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Capítol 5 

 

CÀLCUL DEL COEFICIENT DE MANNING EN EL TRAM MÓRA 

D’EBRE - TORTOSA 
 

 

5.1.- INTRODUCCIÓ 
 

Els cabals que circulen per la llera del riu Ebre ténen com a resposta uns calats característics 

els quals estan condicionats pel coeficient de rugositat o Manning existent en cadascuna de 

les seccions que conformen aquest riu. Aquesta coeficient és, doncs, el que condiciona els 

calats i les velocitats, entre d’altres variables, i per tant una característica més del tram el qual 

s’està analitzant en aquesta tesina. 

En aquest capítol s’analitzarà el coeficient de Manning existent en el tram Móra d’Ebre –

Tortosa, partint d’uns valors reals mesurats en determinades seccions del tram d’estudi i les 

quals ajudarien a calibrar el model hidràulic utilitzat. A partir de les dades virtuals calculades 

s’analitzaran enfront les dades reals facilitades per a poder treure conclusions i si la simulació 

feta en aquest tram estudiat es prou bona o bé s’allunya de les característiques hidràuliques i 

fluvials del riu Ebre en el tram.  

 

 

5.2.- TRAMS D’ESTUDI I LIMNIGRAMES DE REFERÈNCIA 

 

Al llarg del tram d’estudi Móra d’Ebre – Tortosa, hi ha determinades seccions on es té 

informació sobre els limnigrames existents del riu en un període determinat. Aquests valors 

han estat obtinguts mitjançant una sonda de pressió del tipus CNP (Sofrel) i durant un període 

el qual el riu presentava un règim hidrològic normal. Aquest estat del riu està condicionat per 

l’explotació, per part de l’hidroelèctrica, de l’embassament de Flix i que implica unes puntes 

determinades durant el dia. Les condicions de partida agafades per tal d’obtenir els 

limnigrames són d’un cabal base pròxim als 150 m3/s i amb unes puntes de cabal pròximes a 

aquest cabal base. 
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Aquests limnigrames proporcionen la variació dels calats cada cinc minuts en cadascuna de 

les seccions on estan ubicats. Van ser preses durant una campanya de camp feta pel 

Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de l’UPC, per encàrrec de  

 

l’IDECE, i efectuada durant el període que comprèn del 20 al 25 de setembre de 1999 a les 

poblacions de García, Ginestar, Benifallet i Xerta; i del 12 al 15 d’octubre del mateix any a 

les poblacions de Tivenys, Aldover, Bítem i Jesús (Tortosa). Durant aquest període el riu 

Ebre presentava un cabal base aproximat d’uns 150 m3/s, tot i poder presentar variacions al 

voltant d’aquest valor. 

 

Les sondes de pressió estan situades en diferents punts del tram i coincidint, en alguns casos, 

amb embarcadors existents a les poblacions atravessades pel riu al llarg del tram d’estudi. 

• Tram Móra d’Ebre – Xerta 

 

Nom secció Distància respecte

punt de partida 

Característiques generals i situació 

García 5775 m aigües amunt Situada a la marge esquerra  

Ginestar 7685 m aigües avall Situada a la marge esquerra 

Benifallet 23535 m aigües avall Embarcador situat a la marge esquerra 

Xerta 31220 m aigües avall Situada a la marge esquerra 

 

Taula 5.1.Seccions amb limnigrames de referència. Tram Móra d’Ebre – Xerta. 

 

• Tram Xerta – Tortosa 

 

 

Nom secció Distància respecte

punt de partida 

Característiques generals i situació 

Tivenys 33640 m aigües avall Situada a la marge esquerra 

Aldover 38730 m aigües avall Situada a la marge dreta 

Bítem 41535 m aigües avall Situada a la marge esquerra 

Xerta 45145 m aigües avall Embarcador situat a la marge dreta 

 

Taula 5.2.Seccions amb limnigrames de referència. Tram Xerta - Tortosa. 
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5.3.- METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Els valors facilitats en els limnigrames presentats en el punt anterior (5.2) són les variacions 

dels calats en aquestes seccions determinades. Amb les seccions corresponents a cada 

població i amb l’hidrograma de cabals representatiu d’un règim d’explotació normal del riu 

en el tram d’estudi, s’obtindrien els calats corresponents i les variacions d’aquests, segons el 

model hidràulic utilitzat. Per tal d’obtenir les dades més pròximes a les condicions dels 

limnigrames reals es modela per tal que els resultats dels calats s’estudiïn cada cinc minuts i 

durant un període aproximat d’uns tres dies. 

