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5. RESULTATS EXPERIMENTALS
5.1. Introducció
En aquest capítol es presenten les dades obtingudes durant la campanya experimental, així
com el posterior tractament d’aquestes. En la primera part s’expliquen els paràmetres
mesurats i calculats en cadascun dels assaigs realitzats, justificant l’elecció dels punts de
mesura.
A continuació es realitza l’anàlisi dels resultats, primer a nivell qualitatiu i després relacionant
les diferents variables del flux que influeixen en la distribució de cabals. S’han obtingut
diferents relacions que permeten establir un patró de repartiment de cabals, i que per tant
seran útils per al càlcul de la distribució de cabals en encreuaments de carrers en condicions
de règim lent, sempre que es respectin les hipòtesis establertes.
5.2. Dades experimentals
5.2.1. Paràmetres mesurats
Cabals d’entrada

Els dos cabals d’entrada, Qex i Qey, es mesuraren indirectament mitjançant un limnímetre
(amb una precisió de 0.1 mm) que proporciona l’alçada de la làmina d’aigua sobre el vèrtex
dels vessadors triangulars (VT a l’esquema de la figura 4-5) situats als canals profunds, previs
a l’entrada del flux a la canonada perimetral. La transformació d’altura d’aigua a cabal es
realitza seguint el mètode de Kindsvater-Shen (Kulin and Compton, 1975, segons el U.S.
Bureau of Reclamation, 1997). L’equació emprada, aplicant un coeficient adequat de despesa
efectiva per a vessadors triangulars parcialment contrets és la següent:
Q = 1.366 ⋅ H 5 2

(5-1)

On Q és el cabal en m3/s i H és l’alçada d’aigua mesurada sobre el vèrtex del sobreeixidor, en
metres.
Cabals de sortida

Es mesuraren únicament els cabals de sortida en la direcció x, mitjançant un limnímetre que
proporciona l’alçada d’aigua sobre un vessador triangular situat a l’arqueta de sortida. Aquest
és de les mateixes característiques que els explicats a l’apartat anterior, per tant la fórmula
emprada per al càlcul del cabal fou la mateixa.
El cabal de sortida en la direcció y es calcula fàcilment aplicant continuïtat, restant del cabal
entrant total el cabal de sortida mesurat en la direcció perpendicular.
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Calats

Donat que per al present estudi són importants les condicions de contorn tant aigües avall
com aigües amunt, cal mesurar els calats als carrers d’entrada i als de sortida.
A diferència del que ocorre en el cas de flux en condicions de règim ràpid (segons Nanía
Escobar, 1999), on el flux passava de supercrític a subcrític abans de l’encreuament per mitjà
d’un ressalt hidràulic, en aquest cas el flux ja és lent des de l’entrada al canal. Així, n’hi ha
prou amb mesurar en una sola secció del carrer d’aproximació per definir-hi completament el
flux. Aquest punt de mesura va ser la secció just abans de l’entrada a l’encreuament.
D’altra banda, a priori es desconeixia el comportament del flux en els canals de sortida, i no
estava clar a quin punt del canal de sortida calia referenciar les condicions aigües avall. Per
aquest motiu es van mesurar els calats en tres seccions: just a la sortida de l’encreuament, just
a la meitat del canal i pocs centímetres abans de la caiguda per sobre de les barreres. Aquests
punts de mesura queden representats a la figura 5-1. En tots els casos, tant als carrers
d’entrada com als de sortida, es va suposar uniformitat de calats per a una mateixa secció, de
tal manera que només es mesuraren calats al punt central. La bondat d’aquesta hipòtesis es
discutirà més endavant.
Totes les mesures es van realitzar amb limnímetres d’una precisió de 0.1 mm.

Figura 5-1. Disposició dels punts de mesura dels calats en la campanya experimental.

També cal comentar que en alguns casos es van observar ondulacions en la làmina d’aigua,
tant en els canals d’entrada com en els de sortida, que impedien o dificultaven la mesura dels
calats en aquests punts. Els casos en què les ondulacions eren inferiors a 0.5 centímetres es
van prendre dades del calat intentant extreure un valor mig el més ajustat possible; aquests
casos estan marcats amb un asterisc a les taules de dades incloses a l’annex. En aquells casos
en què l’ondulació era superior als 5 mm, no es va prendre la mesura al considerar que l’error
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seria excessiu. Aquest tema s’analitza més profundament a l’apartat 5.3, on es parla del
comportament del flux durant la realització dels assaigs al model.
Totes les dades mesurades durant la campanya experimental s’adjunten a l’Annex de resultats
experimentals (Annex 1).
5.2.2. Paràmetres calculats
Un cop disposem de les dades mesurades, caldrà calcular altres paràmetres necessaris per
caracteritzar el flux tant als carrers d’aproximació com als de sortida, que després serviran per
realitzar l’estudi.
Cabal de sortida en la direcció y

Ja s’ha comentat anteriorment que aquest cabal es calcula per continuïtat un cop coneguts els
cabals d’entrada i el de sortida en direcció x:
Qsy = Qex + Qey − Qsx

(5-2)

