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

1. TREBALLS DE CAMP
Com s’ha comentat en l’apartat anterior la pedra objecte d’aquest estudi va ser
localitzada de forma casual al marge esquerre del riu Tordera al Terme Municipal de
Santa Maria de Palautordera, a la comarca del Vallès Oriental. En la següent fotografia
es pot observar el punt exacte del riu en qüestió, fàcilment identificable per la presència
d’aquesta petita resclosa.

Fotografia 2.1.1. Emplaçament exacte de la pedra.

Una segona visita al mes de gener del 2003 va permetre observar aquesta pedra
sense fluxe d’aigua aprofitant el poc cabal que aleshores circulava pel riu. Aquest fet no
va fer possible observar de forma més detallada les característiques del fluxe però en
canvi en va facilitar el procés de caracterització geomètrica. Tot seguit es mostren
diverses fotografies de l’estat en que es va trobar la pedra.

16

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

Fotografies 2.1.2. Diferents perspectives de la pedra.
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Per tal de conèixer amb detall aquesta superfície i aprofitant l’absència d’aigua,
es va decidir construir un motlle de ciment a fi de poder-ne estudiar les característiques
al laboratori amb la precisió requerida. El motlle en qüestió es va construir sobre un
plàstic estès per permetre’n un fàcil desemmotllat i utilitzant ciment de presa ràpida. En
les següents fotografies es pot seguir el procés de construcció del motlle.
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Fotografies 2.1.3. Construcció del motlle de ciment.

En les fotografies es pot observar amb claretat el poc gruix del plàstic utilitzat, la
qual cosa va permetre que el ciment reproduís perfectament qualsevol irregularitat de la
superfície. També va ser de vital importància marcar diverses línies verticals per tal de
poder orientar correctament el motlle al laboratori.

2. TREBALLS DE LABORATORI
Un cop el motlle va endurir aquest va ser extret i transportat al laboratori de
Mecànica de Fluïds per tal de ser mesurat. Es va obtenir un element de ciment amb una
planta aproximadament rectangular les dimensions del qual eren uns 35 centímetres en
la direcció del fluxe d’aigua i uns 40 centímetres en la direcció transversal. Sobre el
mateix motlle es va dibuixar una malla quadricular cada centímetre en les dues
direccions, els nodes de la qual eren els punts a mesurar. Òbviament el motlle va haver
de ser col.locat cap per avall per ser mesurat i sobre una superfície totalment horitzontal,
garantint que les línies verticals marcades a camp fossin també verticals al laboratori.
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Fotografia 2.2.1. Motlle de ciment al laboratori de Mecànica de Fluïds perfectament
orientat i preparat per ser mesurat.

Per mesurar les cotes dels aproximadament 1400 nodes marcats es va decidir
utilitzar un limnímetre mòvil. Aquest sistema permet obtenir cotes amb una precisió de
fins a mig mil.límetre, un valor més que acceptable.
El primer que va caler fer va ser col.locar dos caballets de tal forma que el pla
originat per aquests fos totalment horitzontal. D’aquesta manera un regle col.locat sobre
aquests dos caballets sempre es troba en posició horitzontal, i per això col.locant el
limnímetre sobre un regle es mesuren cotes respecte un mateix pla horitzontal, just el
que es desitja. Amb el moviment del limnímetre longitudinalment sobre el regle
combinat amb el moviment transversal del regle sobre els caballets es pot accedir
fàcilment a qualsevol punt de la malla. Un cop montat aquest dispositiu es van mesurar
tots els punts de la malla de forma ordenada i es van preparar per tal de ser analitzats
numèricament. En la següent fotografia s’aprecia amb claretat l’esmentat dispositiu de
mesura.
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Fotografia 2.2.2. Mesura de les cotes del motlle al labotatori de Mecànica de Fluïds.

3. INTERPRETACIÓ DE LES MESURES REALITZADES
Un cop preses les mesures es van dibuixar diverses seccions tant transversalment
com longitudinalment (cada 5 centímetres) per tal de fer-ne les primeres consideracions.
En la següent figura s’observen les seccions transversals dibuixades. En color vermell i
en línia contínua es veuen les seccions d’aigües amunt i en color blau i en línia
discontínua les seccions d’aigües avall. En aquesta figura s’aprecia que la pedra és força
simètrica però potser menys del que es podria creure inicialment.
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Figura 2.3.1. Seccions transversals de la pedra equiespaiades 5 centímetres.

