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4. LES EQUACIONS BÀSIQUES DEL FLUX I DEL 
TRANSPORT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan es parla del flux d’aigua subterrània se sol distingir entre flux en 
medi porós i flux en medi fracturat. En aquest apartat ens centrarem en 
les equacions que defineixen el flux en un medi porós, així com el 
transport de substàncies dissoltes en l’interior d’un aqüífer. 
 
 
 
4.1. La llei de Darcy 
 
 
La llei de Darcy explica el flux en un medi porós. Es tracta d’una llei 
empírica que relaciona la velocitat del flux amb el gradient de l’alçada 
piezomètrica i que s’expressa com: 

q = - K · grad(h)         (4.1) 
on q és la velocitat d’infiltració (cabal per unitat de secció), grad(h) és el 
gradient hidràulic i K és un tensor de segon ordre simètric i definit positiu 
que rep el nom de tensor de conductivitat hidràulica. 
 
En un aqüífer confinat es compleix que: 
  T = K · b                      (4.2) 
on T és el tensor de transmissivitat i b és el gruix de l’aqüífer. A efectes 
pràctics assumirem que b=1, amb la qual cosa expressarem la llei de 
Darcy com: 
  q = - T · grad(h)        (4.3) 
en cas de b≠1, la variable q definida en 4.3 és cabal per unitat de 
longitud. 
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En el problema que ens ocupa, tenim un flux radial convergent cap a un 
pou que extreu un cabal Q constant en condicions estacionàries. Donat 
que: 
  Q = q · A         (4.4) 
el cabal cap al pou a través d’una secció circular de radi r s’escriu com: 

  Q = ∫ ∇
π

θθθ
2

0

d),r(h),r(Tr                (4.5) 

I si el medi és homogeni quedarà: 

  Q = 
dr
dh

Tr2 ⋅⋅⋅ π        (4.6) 

L’equació de Darcy serà un pilar fonamental en aquesta tesina, doncs en 
ella basarem molts dels raonaments que hi durem a terme. 
 
 
 
4.2. Equació del flux d’aigua subterrània. Solució Euleriana. 
Elements finits. 
 
 
En condicions molt generals el flux d’aigua subterrània en un aqüífer 
confinat obeeix la següent equació en derivades parcials, la qual descriu el 
balanç d’aigua en un volum d’aqüífer:  
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on S és el coeficient d’emmagatzematge i t és el temps. 
 
En el cas de l’existència d’un pou en l’aqüífer confinat (el qual bombeja un 
cabal Q constant), s’estableix un flux radial convergent que assumim 
horitzontal. Si el medi és homogeni, l’equació en derivades parcials que 
descriu el flux en coordenades polars s’escriu com: 
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Cal puntualitzar que aquesta equació és vàlida per un aqüífer homogeni i 
que en el cas d’un aqüífer d’heterogeneïtat aleatòria es convertiria en una 
equació en derivades parcials estocàstica, on h, T, S i t serien variables 
aleatòries. D’altra banda es perdria la simetria radial, amb la qual cosa: 
  h = h(r,θ) 
on θ és la coordenada polar angular.  
 
 
 Solució Euleriana de l’equació del flux. Elements finits. 

 
 
Els programes d’ordinador que utilitzarem per la resolució de l’equació del 
flux per tal de determinar el temps d’arribada de les partícules al pou es 
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basen en els elements finits. És per això que es considera important fer 
una breu descripció d’aquesta metodologia. 
 
Els elements finits tenen gran utilitat quan volem resoldre una equació en 
derivades parcials en un domini Ω heterogeni, doncs es basen en una 
discretització del medi mitjançant un conjunt de nodes que formen una 
malla, que en el nostre cas d’estudi serà bi-dimensional. 
 
Si recordem l’equació del flux a resoldre: 
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tenim que la incògnita h(x,y) es pot substituir per una aproximació h*(x,y) 
que és funció de hi (h en el node i) i d’una funció d’interpolació o funció de 
forma ξi(x,y): 
 h(x,y) ≅ h*(x,y) = ∑ hi ξi(x,y)                                        (4.9) 
 
Donada l’equació: 
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en substituir h per h* obtenim que:  
L(h*)=ε ≠ 0                (4.11)

        
Així doncs, la idea bàsica dels elements finits elegir els hi tals que 
minimitzin ε. Això ho aconseguim mitjançant: 
 ∫Ω L(h*)·wi dxdy = 0              (4.12) 
on wi és una funció de pes, que per exemple es pot igualar a la 
corresponent funció d’interpolació (Mètode de Galerkin): 
 wi = ξi (x,y)                (4.13) 
 
Resolent l’equació 4.12 en els n nodes de la malla d’elements finits 
s’arriba a una expressió matricial de la forma: 
 A · h  + D · dh/dt = b              (4.14) 
on A i D són matrius de dimensions nxn i h, dh/dt i b són vectors de 
dimensions nx1. La matriu A es funció de la transmissivitat T en els 
diferents nodes de la malla i de la geometria dels elements en què s’ha 
discretitzat el medi, la matriu D depèn del coeficient d’emmagatzematge S 
i és diagonal (Dij=0 si i≠j) i el vector b inclou la geometria del domini així 
com les condicions de contorn en què té lloc el flux (cabal d’extracció, 
límits de l’aqüífer...). 
 
En el nostre cas d’estudi tenim un domini format per una malla quadrada 
de nxn=10000 nodes, on el flux té lloc en condicions estacionàries 
(dh/dt=0). En aquestes condicions, el sistema d’equacions a resoldre 
queda reduït a : 
 A · h = b                  (4.15) 
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La solució h ens donarà el valor dels nivells piezomètrics en tots els nodes 
de la malla. 
 
