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4.1 Models per Drenatge Urbà 
 
 
4.1.1 Característiques d’un Model 
 

Un model per drenatge urbà intenta representar una xarxa de drenatge i la seva 
resposta davant de diferents condicions. L’objectiu d’aquest model és poder predir les 
conseqüències d’una determinada situació i, en cas de ser aquestes negatives, 
determinar la millor manera d’evitar- les. 

 
Tal com s’ha explicat al primer capítol, la realitat dels processos que tenen lloc 

des de l’inici de la precipitació fins que l’aigua arriba al final de la xarxa de drenatge 
són múltiples i complexos. 

 
En primer lloc, la majoria d’aquests processos depenen de gran quantitat de 

variables i, en alguns casos, les lleis que els governen no són del tot compreses de forma 
que només se’n poden fer aproximacions empíriques.  

 
Per altra banda, fins i tot en els casos en què les lleis físiques sí que són 

conegudes, les dades amb què es construeix el model no són mai completament exactes 
sinó que inclouen petits errors de mesura. Aquests errors junt amb la falta de 
coneixement del funcionament d’alguns processos introdueixen un cert component 
aleatori en la resposta de la xarxa. 

 
La imposició de les condicions de contorn pot, a més, afegir dificultat a la 

construcció del model ja que la geometria real de la conca pot ser molt complexa i 
impossible de descriure matemàticament de forma exacta, pel que només se’n pot 
introduir al model una simplificació. 

 
Finalment, les equacions que descriuen aquests processos són tan complicades 

que en casos no poden ser resoltes sense fer-ne aproximacions numèriques o 
simplificacions d’alguna mena. 
 
 Així, en el millor dels casos, un model serà una aproximació simplificada al 
funcionament del procés real.  
 

En certa manera es podria dir que els responsables del disseny de xarxes de 
drenatge han fet servir un model de la xarxa cada vegada que han usat algun càlcul per 
construir sistemes que després funcionessin correctament. Per exemple el mètode 
racional és un model molt simple de transformació pluja–escorrentia que pot ser usat 
per preveure possibles efectes de diferents intensitats de precipitació. 
 
 Així, en resum, hi ha tres factors que influeixen de forma especial en la precisió i 
utilitat de les simulacions fetes amb un determinat model: exhaustivitat, formulació i 
adequació. A més d’aquests tres, un model numèric ha d’estar ben calibrat i haver-se 
comprovat que els paràmetres estan ben ajustats abans de poder acceptar cap dels 
resultats que doni. 
 
 



  FONAMENTS TEÒRICS 
Ignasi Almirall Sol  Estratègies de Simulació de Xarxes de Drenatge 
 

- 54 - 

EXHAUSTIVITAT 
 
 Un bon model ha de comprendre tots els processos que es donen a la realitat que 
pretén representar.  
 

Així, un model per drenatge urbà haurà de poder simular la precipitació, la 
transformació en escorrentia, el moviment de l’aigua en superfície i la seva circulació 
pels conductes de la xarxa. 
 
 També seria bo que pogués tractar el flux subterrani provinent de l’infiltració, si 
bé aquest aspecte, que podrà ser rellevant en alguns casos, no sol interaccionar amb les 
conduccions de drenatge i queda per tant fora de la majoria de models. 
 
FORMULACIÓ 
 

S’analitza aquí en primer lloc el complets i fiables que són els coneixements 
científics en què està basat el model. S’han d’usar formulacions vàlides i comprovades 
en les condicions en què es vulgui fer la simulació. 

 
En segon lloc, en el cas de les simulacions numèriques, s’han de comprovar els 

algoritmes que s’utilitzen per resoldre les equacions del problema. Alguns algoritmes 
poden ser més apropiats per una situació que per una altra i cal estudiar les necessitats 
específiques de la simulació abans de decidir-se. 

 
Evidentment, la majoria de programes comercials que simulen el comportament 

de drenatges urbans tenen formulacions i algoritmes adequats per les simulacions més 
corrents, però convé estudiar- les per saber fins quin punt els resultats que s’obtinguin 
seran o no correctes. 

