Estudi numèric i experimental d’una superfície natural proposada com a aforador morfodinàmic.

1. LA GESTIÓ DE L’AIGUA
L’aigua és un bé escàs, especialment en determinades regions del planeta. Com
qualsevol altre bé escàs l’aigua ha de ser gestionada, és a dir, cal conèixer la seva
disponibilitat no només en l’espai sinó també en el temps, per així poder-la repartir
eficientment en el territori. Evidentment una correcta gestió implica necessàriament
disposar d’unes eines adients per tal de conèixer amb precisió l’aigua de que es disposa:
realment es tracta de quantificar quina és l’oferta d’aigua disponible per saber si es pot
satisfer la demanda existent. Difícilment podrem valorar la quantitat d’aigua subterrània
existent però sí la que circula en superfície.
El fluxe d’aigua canalitzada és la conseqüència de combinar tots els factors
climatològics i geogràfics que operen en una conca fluvial. Es tracta de l’única fase del
cicle hidrològic en què l’aigua és confinada de manera natural en canals ben definits, i
en conseqüència podrien mesurar-se els volums d’aigua involucrats en aquest procés.
Qualsevol altra mesura relacionada amb el cicle hidrològic amb l’aigua fora d’aquests
canals naturals o artificials està afectada de grans incerteses i imprecisions.
Com s’ha comentat, una bona gestió dels recursos hídrics disponibles requereix
necessàriament disposar d’informació fiable sobre els fluxes d’aigua, i a la vegada la
fiabilitat d’aquesta informació depèn de forma molt directa de les mesures de camp. És
per això que les persones encarregades de prendre aquestes mesures tenen la
responsabilitat de garantir que s’està recopil.lant una informació prou acurada. Així
doncs, es pot concloure que l’èxit en el processament i tractament d’aquestes dades
depèn essencialment de la precisió amb què aquestes han estat preses.
Els diferents usos que es poden fer amb les dades de fluxes d’aigua existents
comprenen un ampli ventall de camps, relacionats tots ells amb els diferents àmbits de
la gestió de l’aigua. Les utilitats més importants són l’abastament de l’aigua per ús
domèstic, el control de la contaminació, les zones de regadiu, el control d’inundacions,
la generació d’energia i la utilització industrial. La importància relativa de cadascun
d’aquests aspectes esdevé diferent en funció de les necessitats i problemàtiques de cada
país. Per exemple, a la Xina i a l’Índia caldria donar un pes específic molt gran a la
distribució d’aigua en les zones de regadiu i al control de les inundacions, mentre que a
Catalunya seria precís donar prioritat a l’abastament d’aigua per consum domèstic. La
importància de cadascun d’aquests aspectes pot variar bé sobtadament, bé lentament.
Però el que resulta evident és que cap d’aquestes necessitats pot ser gestionada
correctament sense disposar de dades de fluxes d’aigua fidedignes.
Malgrat l’evidència de la importància de realitzar inversions per millorar la
qualitat i quantitat de les dades relacionades amb els fluxes d’aigua en sueperfície, els
estats generalment no aporten les quantitats considerades necessàries. El problema és
que la relació cost-benefici derivat d’aquesta inversió és molt difícil de mesurar perquè
els beneficis que se’n deriven són difícilment quantificables a curt termini. A més, les
campanyes de recopil.lació de dades, tal i com es veurà en el proper apartat, són cada
vegada més costoses perquè requereixen la implantació de tecnologies complexes,
perquè quantificar el cabal circulant per un riu amb precisió és una tasca realment
difícil. En el cas dels països desenvolupats, aquestes inversions es duen a terme sense
cap problema ja que els beneficis derivats, per exemple, per la prevenció d’una
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inundació o una millora en els sistemes de regadiu compensen sobradament els esforços
econòmics realitzats per obtenir les dades necessàries.

