
Annex II 
 

Programari



ASMWIN 
 
ASMWIN (Aquifer Simulation Model for Windows) és un programa de modelització 
numèrica d’aqüífers en dos dimensions, que ha estat creat per l’ETH de Zurich 
(Eidgenössische Technische Hochschule) amb la finalitat de ser una eina formativa i 
educativa (Chiang et al. 1998). Es pot descarregar lliurement des de la pàgina web 
de l’escola http://www.pmwin.net/asmwin6.htm.  
 
El programa implementa el flux en medi porós i l’equació de transport. En la seua 
versió 5.0 per a Windows conté una interfase gràfica professional, simulació del flux 
en medi porós i del transport de contaminant per diferències finites, model de 
transport random walk i algunes altres eines pràctiques.  
 
El models que es poden crear poden tindre una dimensió de 150 x 150 cel.les i 1000 
períodes de temps (intervals de bombeig).  
 
L’equació del flux discretitzada es ressol amb el mètode dels gradients conjugats 
precondicionats (Preconditioned Conjugate Gradients) amb el mòdul ASMSIM1. Per 
a resolució de simulacions en règim transitori hi ha un mòdul anomenat ASMOPTI 
que usa l’algorisme de Marquardt-Levenberg.  
 
El traçat del recorregut de les partícules es fa mitjançant el mòdul ASMPATH, que 
utilitza el mètode l’integració d’Euler per calcular la traça i els temps. Permet tant un 
calcul endavant (forward) com endarrere (backward) de les partícules. Entre les 
opcions gràfiques d’aquest mòdul hi ha visualitzar les corbes de nivell, el descens i 
els vectors de velocitat.  
 
Per a l’equació del transport hi ha dos mòduls disponibles. El primer empra un 
esquema de diferències finites (mòdul ASMT2SIM) mentre que l’altre utilitza un 
mètode de random walk basat en la teoria de Ito-Fokker-Planck (mòdul ASMWALK).  
 
Entre les altres eines disponibles està l’extractor de resultats, que permet exportar 
els resultats de la simulació (nivell piezomètric, descens, velocitat de Darcy i 
concentracions)  a qualsevol temps a fitxers ASCII o SURFER. El water budget 
calculator calcula el balanç hídric entre les diferents zones. El field generator genera 
heterogeneïtats en la transmissivitat o en la permeabilitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WhAEM 
 
El programa WhAEM (Wellhead Analytic Element Model) ha estat desenvolupat per 
l’EPA (Environmental Protection Agence) dels EUA. Aquest ens nord-americà 
s’encarrega de la protecció dels recursos en aigua subterrània. De fet és dins dels 
programes nacionals de protecció de pous (Wellhead Protection Programs) que cal 
buscar el naixement d’aquest programa. Es tracta també d’un programa gratuït que 
es pot descarregar des de la següent pàgina web  
http://www.epa.gov/athens/software/whaem/index.html .  
 
 
Els objectius d’aquest programa són la delimitació de les zones de protecció i el 
càlcul dels temps de transferència dels contaminants en règim permanent. El seu 
objectiu no és pas resoldre l’equació de transport ni el càlcul del balanç hídric al 
sistema.  
 
WhAEM treballa amb elements analítics, que permeten anar més lluny de les 
solucions analítiques. Per exemple permet afegir condicions de contorn (aigües de 
superfície) i recàrrega. Per tant, i el que aporta de més respecte a les solucions 
analítiques (Bear i Jacob 1965), és que no cal especificar un flux uniforme en el 
medi. Les limitacions del programa apareixen amb la complexitat del medi, com les 
variacions de la base de l’aqüífer, elements 3D, sistemes multiaqüífer, règim 
transitori que no es poden prendre en compte. El que simplifica molt el programa és 
la reducció de dades a entrar-hi que fa el programa molt competitiu enfront a 
MODFLOW si el que es desitja és delimitar només les zones de protecció.  
 
