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8. SÍNTESI DELS RESULTATS I CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest apartat durem a terme una presentació global dels resultats 
obtinguts en la present tesina i n’extraurem les conclusions pertinents. 
 
La taula 8.1 mostra de manera resumida els valors dels moments de primer i 
segon ordre de la variable aleatòria “temps adimensional d’arribada” de les 
partícules de contaminant al pou, per 2000 simulacions de la variable Y=LnT 
corresponents a cadascun dels casos d’estudi de la present recerca.  
 
Recordem que la variable temps adimensional (t*), definida en l’apartat 5.3 
com:  

 t* = t / thomogeni = 
2
0

2L
Qt

ξπφ ⋅⋅⋅
⋅

 , amb ξ0=r/L                   (8.1) 

ens permet treballar amb valors que no depenen del cabal o la porositat. Cal 
puntualitzar que tant la mitja com la variança adimensionals poden 
expressar-se en funció dels seus homòlegs dimensionals mitjançant les 
següents expressions: 
 
 <t*> = <t> / 0.7465  ;  σt

2* = σt
2 / 0.74652              (8.2) 

on el valor 0.7465 correspon a thomogeni. 
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RESULTATS DE LA RECERCA Yspec <t*> σt
2 * 

  CAS 0 NO CONDICIONAT   1,2607 0,4951 
      -3 1,2358 0,4178 
  CAS A CONDICIÓ AL  -2 1,2496 0,4075 
    POU -1 1,2536 0,4475 
      0 1,2618 0,4423 
L / λ =10     1 1,2528 0,4041 
      2 1,2387 0,4280 
      3 1,2571 0,4554 
      -3 1,2549 0,4658 
  CAS B CONDICIÓ AL  -2 1,2611 0,4497 
    PUNT D'INJECCIÓ -1 1,2835 0,4942 
      0 1,2541 0,4861 
      1 1,2698 0,4545 
      2 1,2971 0,5450 
      3 1,2879 0,5613 
  CAS 0BIS NO CONDICIONAT   1,2293 0,3733 
      -3 1,1634 0,3106 
  CAS BBIS CONDICIÓ AL  -2 1,1321 0,2661 
L / λ =1   PUNT D'INJECCIÓ -1 1,1307 0,2830 
      0 1,2036 0,3338 
      1 1,3346 0,4824 
      2 1,5064 0,6202 
      3 1,7816 0,8942 

       
Taula 8.1: Moments estadístics de la variable “temps adimensional” obtinguts en la 
recerca. 

 
 
En la taula anterior s’han classificat els casos d’estudi en funció del valor de 
L/λ adoptat en la definició del semivariograma de la variable Y=LnT (log-
transmissivitat), definitòria de la heterogeneïtat del medi aqüífer en què té 
lloc el flux convergent. Els casos amb L/λ=10 (λ=5) tenen definida una 
heterogeneïtat a petita escala en relació a les magnituds característiques de 
la malla d’elements finits que representa el medi aqüífer. Per la seva banda, 
en els casos “BIS” amb L/λ=1 (λ=50) la heterogeneïtat té lloc a gran escala.  
 
Les figures 8.2 (a) i (b) il·lustren l’aparença d’una qualsevol de les 2000 
simulacions de la variable Y=LnT, la figura (a) correspon a un camp de log-
transmissivitat amb L/λ=10, mentre que la figura (b) representa un camp de 
log-transmissivitat amb L/λ=1. 
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        (a) L/λ=10                                                                       (b)  L/λ=1 
 

 
Figures 8.2(a) i (b): Camps de log-transmissivitat. (a) Heterogeneïtat a petita escala 
L/λ=10. (b) Heterogeneïtat a gran escala L/λ=1. 

 

 
Dins d’aquesta classificació dels casos de recerca, es classifiquen també 
aquests segons si el condicionament té lloc en el pou, en el punt d’injecció de 
la partícula de contaminant o bé si no té lloc cap condició (casos no 
condicionats). 
 
Aquests darrers casos (no condicionats, cas 0 i Cas 0BIS) ens serveixen de 
punt de referència a l’hora d’avaluar la influència de les diferents condicions 
en els moments estadístics adimensionals <t*> i σt

2*, així com per captar la 
influència pura del grau i l’escala d’heterogeneïtat en el temps d’arribada de 
les partícules al pou. En aquesta darrera línia podem observar com l’augment 
de l’escala de l’heterogeneïtat en el medi aqüífer dóna lloc a una reducció 
tant en la mitja com en la variança de la variable “temps adimensional 
d’arribada”. Aquest fet pot ésser degut al fet que, en el cas d’imposar L/λ=1, 
les partícules de contaminant troben menys obstacles en el seu camí cap al 
pou, amb la qual cosa  la trajectòria és més directa i arriben totes elles en un 
temps menor. La variança també és menor donat que dues partícules que 
viatgen individualment en aquest medi trigaran un temps semblant en 
arribar al pou. 
 
En la taula prèvia també s’hi pot apreciar com tots els valors obtinguts pel 
moment de primer ordre de la variable aleatòria “temps adimensional 
d’arribada” són majors que 1, al qual cosa indica que el temps que trigaria 
una partícula en arribar al pou en un aqüífer homogeni és menor que el 
corresponent a un medi heterogeni. Queda constatat així que el fet de 
considerar la heterogeneïtat de l’aqüífer ens deixa del costat de la seguretat 
en termes de neteja d’un plomall de contaminació en un temps donat. 
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Pel que fa referència als casos condicionats (casos A, B i BBIS), recordem 
que en aquests imposàvem un valor determinista de la log-transmissivitat en 
alguns punts, en particular en el punt d’ubicació del pou i/o en el punt 
d’injecció de la partícula de contaminant. En aquests casos els camps de log-
transmissivitat ja no estaran formats exclusivament per valors aleatoris i 
equivaldrien a grans trets a casos en què s’haguessin pres mesures d’aquest 
paràmetre. 
 
