiva. Només cal anar en 
compte en córrer el model, doncs cabals massa petits provoquen inestabilitats a la 
matriu del sistema lineal. Com a cabal punta agafarem 4000 m3/s que és el que proposa 
l’ACA, tot i que és molt superior a les avingudes mesurades. Com a temps base 
agafarem 10 hores, per agafar un valor prou petit. Així resulta que el cabal punta 
s’assoleix quatre hores després que el cabal comenci a augmentar. Recordem que la idea 
és avaluar el comportament del model, i no modelitzar un esdeveniment d’avinguda 
real. Hem agafat un valor de cabal punta gairebé tres cops superior al màxim i un valor 
de temps base de menys de la meitat del valor dels hidrogrames reals. Això suposa 
molta més dificultat a l’hora de calibrar el model, per la qual cosa, si podem calibrar el 
model amb aquest hidrograma d’avinguda, en voler calibrar un esdeveniment real 
d’avinguda no tindrem cap problema. 
 

A la gràfica 4-3 es mostren les tres avingudes mesurades a l’estació de Sant Joan 
Despí amb comparació a l’avinguda de disseny que s’utilitzarà per a fer el càlcul, a la 
mateixa escala. S’observa que l’avinguda de disseny suposa una situació molt més 
desfavorable que qualsevol esdeveniment real, en quan a cabal punta, en quan a duració, 
en quan a pendent de l’hidrograma i en quan a variació del pendent. 
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Gràfica 4-3.-Comparació entre hidrogrames reals i l’hidrograma de disseny. 
 
 Un fet que cal tenir en compte és que per introduir les dades de l’hidrograma al 
model HEC-RAS, fem servir un interval temporal de definició de la corba. Això no 
influeix en l’elecció de l’interval de temps de càlcul, doncs el model interpola 
linealment el valor a l’instant que necessita en funció del pas de temps de càlcul, a partir 
dels valors definits a l’hidrograma en els moments anterior i posterior. Cal però tenir 
present que el moment en que es produeix el màxim en l’hidrograma ha de coincidir 
amb un increment de temps de càlcul, perquè si no és així, en el moment en que 
interpolem subestimarem el cabal punta. Aquest fenomen només és delicat en usar 
increments de càlcul grans i hidrogrames molt punxeguts. 
 
 Per fer la comparació del règim permanent amb el règim no permanent, farem 
servir un hidrograma que pugi fins als 4000 m3/s de cabal punta, i un cop hagi assolit 
aquesta xifra es mantingui constant fins que a la desembocadura s’estabilitzi el cabal en 
4000 m3/s, la qual cosa ens indicarà que s’ha superat l’etapa transitòria. L’hidrograma 
de disseny de cabal constant es mostra a la gràfica 4-4, i s’obté a partir de l’hidrograma 
de disseny en forma de pols, però enlloc de considerar la branca de baixada de 
l’hidrograma, mantenim el cabal punta en assolir el màxim (després de 4 hores), i 
prolonguem així l’hidrograma fins que no s’observi variació en el cabal a la 
desembocadura. 
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 Gràfica 4-4.-Hidrograma de disseny per al càlcul amb cabal constant 
 
4.2.3.-CONDICIÓ DE CONTORN AIGÜES AVALL 
 
 En quan a la condició de contorn de la desembocadura, per simplicitat, hem 
considerat la condició de cota de la superfície lliure constant, igual a la cota de la 
superfície del mar, mentre el cabal és prou petit, i vessament lliure a partir del moment 
en que el cabal és prou gran. En quan al nivell del mar s’ha escollit una cota de 0.3 
metres. Aquest és un valor arbitrari que contempla la variabilitat de nivell a causa de la 
marea astronòmica (molt petita, al Mediterrani) i de la marea meteorològica. Aquest 
valor només té importància per als cabals menors, perquè en créixer el cabal per sobre 
de 2000 m3/s, el nivell del mar deixa de regir la resposta hidràulica del riu. El que ens 
farà decidir per considerar una o altra condició de contorn serà el calat crític de la secció 
a la desembocadura, de la forma que s’explica en el següent paràgraf. 
 

Hem fet córrer el model amb diferents cabals amb règim permanent i hem 
determinat una corba que proporciona el calat crític en funció del cabal, i que es mostra 
a la gràfica 4-5. A partir d’aquesta gràfica obtindrem la condició de contorn. Si el cabal 
que passa per la desembocadura a cada moment és menor que el cabal a partir del qual 
la cota de la superfície lliure comença a augmentar, agafarem com a cota de la 
superfície lliure a la desembocadura el valor de 0.3 metres. Si en canvi el cabal és 
major, considerarem el valor de cota que ens proporciona la gràfica 4-5. 

 
 El model ens deixa imposar com a condició de contorn una corba cabal-calat 
estrictament monòtona, i això a nosaltres no ens serveix, doncs per cabals inferiors a 
2000 m3/s hem d’imposar un calat constant. Com a solució alternativa, s’ha fet córrer el 
model en règim no permanent, imposant com a condició de contorn aigües amunt 
l’hidrograma que correspongui i com a condició de contorn aigües avall la cota de la 
superfície del mar per a qualsevol cabal. Un cop fet el càlcul ens hem fixat en la corba 
de cabals a la desembocadura (hidrograma), en funció del temps, i per a cada interval de 
temps, hem substituït el cabal per l’elevació de la superfície lliure que li pertoca segons 
la gràfica 4-5, per obtenir així una corba que proporciona la distribució temporal de 
l’elevació de la làmina d’aigua. Més endavant s’avaluarà la bondat d’aquest mètode i es 
decidirà si cal repetir el procés usant com a condició de contorn a la desembocadura la 
corba obtinguda de calat en funció del temps. 
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 Gràfica 4-5.- Corba cabal-calat a la secció de desembocadura 
 

S’ha de comentar que aquest procediment de passar de considerar calat constant 
a considerar calat crític és una simplificació que fem per poder imposar una condició de 
contorn, perquè entre les dues etapes hi haurà un rang de cabals per als quals la situació 
a la desembocadura serà la d’un vessament anegat, és a dir, el règim hidràulic del riu no 
estarà completament desacoblat del règim hidràulic del mar, i es formarà a la 
desembocadura una zona de turbulència que influirà sobre el comportament. del riu. 