La caracterització feta, en els capítols anteriors, del tram Móra d’Ebre – Tortosa passava per 

modelar-lo amb 238 seccions. Aquestes no coincideixen exactament amb les seccions on es 

tenen els limnigrames i aquest fet obliga a prendre la secció més propera (aigües amunt o 

aigües avall) a la real per tal que els càlculs fet siguin els més pròxims a la secció d’on s’han 

obtingut els diferents limnigrames. 

 

De tot el tram d’estudi s’avaluaran els coeficients de Manning per als subtrams Móra d’Ebre 

– Xerta i Xerta – Tortosa, discretitzant el model i les seccions amb aquests requeriments. 

 

Aigües amunt de l’assut de Xerta les dues condicions de contorn seran els limnigrames 

mesurats per la sonda de pressió en les seccions de García i Xerta, mentre que aigües avall 

d’aquest assut les dues condicions seran els limnigrames a les seccions de Tivenys i Jesús 

(Tortosa). 

Com a condició inicial s’imposarà el calat que vingui donat pel càlcul de la corba de rebeig 

per a un cabal constant de 150 m3/s. Caldria dir, però, que aquest cabal és aproximat ja que 

està condicionat pel turbinat procedent de Flix, i per tant pot presentar variacions al llarg del 

període d’estudi. Aquestes oscil·lacions podrien introduir errors en els càlculs fets amb el 

model hidràulic utilitzat i que s’hauran de tenir en compte.  

Amb aquest calat inicial en cada secció s’avaluarà la variació d’aquest, segons les condicions 

de contorn pertinents a cada subtram analitzat. 

  

El fet d’evitar períodes amb cabals alts / baixos significa el comportament real i normal del 

riu sense tenir condicions externes (aportacions laterals,...) les quals puguin alterar el 

coeficient de rugositat genèric del riu en cada tram. 
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L’estudi d’aquesta tesina es centra en el tram Móra d’Ebre – Tortosa, i com s’ha pogut 

observar el limnigrama situat a la població de García es situa a uns 5775 metres aigües amunt 

de la població de Móra d’Ebre. Al no pertànyer al tram d’estudi es podria obviar, però es 

prefereix tenir com a limnigrama orientatiu en aquest tram. 

Els altres limnigrames i les altres seccions, s’ajusten prou a les exigències proposades 

anteriorment, remarcant que la secció pertanyent a Jesús presenta una singularitat. En aquest 

punt el riu presenta una illa permanent i es decideix agafar la secció aigües avall d’aquesta 

singularitat. 

 

Per tal d’analitzar els resultats i poder comparar-los amb els limnigrames reals, es fan els 

càlculs de les variacions dels calats amb coeficients de rugositat o Mannings diferents en cada 

cas. Els valors escollits estan dins l’interval 0.026 a 0.038. 

Per a cada valor comprès entre aquests, amb la batimetria més actual (2002) i amb els cabals 

anteriorment definits, ja es podran analitzar els resultats i poder treure les conclusions adients. 

 

 

5.4.- COEFICIENTS DE MANNING EN EL TRAM MÓRA D’EBRE –

TORTOSA 

 

Per tal de poder calcular els diferents coeficients de Manning en el tram d’estudi, i tal com 

s’ha comentat anteriorment, es diferencien dos subtrams: Móra d’Ebre – Xerta i Xerta – 

Tortosa. Dins del model hidràulic utilitzat s’imposen les condicions de contorn corresponents 

a cada subtram (veure figures 5.1 i 5.2 de l’annex 4). En cada subtram les condicions de 

contorn són els limnigrames de referència situats més aigües amunt i aigües avall del tram. 