En la següent figura apareixen les corbes corresponents a les seccions
longitudinals mesurades. La més baixa, de color negre correspon a la secció continguda
en el teòric pla de simetria. En color vermell s’han dibuixat les seccions de la banda
dreta mirant des d’aigües amunt, i les blaves les de la banda esquerra. Si la pedra fos
perfectament simètrica cada parell de corbes hauria de quedar superposada però
s’aprecia clarament com no és així. És a dir, la pedra no és tan simètrica com
inicialment es podria pensar. A més d’aquesta manca de simetria també es pot constatar
que les línies vermelles són molt més suaus i regulars que les blaves. Aquest fet també
es pot observar en la fotografia 2.3.1, on amb una fletxa vermella s’indica la part de la
pedra més regular i amb una fletxa blava la part menys regular.
Amb aquestes consideracions es va prendre la següent decisió: es treballarà
únicament amb la meitat dreta de la pedra i un cop s’obtingui una superfície prou
ajustada per simetria es disposarà de tot el domini. D’aquesta forma no s’assumeix el
risc d’obtenir una superfície que no sigui representativa ni d’una meitat de la pedra ni de
l’altra.
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Figura 2.3.2. Seccions longitudinals de la pedra equiespaiades 5 centímetres.

Fotografia 2.3.1. Meitats regular (fletxa vermella) i irregular (fletxa blava) de la pedra.
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Amb l’ajuda del programa Matlab s’ha dibuixat la superfície a parametritzar.
Segons el que s’acaba d’exposar aquesta superfície no és exactament la superfície de la
pedra, sinó que és la meitat més regular a banda i banda del pla de simetria, de tal forma
que es tracta d’una superfície perfectament simètrica. A continuació es mostra aquesta
superfície des de diversos punts de vista:

Figura 2.3.3. Diferents perspectives de la superficie a parametritzar.
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4. PARAMETRITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
4.1. PLANTEJAMENT INICIAL
L’estudi de la superfície mesurada té com a objectiu obtenir una superfície
representativa de les mesures realitzades. A aquesta superfície caldrà exigir-li les
següents característiques:
•

Reproducció de les principals característiques geomètriques observades
en la pedra, sobretot pel que fa a les corbatures, per tal de poder
reproduir el fluxe d’aigua tan singular observat a camp.

•

Simetria respecte un pla vertical que contingui la direcció principal del
fluxe ja que es pretén concebre un nou sistema d’aforador, i aquest caldrà
que sigui simètric per major simplicitat.

•

La definició de la superfície es realitzarà per mitjà d’una única funció
diferenciable vàlida per tot el domini. D’aquesta forma podrà ser tractada
de forma més senzilla en els diferents programes d’ordinador i la
construcció del model a escala també serà més senzilla.

Així doncs, es tracta de trobar una superfície regular el més ajustada possible a
la de la figura 2.3.3. Per tal de dur a terme aquesta tasca l’estratègia emprada ha
consistit en estudiar de forma independent les seccions longitudinals (direcció y) i les
transversals (direcció x). L’objectiu és trobar funcions contínues i diferenciables del
tipus z = g(y) i z = h(x) respectivament el màxim d’ajustades possibles a les diferents
seccions transversals per després poder-les ensamblar per crear una funció d’aquest
tipus:

Figura 2.4.1. Parametrització de la superfície. Coordenades en centímetres.

4.2. ÀNALISI UNIDIMENSIONAL DE LES SECCIONS
Per les seccions longitudinals després de provar un gran nombre de
combinacions de funcions i aprofitant els coneixements matemàtics adquirits s’ha
arribat a la conclusió que les funcions que s’ajusten millor globalment a totes les
seccions longitudinals són del tipus següent:
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z = g(y) = -[A*(y+B) + C/(y+B)]

(2.4.1)

on A, B i C són constants respecte la direcció y.
Pel que fa a les seccions transversals l’estudi ha estat força més complex perquè
si bé és cert que en essència la forma de les seccions és la mateixa també és cert que a
mesura que ens apropem al punt més alt de la pedra les seccions es van tancant per
començar a obrir-se de nou en la zona corresponent a la caiguda d’aigua. Finalment les
funcions que millor reprodueixen les seccions transversals segons l’estudi realitzat són
d’aquest tipus:
z = h(x) = D*[|x|α / (|x|α + E)]

