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En aquesta tesina s’ha dut a terme un estudi teòric dels moments 
estadístics del temps d’arribada d’una partícula de contaminant, amb un 
punt de partida fix, a un pou que bombeja un cabal Q constant en el sí 
d’un aqüífer confinat. El fet que es tracti d’una recerca totalment teòrica 
implica que no es disposa de dades reals dels paràmetres que intervenen 
en el problema i que per tant caldrà simular-los. És per això que la 
metodologia emprada es basa principalment en la utilització dels mètodes 
numèrics. 
 
 
 
6.1. Mètode de Monte-Carlo. Simulacions numèriques. 
 
 
En primer lloc cal establir el medi aqüífer on tindrà lloc el bombeig. Com ja 
hem esmentat anteriorment, es reflecteix la seva heterogeneïtat 
mitjançant l’assumpció que Y (log-transmissivitat) és una variable 
aleatòria que segueix una distribució Gaussiana en l’espai, de mitja i 
variança conegudes. Per tal de simular el medi aqüífer s’ha utilitzat un 
programa de simulació de variables aleatòries en una malla d’elements 
finits, anomenat GCOSIM3D (Gómez-Hernández i Journel, 1993). Aquest 
programa genera un nombre determinat (fixat per l’usuari) de 
realitzacions (simulacions seqüencials) d’una variable aleatòria (definida 
per l’usuari) distribuïda espaialment en una xarxa de fins a 3D, regular i 
rectangular (les característiques de la qual també són especificades per 
l’usuari). Les simulacions poden ser condicionals o incondicionals.  
 
La metodologia que utilitza aquest programa segueix unes directrius que 
no podem obviar: 
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1. Tota distribució marginal d’una multiGaussiana és Gaussiana. 
 
2. Cal trobar la mitja i la variança seqüencialment a cada punt de la 

xarxa, la qual cosa es fa amb un mètode anomenat kriging (en 
anglès). A l’hora de dotar un valor aleatori de la variable a un node, 
el kriging valora els valors assignats als nodes propers a aquest (el 
concepte propers es defineix en funció de la longitud 
d’autocorrelació que l’usuari fixa). 

 
3. Amb la mitja i la variança obtingudes i sabent que la distribució a 

posteriori és Gaussiana el programa genera una realització de la 
variable a cada node de la xarxa. Això es fa de manera seqüencial. 

 
En segon lloc, les diferents realitzacions o camps d’una mateixa variable 
estan relacionades entre sí dona que totes elles tenen la mateixa aparença 
(la variable està caracteritzada estadísticament i es respecten els valors 
deterministes Yspec imposats en cas de simulacions condicionades) i són 
equiprobables. 
 
En la present tesina s’han simulat grups de 2000 simulacions 
corresponents als diferents casos que composen l’estudi.  
 
S’ha establert la malla d’elements finits com una malla quadrada de 
100x100 nodes, cadascun dels quals és un quadrat de costat unitat. Per 
tant, ∆x=∆y=1 i L=50 (radi exterior de la zona de captura). 
 
S’ha definit la variable aleatòria log-transmissivitat, Y, com una variable 
Normal o Gaussiana de mitja <Y>=0 i variança σY

2=1. Aquest valor de la 
variança és raonable segons les dades recollides arreu del món per Gelhar 
(1993). El valor de la mitja és irrellevant pel nostre estudi i es podria 
haver pres qualsevol altre valor, obtenint uns resultats anàlegs. 
 
S’ha definit també el semivariograma de la variable Y, com un 
semivariograma de tipus Gaussià, amb pepeta nul·la i meseta igual a la 
unitat. Pel que fa a la distància integral, λ, tenim dos grups de 
simulacions: 
 
 Un primer grup on L/λ=10, és a dir, λ=5. En aquest cas la longitud 

d’autocorrelació és petita en relació a les dimensions de la malla i per 
tant representa una heterogeneïtat a petita escala. La partícula 
recorrerà una distància equivalent a diverses distàncies integrals en el 
seu camí cap al pou. 