Amb aquests limnigrames d’entrada es calculen els limnigrames de resposta en els punts 

intermitjos de cada subtram i per a diferents coeficients de Manning. Els limnigrames 

calculats es comparen numèricament amb els reals de cada secció intermitja i s’escull per a 

quin coeficient de rugositat el limnigrama virtual s’aproxima més al real. 

 

Amb totes les dades comentades introduïdes en el model hidràulic s’analitzen els limnigrames 

corresponents a aquesta modelació en cadascuna de les seccions més pròximes a la de la presa 

real del limnigrama. Del limnigrama calculat pel model, s’analitza la variació relativa i  
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absoluta del calat cada 5 minuts, tant en la rama de pujada com en la rama de baixada 

d’aquest. Aquests limnigrames estan calculats per a coeficients de Manning diferents i que 

varien des de n=0.026 fins a n=0.038.  

 

Aquests resultats virtuals es contrasten amb les variacions reals dels limnigrames i s’escullen 

els coeficients que fan que aquestes variacions de calat siguin les més ajustades a les 

variacions reals. 

 

Analitzant les variacions produïdes cada cinc minuts tant en els limnigrames calculats o 

virtuals, com amb els limnigrames reals es poden confeccionar, entre d’altres, les següents 

gràfiques: 

 

 

 
Gràfica 5.3.Variacions relatives dels calats a Ginestar. 

 

 
Gràfica 5.4. Variacions relatives dels calats a Tivenys. 
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Gràfica 5.5. Variacions relatives dels calats a Aldover. 

 

 

 

 
Gràfica 5.6. Variacions relatives dels calats a Jesús (Tortosa). 

 

 

Les dades enregistrades amb la sonda de pressió indiquen unes variacions mitjanes al voltant 

de +/- 0.073 decímetres cada cinc minuts i durant un règim de cabal constant i resultant una 

mitjana que envolta el valor nul, tal i com ho calcula el model hidràulic utilitzat. Les 

variacions amb l’arribada del primer cabal punta de l’hidrograma són de l’ordre de 0.073 a 

0.222 decímetres i d’entre 0.073 i 0.147 en el segon cabal punta, per tornar a una variació de 

mitjana nul·la un cop torna el cabal base. Els valors calculats pel model (veure annex 3) 

presenten variacions d’entre 0.075 i 0.127 en ambdós casos i en la resta de seccions 

estudiades en el tram. 

 

Gràficament es pot observar com les variacions reals i les calculades segueixen una aparent 

simetria tot i tenir uns increments calculats més petits dels observats en cada secció real. 
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La variació del calat cada cinc minuts presenta una certa simetria tant aigües amunt com 

aigües avall de Xerta, tot i que aquesta simetria es presenta desfasada en el temps, un fet lògic 

tractant-se d’un riu en règim lent i en condicions normals. 

 

La variació que es presenta a la població de Ginestar (gràfica 5.3), aigües amunt de Xerta, és 

més gran i es produeix abans que la mateixa en la població d’Aldover (gràfica 5.5) , aigües 

avall de Xerta. Llavors, com més aigües avall es localitzi la secció, la variació es presentaria 

més tard i més petita que una secció situada aigües amunt d’aquesta. 

 

De tots els valors de Manning estudiats, es busquen aquells pels quals la diferència sigui 

mínima en cadascuna de les seccions, i amb aquests poder analitzar la variació total del calat, 

la qual seria la més propera a la real, segons els limnigrames agafats en el propi riu. 

 

Amb el mètode dels mínims quadrats, i en cada valor del coeficient de Manning s’arriba a la 

conclusió que els valors que presentarien unes diferències més petites són els següents: 

 

 

Secció Manning (n) 

Móra d’Ebre 0.029 

Ginestar 0.031 

Benifallet 0.034 

Xerta 0.032 

        Tivenys 0.035 

       Aldover 0.035 

   Bítem 0.033 

   Jesús (Tortosa) 0.032 

 

Taula 5.3.Coeficients de Manning en cada secció. 