El mètode dels elements analítics es basa en el principi de superposició de diferents 
funcions analítiques, on cadascuna d’aquestes funcions representa una figura 
hidrològica, com els punts sumideros, zones de recàrrega, contactes geològics, etc. 
En treballar en 2D es considera vàlida la hipòtesi de Dupuit, és a dir, que només es 
considera el flux horitzontal. Aquesta hipòtesi és vàlida per delimitar zones 
d’alimentació ja que l’espessor de l’aqüífer sol ser d’un ordre de magnitud inferior a 
la zona d’alimentació. L’implementació inclou pous, drenatges, flux uniforme i 
recàrrega en elements circulars. Els fenòmens de dispersió no els pren en compte.  
 
L’última versió del programa, la del 2000, permet la introducció d’un mapa base en 
format raster i la inclusió d’heterogeneïtats ens els paràmetres, com per exemple en 
la transmissivitat, cosa que no es podia fer en les primeres versions del programa.  
 



 
Imatge de la delimitació d’una porció d’aqüífer feta amb el programa Whaem en un contexte 
al·luvial (http://www.epa.gov/athens/software/whaem/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Càlcul de temps de semi-decreixement  
 
A continuació es presentarà un programa que permet calcular el temps de semi-
decreixement de les variacions piezomètriques. Ha estat creat per Jean Jacques 
Seguin del BRGM. El que fa és ajustar una corba exponencial de tres paràmetres a 
un cicle de descens del nivell piezomètric. L’equació ajustada és: 
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On Hajustat : valor ajustat, Hbase : nivell final, H0 : diferència entre el nivell inicial i el 
final i Tsemi : temps de semi-decreixement. Aquests tres darrers paràmetres són els 
que el programa va iterant fins obtenir un bon coeficient de correlació amb els valors 
observats. El temps de semi-decreixement correspon a la meitat del temps 
transcorregut entre el pic piezomètric i el punt més baix del nivell en tot el cicle.  
 
El valor que interessa més en la caracterització del aqüífer és el Tsemi, ja que dóna 
una idea del temps que duren els cicles de decreixement del nivell piezomètric en el 
sistema. Es tracta d’un bon primer criteri per a distingir entre medi continu i 
discontinu. Els cicles llargs, amb un Tsemi major que un mes, es correspondran amb 
medis continus, de cicles llargs i sense grans variacions sobtades del nivell.  
 
S’han de disposar de suficients dades de nivell piezomètric en un mateix punt, de fet 
és desitjable una dada diària. Mirant la crònica de nivells es busca un període llarg 
que parteix d’un pic i que abarca tota la fase de disminució del nivell que sigui 
representatiu. D’aquest període es prenen els valors de nivell i el temps que els 
correspon i es posen en un arxiu ****.pnr. El primer valor no correspondrà 
exactament al pic sinó que es començarà quan aquest ja ha disminuït una mica.  
 
En l’arxiu ****.pnr s’ha d’anar en compte amb respectar el format. A l’esquerra s’hi 
col·loquen els temps i a la dreta el nivell. El temps ha d’estar en dies i el nivell en 
metres.  
 
En un altre arxiu, anomenat ****.par, s’introdueixen els paràmetres de l’ajustament 
de la corba. Per als tres paràmetres a ajustar s’ha d’entrar un interval dins del qual 
poden estar. A més a més es defineixen tres toleràncies per als tres paràmetres així 
com el nombre màxim d’iteracions que farà el programa.  
 
El càlcul es llança mitjançant l’arxiu ajuste.exe, que demanarà al usuari l’arxiu de 
paràmetres i l’arxiu amb les dades. És molt important que ambdós arxius es troben 
en el mateix directori que l’executable, car del contrari no funcionaria.  
 