 
 Un segon grup de simulacions on L/λ=1, i per tant λ=50. En aquest cas 

la longitud d’autocorrelació és de l’ordre de la mida de la malla, amb la 
qual cosa representa una heterogeneïtat a més gran escala. 
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Les figures 6.1(a) i (b) mostren l’aparença dels camps de log-
transmissivitat simulats. Ambdues s’han fet agafant una qualsevol de les 
2000 simulacions que s’han generat amb el GCOSIM3D. La primera, 6.1 
(a) exemplifica el primer grup de simulacions esmentat, on L/λ=10, 
mentre que la figura 6.1(b) correspon a una simulació amb L/λ=1. Es pot 
contemplar com  varia l’escala de la heterogeneïtat en relació amb les 
magnituds característiques de la malla. Cal observar que les zones més 
fosques corresponen a valors baixos de la log-transmissivitat, mentre que 
les zones clares corresponen a valors alts de la log-transmissiviat. De tota 
manera, tots els valors aleatoris Y(x,y) oscil·len entorn de zero (tal i com 
hem definit la variable aleatòria, <Y>=0 i σY

2=1). 
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Figura 6.1 a: Exemple gràfic d’un camp de log-
transmissivitat amb L/λ = 10.  
     
         

Figura 6.1 b: Exemple gràfic d’un camp de log-
transmissivitat amb L/λ = 1.  
  
 

 

Un cop establertes les característiques dels camps de log-transmissivitat, 
el programa GCOSIM3D proporciona, en forma de llistat numèric, 10000 
valors de la variable aleatòria Y(x,y) per cadascuna de les realitzacions o 
simulacions requerides. 
 
 
 
6.2. Resolució de les equacions del flux i del transport. 
 
 
Un cop establert el medi aqüífer amb la heterogeneïtat que li correspon és 
necessari determinar les condicions en què tindrà lloc el flux d’aigua 
subterrània, tals com les posicions del pou i del punt de partida de la 
partícula de contaminant que volem analitzar en la malla d’elements finits, 
així com les condicions de contorn que emmarcaran el problema. Tan bon 
punt aquests paràmetres estiguin concretats, es procedirà a la resolució 
de les equacions del flux i del transport de soluts cap al pou, amb la 
corresponent obtenció del temps d’arribada de la partícula per cadascuna 
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de les simulacions o camps de log-transmissivitat obtinguts anteriorment 
amb el programa GCOSIM3D. 
 
Aquest procediment es duu a terme mitjançant un programa en 
llenguatge FORTRAN anomenat PT3 (creat pel col·lectiu d’investigadors del 
Politècnic de Milà, encapçalat pel professor A.Guadagnini), la finalitat del 
qual és calcular el temps d’arribada d’una partícula a un pou que bombeja 
un cabal Q. El programa PT3 treballa de la següent manera: 
 
En primer lloc llegeix l’arxiu de log-transmissivitats (arxiu de sortida del 
programa GCOSIM3D) i col·loca els 10000 valors Y(x,y) de cada camp en 
un sistema de coordenades propi (xpt3,ypt3), d’origen en el centre de la 
malla i ∆x=∆y=0.2 de tal manera que el domini queda fixat com: {xpt3∈[-
10,10]}∩{ypt3∈[-10,10]}. (veure figura 6.2).  
 
El següent pas consisteix en establir les condicions de contorn: situa un 
pou que extreu un cabal constat Q=100 en el centre de la malla 
(xpt3,ypt3)=(0,0), i selecciona la zona de captura del pou imposant valors 
molt alts de la log-transmissivitat en tot punt que quedi fora d’una 
circumferència de radi L=10. De manera efectiva la condició de contorn de 
nivell piezomètric constant HL=80 queda aplicada a la circumferència. 
D’aquesta manera queden definides les condicions de cabal constant al 
pou i nivell constant en el límit de la zona de captura. 
 
