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1. Introducció 
 

En aquest Annex s’inclouen els models de regressió ajustats per les diferents 

variables. 

 

2. Metodologia 
 

S’han agrupat les mesures segons les diferents poblacions identificades a l’anàlisi 

anterior i s’obtindrà un model de regressió per cadascuna. Això permetrà millorar el 

model que ajustem ja que a l’introduir les poblacions es redueix l’error comés. 

Les regressions es realitzaran utilitzant el mètode dels mínims quadrats, que minimitza 

la suma dels quadrats dels errors realitzats a l’ajustar les dades amb una expressió.  

Algunes dels paràmetres que estudiarem guarden una relació monòmica amb el cabal. 

Aquestes relacions han sigut demostrades i estudiades per diferents autors. En aquest 

treball s’ajustaran també monomis per a aquests paràmetres, per tal de poder 

comparar els resultats amb la bibliografia existent. 

 

 Regressió del tipus 𝑋 = 𝑎 · 𝑄𝑏: 

Per ajustar aquest tipus de regressions es fa una transformació prenent 

logaritmes als dos costats i es pot ajustar un model lineal de la forma: 

log(𝑋) = 𝑎′ · log(𝑄) + 𝑏′ 

Es calculen els paràmetres a’ i b’ ajustant un model lineal i s’obtenen els 

coeficients desfent la transformació. 

𝑏′ = log(𝑎) 

𝑎′ = 𝑏 

S’ajustarà una regressió d’aquest tipus per l’amplada, el calat mitjà, la velocitat 

mitjana i la velocitat màxima. 

 

Per als diferents factors de forma, aquestes expressions no poden ajustar les dades 

obtingudes. Així, s’aproximarà per una constant el factor 
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄  i per una hipèrbola 

el factor 𝐵 𝑦𝑚𝑎𝑥⁄ . 



3. Models de regressió 

3.1. Amplada B 

 

Per a ajustar la regressió no es tindran en compte els cabals inferiors a 223 m3/s degut 

a que aquestes dades prenen un pes massa gran en el model. Tampoc es tindran en 

compte cabals molt elevats (majors de 1281 m3/s) perquè es detecta que els cabals 

elevats tendeixen a un valor constant de l’amplada. Representaria la màxima amplada 

que pot assolir el riu. S’utilitzen, per tant, els grups de cabals 1 a 5. 

S’ajustarà una regressió de la forma𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏  amb totes les dades per obtenir la 

regressió general i considerant diferents poblacions en funció de l’any en que s’han 

pres les mesures per observar com afecta els coeficients 

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió per les diferents 

poblacions identificades: 

𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

Regressió general 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 



A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

Grup 1: 1972-1982 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 

 



 

A continuació es poden observar els paràmetres del model ajustat:  

 

Grup 2: 1990-1992 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 



A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 

Regressió ajustada  

Els coeficients obtinguts són: 

𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

 TOTAL Anys 70-80 Anys 90 

a 32.7424 30.5333 32.28 

b 0.2105 0.2293 0.1519 

Taula 1. Coeficients de la regressió ajustada – Amplada 

 



 

Figura 1. Amplada vs cabal – regressió general ajustada 

 

 

Figura 2. Amplada vs cabal – regressió ajustada en funció de les series de dades 



 

3.2. Calat mitjà A/B 

 

S’han distingit dos comportaments del riu en funció de l’activitat hidràulica anual i, per 

tant, s’ajustaran dos regressions en funció d’aquesta. 

Es tenen en compte únicament els cabals superiors a 470 m3/s (grups de cabals 0 a 

3), ja que ens interessa explicar el calat per cabals elevats (per cabals menors el calat 

mitjà és inferior a 1 m). 

La regressió a ajustar serà lineal de la forma: 

𝐴
𝐵⁄ = 𝑐 · 𝑄𝑓 

Regressió general 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal. 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 



 

Grup 1: any actiu hidrològicament 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal. 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 



 

Grup 2: any poc actiu hidrològicament  

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 



 

Grup 3: pujada 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 

 

 



A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

Grup 4: baixada 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 

 



 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

Grup 5: estable 

Es comproven els supòsits per poder ajustar un model lineal: 

 



 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 

Regressió ajustada 

Els coeficients obtinguts són: 

𝐴
𝐵⁄ = 𝑐 · 𝑄𝑓 

 TOTAL any actiu any poc actiu pujada baixada estable 

c 0.0561 0.049828 0.080115 0.04238 0.05055 0.1630 

f 0.5912 0.59871 0.5619 0.6273 0.6108 0.4213 

Taula 2. Coeficients de la regressió ajustada – Calat mitjà 

 



 

Figura 3. Calat mitjà vs cabal – regressió general ajustada. 

