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3. DEFINICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu d’aquest apartat radica en introduir el vocabulari que s’utilitzarà 
en la present tesina, mitjançant una visió global de les ciències en què ens 
basarem per dur a terme els corresponents raonaments. 
 
 
 
3.1. Definicions associades a la Geoestadística i als mètodes de 
simulació del medi aqüífer. 
 
 
La Geoestadística es defineix com l’aplicació del formalisme de les 
funcions aleatòries al reconeixement i estimació de fenòmens naturals 
(Samper i Carrera, 1990). La geoestadística és aplicable en la majoria de 
ciències de la Terra, com per exemple la geologia, les ciències biològiques, 
la mineria, el petroli o la hidrologia. L’aplicació de la geoestadística a les 
ciències naturals consisteix en assumir que el fenomen que volem 
descriure es pot caracteritzar mitjançant funcions espaials aleatòries, de 
manera que existeix un cert grau d’incertesa en allò que volem estudiar, 
el qual és quantificable. 
 
En la distribució espaial dels materials que conformen un aqüífer: 
disposarem d’una component estructurada de les característiques dels 
materials, caracteritzada pels processos de sedimentació i la forma de 
l’aqüífer, etc., però mai podrem conèixer-les en tots els punts d’aquest. És 
per això que es fa necessari assumir que existeix una component aleatòria 
que defineix la distribució espaial de les característiques del medi. La 
aleatorietat és en realitat una representació d’una realitat heterogènia 
desconeguda, de manera que si fos possible mesurar un paràmetre com la 
conductivitat hidràulica en tots els punts, la component d’incertesa i 
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aleatorietat desapareixeria i la variabilitat espaial quedaria perfectament 
definida. 
 
Cal puntualitzar que els conceptes de variabilitat espaial i incertesa són 
essencialment diferents. Mentre que la variabilitat espaial depèn 
únicament del fenomen en qüestió, la incertesa depèn de la intensitat del 
mostreig. 
 
Malgrat l’heterogeneïtat sí es poden plantejar una sèrie de propietats que 
caracteritzen d’alguna manera el medi. En el nostre cas considerarem que 
l’aqüífer és heterogeni (les seves propietats no son constants en tots els 
punts) i isòtrop (la variació de les propietats no té una direcció espaial 
preferent). A més, és un fet constatat que la transmissivitat (T) tendeix a 
distribuir-se de manera log-normal (Freeze, 1975). Així doncs, 
considerarem que la log-transmissivitat (Y=LnT) és una variable aleatòria 
estacionària (es repeteix en l’espai, és a dir, la seva funció de distribució 
és invariant respecte a qualsevol translació de vector h) que segueix una 
distribució de probabilitat Normal o Gaussiana amb mitja (<Y>) i variança 
(σY

2) conegudes. 
 
Per poder representar teòricament el medi aqüífer durem a terme 
simulacions numèriques (sovint anomenades camps de log-
transmissivitat), consistents en discretitzar el medi mitjançant una malla 
bi-dimensional d’elements finits, cadascun dels nodes de la qual tindrà 
assignat un valor de la log-transmissivitat, Y(x,y), extret de la funció 
aleatòria definida a cada punt. L’aplicació de les característiques de la 
variable aleatòria en qüestió es duu a terme mitjançant un mètode 
anomenat simulació condicional, el qual estima puntualment el valor de la 
funció aleatòria Y(x,y) en els nodes (x,y) de la malla bidimensional, tenint 
en compte els moments de primer i segon ordre de la variable aleatòria 
Y=LnT i la possibilitat que existeixi un conjunt de nodes on la variable ha 
estat ja mesurada (punts de condicionament). 
 
Plantegem ara alguns dels paràmetres estadístics que caracteritzen una 
funció aleatòria espaial: 
 
 El moment de primer ordre, anomenat esperança matemàtica, que per 

una funció aleatòria estacionaria és un valor constant:  
E{Y(x,y)}=m                (3.1) 

i que ens donarà una idea del valor mig de la log-transmissivitat en les 
simulacions.  
 