 
ADEQUACIÓ 

 
S’haurà de decidir, en funció del que es vulgui obtenir de la simulació i de les 

dades disponibles, el nivell de detall necessari del model i quines simplificacions es 
poden fer sense afectar excessivament els resultats.  

 
El mètode racional és probablement la màxima expressió de la simplificació 

però, si es vol fer un predisseny o una comprovació ràpida d’una conca petita, pot ser 
perfectament adequat. 

 
Convé a més mantenir una certa uniformitat en el nivell de detall amb que es 

treballa en els diferents processos.  
 
Un càlcul molt complex i precís, fet sobre unes dades de molt mala qualitat, 

donarà resultats de mala qualitat però seguirà havent de fer el càlcul i tindrà per tant el 
cost computacional que això impliqui. 

  
VERIFICACIÓ DEL MODEL 

 
 En el cas particular dels models numèrics, a més, cal una bona labor de calibrat 
del model, ajustant tots els paràmetres per què el model sigui el més semblant possible a 
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la realitat. Per fer això caldrà tenir dades d’entrada (pluja) i de sortida (cabals) per tal de 
poder fer aquest ajust. 
 
 És important, a més de calibrar el model amb dades d’una sèrie 
d’esdeveniments, després validar- lo amb dades d’un altre succés de precipitació 
independent per tal d’assegurar-se de la bondat de l’ajust. 
 

 
Fig. 4.1 – Esquema de treball d’un model 

 
 Aquest aspecte és important ja que, per unes determinades dades i ajustant bé els 
diferents paràmetres, es pot obtenir bastant bons resultats encara que la formulació no 
sigui correcta. Cal per tant comprovar que introduint unes dades diferents de les de 
calibració també doni bons resultats. 
 
 
4.1.2 L’Aparició dels Models Numèrics 
 

Els programes informàtics pel disseny de xarxes de clavegueres apareixen per 
primera vegada durant els anys 70, però softwares ja una mica més sofisticats no passen 
a ser una eina usual entre els enginyers fins que la capacitat dels ordinadors no ho fa 
possible. 
  
 Així, a Estats Units apareix a principis dels 70 el programa SWMM que ha anat 
evolucionant fins ser avui el software de simulació de xarxes de drenatge més usat a 
Amèrica.  
 

També als anys 70 s’utilitzava a Anglaterra un mètode per ordinador, 
l’anomenat hidrograma del TRRL (Transport and Road Research Laboratory). Però no 
apareix un programa de simulació complet fins els anys 80 amb el programa WASSP 
basat en el procediment Wallingford que ha evolucionat i donat pas a d’altres programes 
fins arribar al programa Hydroworks que comercialtitza actualment Wallingford 
Software.  
  
 Ja més endavant, el 1985 es crea a Dinamarca el programa MOUSE que ha 
tingut força acceptació a tot Europa i s’ha acabat convertint en un dels més usats a 
aquest continent. 
 
 En la actualitat, existeix una gran varietat de programes comercials per la 
simulació de xarxes de drenatge i aquests són utilitzats de forma corrent en totes les 
preses de decisions d’importància en el camp del drenatge urbà. 
 
 
 
 
 

 

Entrada Dades 
 

Sortida Resultats 
 

Formulació 

Paràmetres 
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4.2 Presentació dels Softwares de Modelació més Corrents 
 
 
4.2.1 SWMM 
 
 El programa Storm Water Management Model de la Agència per la Protecció del 
Medi Ambient (EPA) dels Estats Units és sens dubte el més important dels simuladors 
de xarxes de drenatge d’aquest país. 

 
Fig. 4.2 – Logotip de la EPA 

 
 Un punt important sobre aquest programa i la clau del seu èxit dins i fora dels 
Estats Units és que el codi en FORTRAN és de domini públic i per tant gratuït.  
 

Així, a més de les actualitzacions oficials de la EPA, diversos organismes han 
modificat el codi per adaptar- lo a les seves necessitats i varies companyies li han 
incorporat un mòdul de pre i post procés i l’han comercialitzat a preus molt inferiors als 
de qualsevol altre software de simulació de drenatge urbà.  

 
La última versió de la EPA, el SWMM 5.0, incorpora ja entorn gràfic amb 

mòduls de pre i post procés de forma totalment gratuïta. 
 

