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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
El present document recull les experiències i resultats d’un treball desenvolupat en el si del 
Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC com a tesina de final de 
carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. La proposta de tesina va ser impulsada pel grup 
d’investigació FLUMEN i en el seu seguiment han participat el professor Martí Sánchez Juny i 
l’investigador Jordi Prats Rodríguez. 
 
El contingut del document es divideix en dues parts clarament diferenciades. La primera és un 
recull bibliogràfic relacionat amb la hidrodinàmica de les grans masses d’aigua i neix de la 
necessitat de l’autor de contextualitzar l’experiència per tal de fer-la més divulgativa La segona 
és la transcripció al paper de la preparació de dades, metodologia i resultats d’una experiència 
de modelització unidimensional de la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja.. 
 
La primera part del document, l’estat del coneixement, es divideix en dos grans blocs. El primer 
d’aquests és una introducció a l’estudi dels embassaments fent especial èmfasi en els processos 
físics coneguts que conformen la hidrodinàmica particular d’un embassament. La seva relació 
directa amb la qualitat de l’aigua i amb els impactes associats justifica el seu estudi. En aquest 
context, els models numèrics es mostren com a eines molt útils per a la gestió adequada del 
recurs. El segon gran bloc es centra en l’embassament de Riba-roja, objecte d’estudi. Es tracta 
d’una descripció d’algunes de les característiques conegudes i estudiades a nivell d’ecosistema 
tot situant-lo en el context del sistema d’embassaments al que pertany. 
 
La segona part és la que assoleix els objectius principals d’aquesta tesina eminentment pràctica. 
S’ha elaborat un cas en model unidimensional DYRESM per tal de simular la hidrodinàmica de 
l’embassament de Riba-roja. El grup FLUMEN disposa de sèries temporals de mesures de perfils 
de temperatures que han permès analitzar la qualitat dels resultats predictius. Com a 
complement, s’ha realitzat una proposta de calibratge que ofereix un ajust més acurat dels 
paràmetres per al cas particular de l’embassament d’estudi. 
 
El model numèric simula l’evolució tèrmica interna de l’embassament a partir de sèries de dades 
temporals de variables molt diverses: meteorològiques, hidrològiques, hidràuliques, tèrmiques... 
En algunes ocasions la seva disponibilitat era parcial o nul·la o la seva fiabilitat deficient. En 
aquests casos, les sèries s’han estimat de la forma que s’ha cregut més convenient, fent servir 
models de correlació de variables recentment publicats en la literatura científica. La bondat 
d’aquests models ha estat avaluada amb dades reals i aquesta anàlisi s’ha inclòs finalment com 
a objectiu complementari de la tesina.  
 
Objectius 
 
Els objectius principals d’aquesta tesina es resumeixen en: 

• Elaborar un escenari en model numèric DYRESM (1-D) per a un cas particular 
d’embassament, Riba-roja, per tal de simular la seva hidrodinàmica. 

• Fer una proposta de calibratge dels paràmetres d’aquest model numèric ajustant-los de 
forma òptima a aquest embassament concret. 

• Avaluar la capacitat descriptiva i predictiva del model. 
• Estimar les dades que no es disposen mitjançant models matemàtics de correlació de 

variables i analitzar la seva bondat. 
• Analitzar la influència de la qualitat de les dades en les prediccions del model. 