2. CONCEPTE I TIPUS D’AFORADORS EXISTENTS
En algun moment del seu recorregut les aigües conflueixen en canalitzacions
com poden ser els rius, i com la xarxa hidrogràfica del territori es coneix amb precisió
es tenen controlats els dominis d’aigua circulant en superfície. Coneixent els cabals que
circulen per cadascuna d’aquestes vies de circulació coneixeríem perfectament els
recursos hídrics disponibles. Malauradament l’estimació d’un cabal és una tasca força
complexa, especialment perquè cada riu presenta unes particularitats pròpies i resulta
extremadament complex conèixer les característiques del seu fluxe. Sempre es treballarà
amb aproximacions i realitzant un nombre considerable de simplificacions.
L’estructura, dispositiu o mecanisme destinat a estimar el cabal que circula per
un conducte en làmina lliure, bé sigui natural o artificial, s’anomena aforador. Existeix
una llarga experiència en la construcció i ús d’aforadors, i en l’actualitat es poden
classificar els aforadors existents segons principis de funcionament completament
diferents. Gràcies a la utilització de l’obra de Herschy [1] que tracta específicament
aquest tema s’han pogut complementar els coneixements propis al respecte. Tot seguit
en detallarem les característiques essencials dels més importants així com les seves
avantatges i els seus inconvenients.

• Mètode Velocitat-Àrea
Aquest mètode per avaluar el cabal circulant per un riu consisteix en sumar els
productes de velocitat promig, profunditat i amplada de les diferents franges verticals
imaginàries de la secció d’un riu. La idea d’aquest mètode consisteix en avaluar aquest
cabal per les situacions més diverses possibles, de tal forma que es pugui establir una
relació contínua en forma de corba relacionant el calat del riu en una secció concreta i el
cabal circulant. Una vegada es disposi d’aquesta relació calat-cabal, el cabal podrà ser
obtingut senzilla i directament a partir del valor que li correspongui en la corba
esmentada al calat mesurat.
Per tal de definir de forma exacta el fons del riu i la distribució de velocitats
caldria prendre infinites franges verticals d’amplada infinitessimal, però això és
materialment impossible. Generalment s’acostumen a prendre unes 20 o 30 franges
equiespaiades. Pel que fa a les velocitats, aquestes també haurien de ser mesurades
contínuament en tota la profunditat de la franja, la qual cosa tampoc és possible. La
velocitat mitja en la franja vertical s’estima segons diferents mètodes però sempre
mesurant les velocitats amb aparells d’alta precisió. Alguns dels mètodes més
importants són considerar la velocitat a una profunditat del 60 % del total (v0.6) com la
mitja, promitjar les velocitats a un 20 % (v0.2) i a un 80 % de profunditat (v0.8) o bé
altres mitges ponderades com ara la del mètode dels tres punts: v = 0.25(v0.2 + 2v0.6 +
v0.8).
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Fotografia 1.2.1. Aparell emprat en la determinació del calat.
Font: http://waterknowledge.colostate.edu

Fotografia 1.2.2. Determinació de la velocitat a diferents profunditats.
Font: http://waterknowledge.colostate.edu
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Aquest mètode té l’avantatge de permetre una deducció ràpida del cabal a partir
del calat. Malgrat tot presenta diversos problemes: en primer lloc la campanya de presa
de dades pot resultar molt llarga i costosa i a més caldrà que es registri un gran rang de
cabals per disposar de dades suficients per ajustar una corba. Si el riu és molt ample les
mesures es prendran amb una barca mòvil o bé amb una cabina penjant d’un cable per
sobre el riu de banda a banda. Un darrer problema d’aquest mètode és que no es pot
aplicar a rius on les condicions aigües avall influenciïn el fluxe, com per exemple en
fronts d’ona originats per marees en estuaris, ja que això no permetria establir una
relació biunívoca entre calat i cabal.

Fotografia 1.2.3. Presa de mesures per mitjà de barca mòvil.
Font: http://waterknowledge.colostate.edu
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Fotografia 1.2.4. Cabina penjant d’un cable emprada per la presa de mesures.
Font: http://waterknowledge.colostate.edu

• Flotadors
El principi de funcionament d’aquest mètode és essencialment el mateix que
l’anterior: es mesuren les velocitats del fluxe en diverses subseccions i s’estima el cabal
sumant els productes de velocitats per profunditat i per amplada.
A vegades no és possible emprar els aparells de mesures de velocitat esmentats
anteriorment perquè les velocitats són molt altes, molt baixes o per altres causes.
Aleshores el que es fa és deixar anar un flotador en diversos punts de la secció i se’n
dedueixen velocitats promig com a quocient entre la distància recorreguda i el temps
que es triga en fer el trajecte.