 

En aquesta taula es pot observar com els valors obtinguts amb el model i tenint en compte els 

aclariments anteriors, tenen un valor acceptable des del punt de vista del que representa 

aquest  
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coeficient de rugositat. Cal comentar que el valor de Manning representatiu de la secció de 

Móra d’Ebre és el que es presenta com a més distant de tots els demés, i pot ser degut a la 

singularitat que presenta aquesta secció degut a que s’estan comparant calats i variacions 

d’aquests entre dues seccions separades uns 5750 metres. 

Amb aquests coeficients es calculen, per a cada subtram, les variacions totals o 

sobreelevacions dels calats amb l’hidrograma trobat en el punt 5.4. Aquest procediment faria 

que amb el coeficient de Manning més real, exposat en la taula 5.3, les variacions del calat 

també ho haurien de ser.  

 

Analitzant, doncs, aquestes variacions totals amb els coeficients adients, es confeccionen, 

entre d’altres, les següents gràfiques: 
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Gràfica 5.7. Sobreelevacions del calat a la secció Ginestar. 
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Gràfica 5.8. Sobreelevacions del calat a la secció Benifallet. 
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Gràfica 5.9. Sobreelevacions del calat a la secció Xerta. 

 

Aquestes gràfiques representen els valors de variació total o sobreelevació del calat en 

cadascuna d’aquestes, tant amb la sonda de pressió com amb els calculats pel model amb un 

coeficient de Manning determinat. Es pot observar com sempre en la primera sobreelevació o 

el primer dia d’estudi, el valor calculat s’allunya considerablement del valor real del 

limnigrama, mentre que els altres dos valors punta s’aproximen raonablement als valors reals. 

Aquest fet podria ser degut a les mesures realitzades i en les condicions en què es fa. El 

model utilitzat calcula els calats en cada secció a partir de la corba de rebeig considerant un 

règim permanent. Les condicions de contorn són a Ascó i a Tortosa, separades entre elles uns 

65 quilòmetres, i per tant aquesta corba de rebeig tindrà aquesta longitud. Considerant el fet 

que el règim natural del riu és no permanent, que les condicions incials que es calculen són a 

partir d’una corba de rebeig calculada amb règim permanent i segons els valors calculats, es 

podria concloure que el model hidràulic utilitzat es reajusta numèricament en el temps 

d’estudi, i que aquest es d’aproximadament un dia. Aquest reajustament del sistema es faria 

efectiu un cop les condicions inicials i de contorn (aigües amunt i aigües avall) anessin 

convergint cap un valor proper, ja, als reals. Mentre no arribi la influència d’aquestes 

condicions de contorn als dos extrems del tram Ascó – Tortosa, el model no acaba convergint 

en un valor concret i per tant no real, segons s’ha pogut observar en els càlculs realitzats i les 

seves corresponents gràfiques.  

 

Es podria concloure, doncs, que dels tres dies d’estudi, el primer dia es podria descartar degut 

a aquests reajustaments del sistema, mentre que els altres dos els valors ja són més propers als 

reals. 

La resta de seccions presenten les mateixes analogies. 
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Com es podia observar amb els increments, la simetria i el desfasament en el temps també 

són característiques en aquesta anàlisi. Llavors, els calats punta apareixeran més desfasat en 

el temps com més aigües avall estigui situada la secció d’estudi. D’aquestes gràfiques es pot 

extreure que entre les seccions corresponents a Ginestar i Xerta, el desfasament en el temps 

de l’arribada del màxim calat existent és, aproximadament, de 3.2 hores. 

 

Juntament amb aquestes diferències existents s’ha de tenir en compte que la ubicació de cada 

secció estudiada no correspon a la mateixa secció on s’ha fet la campanya, i per tant els 

càlculs efectuats no tenen perquè tenir correspondència amb aquestes. El fet d’estudiar els 

calats en seccions aigües amunt i aigües avall depèn, també, de la topografia existent en 

aquella secció i per tant pot presentar uns calats diferents respecte la llera, tot i que la cota de  

la superfície lliure, en aquesta secció distant de la real, pot presentar variacions no massa 

importants i per tant amb un error assumible en el nostre cas. 

 

 

5.4.1- Valors dels coeficients de Manning en el tram d’estudi 

 

Un cop analitzats i calculats els coeficients de Manning en cada subtram es fa una 

interpretació dels resultats des d’aigües amunt fins aigües avall i així poder veure alguna 

possible tendència d’aquest coeficient de rugositat. 