Els resultats eixiran en un arxiu de format ****.out on en una columna apareixerà el 
nivell real observat i en una altra el teòric segons la corba ajustada, així com el 
coeficient de correlació i els valors dels tres paràmetres ajustats.  
 
 



 
Ajustament d’una corba teòrica a un període de descens del nivell piezomètric, en un piezòmetre 
del Batonià a Cintheaux (Calvados). Extret del cas de Moult. El coeficient de correlació 
d’ajustament de la corba és de 0.93.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Càlcul analític de la zona d’alimentació  
 
Dins d’aquest projecte de delimitació de les zones d’alimentació i de la seua 
vulnerabilitat el BRGM s’ha encarregat de facilitar una eina, en fitxer Excel, que 
permet calcular la solució analítica de la zona d’alimentació en alguns casos prenent 
en compte la incertesa que sempre existeix en la determinació dels paràmetres.  
 
Els casos en que aquesta eina pot ser emprada són aquells en que hi ha un 
escolament subterrani que segueix una direcció sense grans diferències ni 
desviacions. Tampoc hi ha el drenatge de cap curs d’aigua ni el solapament amb els 
efectes d’altres pous.  
 
En la primera pantalla, anomenada données s’hi hauran d’introduir les dades 
d’entrada en les caselles de color groc. En els paràmetre hidrodinàmics es demana 
la transmissivitat, el gradient i el cabal d’explotació del pou. En el cas de la 
transmissivitat i del gradient s’introdueixen els límits (borne en francès) d’un interval 
de valors dins del qual l’usuari creu que estan els valors reals. Per al cabal es 
considerarà el cabal màxim diari.  
 
A continuació l’usuari decideix els angles, entre 0 i 180°, per als quals es calcularà la 
distància radial. Es recomana que es cobreixin més o menys tots els angles. 
Després es demana la direcció i sentit de l’escolament subterrani en referència al eix 
X, que varia entre – 180° i 180°. Un angle positiu indicarà que l’escolament es fa del 
Nord cap al Sud i viceversa.  
 
Com normalment es voldrà generar un fitxer que pugui ser transportat a un altre 
programa de SIG per situar-hi els punts que delimiten la zona, cal introduir les 
coordenades X i Y del pou. Finalment es demana un coeficient seguretat per prendre 
en compte d'alguna manera els efectes de la dispersió que no és res més que un 
escalar que multiplicarà les distàncies radials calculades, ampliant la delimitació de 
la zona. Els valors a aplicar a aquest coeficient i la seua correlació amb la dispersió 
no estan clars.  
 



 
Pantalla d'entrada de dades de l'aplicació Excel (données) que permet calcular la zona 
d'alimentació de manera analítica.  
 
Un cop introduïts tots els valors necessaris per al càlcul, el programa genera 5000 
valors de transmissivitats i gradients hidràulics aleatoris, entre els límits establerts, i 
calcula per a cadascuna d’aquestes combinacions una solució de la zona 
d’alimentació, resolent les equacions de Bear i Jacob (1965). Tots aquests càlculs 
estan a la fulla calcul. En la fulla restitució (restitution) es presenta el resultat en 
forma de percentatges. Aquests percentatges representen la possibilitat de que la 
zona d’alimentació es situi més enllà de la que s’ha calculat. Aleshores el 
percentatge més baix és el que donarà la millor aproximació. A més a més es 
presenten els resultats aplicant-hi el coeficient de la dispersió i sense fer-ho.  
 



 
Fulla de restitució (restitution) de resultats de la zona d'alimentació. En ella es donen les 
coordenades de diferents punts, amb o sense prendre en compte el factor de seguretat.  
 
Els resultats es poden visualitzar en un gràfic amb coordenades locals i regionals. 
Finalment l'última fulla es reserva per a exportar el resultat que més interessa en 
format que sigui llegible amb un programa de SIG com a arxiu de punts.  
 

 
Representació dels punts de la zona d'alimentació segons les diferents probabilitats calculades.  