Fotografia 1.2.5. Flotadors emprats en la mesura de velocitats.
Font: http://www.floodsafety.com
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Aquest mètode és força més imprecís que l’anterior bàsicament per la incertesa
de les mesures, però almenys és una bona aproximació del cabal quan no és possible
emprar cap altre mètode. Per la seva simplicitat es tracta d’un mètode prou barat.

• Sobreeixidors i canaletes
Aquestes estructures construïdes en rius de petites dimensions (no s’acostumen a
utilitzar en rius d’amplada superior a 50 metres) són un sistema d’aforar molt habitual.
La seva utilització com a elements de mesura es fonamenta en el fet que la majoria
d’aquestes estructures han estat precalibrades en laboratoris i calibrades posteriorment
en rius, la qual cosa és una garantia per conèixer el seu comportament. Tenen
l’avantatge que el seu funcionament no es veu influenciat per la rugositat pròpia del riu
ni per la forma irregular de la llera.
La filosofia d’aquest mètode es fonamenta en que la relació calat-cabal ha estat
trobada experimentalment o basant-se en fonaments hidràulics. Malauradament per
nivells d’aigua excessius aigües avall l’estructura es pot anegar i aleshores no treballa
com a aforador correctament, és a dir, estimar el cabal circulant per l’estructura en
aquestes condicions és excessivament imprecís.
Els sobreeixidors són unes estructures consistents en unes sobreelevacions del
fons per forçar el fluxe d’aigua a passar-hi per sobre. D’aquesta manera es garanteix que
per certes condicions del fluxe aquest atravessi l’anomenada secció de control en règim
crític. El problema més gran que presenten els sobreeixidors és que resulta molt difícil
conèixer exactament on es forma el calat crític, i per això la seva determinació sovint és
inexacta: com que les línies de corrent comencen a corbar-se no es coneixen amb
exactitud les pressions, i per això l’equació del balanç d’energia no ens permet saber on
es forma el calat crític. A més per rius d’amplada considerable cabals relativament petits
poden donar lloc a làmines d’aigua petites que no en permeten una mesura correcta:
difícilment es detecten canvis de cabal a partir dels canvis en la làmina d’aigua.
A grans trets els sobreeixidors es poden classificar en sobreeixidors de llavi
gruixut i de llavi prim, en funció de la longitud de la sobreelevació. També es poden
classificar segons la seva forma, essent els dos tipus més habituals els rectangulars i els
triangulars.
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Fotografia 1.2.6. Sobreeixidor rectangular de llavi prim.
Font: http://www.eng.uts.edu.au

Fotografia 1.2.7. Sobreeixidor triangular en funcionament.
Font: http://www.eng.uts.edu.au

El desenvolupament teòric de la qüestió mostra que el cabal que passa a través
d’un sobreeixidor té sempre una expressió d’aquest tipus:
Q = C*b*hn

(1.2.1)

On Q és el cabal, b és l’amplada del riu o canal considerant que és rectangular, h
és el calat en la secció de control, n és un exponent de valor 3/2 per sobreixidors
rectangulars i 5/2 per sobreeixidors triangulars tal i com es veurà en el capítol 6, i C és
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un coeficient que agrupa diverses constants i que és calibrat al laboratori per cada tipus
de sobreeixidor.
Generalment aquest tipus d’aforador es construeix en diferents nivells: en la part
central de la llera es col.loca un sobreeixidor per aigües baixes i per mitjà de dos graons
sobtats lateralment se’n col.loquen dos simètrics a una cota superior per quan
s’assoleixen calats superiors. La idea de fitar el fluxe d’aigua per un determinat rang de
cabals és prou interessant però presenta una deficiència greu: quan comença a passar
aigua pels sobreeixidors superiors l’existència de calats molt reduïts suposa l’aparició
d’unes forces viscoses molt grans. De forma intuïtiva aquestes forces viscoses
provoquen que la primera capa d’aigua s’enganxi a les parets. Malauradament aquest
efecte no és prou conegut i per tant l’existència de graons sobtats provoca imprecisions
grans en l’avaluació del cabal.
Pel que fa a les canaletes, cal entendre que són estructures el principi de
funcionament de les quals és el mateix que el dels sobreeixidors de llavi gruixut: es
tracta de forçar la formació d’un règim crític bé sigui gràcies a una sobreelevació, a una
contracció del canal o a tots dos mecanismes. Per això les equacions d’aquests aforadors
són del mateix tipus que les anteriors. Però a diferència del que passava en els
sobreeixidors aquestes transformacions tenen lloc de forma gradual, de tal forma que
l’aforador en cap cas suposa ser una barrera pel transport de sediments. El tram de la
canaleta en el qual es produeix la restricció s’anomena gola, i aquesta es troba entre les
transicions d’entrada i de sortida de la canaleta.
En general les canaletes es classifiquen en rectangulars, trapezoidal o en forma
de U segons la forma de les seves seccions transversals. També existeixen altres
canaletes molt conegudes com les Venturi, Parshall o Saniiri amb unes característiques
geomètriques pròpies.