El programa consisteix en diversos mòduls que treballen de forma independent 
encara que els resultats d’un es poden introduir com dades pel següent. Aquesta forma 
de funcionar li dóna gran flexibilitat al model i permet la simulació de sistemes molt 
complexos. 

 
Els principals blocs de què consta el programa són els següents: 

 
- Runoff: Aquest mòdul permet estimar l’escorrentia generada per una pluja en 

diverses subconques. Permet calcular a més la generació de pol·lutogrames per rentat 
superficial. 

 
- Transport: Aquest bloc usa com dades d’origen els resultats del mòdul Runoff i 

simula el flux d’aigua i el transport de contaminants per la xarxa de drenatge usant el 
mètode de l’ona cinemàtica. 

 
- Extran: Com a alternativa al mòdul Runoff es pot utilitzar aquest bloc que resol 

les equacions completes de Saint–Venant amb un esquema de diferències finites 
explícites (pel que s’ha d’usar increments de temps molt petits). Aquest bloc però, no 
permet treballar amb pol·lutogrames. 

 
- Storage/Treatment: Aquest mòdul permet simular de forma simplificada una 

estació depuradora al final de la xarxa de clavegueram. 
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 Com a notes finals pel programa SWMM es pot dir que un dels inconvenients 
d’aquest programa és la seva limitada selecció de condicions de contorn i seccions 
transversals pels conductes ja que no permet que l’usuari se’n defineixi de pròpies. I per 
altra banda que, al ser un programa gratuït, no disposa d’un servei tècnic on adreçar-se 
per solucionar dubtes sobre el seu funcionament. 
 
 Tot i així, el manual del programa que es pot descarregar via web junt amb el 
propi programa és bastant complet i permet a l’usuari aprendre a usar-lo amb relativa 
facilitat. 
 
 Per a més informació sobre el software SWMM, adreçar-se a la següent pàgina 
web: 
 

http://www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/index.htm 
 
 
4.2.2 MOUSE 
 
 El programa MOUSE (Modelling Of Urban SEwers) de l’Institut d’Hidràulica 
Danès (DHI) és el primer programa per simulació de xarxes de drenatge ja pensat per 
treballar en PCs i avui dia un dels més estesos a tot Europa, Austràlia i Nova Zelanda. 

 

 
Fig. 4.3 – Logotip del DHI 

 
 Com en el cas anterior, el programa està format per diversos blocs que usen 
codis de càlcul propis del DHI i als que s’ha afegit un entorn gràfic per pre i post 
procés. 
 
 El mòdul hidrològic permet diverses opcions de transformació pluja– escorrentia 
com són la ona cinemàtica, el mètode dels dipòsits lineal o el mètode de l’Àrea– Temps 
(˜ Isocrones). 
  
 Pel que fa al mòdul hidràulic, permet l’elecció entre ona cinemàtica, difusiva i 
dinàmica i, quan treballa amb les equacions de Saint Venant complertes, ho fa amb un 
esquema de diferències finites implícites que, en principi, permet un interval de temps 
més gran que el del bloc Extran del SWMM. A la pràctica, quan el número de Froude es 
fa massa gran, es passa a usar l’ona cinemàtica per no tenir problemes d’estabilitat en 
els càlculs. 
 
 Existeixen a més d’aquests mòduls bàsics, una sèrie de mòduls específics com el 
de propagació de contaminants (TRAnsport of Pollutants: MOUSE TRAP) o d’altres 
com els de transport sòlid, simulació continuada o control a temps real. 
 
 Finalment, la conectivitat amb altres programes del DHI i d’altres com 
l’Autocad o programes GIS (Sistema d’Informació Geogràfica) és un aspecte molt 
positiu d’aquest programa. 
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 Per a més informació sobre el software MOUSE, adreçar-se a la següent pàgina 
web: 
 

http://www.dhisoftware.com/mouse/ 
 
 
4.2.3 HYDROWORKS – INFOWORKS 
 
 Com ja s’ha comentat a l’apartat 4.1.2, a principis dels anys 80 apareix al Regne 
Unit el programa WASSP. Entre la documentació per aquest programa es trobava una 
explicació dels mètodes de càlcul que usava a la que es va anomenar el Procediment 
Wallingford. 
 