 

 

Figura 4. Calat mitjà vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 



 

Figura 5. Calat mitjà vs Cabal – regressió ajustada en funció de les crescudes 

 

3.3. Velocitat mitjana vm 

 

A l’analitzar totes les dades s’observen dos tendències diferenciades. L’activitat 

hidràulica anual és el factor que explica aquesta bifurcació i, per tant, s’ajustaran dos 

regressions en funció d’aquesta. 

 

S’han tingut en compte únicament cabals superiors a 223 m3/s (grups de cabals 0 a 5) 

per ajustar les regressions, ja que disposem de moltíssimes dades més inferiors que 

poden distorsionar el resultat (volem que el model s’ajusti correctament per cabals 

mitjans i elevats).  

La regressió a ajustar serà lineal de la forma: 

𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

 

 

 

 



Regressió general 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 



Grup 1 – any actiu hidrològicament 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 



Grup 2 – Any poc actiu hidrològicament 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 



Regressió ajustada 

Els coeficients obtinguts són: 

𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

 TOTAL any actiu any poc actiu 

d 0.5457 0.4483 0.4119 

m 0.1981 0.2506 0.2249 

Taula 3. Coeficients de la regressió ajustada – Velocitat mitjana 

 

 

 

Figura 6. Velocitat mitjana vs cabal – regressió general ajustada 

 

 



 

Figura 7. Velocitat mitjana vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 

 

3.4. Velocitat màxima vmax 

 

S’observen dos tendències, al igual que en la velocitat mitjana. S’observa que és degut 

a l’activitat hidràulica anual. 

S’utilitzaran únicament les dades amb cabals superiors a 223 m3/s (grups de cabals 

de 0 a 5), per tal que la regressió s’ajusti bé per cabals mitjans i elevats i no es  

distorsioni per la gran quantitat de mesures en cabals baixos. 

La regressió a ajustar serà lineal de la forma: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒 · 𝑄𝑛 

 

 

Regressió general 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 



 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 

 

 



Grup 1: any actiu hidrològicament  

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 



Grup 2: any poc actiu 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 

 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 



Regressió ajustada 

Els coeficients obtinguts són: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒 · 𝑄𝑛 

 any actiu any poc actiu 

a 0.54236 0.44844 

b 0.25376 0.25175 

r2 0.71455 0.69294 

Taula 4. Coeficients de la regressió ajustada – Velocitat màxima 

 

 

Figura 8. Velocitat màxima vs cabal – regressió general ajustada 

 



 

Figura 9. Velocitat màxima vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 

 

3.5. Factor de forma ym/ymax 

 

S’identifica una certa interacció entre any i estació, observant-se quatre regions 

diferenciades. No obstant, ens interessa ajustar el comportament per cabals mitjans i 

elevats, per lo que es prenen únicament les dades de més de 223 m3/s per ajustar les 

regressions. Sols s’ha considerat com a factor l’activitat hidràulica anual, ja que la 

major part de mesures en estació seca corresponen a cabals menors que aquest 

llindar. 

La regressió a ajustar serà lineal de la forma: 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑘 

Aquesta constant serà igual al a mitjana de les dades 

 

 

 

 



Regressió ajustada 

Els coeficients obtinguts són: 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑘 

 

TOTAL 
Estació seca + 

any actiu 

Estació seca + 

any poc actiu 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

baixa 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

mitjana 

k 0.5442 0.4642 0.4178 0.4793 0.5893 

Taula 6. Coeficients de la regressió – ym/ymax 

 

 

Figura 10. ym/ymax vs cabal – regressió general ajustada 

 



 

Figura 11. ym/ymax vs cabal – regressió ajustada atenent l’efecte conjunt de l’estació i l’activitat 

hidràulica anual 

 

 

Figura 12. ym/ymax vs cabal – regressió ajustada en funció de la concentració de sedimens en suspensió 



 

3.6. Factor de forma B/ymax 

 

S’observa gran dispersió per a cabals baixos i mitjans i que tendeix a un valor per 

cabals elevats. Ninguna de les poblacions identificades explica la variabilitat per lo que 

s’ajustarà una única regressió amb totes les dades per intentar ajustar el 

comportament per cabals elevats. 

S’utilitzaran únicament les dades amb cabals majors de 821 m3/s (grups de cabals 0 a 

2), ja que amb cabals menors no sembla seguir ninguna tendència. 

La regressió a ajustar serà lineal de la forma: 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑎 ∗

1

𝑄
+ 𝑏 

 

Regressió general 

Es realitza la transformació Z=1/Q. 

Es comproven els supòsits per ajustar un model lineal: 

 



 

A continuació es mostren els paràmetres del model ajustat: 

 

 

Regressió ajustada 

Els coeficients obtinguts són: 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑖 ·

1

𝑄
+ j 

 TOTAL 

i 4441.49 

j 23.09 

Taula 7. Coeficients de la regressió ajustada – B/ymax 



 

Figura 13. B/ymax vs cabal – regressió general ajustada 