Fotografia 1.2.8. Utilització de canaleta en un petit fluxe d’aigua.
Font: http://www.eng.uts.edu.au
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Figura 1.2.1. Esquema d’una canaleta Parshall.
Font: http://www.eng.uts.edu.au

Precisament com aquestes canaletes tan singulars tenen unes característiques
invariables en el laboratori ja s’elaboren equacions del tipus
Q = K*hu

(1.2.2)

Aquesta equació permet obtenir el cabal de forma encara més directa i senzilla
aprofitant un treball exhaustiu de laboratori.
Per concloure aquest apartat corresponent a sobreeixidors i canaletes cal
esmentar les principals avantatges i inconvenients que suposa el seu ús. En primer lloc
cal dir que el cost de construcció és considerable, ja que es tracta d’unes estructures que
ocupen molt espai i que requereixen gran precisió en la construcció. Es pot considerar
que aquesta despesa és molt superior a la corresponent a la instal.lació d’una estació
velocitat-àrea, però la seva fàcil explotació compensa sobradament la despesa inicial, i
en canvi una estació velocitat-àrea requereix d’un procés de calibració molt llarg i
costós, especialment pel que fa a mà d’obra i desplegament de mitjans tècnics. La
principal avantatge d’aquestes estructures és que l’experiència en el seu ús permet
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obtenir uns resultats molt acurats amb molt poc esforç. Malgrat tot el rang de validesa
d’aquests resultats tan ben ajustats és reduït, ja que per cabals grans el fluxe en aquestes
estructures es pot veure afectat per les condicions de contorn aigües avall, amb la qual
cosa els resultats no són gens fiables.

• Mètode de dilució
Aquest mètode té un principi de funcionament completament diferent als de la
resta. Concretament consisteix en injectar una substància anomenada traçador (poden
ser de tipus químic, fluorescent i radioactiu) en un canal o riu i prendre mostres d’aigua
en un punt suficientment allunyat del punt d’abocament per tal de garantir que la
turbulència ha estat capaç de barrejar uniformement en la secció el traçador abocat. El
canvi en la concentració entre la dissolució injectada i l’aigua captada en l’estació de
mostreig permet l’estimació del cabal circulant a partir de les consideracions teòriques
aportades pel mètode de la injecció de concentració constant o bé pel mètode de la
injecció sobtada.
La mesura de cabal per mitjà de tècniques de dil.lució no és tan emprada com
altres mètodes per diversos motius: en primer lloc es requereix un personal altament
qualificat específicament en aquest tema. A més, tot i que els resultats generalment són
molt satisfactoris, podria donar-se el cas que part del traçador quedés retingut en el seu
trajecte sense poder controlar-se aquest efecte. També cal considerar les traves que
determinats països imposen a l’hora d’injectar traçadors en els seus rius.

Fotografia 1.2.9. Fluoròmetre utilitzat per detectar concentració de traçadors
fluorescents en el mètode de dilució.
Font: http://www.flowlineoptions.com
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Per altra banda, aquest mètode és clarament el més eficient a l’hora de mesurar
fluxes d’aigua petits en alta muntanya amb pendents molt forts on el fluxe està molt
condicionat per una gran turbulència. Tot i la seva idoneïtat per cabals petits també s’ha
constatat que es poden mesurar cabals de fins a 2000 m3/s. També es pot emprar
alternativament per calibrar altres sistemes d’aforadors que es volen implantar.