 
Fig. 4.4 – Logotip de Wallingford Software 

 
 Hi ha diversos desenvolupaments posteriors fins que, a mitjans de la dècada dels 
90, Wallingford Software treu el programa HydroWorks encara basat en part en el 
Procediment Wallingford. 
 
 El mòdul hidrològic contenia inicialment multitud de mètodes vàlids només per 
regions específiques del Regne Unit però ara la versió internacional treballa amb el 
mètode dels dipòsits lineals. 
 
 Pel que fa al mòdul hidràulic, es troben tres mètodes: 
 
 - HydroWorks Designer: una eina per pre-disseny basada en el mètode racional. 
 
 - HydroWorks PM: simulació del flux per les equacions completes de Saint 
Venant amb un esquema de resolució per diferències finites implícites (com en el cas 
anterior passa a ona cinemàtica per valors alts de Froude). 
 
 - HydroWorks DM: mòdul lligat a l’anterior i que permet el treball amb 
polutogràmes. 
 
 Existeix a més un desenvolupament de l’HydroWorks amb un sistema 
d’informació geogràfica totalment integrat: l’InfoWorks. Aquest és un programa per la 
gestió de xarxes i només un dels seus mòduls és el de càlcul i anàlisi de xarxes de 
drenatge (HydroWorks).  
 
 Per a més informació sobre els softwares HYDROWORKS i INFOWORKS, 
adreçar-se a la següent pàgina web: 
 

http://www.wallingfordsoftware.com/products/infoworks_cs/ 
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4.2.4 SOBEK 
 
 SOBEK ha estat desenvolupat a Holanda per Delft Hydraulics i és l’últim 
software complert de simulació de xarxes de drenatge que ha aparegut al mercat 
europeu.  

 
Fig. 4.5 – Logotip de Delft Hydraulics 

 
 El programa consta de tres línies de producte, SOBEK-Rural, SOBEK-Urban i 
SOBEK-River amb diferents accessos als mòduls de càlcul dels que es disposa.  
 
 SOBEK-Urban inclou per defecte dels mòduls hidrològic, hidràulic i de control 
a temps real i de forma opcional el mòdul de qualitat de l’aigua. No té en canvi l’opció 
d’usar els mòduls de transport de sediments, morfologia ni intrusions salines dels que sí 
disposen les altres dues línies. 
 
 Com a comentaris sobre el programa, cal dir que té una interfície gràfica molt 
bona però no està pensat per fer estudis petits i ràpids i obliga a treballar sempre sobre 
plànols georeferenciats. 
 
 
 Per a més informació sobre el software SOBEK, adreçar-se a la següent pàgina 
web: 
 

http://www.wldelft.nl/soft/sobek/index.html 
 

 
4.2.5 CANOE 
 
 Programa francès comercialitzat per l’empresa Sogreah en col·laboració amb 
Insa des de fa uns 5 anys. 
 

 
Fig. 4.6 – Logotips de Sogreah i Insa 

 
CANOE és una actualització per PCs del programa CAREDAS i s’utilitza 

essencialment a França. 
 
Com la resta de programes vistos, està dividit en diferents mòduls que treballen 

de forma independent tot i estar interrelacionats entre si i usar els resultats d’un com 
dades pel següent.  
 
 Pel que fa a aquests mòduls, CANOE incorpora tots els mòduls normals com són 
el de transformació pluja– escorrentia, mòdul hidràulic que pot treballar amb 
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Muskingum o amb les equacions de Saint Venant, mòdul de qualitat de l’aigua, control 
a temps real, etc. 
 
 Per a més informació sobre el software CANOE, adreçar-se a la següent pàgina 
web: 
 

http://www.canoe-hydro.com/ 
 
 
4.2.6 SewerGEMS 
 
 El programa SewerGEMS ha estat desenvolupat recentment als Estats Units per 
la unió de les empreses Bentley i Haestad Methods com una alternativa als softwares de 
la EPA. 
 

 
 

Fig. 4.7 – Logotips de Bentley i Haestad Methods 
 
 
 Aquest és un software molt enfocat de cara a la integració amb altres softwares 
de tipus Gis i Cad i incorpora, a més d’un entorn gràfic propi, entorns específics per 
treballar amb AutoCAD, ArcGIS i MicroStation. 
 