 
 
4.3. Equació del transport de substàncies dissoltes. Solució 
Lagrangiana. Seguiment de partícules. 
 
 
Els paràmetres que controlen el transport de substàncies dissoltes, 
suposades conservatives (absència d’adsorció), en l’aigua subterrània són, 
a grans trets: 
 
 El flux d’aigua, que ve determinat per la velocitat de Darcy, q. 
 El contingut d’aigua en el medi porós, que si aquest és saturat ve 

determinat per la porositat, φ. 
 La dispersió longitudinal, definida pel coeficient de dispersió 

longitudinal DL, i la dispersió transversal, definida pel coeficient de 
dispersió transversal DT. 

 La difusió molecular, definida pel coeficient de difusió molecular, DM. 
 
 
Si considerem tots aquests fenòmens, l’equació del transport de soluts en 
un medi porós s’escriu com: 
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on: 
c és la concentració de substància dissolta. 
φ és la porositat. 
M és la massa total de solut en el medi. 
jadv és el flux màssic per advecció i s’expressa: jadv=v·c, on v és la 
velocitat de l’aigua donada per v=q/φ. 
jdm és el flux màssic per difusió molecular i s’expressa: jdm=-Dm c∇ , 
on Dm és el coeficient de difusió molecular. 
jdh és el flux màssic per dispersió i s’expressa: jdh= - A·v·∇c, on A 
és el tensor de macrodispersió. 

 
 
En el nostre cas d’estudi considerarem únicament la component advectiva 
del transport, és a dir, suposarem que el contaminant viatja a la mateixa 
velocitat que l’aigua. En aquestes condicions, l’equació del transport 
advectiu s’expressa com: 
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 Solució Lagrangiana de l’equació del transport de substàncies dissoltes. 
Seguiment de partícules. 

 
 
L’equació del transport és, de manera anàloga a l’equació del flux, una 
equació en derivades parcials estocàstiques.  Tot i així, donat que el 
nostre cas d’estudi es basa en la determinació del temps d’arribada al pou 
d’una partícula de contaminant amb un punt de partida donat, la tasca 
d’obtenir un vector de concentracions de substàncies dissoltes en tots els 
punts d’una malla bi-dimensional d’elements finits (anàlogament a com 
s’ha procedit en la resolució de l’equació del flux) resulta massa extensa i 
farragosa. 
 
És per això que per la resolució de l’equació del transport hem deixat de 
banda la metodologia Euleriana basada en els elements finits, tot donant 
pas a una metodologia Lagrangiana, que segueix els passos d’Einstein en 
els seus estudis sobre el moviment de partícules en l’aigua, aplicada al 
context del transport de substàncies dissoltes en medi porós 
(Dagan,1989).  
 
La metodologia Lagrangiana per la resolució de l’equació del transport en 
medi porós rep el nom de Seguiment de Partícules (“particle tracking”, en 
anglès), i tal i com indica la terminologia comença per assumir que la 
concentració (incògnita en l’equació del transport) és una massa o conjunt 
de partícules cadascuna de les quals es mou de manera independent. 
Cadascuna d’aquestes partícules de fluid és modelada com una entitat 
individual, el moviment de la qual està governat per (4.17) i on la 
velocitat s’obté aplicant la Llei de Darcy en cada punt del domini. 
 
En la terminologia Lagrangiana, Xp=X(t;t0,X0), on X=(x,y), denota la 
posició d’una partícula en un instant t la qual era al punt X0 en l’instant t0.  
Aquesta partícula seguirà una línia de flux en el seu moviment, la qual 
s’expressa matemàticament com: 
 dX(t)/dt=v(t;t0,X0)                (4.18) 
on v és el vector velocitat de la partícula en la posició X (en realitat no 
depèn t). 
 
En el cas d’estudiar el transport de substàncies dissoltes en un aqüífer 
amb un flux no convergent (cas de no existència d’un pou), ens 
interessaria principalment la posició de les partícules de contaminant en 
cada instant t  (aquestes ens donarien una idea de la posició i evolució del 
plomall de contaminació): 

 Xp(t) = ∫+
t

0
0 'dt)'t(vX               (4.19) 

 
En el nostre cas d’estudi, l’existència d’un pou en el centre de la zona de 
captació implica la coneixença a priori de la posició final de les partícules 
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de contaminant (totes les partícules situades inicialment en l’àrea de 
captació acabaran arribant irremissiblement al pou en un temps finit), 
amb la qual cosa pren una major importància el temps que trigaran 
aquestes en arribar-hi. El temps d’arribada de les partícules al pou es 
calcula com: 

 t = ∫
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0
)'(

'd
X

X Xv
X

                      (4.20) 

 
La solució numèrica de (4.20) es basa en trobar la velocitat de l’aigua en 
cada punt d’una malla d’elements finits, mitjançant l’equació de Darcy: 

 v(X)=q/φ=-K·grad(h)·
φ
1

             (4.21) 

Si el flux és estacionari la velocitat no depèn de t, llavors: 

 t = ∑
=

N

1i

t∆  on ∆t=∆X/v(X)             (4.22) 

 
Per tant, suposada la partícula en una posició X, trobem la velocitat v(X), 
fixem un ∆t i calculem la nova posició de la partícula, de manera que 
anem acumulant el temps de circulació. El temps convergirà a la solució 
real quan ∆t→ 0. 
 