En tercer lloc el programa llegeix la posició de partida de la partícula de 
contaminant que volem analitzar. En la present tesina s’ha considerat una 
única posició de partida, concretament situada a (xp,yp)=(-8.9,0). Ha 
estat triat aquest punt de manera que la distància entre el punt de partida 
a pou fos màxima (màxima afecció en la seva trajectòria i velocitat), 
sense que la partícula estigués afectada per les condicions de contorn. 
S’ha verificat a priori que a distàncies al pou majors que 8.9 el temps 
d’arribada de les partícules no era estable en algunes simulacions, cosa 
que produïa errors en els càlculs estadístics automàtics. 
 
La figura 6.2 sintetitza gràficament el que fins ara s’ha exposat: 
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Figura 6.2: Set-up del problema numèric. El domini inicial és quadrat, però als 
elements externs al cercle se’ls dóna un valor T→ ∞, de manera que la condició de 
contorn HL fix s’aplica en realitat a la circumferència(Font pròpia). 

 
 
 

Finalment, el programa PT3 resol, per cadascuna de les simulacions o 
camps aleatoris, les equacions del flux i del transport de soluts mitjançant 
mètodes numèrics, tal i com s’ha exposat en l’apartat anterior. 
 
Obtenim en darrer lloc un llistat numèric amb els valors “temps d’arribada 
de la partícula al pou” per cadascun dels camps de log-transmissivitat, és 
a dir, donades 2000 simulacions per un mateix cas d’estudi obtenim 2000 
valors de t. Aquests valors són aleatoris, doncs les característiques dels 
medi on ha tingut lloc el flux ho són, per tant t és una variable aleatòria, 
la qual és el principal objecte d’estudi d’aquesta tesina. 
 
Cal puntualitzar que per raons de precisió, quan la partícula de 
contaminant està molt propera al pou el temps final fins a aquest s’obté 
fent servir una fórmula analítica semblant a (5.1) en comptes d’utilitzar 
l’esquema numèric Lagrangià.  
 
 
 
6.3. Tractament estadístic dels resultats 
 
 
La tercera fase de la present tesina ha consistit en dur a terme un 
tractament estadístic dels resultats obtinguts pels temps d’arribada 
mitjançant els esmentats programes. S’han obtingut els histogrames, així 
com els moments estadístics de primer i segon ordre i s’han realitzat 
proves de bondat d’ajust a determinades distribucions teòriques de 
probabilitat, per la variable aleatòria “temps d’arribada”, fent ús del 
programa estadístic SPSS 11.0. Aquest tercer pas permet fer una 
inspecció visual dels resultats que prendrà una gran importància en el seu 
posterior anàlisi. 
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La figura 6.3 il·lustra el procediment exposat: 
 
 
 SIMULACIONS                           EQUACIONS DEL FLUX I DEL TRANSPORT                   TRACTAMENT  
                                                     CONDICIONS DE CONTORN                                              ESTADÍSTIC 
 
 
 
 
 GCOSIM3D                                              FORTRAN PT3                                                   SPSS I EXCEL 
 
 
 
 
 
2000 CAMPS DE Y=LnT                        2000 VALORS DE t                                           MOMENTS ESTADÍSTICS                  
              I PDF DE LA VARIABLE t 
 

Figura 6.3: Esquema de la metodologia seguida per a l’obtenció dels moments 
estadístics de la variable “temps d’arribada” mitjançant un esquema de Monte-
Carlo.(Font pròpia). 

 
 
 
 

6.4. Altres tasques. 
 
 
Apart de la metodologia principal exposada, ha estat necessari dur a 
terme diversos tractaments de les dades i altres tasques que no s’han 
inclòs en l’explicació anterior. 
 
 
i) En primer lloc, un cop obtingudes les 2000 simulacions amb el 
GCOSIM3D, ha estat calculat el CAMP PROMIG d’aquests 2000 camps. El 
camp promig és aquell camp de log-transmissivitat que  té assignat al 
node ij el valor promig dels valors Yij de les 2000 simulacions seqüencials 
d’un mateix cas d’estudi. Hem calculat el camp promig mitjançant un 
senzill programa en llenguatge FORTRAN, que hem anomenat CAMP 
PROMIG.FOR. 
 