(2.4.2)

on |x| és el valor absolut de x. D, α i E són constants respecte la direcció x. Cal
remarcar que les funcions h(x) efectivament són simètriques.
El valor de E és positiu i condiciona enormement la forma de la funció: a mesura
que E va creixent la funció esdevé més oberta i adopta uns pendents petits, mentre que a
mesura que s’apropa a 0 la funció es va tancant, augmentant els pendents. Tenint en
compte que les seccions transversals aigües amunt són prou obertes i es van tancant
progressivament fins arribar al punt més alt de la pedra on tornen a eixamplar-se (veure
figures 2.3.1 i 2.3.3) es pot extreure un conclusió molt rellevant: prenent l’origen de
l’eix y en l’extrem d’aigües avall i el sentit creixent d’aquest eix cap a aigües amunt, E
pot ser considerada una funció de y (E = E(y)) que inicialment decreix fins a un mínim i
posteriorment creix. Com que aquests creixements i decreixements són suaus la millor
forma de representar aquesta evolució és una paràbola cóncava en amunt.
E = E(y) = F*y2 + G*y + H

;

F>0

(2.4.3)

Així doncs, en cada secció transversal el paràmetre E té un valor concret en
funció del valor de y representatiu de dita secció.
4.3. ANÀLISI BIDIMENSIONAL: PLANTEJAMENT GENERAL
Un cop coneguts els tipus de funcions que millor es poden ajustar a les seccions
transversals i longitudinals de la pedra cal analitzar com es poden col.locar
conjuntament en una funció bidimensional. La forma més senzilla que s’ha trobat per
fer-ho requereix enfocar la qüestió d’una forma particular.
La secció longitudinal continguda en el pla de simetria (x=0) és la que es troba a
menys cota de totes les seccions longitudinals. Òbviament el punt més baix de qualsevol
secció transversal (contingut en l’eix de simetria) ha de coincidir amb el punt de la
citada secció longitudinal pel mateix valor de y. Per tant, la primera part de l’equació
bidimensional z = f(x,y) haurà de ser l’equació de la secció longitudinal corresponent a
x = 0. Per tant els paràmetres A, B i C en la funció g(y) hauran d’ajustar-se per reproduir
la corba x=0. Seguidament a la funció g(y) se li sumarà la funció h. Realment aquesta
funció és bidimensional (h(x,y)) perquè a més de la coordenada x també hi apareix la y
en el paràmetre E. La funció bidimensional buscada té el següent aspecte:
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Figura 2.4.2. Estructura de la funció f(x,y).

on s’introdueix el paràmetre K que serveix per ajustar els valors respecte el pla
horitzontal de referència utilitzat en el laboratori.
Cal remarcar que des del punt de vista estrictament matemàtic la funció no és
completament diferenciable en tot el domini. Com s’ha comentat el domini de la funció
és rectangular amb els següents límits: y∈[0,35] i x∈[-20,20]. Per valors de B positius
(veurem com efectivament ho és) la direcció y no presenta cap problema. En canvi la
funció |x| no és diferenciable en 0. Malgrat tot el valor de la derivada parcial de f segons
la direcció x en x = 0 tendeix a 0, amb la qual cosa es pot considerar que a efectes
pràctics la funció f sí és diferenciable en tot el domini.
∂f(x,y)/∂x | (x=0) → 0

(2.4.4)

Per entendre l’estructura de la funció f(x,y) considerem un punt (x*, y*)
qualsevol. El valor de y* ens permet saber la cota del punt més baix de la secció
transversal corresponent (g(y*)) respecte un pla horitzontal de referència i el valor de E
corresponent a aquesta secció (E(y*)). Amb el valor de x*, juntament amb la E
calculada, coneixem la diferència de cota del punt (x*,y*) en qüestió respecte el punt
més baix d’aquesta secció transversal (0,y*). Sumant els dos valors obtenim la cota del
punt (x*,y*).