Segons els valors calculats del coeficient de rugositat en cada secció estudiada, en relació a la 

distància que existeix entre cadascuna d’aquestes es pot observar la següent gràfica: 
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Gràfica 5.10. Relació dels coeficients de Manning en el tram. 
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El valor mitjà del coeficient de Manning en tot el tram és de 0.0326, i les variacions que 

aquest pateix no s’allunyen significativament d’aquest valor mitjà que es pot valorar com a    

n ≈ 0.033. 

 

La tendència general que es pot observar en l’anterior gràfica és que el coeficient de Manning 

augmenti aigües avall, tal com ho indica la línia de tendència lineal obtinguda amb els 

diferents valors de cada secció. Per tant es podria calibrar cada tram del riu segons el seu 

Manning corresponent  augmentant el seu valor com més aigües avall es concreti la 

modelització. 

 

Agafant com a punt de divisió del tram l’assut de Xerta, els valors mitjans del coeficient de 

Manning serien: 

 

  Aigües amunt de Xerta → n ≈ 0.032 

  Aigües avall  de Xerta → n ≈ 0.034 

 

Les variacions produïdes secció a secció poden ser degudes a singularitats en aquestes o en el 

tram aigües amunt – aigües avall. Efectes locals en cada secció (vegetació abundant o no, 

litologia atravessada,...) pot fer variar el coeficient de rugositat i per tant que aquest variï 

respecte l’anterior o posterior. Aquest cas podria ser el trobat en la població de Xerta, on el 

coeficient de rugositat és inferior als immediatament anteriors i posteriors, sense afectar, però, 

la tendència general en tot el tram. 

 

5.4.2- Evolució dels coeficients de Manning en el tram 

 

Analitzant els valors dels coeficients de Mannings exposats en l’anterior apartat (5.4.1) es pot 

observar com l’evolució general és que el coeficient de Manning augmenti aigües avall, tal 

com ho indica la línia de tendència lineal obtinguda amb els diferents valors de cada secció.  

 

Per tant es podria modelar hidràulicament cada tram del riu segons el seu Manning 

corresponent (veure figura 5.3 de l’annex 4) augmentant el seu valor com més aigües avall es 

concreti la modelització. Tot i les variacions locals de cada secció, es manté la tendència 

general d’un augment d’aquest coeficient cap a aigües avall. 
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Un augment del coeficient de Manning implicaria, en una primera anàlisi, un augment del 

calat degut a una disminució de la velocitat de l’aigua del tram. El tram analitzat correspon a 

la part baixa del riu Ebre i per tant es troba ja molt proper a la seva desembocadura. Aquest 

fet implica uns pendents molt petits que comporten una disminució de la velocitat de l’aigua i 

un augment del calat, fet que corroboraria un augment del coeficient de rugositat. Amb 

aquesta suposició els valors calculats serien una bona calibració del model hidràulic utilitzat. 

Tot i aquest fet, les disminucions locals del coeficient de rugositat no haurien de significar 

una alteració en el valor global d’aquest. 

 

 

5.5.- HIDROGRAMES REPRESENTATIUS DELS SUBTRAMS. 

 

Els limnigrames de referència, tant els reals com els virtuals, reflexen el comportament del 

riu en el tram d’estudi, i es poden observar les variacions que aquest pot arribar a tenir al llarg 

d’un període determinat. 

En aquest punt s’analitzarà el comportament real de les variacions de cabal que aquest tram 

presenta en el període analitzat, el qual avarca des del Setembre fins a l’Octubre de l’any 

1999. 

Basant-nos en les dades diàries dels cabals a les diferents estacions d’aforament existents en 

el tram Móra d’Ebre – Tortosa, es poden diferenciar les oscil·lacions aigües amunt i aigües 

avall de l’assut de Xerta. Aquestes variacions es fan en base a les observacions fetes en els 

cabals diaris facilitats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i que s’ajustin amb les 

variacions trobades amb els limnigrames reals. 