Tenint en compte el Teorema del Límit Central (o Regla de l’Aproximació 
Normal), donada una població de tamany n, amb n molt gran, que segueix 
una distribució de probabilitat X(µ,σ2), mitja i variança definides, la 
distribució de probabilitat del promig X serà una distribució normal 
N(µ,σ2/n). Si apliquem aquesta regla a la població de n=2000 simulacions 
Y(x,y)∼N(0,1), el camp promig seguirà una distribució de probabilitat 
N(0,1/2000).  
 
Per tant, tenim perfectament determinat el camp promig, el qual difereix 
de qualsevol dels 2000 camps en la seva variança, molt menor en tots els 
casos. 
 



6. Metodologia Seguida 

 30

Ens interessa el camp promig d’un cas d’estudi perquè ens permet 
visualitzar un terme mig (aparença) de les simulacions realitzades amb el 
GCOSIM3D. Així doncs, un cop calculat, ha estat possible dibuixar-lo 
mitjançant un programa de dibuix de mapes anomenat SURFER. 
 
Les figures 6.4 (a) i (b) representen respectivament una realització 
qualsevol de la variable log-transmissivitat i la corresponent pel camp 
promig de 2000 simulacions d’aquesta variable. Les àrees amb colors 
càlids indiquen valors alts de Y mentre que els colors freds indiquen valors 
baixos de Y. En ambdues figures la log-transmissivitat oscil·la entorn de la 
seva mitja <Y>=0 tot i que podem observar com la variança és molt 
menor en el cas del camp promig (figura 6.4(b)). 
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Figura 6.4 (a): Il·lustració amb el programa 
SURFER d’una realització de la variable log-
transmissivitat Y(x,y)∼N(0,1). 
 

Figura 6.4 (b): Il·lustració amb el programa 
SURFER d’un camp promig de log-transmissivitat 
Y(x,y)∼N(0,1/2000).

 
 
ii) Una segona tasca, també destacable, ha estat el contrast dels resultats 
obtinguts numèricament amb altres resultats numèrics analítics obtinguts 
mitjançant una simplificació determinista del medi aqüífer. Aquesta tasca 
ha estat realitzada només per aquells casos en què els resultats numèrics 
eren poc intuïtius o rars, i ens ha servit per constatar que els mètodes 
numèrics empleats no fallaven. 
 
Aquesta tasca s’ha basat en la discretització determinista del medi aqüífer, 
amb la corresponent aplicació de la Teoria de les Imatges. L’annex A 
inclou una explicació d’aquesta tasca. 
 
 
iii) En tercer lloc, i també com una eina de contrast i anàlisi dels resultats 
obtinguts, s’han calculat els nivells piezomètrics que tenen lloc en 
condicions de flux radial (amb les condicions de contorn donades) per tots 
els nodes de la malla d’elements finits. Aquesta tasca ha estat duta a 
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terme amb el programa PT3, al qual s’hi han introduït algunes 
modificacions, i ens permetrà entendre molts dels resultats, doncs el 
gradient dels nivells piezomètrics està directament relacionat amb el 
temps d’arribada de les partícules de contaminant al pou. 
 
 
iv) Finalment, per tal de decidir si el nombre de simulacions (2000) que 
s’han dut a terme en cada cas d’estudi és suficient, és a dir, si s’obtenen 
valors estables dels moments estadístics de la variable “temps 
d’arribada”, s’ha repetit l’execució d’alguns casos d’estudi amb un nombre 
substancialment major de simulacions de Y=LnT (10000 simulacions 
seqüencials). L’objectiu d’aquest punt de recerca és l’optimització del cost 
computacional per a futures línies de recerca basades en una metodologia 
semblant a la que ens ocupa (recordem que el principal problema de la 
utilització de mètodes numèrics és el seu cost computacional). En l’Annex 
B s’hi presenta tot el que fa referència a aquest punt de recerca. 
 