Per exemple, si fem N simulacions i en cadascuna d’elles obtenim un 
valor Yj(x,y), j=1...N, l’esperança matemàtica en aquell punt es podrà 
estimar mitjançant l’estimador puntual donat per: 

E{Y(x,y)}≈ ∑
=

N

1j
j )y,x(Y

N
1

                      (3.2) 



3. Definicions Generals 

 8

 
 Els moments de segon ordre que es tenen en compte són: 

 
La variança, que es defineix com:  

σ2=var{Y(x,y)}=E{(Y(x,y)-m)2}=E{Y(x,y)2}-m          (3.3) 
la qual ens dóna la informació referent al grau de variabilitat de Y en 
l’espai. 
 
Novament, amb N simulacions tindrem que l’estimador puntual de la 
variança serà: 

  σ2≈ 
2

N
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j
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     (3.4) 

 
La covariança, que per una funció aleatòria estacionària s’escriu com: 

C{X+h,X}=E{Y(X+h)·Y(X)}–m2                                      (3.5) 
on h és un vector translació i X=(x,y) és un node de la malla. Aquest 
paràmetre ens informa sobre el grau de correlació existent entre els 
valors de la variable aleatòria en els diferents nodes de la malla. 
 
La covariança es pot substituir per una funció que dóna una informació 
similar, però d’abast superior, anomenada semivariograma. 
 
El semivariograma, definit com:  

γ{(xi,yi),(xj,yj)}=0,5·E{(Y(xi,yi)-Y(xj,yj))2}            (3.6) 
i que per una variable aleatòria estacionària manté la següent relació 
directa amb la covariança: 

γ{X+h,X}=var{Y(X)}–C{h}              (3.7) 
on h és un vector de translació, X=(x,y) és un node de la malla i C és 
la covariança. El semivariograma ens dóna una idea del grau de 
correlació del valor de Y=LnT en els diferents nodes de la malla. 
 
El semivariograma s’estima en base a les dades i a l’estructura del 
fenomen a través del semivariograma experimental, que s’expressa 
com: 

  γ*(h) ≈ [ ]∑
=

−+
)h(N

1i

2
ii )X(Y)hX(Y

)h(N2
1

                   (3.8)  

on h és un vector de translació, Xi=(xi,yi) és un node de la malla i N(h) 
és el nombre de parelles de punts separats entre sí una distància h.
   

 
El semivariograma és un element essencial en la simulació de camps de 
log-transmissivitat, doncs en determina el grau d’heterogeneïtat, amb la 
qual cosa es considera important una descripció dels paràmetres que el 
defineixen (Figura 3.1): 
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Figura 3.1. Representació gràfica del semivariograma i els seus paràmetres(Font 
pròpia). 

 
 

El semivariograma és una funció positiva, generalment creixent (tot i que 
pot tenir trams amb decreixement), de manera que el creixement mai és 
més gran que quadràtic. 
 
En molts casos el semivariograma assoleix un valor màxim anomenat 
meseta (S), la qual coincideix amb la variança quan parlem d’una variable 
aleatòria estacionària. 
  
La distància h en la que s’assoleix aquest valor s’anomena rang o abast 
(a)i indica la zona d’influència entorn un punt, més enllà de la qual 
l’autocorrelació és nul·la, és a dir, els valors de la variable en punts 
separats entre sí una distància superior al rang són estadísticament 
independents. 
 
Freqüentment el semivariograma pot ésser discontinu en l’origen, limh→0

+
 

γ(h) ≠ 0, amb un salt finit anomenat pepeta (“nugget”, en anglès). Un 
valor alt de pepeta respecte a la meseta suposa que la variable és erràtica 
i discontínua. 
 
En darrer lloc, es defineix com distància integral (λ) el valor d’h per al qual 
les àrees ratllades de la figura 3.1 s’igualen. Es pot comprovar que 
correspon a: 

  ∫
∞

−=
0

dh)h(S
S
1 γλ        (3.9) 

La distància integral ens dóna una idea de fins quina distància les 
variables estan correlacionades fins un cert grau. 
Existeixen diversos models teòrics de semivariograma. En el nostre cas 
d’estudi hem utilitzat un semivariograma gaussià per la variable log-
transmissivitat, el qual ve donat per la següent expressió:  

 
γ (h) = S · [ 1 – exp( -h2/a2 ) ]             (3.10) 
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on S és la meseta: S=limh→∞γ(h), la qual cosa indica que, estrictament 
parlant, el semivariograma gaussià no té rang, el qual és defineix a 
efectes pràctics com:  

a’= 3 ·a               (3.11) 

que és el punt tal que γ(a’)= 0,95·S. 
 
