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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

En els darrers anys s’han desenvolupat tot un seguit de models de simulació del 

comportament d’ecosistemes lacustres. L’objectiu d’aquests models és determinar la 

qualitat de l’aigua en base als processos físics, químics i biològics que hi tenen lloc. En 

aquest sentit, els models permeten simular diferents tipus de gestió del llac o 

embassament per tal d’aconseguir unes determinades fites en la qualitat de l’aigua. 

Aquests models han estat emprats a diversos llacs i embassaments de tot el món. Alguns 

exemples són el DYRESM d’Imberger & Patterson [1], CE-QUAL de USCE [2], EOLE de 

Salençon & Thébault [3]. Tots ells tenen el seu inici en la realització d’un balanç tèrmic 

superficial que permeti en una etapa posterior la simulació del cicle tèrmic anual del 

sistema estudiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alguns casos les dades dels balanços superficials es mesuren directament a 

través d’estacions meteorològiques. Però tot sovint s’utilitzen relacions empíriques per 

estimar la temperatura superficial en funció de la latitud del llac o embassament 

(Straskrava [4]). Les dades meteorològiques amb freqüència són parcials i cal recórrer a 

relacions empíriques per tal de determinar els diferents termes del balanç calòric. És per 

això que al llarg dels anys, s’han desenvolupat un gran nombre d’aproximacions (T.V.A. 

[5]; Salençon et al. [6]; Holtslag & Van Ulden [7]; Colomer & Casamitjana [8]; Hostetler [9];  

Armengol [10]), que en molts casos donen resultats prou bons per la realització d’un 

balanç. 

Figura 1.1-  Vista de l’ em-
bassament de Sau des  de 
la presa. Es pot apreciar 
que Sau està envoltat de 
penya-segats d’entre 300  i 
400 m d’alçada. Aquest fet 
modifica les característi-
ques climatològiques en 
relació a les que hi ha  a la 
Plana de Vic o a la part 
inferior del Ter. 
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Un dels objectius d’aquest treball és realitzar el balanç diari d’energia a 

l’embassament de Sau pel període 98-99 a partir de les dades meteorològiques de 

l’estació del Club Nàutic de Sau (temperatura de l’aire, velocitat i direcció del vent, humitat 

relativa, pressió atmosfèrica, ennuvolament, radiacions d’ona curta i d’ona llarga). 

Posteriorment, s’ha realitzat una validació de les equacions empíriques que sovint es fan 

servir com a alternativa de les mesures directes, realitzant el balanç per un període de 

temps més llarg que inclou les dades registrades en la mateixa estació pels dos anys 

següents: 2000 i 2001. 

Aquest estudi ha fet èmfasi en la calibració del termes radiatius del balanç. Per això, 

s’han utilitzat les dades recollides per un piranòmetre i un pirgeòmetre emplaçats en el 

Club Nàutic de Sau. Amb aquestes dades s’ha fet un estudi comparatiu de la radiació 

solar i d’ona llarga amb les estimacions realitzades a partir d’aproximacions empíriques. 

 

 

Els fluxos no radiatius (latent i sensible) són difícils de mesurar directament. Per 

aquest motiu es parametritzen mitjançant equacions empíriques que han estat 

desenvolupades per diferents autors (Gaillard [11]; Brutsaert [12]; Holtslag & Van Ulden 

[7]; Livingston & Imboden [13]; Colomer & Casamitjana [14]). En aquest treball, s’ha fet 

una estimació dels valors de flux de calor latent i de calor sensible a partir de varies 

expressions per cada cas. D’aquesta manera, s’ha pogut fer un estudi comparatiu que ens 

ha permès fer una valoració crítica de la seva fiabilitat.  

En aquest balanç també s’ha considerat com a flux no radiatiu, l’intercanvi de calor 

advectiu, degut a que l’embassament té un flux d’aigua important (temps de residència 

promig 90 dies). Per contra, no s’ha tingut en compte el flux degut a l’intercanvi entre 

l’aigua i la cubeta de l’embassament ja que la relació Superfície/Volum és molt petita i 

Figura 1.2- Marge esquerre 
de l’embassament on es pot 
veure el Club Nàutic de 
Sau. Aquí es troba ubicada 
l’estació meteorològica on 
s’han registrat les dades 
utilitzades per aquest 
treball. 
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alguns autors (Jobson & Keefer [15]; EPA [16]) consideren que es pot menysprear si el 

sistema estudiat té més de 3 m de fondària. 

Un altre objectiu important en aquest treball, ha estat el càlcul de les elevacions 

solars horàries a partir de les coordenades geogràfiques de l’embassament de Sau (latitud 

i longitud). Amb aquestes elevacions solars i les mesures horàries registrades pel 

piranòmetre en el període 98-01, s’han calculat les constants que relacionen aquestes 

dues variables. D’aquesta manera es pot aplicar l’equació obtinguda per estimar la 

radiació solar a qualsevol punt de la Terra, p. e. embassament, només amb les seves 

dades geogràfiques. 

Com a resultat d’aquest treball s’han escrit tres programes en MATLAB que 

permeten calcular: 1) el balanç tèrmic diari de l’embassament de Sau a partir de les dades 

de l’estació meteorològica (balanç.m); 2) l’energia solar màxima que arriba a la superfície 

de l’aigua per qualsevol punt de la Península (eleva_rad.m) i 3) el promig diari de 

l’elevació solar per cada dia de l’any (eleva_dia.m). A l’Annex, s’hi inclou un llistat dels 

esmentats programes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