 Pel que fa a les seves capacitats com eina de modelació de xarxes de 
clavegueres, SewerGEMS incorpora un mòdul hidrològic preparat per treballar tant amb 
xarxes unitàries com amb separatives i un d’hidràulic en què es pot escollir entre 
l’algoritme del SWMM i un algoritme propi per resoldre les equacions de Saint Venant 
per un mètode implícit. 
 

Com la resta de softwares analitzats, SewerGEMS disposa d’un mòdul de gestió 
de la qualitat i un de control a temps real amb característiques semblants a les de la resta 
de models. 
 
 Per a més informació sobre el software SewerGEMS, adreçar-se a la següent 
pàgina web: 
 

http://www.bentley.com/en-US/Products/SewerGEMS/Overview 
 
 
4.2.7 Resum Comparatiu dels Diferents Softwares de Modelació 
 

Una simulació senzilla, que necessita només els mòduls hidrològic i hidràulic i, 
com a molt, també el d’anàlisi qualitatiu i que utilitza condicions de contorn i conductes 
de tipus estàndard, queda perfectament dins de les possibilitats de qualsevol dels 
softwares analitzats. 
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 Per simulacions d’aquest tipus, tots els models comercials ofereixen solucions 
molt semblants i totes raonablement bones. 
 
 Si es requereixen aplicacions més complexes, apareixeran algunes diferencies 
entre els diferents softwares però sense que cap d’ells ressalti en tots els aspectes. Així, 
per exemple, MOUSE té un bon mòdul de transport sòlid i, en canvi, INFOWORKS 
destaca més pel de control a temps real. 
 
 En el moment d’escollir un software de simulació, s’haurà així de tenir en 
compte diversos factors que inclouen les característiques concretes del projecte a 
realitzar i els mòduls que seran necessaris, aspectes econòmics, i fins circumstàncies 
especials com pot ser que totes les administracions locals treballin amb un determinat 
software. 
 

 
Taula 4.1 – Comparativa dels diferents softwares  

de simulació per drenatge urbà 
 
 
 Pel que fa als aspectes econòmics de què s’ha parlat, exceptuant el SWMM que 
és gratuït, la resta de programes ronden els 10000 € pel paquet bàsic i fins al voltant 
dels 50000 € pel programa amb diversos mòduls especials i capacitat per treballar amb 
un nombre il·limitat* de conductes. 
 
 Cal esmentar però que aquests preus inclouen serveis d’assistència tècnica molt 
bons i, en la majoria de casos, la possibilitat de demanar adaptacions dels programes per 
resoldre problemes específics de la simulació en què s’estigui treballant. El programa 
SWMM, en canvi, no disposa d’aquests serveis. 
 
 
                                                 
* el programa no limita explícitament el nombre de conductes, però la potència de l’ordinador que 
s’utilitza pot fer que els càlculs per segons quines mides de la xarxa siguin extremadament llargs i, a la 
pràctica, posa un límit a aquesta mida. 
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4.2.8 Aplicació al Cas de Granollers  
 
 
 El model de la xarxa de drenatge de Granollers s’ha realitzat amb el software 
SWMM, concretament amb la versió que distribueix l’empresa canadenca 
Computational Hydraulics Inc. amb el nom de PCSWMM 2003 i que utilitza els mòduls 
de càlcul SWMM 4.0 de la EPA amb uns entorns de pre i post procés incorporats. 
 
 La principal raó de l’ús d’aquest software enlloc d’algun dels altres que s’ha 
analitzat al llarg d’aquest capítol ha estat la disponibilitat d’aquest a la universitat unida 
a la relativa facilitat d’aprenentatge d’aquest programa. 
 
 Pel que fa a les limitacions del SWMM en quan a seccions dels conductes i a 
possibles condicions de contorn, aquestes no eren greus pel tipus de simulació desitjada 
i no limitaven per tant la utilitat d’aquest programa. 
 
 El programa ha permès per tant la realització d’un model bastant complet de la 
zona d’estudi amb una relativa senzillesa i sense la necessitat d’una despesa important 
per adquirir el software de simulació. 
 