Pel que fa a la distància integral, aquesta s’expressa de la següent forma:  

λ = 0,5·a· π                      (3.12) 

 
El semivariograma gaussià presenta un comportament en l’origen de tipus 
parabòlic amb pendent nul·la. Això es manifesta en una gran continuïtat 
en els valors de transmissivitat  corresponents a dos punts propers. 
 
Hem escollit aquest model de semivariograma perquè ens permet 
comparar les simulacions numèriques amb els únics resultats analítica de 
què es disposa a la literatura (Riva et al., 2002) 
 
Un cop definides les simulacions, i en conseqüència els camps de log-
transmissivitat, cal que diferenciem entre simulacions condicionades i 
simulacions no condicionades. Una simulació condicionada o condicional és 
aquella que té assignats uns determinats valors de la log-transmissivitat 
(Yspec) coneguts en un nombre finit de nodes. Si parléssim d’un aqüífer 
real podríem dir que disposem de mesures en alguns punts i que suposem 
que aquestes no tenen cap error de medició (de tota manera un error de 
mesura es podria incorporar a la metodologia). Per contra, una simulació 
no condicional és aquella que no conté valors deterministes de la log-
transmissivitat, amb la qual cosa tots els nodes de la malla tenen assignat 
un valor aleatori Y(x,y). 
 
Cal destacar, però, un matís important pel que fa referència a les 
simulacions. Per obtenir una certa estabilitat en els moments mostrals del 
temps d’arribada de les partícules de contaminant al pou (tal i com hem 
comentat anteriorment, aquest és l’objectiu principal del treball de 
recerca), necessitarem efectuar un nombre suficient de simulacions, com 
és característic del Mètode de Monte-Carlo. Aquest mètode té com a 
principis bàsics: 
 
 Tots els camps de log-transmissivitat que simulem són diferents, i 

cadascun d’ells és equiprobable (tots són diferents però tenen la 
mateixa aparença). La probabilitat de que qualsevol d’aquests camps 
sigui correcte és nul·la, doncs es tracta de simulacions d’una variable 
contínua. 

 
 La mitja <Y>, la variança σY

2 i el model teòric del semivariograma (així 
com els seus paràmetres definitoris) són coneguts i són els mateixos 
per tots els camps. 
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 Les dades (mesures deterministes de Y) s’han de respectar, en el cas 
de simulacions condicionades. 

 
 
 
3.2. Definicions associades al flux d’aigua i al transport de 
substàncies dissoltes. 
 
 
En primer lloc definirem les principals propietats dels aqüífers que 
influeixen en el flux d’aigua subterrània, tals com la conductivitat 
hidràulica, l’espessor saturat i la porositat efectiva. 
 
La conductivitat hidràulica K és una propietat del material que conforma 
l‘aqüífer, i n’és una mesura de la permeabilitat (és a dir, de la capacitat 
que té aquest per deixar passar el flux d’aigua). Alta conductivitat 
hidràulica implica alta permeabilitat i per tant baixa resistència al flux 
d’aigua. La conductivitat hidràulica té una gran influència en la velocitat 
del flux, i en conseqüència en el temps de trànsit de les partícules 
dissoltes en l’aigua subterrània. 
 
L’espessor saturat B en un aqüífer lliure és la distància entre la base de 
l’aqüífer i el nivell freàtic. En el cas d’un aqüífer confinat, l’espessor 
saturat equival al gruix de l’aqüífer. En un cas en què les dimensions 
horitzontals de l’aqüífer siguin molt majors que la dimensió vertical (B), la 
conductivitat hidràulica es pot considerar com una propietat bi-
dimensional, amb la qual cosa podem ponderar-la al llarg de l’espessor 
saturat, obtenint el que anomenarem transmissivitat hidràulica o 
simplement transmissivitat T, segons: 

                     T=K·B   (3.13) 
La transmissivitat passa a ser una propietat de l’aqüífer (i no només del 
material que el conforma). 
 