• Mètode ultrasònic
En determinades ocasions no és possible utilitzar cap dels mètodes anteriors per
aforar un riu. En rius prou grans (fins a 300 metres d’amplada) on no es pugui establir
una estació velocitat-àrea o on la construcció d’una estructura de mesura de cabals sigui
materialment impossible el mètode ultrasònic pot ser una alternativa a considerar.
Per tal d’estimar la velocitat del fluxe s’emeten pulsacions sonores d’una banda
del riu a l’altra i de forma oblíqua, tant cap a aigües amunt com cap a aigües avall. Les
ones sonores viatjant cap a aigües avall ho fan més ràpidament per l’aigua que les que
viatgen aigües amunt degut al sentit de la component del fluxe d’aigua paral.lela al
camp sonor originat. Determinar les velocitats d’aquestes ones sonores requereix molta
precisió, especialment perquè viatgen molt més ràpides que la pròpia aigua (unes 1000
vegades més). S’utilitzen emissors i receptors ultrasònics per calcular aquestes
velocitats i d’aquí se n’extreuen les velocitats del fluxe en determinats punts de forma
continuada: diverses vegades per segon i promitjades cada pocs minuts. Les
profunditats del riu es calculen alhora per altres mitjans com ara utilitzant un
enregistrador digital transportat per flotador i d’aquesta forma es pot estimar el cabal de
la mateixa forma que en el mètode velocitat-àrea: com a producte de velocitat mitja per
àrea transversal de la secció analitzada.
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Figura 1.2.2. Esquemes de possibles aforadors ultrasònics.
Font: http://www.flowlineoptions.com

Alguna de les avantatges que presenta aquest mètode són les següents: no
afecten les condicions de contorn aigües avall com ara marees o presència
d’embassaments, es mesuren cabals adversos i sense obstruir el riu, el cost de la seva
instal.lació és força independent de l’amplada del riu i és capaç de mesurar qualsevol
rang de velocitats. Però aquest mètode també presenta una sèrie de deficiències: la
incertesa en els resultats s’estima al voltant del 5 % malgrat tenir un sistema ben
dissenyat; la calibració del mètode és força complexa; en rius relativament petits, que
són els habituals a Catalunya, la instal.lació d’aquest mètode és massa cara i per últim
cal destacar que no és un mètode eficaç per mesurar cabals en rius amb vegetació i
transport de sediments considerable. Per visualitzar que aquest mètode és eficient en
grans rius només cal veure alguns exemples d’on s’ha implantat amb èxit: riu Niagara i
riu Columbia als Estats Units o al riu Rin a Holanda, entre d’altres.

• Mètode electromagnètic
El mètode electromagnètic requereix de sofisticats aparells electrònics de
detecció de senyal i de processament, per la qual cosa no va ser fins els anys 70 quan
aquest mètode va començar a ser considerat com un mètode important en el càlcul de
cabals. Una característica important del mètode, tal i com passava amb el mètode

12

Estudi numèric i experimental d’una superfície natural proposada com a aforador morfodinàmic.

ultrasònic, és la seva capacitat de mesurar cabals adversos, però el que realment cal
destacar és la possibilitat de mesurar fluxes en rius amb lleres amb vegetació i en rius
amb llits mòbils amb gran transport de sediments.
Els fonaments teòrics que expliquen el funcionament d’aquest mètode es basen
en l’anomenada llei de Faraday. Aquesta llei afirma que quan un conductor atravessa un
camp magnètic perpendicular al seu moviment es genera una força electromotriu (emf)
perfectament quantificable. En aquesta cas el conductor que es mou és l’aigua, el camp
electromagnètic es genera gràcies a una bobina que passa per sota del riu i que és
alimentada per una font elèctrica per tal de generar un camp magnètic vertical. Resulta
que el valor de la força electromotriu és directament proporcional a les velocitats del
fluxe d’aigua. La potència generada és proporcional a l’amplada del riu (m)
multiplicada pel camp magnètic (T) i multiplicada per la velocitat mitja del fluxe (m/s).
Per exemple, per un corrent de 500 A circulant per la bobina i registrant una emf de
valor 250 mV es registra una velocitat mitja de 1 m/s.
Malgrat les avantatges que s’han comentat anteriorment també cal enumerar les
diferents problemàtiques que presenta el mètode: en primer lloc caldrà disposar d’una
font d’energia elèctrica exclusivament per alimentar la bobina, sovint caldrà
impermeabilitzar el fons amb una membrana i això suposa que el mètode no sigui
aplicable per rius d’una amplada superior als 30 metres.