 

D’aquest estudi es pot observar com a l’estació d’aforament d’Ascó, i en el període del mes 

de Setembre, la variació mitjana diària del cabal del riu és d’uns 43 m3/s, mentre que a 

l’estació d’aforament de Tortosa aquesta variació al mes d’Octubre és d’aproximadament 52 

m3/s. 

La campanya de camp va tenir una duració d’uns tres dies aproximadament i per tant 

s’agafarà aquest temps base, amb unes puntes de cabals conseqüència de l’exposat 

anteriorment. Es produeixen tres variacions destacables de cabal, tal i com es pot observar en 

les següents gràfiques representatives de les variacions dels cabals aigües amunt i aigües avall 

de l’assut de Xerta: 
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Gràfica 5.1 . Hidrograma representatiu aigües amunt de Xerta.    
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Gràfica 5.2 . Hidrograma representatiu aigües avall de Xerta.    

 

Amb els limnigrames observats en el punt anterior (5.4.) i amb les variacions de cabal 

extretes de les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, es pot concloure que les 

variacions del calat calculades pel model hidràulic i el cabal circulant en el riu presenten una 

analogia evident. 

Aquest fet corroboraria que la modelació hidràulica feta s’aproxima suficientment al 

comportament real del riu en aquest tram d’estudi i pel període de temps analitzat. 
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5.6.- CONCLUSIONS 

 

- Els coeficients de Manning en cada subtram es troben a partir del càlcul de la corba de rebeig 

amb la condició inicial d’un cabal base de 150 m3/s i unes condicions de contorn basades en 

els limnigrames reals mesurats en determinades seccions del riu. 

- El tram Móra d’Ebre – Tortosa es divideix en dos subtrams, en cadascun dels quals les 

condicions de contorn vindran donades pels limnigrames de García i Xerta, en el primer 

subtram, i els de Tivenys i Jesús en el segon. 

- Els coeficients de Manning calculats amb el model hidràulic utilitzat i calibrats amb els 

observats en la campanya de camp efectuada en els mesos de Setembre i Octubre de l’any 

1999, varïen dins de l’interval [0.029, 0.035]. 

- Gràficament es pot observar una bona simetria entre els valors virtuals i els reals, com també 

es pot observar un desfasament en el temps d’aquests limnigrames, podent calcular el temps 

de desfasament entre una secció i una altra. 

- Localment i en determinades seccions els coeficients de rugositat poden variar, sense 

descartar valors no definits en aquest interval. 

- En tot el tram el coeficient mitjà és n ≈ 0.033, amb un valor de n ≈ 0.032 aigües amunt de 

Xerta i de n ≈ 0.034 aigües avall d’aquesta població. 

- El model hidràulic utilitzat pateix un reajustament del sistema de l’ordre d’un dia, degut a la 

hipòtesi inicial realitzada en règim permament i quan el riu es presenta en règim no 

permanent, i també a la longitud total entre les dues condicions de contorn. Aquest fet fa que 

els valors observats el primer dia es puguin descartar, mentre que els altres dos dies els valors 

calculats presentin una bona concordança amb els reals en cada cas. 

- L’evolució general del coeficient de Manning en el tram és a augmentar aigües avall seguint, 

de forma general, una tendència propera a la lineal, tot i que aquest fet no implica  

que aquesta ho sigui. Aquesta presumible linealitat faria que a l’alçada d’Amposta 

s’obtingués un n ≈ 0.035 i que a la desembocadura del riu el valor fos de n ≈ 0.037. Estudis 

realitzats en aquests trams [11] confirmen valors més alts del coeficient de Manning i per tant 

corroboren la no linealitat d’aquest coeficient aigües avall del tram.  

Caldria dir, però, que el comportament fluvial del riu Ebre a Tortosa i Amposta és molt 

diferent degut, sobretot, a les influències marines del darrer tram del riu i per tant els  

coeficients de Manning observables aigües avall de Tortosa serien funció d’altres variables no 

utilitzades en aquesta tesina. 
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- Les variacions del calat calculades pel model hidràulic i el cabal circulant en el riu presenten 

una analogia evident, per tant la modelació hidràulica feta s’aproxima suficientment al 

comportament real del riu en aquest tram d’estudi i pel període de temps analitzat.. 




