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RESUM 
 
La regulació de l’aigua per mitjà embassaments, si bé és necessària en un país com el nostre, comporta una sèrie 
d’impactes ambientals. Molts d’ells estan relacionats amb un empitjorament de la qualitat de l’aigua que afecta 
negativament al medi ambient i també als usos que se’n fa d’aquesta. La Directiva Marc de l’Aigua europea en fa 
incidència i exigeix uns mínims per a l’any 2015 als països membres. Per a poder prendre decisions eficients en la 
gestió del recurs i minimitzar-ne l’impacte cal conèixer els processos físics, químics i biològics que s’hi donen. Els 
primers integren el que es coneix com la hidrodinàmica de l’embassament i caracteritzar-la serà el primer pas per a 
l’estudi ja que els altres dos tipus de processos venen determinats en part per aquesta.  
 
Els models numèrics d’hidrodinàmica d’embassaments es mostren com una eina útil per a prendre decisions de 
gestió. Pretenen caracteritzar la hidrodinàmica particular d’un embassament i pronosticar-ne el comportament en 
situacions futures, després d’una actuació. En aquesta tesina s’ha fet servir el model unidimensional (dimensió 
profunditat) DYRESM 3.1, capaç de simular els perfils de temperatura de l’embassament a partir de sèries de dades 
meteorològiques i de cabals i temperatures dels fluxos d’entrada. L’aplicació s’ha dut a terme per a un cas particular 
com és l’embassament de Riba-roja situat al curs baix del riu Ebre, a Catalunya. 
 
L’elaboració del cas ha comportat l’acopi i tractament de nombroses sèries temporals de dades meteorològiques, 
hidrològiques i tèrmiques que s’han passat a escala diària. No es disposava d’algunes com la radiació d’ona llarga o 
les temperatures d’algun dels fluxos d’aportació, que n’eren necessàries i que s’han hagut d’estimar. Per a 
l’estimació s’han utilitzat models estocàstics de correlació amb sèries de variables disponibles. La intersecció dels 
períodes disponibles ha fixat l’interval temporal del cas, que finalment ha anat des de maig de 2004 a desembre del 
mateix any.  
 
S’ha fet una proposta de calibratge dels paràmetres del model DYRESM per tal d’adaptar-los al cas particular de 
l’embassament d’estudi. L’anàlisi de sensibilitat ha revelat que el paràmetre més sensible és el coeficient d’extinció 
de la llum. El valor mig d’aquest per a Riba-roja s’ha estimat en 0.9 m-1 en diversos estudis previs i s’ha comprovat 
que aquest valor ajustava millor els resultats del model. Tot i això es tracta d’un paràmetre molt variable al llarg de 
l’any i haver d’introduir un valor mig constant al model es destaca com una limitació molt important d’aquest. Per a la 
resta de paràmetres, s’ha considerat que els valors proposats per DYRESM s’ajusten prou bé al cas de Riba-roja.  
 
Els resultats de DYRESM han mostrat que el model és capaç de predir més o menys acuradament la tendència 
evolutiva dels perfils de temperatures de l’embassament. Ha detectat correctament quina és l’època d’estratificació i 
quan es produeix la barreja. A més, ha estat capaç de predir amb molta precisió les temperatures de l’aigua de 
sortida de l’embassament amb una arrel de l’error quadràtic mig de tan sols 0.5 ºC.  
 
Pel que fa als valors de temperatura en els perfils, cal diferenciar entre la superfície i la resta de la massa d’aigua. 
En la segona s’ha aconseguit que els errors estiguessin entre Cº2±  mentre que en superfície el model sobrevalora 
la temperatura i l’error màxim no s’ha pogut baixar de Cº4+ . El problema rau en la dificultat de simular la particular 
estratificació de Riba-roja, que no és deguda a escalfament diferencial de la columna d’aigua sinó a que rep aigües 
de dos aportacions d’orígens i temperatures molt distintes. Aquest fet fa pensar que el resultat final és molt sensible 
a la qualitat o bé de les dades dels fluxos d’entrada o bé de radiació d’ona llarga, responsable en gran part de 
l’escalfament superficial. Precisament algunes d’aquestes sèries han hagut de ser estimades i l’error inherent ha 
pogut influir negativament en la simulació de les temperatures en superfície. 
 
Finalment, com a complement s’ha fet una anàlisi d’un d’aquest models de correlació de variables contrastant-lo 
amb mesures experimentals. En concret el model s’ha elaborat a partir de l’ajust d’una correlació entre temperatures 
del riu Segre a Seròs i temperatures de l’aire a la zona a l’any 1999. Aquesta correlació s’ha emprat per a predir les 
dades de temperatures de l’aigua l’any 2005 a partir de dades de l’aire d’aquest mateix any. S’han contrastat els 
resultats amb dades experimentals i n’ha resultat una arrel de l’error quadràtic mig de 1.08 ºC. 
 
 
 
 
 