En darrer lloc, la porositatφ és el percentatge volumètric ocupat pels porus 
o buits dins un material rocós o granular. La porositat efectiva φe és la 
fracció volumètrica de material ocupada per aquells porus interconnectats 
de manera tal que permeten el flux d’aigua. Aquesta propietat del 
material que conforma el medi subterrani també influirà en la velocitat del 
flux d’aigua, i per tant en el temps de trànsit de les partícules dissoltes en 
ella. 
 
En els aquífers reals, les propietats esmentades presenten un cert grau 
d’heterogeneïtat o variabilitat espaial, que donarà lloc al desconeixement 
o incertesa en la seva predicció. De tota manera diversos autors han 
mostrat que l’efecte de la heterogeneïtat de la porositat sobre el transport 
de soluts és despreciable davant l’efecte de la heterogeneïtat en K quan 
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es tracta amb soluts conservatius (Varljen i Shafer, 1991). En el cas de 
soluts reactius la variabilitat en φ pot ésser molt més important. 
  
Un cop obtingudes les simulacions, serà necessari el càlcul de l’equació del 
flux per determinar el temps d’arribada de les partícules de contaminant al 
pou. La presència d’un pou que bombeja un cabal Q provoca un descens 
del nivell freàtic al voltant d’aquest, formant el que s’anomena un con de 
depressió. L’abatiment de la superfície freàtica (h) i el corresponent 
augment del gradient hidràulic (∇h) dóna lloc  a un esquema de flux 
convergent cap al pou. Així mateix, es defineix una àrea de captació del 
pou, anomenada zona de captura , la qual conté aquell conjunt de punts 
en què si una partícula d’aigua s’hi troba inicialment, acabarà arribant al 
pou en un temps finit (veure figura 3.2). Cal destacar que si l’aqüífer 
teòric té una heterogeneïtat definida estocàsticament, tant el nivell 
piezomètric com la zona de captura del pou es converteixen en variables 
aleatòries. 
 
 
 

 
 
Figura 3.2: Línies de flux convergents al pou en la corresponent zona de captura. 
Font: http://www.epa.gov/ORD/WebPubs/pumptreat/pumpdoc.pdf 

 
 
Quan l’aigua subterrània conté substàncies dissoltes, es donen una sèrie 
de fenòmens o processos deguts al moviment d’aquesta en un medi 
porós. Resulta doncs interessant introduir diversos conceptes relacionats 
amb el transport de substàncies dissoltes en l’interior d’un aqüífer: 
 
Els principals processos són (Freeze and Cherry, 1979): 
 
 Advecció: és el procés mitjançant el qual l’aigua subterrània en 

moviment arrossega amb ella substàncies dissoltes. Les substàncies 
dissoltes i l’aigua es mouen a la mateixa velocitat. 

 
 Difusió molecular: és el procés mitjançant el qual les espècies iòniques 

o moleculars dissoltes en l’aigua es mouen de manera aleatòria seguint 
un moviment Brownià, des d’àrees d’alta concentració a àrees de baixa 
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concentració de l’espècie en qüestió. Estadísticament hi ha un 
moviment efectiu d’espècies dissoltes. 

 
 Dispersió hidrodinàmica: és aquell procés que actua separant les 

partícules dissoltes per variacions de velocitat a totes les escales, 
diluint el solut en l’aigua i reduint la seva concentració. Dins d’aquest 
fenomen, podem diferenciar entre dispersió longitudinal i dispersió 
transversal. La primera consisteix en la dilució del solut en la direcció 
del flux, mentre que la segona resulta ser un fenomen anàleg, però en 
la direcció perpendicular al flux. 

 
 Adsorció: és aquell procés mitjançant el qual una porció de les 

partícules de solut queden fixades en els grans que conformen el 
material porós. Aquestes partícules poden tornar o no a incorporar-se 
al moviment de l’aigua. Aquest fenomen provoca un retard en el temps 
de trànsit de la concentració de la substància dissolta. En aquesta 
tesina suposarem que els soluts són conservatius, és a dir, que no 
pateixen processos d’adsorció. 

 