3. OBJECTIUS DE LA TESINA
L’objectiu principal d’aquesta tesina és analitzar les propietats del fluxe d’aigua
per sobre d’una superfície concreta i estudiar la seva possible aplicació com aforador als
rius catalans.
De forma casual l’equip d’investigació del GITS (Grup d’Investigació de
Transports de Sediments) encapçalat pel professor Allen Bateman va observar un
fenomen prou singular al riu Tordera, al Terme Municipal de Santa Maria de
Palautordera, realitzant uns treballs que res tenien a veure amb aquesta troballa.
En el marge esquerre del riu l’aigua passava per sobre d’una petita pedra
establint-se un fluxe d’aigua prou suggeridor. En primer lloc cal destacar la marcada
simetria que presentava el fluxe i la pròpia pedra fruit del llarguíssim procés d’erosió al
que havia estat sotmesa. A més aquest desgast havia provocat que la superfície de la
pedra fos prou suau com per permetre que les línies de corrent es corbessin de forma
gens brusca. Els components del GITS que van presenciar aquest fenomen van coincidir
en definir aquesta pedra com un aforador natural, és a dir, un element natural capaç de
forçar el fluxe a passar per sobre seu amb unes característiques concretes de tal forma
que se’n pugui deduir de forma indirecta el cabal. En les següents fotografies es pot
observar aquesta pedra en el moment precís en que va ser observada per primera vegada
i posteriorment en situació d’aigües baixes, totalment seca.
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Fotografia 1.3.1. Aforador natural actuant com a tal.

Fotografia 1.3.2. Aforador natural sense fluxe d’aigua.

Malgrat les reduïdes dimensions de la pedra en qüestió, aquesta troballa casual
va suggerir la possibilitat d’estudiar en detall aquesta superfície i determinar si els
resultats obtinguts podien ser emprats per concebre un aforador morfodinàmic: un
aforador capaç de mesurar de forma contínua i eficaç un rang ampli de cabals.
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En l’apartat 2 d’aquest primer capítol s’han comentat les mancances que
presenten els diferents tipus d’aforadors existents. Tenint en compte que l’estudi a
realitzar té com a àmbit d’actuació els rius catalans, cal entendre que a partir d’ara ens
centrarem en rius relativament petits i que transporten un cabal extremadament variable.
Com s’ha comentat en el citat apartat és una pràctica freqüent construir aforadors en
forma de graons per acollir el fluxe en diferents estacions de l’any, però això suposa
certes discontinuïtats en la determinació del cabal. Una de les principals avantatges de la
possible aplicació d’aquesta superfície com a aforador és la inexistència d’aquests
graons que donen lloc a imprecisions en la determinació dels cabals.
Un cop caracteritzada geomètricament la superfície de la pedra, caldrà estudiar
les propietats del fluxe per sobre seu de forma experimental per mitjà d’un model a
escala assajat al laboratori de Mecànica de Fluïds. Per mitjà d’estudis numèrics
unidimensionals i tridimensionals del problema es podran contrastar els resultats
obtinguts i de pas es podrà valorar la precisió dels programes numèrics utilitzats.
Els principals objectius de l’estudi d’aquesta superfície realitzat en aquesta
tesina són els següents:
1. Caracteritzar hidràulicament el fluxe per sobre de la superfície.
2. Avaluar el rang de cabals que es poden aforar amb garanties.
3. Determinar una corba d’aforament pròpia d’aquest aforador o un mètode
alternatiu d’estima del cabal.
4. Dissenyar una estructura de còmoda implantació en els rius a base de
peces prefabricades i ensamblades en el propi riu.
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