Si tornem als resultats exposats en la taula 8.1, podem apreciar com la 
condició al pou i en el punt d’injecció quan L/λ=10 (casos A i B) no té cap 
influència clara en els moments estadístics de la variable aleatòria “temps 
adimensional d’arribada”. Tal i com hem vist en els apartats 7.5 i 7.6, la 
influència de la condició és molt local en aquests casos, i afecta el camp de 
velocitats del flux d’aigua en una zona molt propera al punt de 
condicionament. Per tant, qui domina el problema del flux en aquests casos 
és la heterogeneïtat a petita escala (definida per λ=5), i la condició Yspec és 
un obstacle més que troba la partícula a l’inici o al final de la seva trajectòria, 
sense més transcendència. 
 
Les figures 8.3 (a) i (b) il·lustren les tendències que segueixen els moments 
estadístics de la variable “temps adimensional d’arribada”, en funció de Yspec i 
del punt de condicionament, per als casos amb L/λ=10. A mode de 
comparació, s’hi ha afegit el gràfic corresponent al Cas 0 (no condicionat). 
Podem apreciar com, tant la mitja <t*> com la variança σt

2*, oscil·len en 
tots els casos al voltant del cas de referència (no condicionat), tot i no seguir 
un tendència creixent o decreixent clara. 
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Figura 8.3 (a): Temps mig adimensional d’arribada, corresponent als casos de recerca amb L/λ=10. 
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Figura 8.3 (b): Variança de les variables “temps adimensional d’arribada”, 
corresponents als casos de recerca amb L/λ=10. 

 
 
D’altra banda, si ens fixem en els resultats obtinguts per al Cas BBIS (veure 
taula 8.1), la condició al punt d’injecció quan L/λ=1 té una clara influència 
tant en la mitja <t*> com en la variança σt

2* adimensionals de la variable 
“temps d’arribada”. Concretament, a mesura que augmenta Yspec en el punt 
d’injecció (i en la corresponent zona adjacent, definida per λ=50), 
augmenten també els moments de primer i segon ordre de la variable 
d’estudi. 
 
Les figures 8.4 (a) i (b) mostren gràficament l’esmentada tendència creixent, 
la qual s’exagera per valors positius de Yspec. 
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Figura 8.4 (a): Temps mig adimensional d’arribada, corresponent als casos de recerca amb L/λ=1. 
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Figura 8.4 (b): Variança de les variables “temps adimensional d’arribada”, 
corresponents als casos de recerca amb L/λ=1. 

 
 
Aquesta tendència s’explica tenint en compte les condicions de contorn que 
governen el problema (nivell piezomètric constant en el contorn circular de la 
zona de captura i cabal Q constant al pou) i la Llei de Darcy , que s’expressa 
com: 

Q/A =q = T · grad (h)            (8.3) 
on Q és el cabal extret pel pou, T és la transmissivitat i grad(h) és el 
gradient espaial de la distribució de nivells piezomètrics. Donada la condició 
de cabal Q constant en el pou situat en el centre de la zona de captura, per 
mantenir constant el producte T · grad(h) cal que, donats valors alts de T 
el pendent de la distribució de nivells sigui menor que per valors baixos de T.  
 
Recordem que la diferencia de nivells piezomètrics (i per tant grad(h)) és un 
dels factors que donen velocitat al flux d’aigua. Així doncs, a major 
transmissivitat tindrem un pendent menor en la distribució de nivells 
piezomètrics, el qual donarà lloc a una menor velocitat del flux d’aigua cap al 
pou i les partícules de contaminant trigaran un major temps en arribar-hi. 
 
Per tant, qui governa el problema del flux en aquest cas ja no és a 
heterogeneïtat a gran escala (definida per L/λ=1), sinó el valor de Yspec en el 
punt d’injecció i les condicions de contorn del medi aqüífer.  
 
En darrer lloc, en aquesta recerca s’han analitzat també les funcions de 
densitat de probabilitat i de distribució acumulada de la variable aleatòria 
“temps d’arribada” corresponents als esmentats casos d’estudi (veure 
apartats 7.5.2, 7.6.2, i 7.7.2). Davant la semblança en la forma d’aquestes 
funcions amb la funció teòrica d’una distribució de probabilitat Log-Normal, 
hem dut a terme un test de normalitat de Kolmogorov-Smirnoff a les 
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variables “Lnt”, el qual no ha estat superat per la majoria de variables 
d’estudi.  
 
Aquest treball completa els estudis realitzats per Axness et al.(2002), de 
caràcter numèric amb condició de contorn de nivell fix al pou i el treball de 
Riva et al. (2002), de caràcter analític on s’obtenen estimadors dels valors 
de temps mig de recorregut i variança pel cas no condicional. 
 
La conclusió més global, en tot cas, és que s’ha comprovat que per tots els 
casos analitzats el valor esperat del temps d’arribada és sempre més gran 
que el valor teòric corresponent a un medi homogeni. 
 
La segona conclusió és que el condicionament al pou produeix una reducció 
molt petita de la incertesa (estimada a partir de la variança). No és tan clar 
l’efecte del condicionament al punt d’injecció. 