Figura 2.4.3. Visualització gràfica de les components de f(x,y).
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4.4. ANÀLISI BIDIMENSIONAL: DETERMINACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
Un cop coneguda la forma de la funció f(x,y) només resta determinar el valor
dels diferents paràmetres. Per fer-ho s’ha decidit minimitzar l’error quadràtic que es
comet en aproximar la superfície mesurada amb una funció bidimensional. És a dir,
caldrà buscar els valors de A,B,C,D,F,G,H,K i α que simultàniament fan que la suma de
valors absoluts de diferències de cota entre els nodes de la malla m(x,y) i els valors
f(x,y) corresponents siguin el mínim possible.
Error = ∑∑√(m(x,y) - f(x,y))2

(2.4.5)

Obtenir aquests paràmetres és una tasca molt complexa i només pot ser assolida
per mitjà de mètodes computacionals. Per això s’ha elaborat un programa en Matlab
anomenat model.m els llistats del qual han estat adjuntats als annexes. Aquest programa
el que fa és provar diferents valors dels diferents paràmetres a partir d’uns valors
inicials fins que la funció Error assoleix un mínim. Díficilment podem preveure res
sobre els mínims d’aquesta funció perquè es tracta d’una funció de ℜ9 en ℜ, és a dir,
donats el valors del 9 paràmetres de l’equació s’obté un valor d’error. De ben segur hi
haurà molts mínims relatius i per això donar uns valors inicials allunyats d’aquells que
donen lloc al mínim absolut poden fer que el programa s’aturi en un mínim relatiu, la
qual cosa no ens permetria ajustar la superfície amb la precisió desitjada.
Per evitar aquest possible problema s’han emprat com a valors inicials els valors
dels paràmetres estimats en l’estudi de les seccions longitudinals i transversals. Es tracta
dels paràmetres que ens han permès intuir el tipus de funció a cercar, i per això en
principi donaran lloc a uns resultats satisfactoris. En cas contrari caldria plantejar-se un
altre mode de resolució. Aquests paràmetres tenen els següents valors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A = 0.2
B=4
C = 50
D=6
F= 9
G = -351
H = 3716
α=3
K = -62.9

(2.4.6)

Utilitzant els centímetres com a unitat en totes les direccions, els resultats
proporcionats pel programa, emprant quatre xifres significatives, són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

A = 0.1691
B = 4.371
C = 52.61
D = 6.359
F = 8.572
G = -313.6
H = 4037
α = 3.282

(2.4.7)

28

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

A aquests valors dels paràmetres li corresponen un valor de Error = 317.2 cm, la
qual cosa suposa un error mig de 0.215 cm per cada node, tenint en compte que s’han
emprat exactament 1476 nodes de la malla confeccionada. S’ha verificat que almenys es
tracta d’un mínim relatiu ja que al voltant no es troben punts d’aquest espai 9dimensional amb un error inferior. Malauradament no es pot saber què és el que passa
en la resta del domini, però difícilment s’obtindran resultats millors per aquest tipus
específic de funció amb aquesta estructura concreta. Malgrat tot, sí podem jutjar els
resultats obtinguts: un error mig de 2 mil.límetres al caracteritzar geomètricament un
element tan irregular com una pedra natural sembla un error raonablement petit. En el
següent gràfic s’observa la distribució de la diferència de cotes node a node. En la part
de la caiguda determinats nodes acumulen un error considerable per la qual cosa l’error
mig considerant la resta de nodes serà inferior als 2 mil.límetres anteriorment
comentats. La seva simetria es deu a que prové de restar dos elements simètrics, la
superfície a parametritzar i la superfície parametritzada.

Figura 2.4.4. Error absolut en tot el domini.

Com es pot observar en els paràmetres obtinguts gràcies al programa model.m
s’ha suprimit la constant K. Es tracta d’un paràmetre que no afecta a la forma de la
funció i que només serveix per posar la funció f(x,y) a la cota de les mesures. Com que
les cotes han estat mesurades respecte un pla horitzontal qualsevol i arbitrari un cop es
coneix la funció f(x,y) el més raonable és prescindir del valor K, o el que és el mateix,
que el seu valor sigui 0.
Tot seguit s’adjunten els gràfics de la funció f(x,y) determinada juntament amb
la superfície mesurada des de diversos punts de vista. En totes les perspectives es pot
observar l’extraordinària semblança que presenten ambdues superfícies. Aquests
resultats que s’han considerat prou satisfactoris, juntament amb el fet que els esforços
per trobar una superfície encara més ben ajustada han resultat infructuosos, han permès
acceptar com a vàlida la superfície f(x,y). En endavant només emprarem aquesta
superfície per tal d’estudiar-la exhaustivament, és a dir, la geometria de la pedra ja no
serà utilitzada per res.
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Figura 2.4.5. Comparació gràfica de la superficie parametritzada amb la superficie a
parametritzar.
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