Característiques del flux als carrers d’entrada

Assumint com a vàlides les hipòtesis de calat uniforme a la secció transversal, distribució
uniforme de velocitats i flux unidimensional fins a la secció d’entrada a l’encreuament,
podem calcular els següents paràmetres:
-

Velocitat mitja a la secció:
v=

-

v

(5-4)

g⋅y

Energia total:
HT = z + y +

-

(5-3)

Número de Froude:
F=

-

Q
b⋅ y

Potència del flux:

v2
2⋅ g

W = γ ⋅ Q ⋅ HT

(5-5)
(5-6)

On γ és el pes específic de l’aigua.
Es va comprovar durant la campanya experimental que les hipòtesis esmentades
anteriorment es compleixen prou bé en els carrers d’entrada al flux, i, concretament, en la
secció de mesura. Lògicament, en aquells casos en què no es van prendre dades de calat per
excessiva ondulació del flux, no s’han realitzat els càlculs corresponents.
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Característiques del flux als carrers de sortida

Procedint idènticament que en l’apartat anterior, i assumint les mateixes hipòtesis, podem
calcular velocitat, número de Froude, energia total i potència del flux a cadascun dels tres
punts de mesura dels canals de sortida, emprant les fórmules 5-3, 5-4, 5-5 i 5-6
respectivament.
En aquest cas, i com es descriu més detalladament a l’apartat 5.3, es va observar que les
hipòtesis de calat uniforme, distribució uniforme de velocitats i flux unidimensional no eren
en absolut vàlides en la majoria dels casos, especialment en les dues primeres seccions de
mesura. Així, no podrem parlar més que de valors generalitzats, però no uniformes. Caldrà
tenir en compte aquesta limitació durant l’anàlisi dels resultats.
5.2.3. Rang dels paràmetres estudiats
Un cop calculats tots els paràmetres que intervindran en el nostre estudi podem determinar
els rangs d’aquestes variables, que resulten ser:
-

Cabals als carrers d’entrada: de 5.57 a 75.05 l/s.
Cabals als carrers de sortida: de 5.30 a 91.99 l/s.
Cabals totals: de 24.47 a 149.26 l/s.
Calats als carrers d’entrada: de 4.04 a 16.13 cm.
Calats als carrers de sortida: de 4.29 a 15.70 cm.
Velocitat del flux als carrers d’entrada: de 0.037 a 0.598 m/s.
Velocitat del flux als carrers de sortida: de 0.036 a 0.532 m/s.
Número de Froude al carrers d’entrada: de 0.034 a 0.788.
Número de Froude als carrers de sortida: de 0.034 a 0.566.

S’observa que, efectivament, el número de Froude a tots els punts de mesura ha estat sempre
inferior a la unitat. Per tant, tots els assaigs són vàlids per al nostre estudi, donat que tots
quatre carrers funcionen sempre en condicions de règim lent.
5.3. Descripció del flux
En tots els assaigs s’ha observat el funcionament en règim subcrític tant als carrers d’entrada
com als de sortida. Ara bé, cal comentar alguns fenòmens que s’han observat durant la
campanya experimental i que caldrà tenir en compte a l’hora d’analitzar-ne els resultats.
Als carrers d’aproximació s’ha observat un flux prou uniforme, tant pel que fa a velocitats
com a calats. En alguns casos, sobretot en aquells on els cabals són elevats, s’han generat
ondulacions de la làmina d’aigua (figures 5-2 i 5-3). Aquestes han produït oscil·lacions del
calat en la secció d’entrada a l’encreuament de fins a un centímetre. Dites ondulacions
començaven a l’entrada del carrer i s’estenien fins a l’encreuament, transmetent-se en la
majoria de casos als carrers de sortida, sobretot en la seva part inicial.
Estudiant els casos en què s’ha presentat aquest fenomen, s’aprecia que es dóna sobretot
quan existeix una diferència de cabals sensible entre els dos carrers, produint-se l’ondulació al
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carrer pel qual circula un cabal superior. Un altre factor que sembla influir en l’aparició
d’aquestes ondulacions és el calat. Per a un menor calat, i mantenint constant els cabals, el
fenomen es produeix amb més intensitat. Així, per a cada combinació de cabals d’entrada,
s’han apreciat sempre majors ondulacions quan els sobreeixidors als canals de sortida han
estat més baixos, la qual cosa suposa calats menors a tot el sistema.

Figura 5-2. Ondulacions al carrer d’entrada en direcció y per a l’assaig 22 amb sobreeixidors 2-2.

Figura 5-3. Ondulacions al carrer d’entrada en direcció x per a l’assaig 28 amb sobreeixidors 8-4.
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Una hipòtesis plausible és que aquestes ondulacions són degudes a una alta velocitat del flux
en el moment del xoc entre les dues masses d’aigua que arriben al nus en dues direccions
perpendiculars. Això explicaria la dependència del fenomen amb la combinació de cabals
d’entrada. Per a aquelles combinacions que presenten un fort desequilibri (per exemple 505.55 l/s), el cabal total que ha de desallotjar el sistema no serà molt elevat, de tal manera que
el nivell de la làmina d’aigua al nus serà inferior al que hi hauria en el cas de que els dos
carrers d’entrada aportessin un cabal igual al màxim del primer cas (50-50 l/s). Assumint que
el calat a la secció abans de l’encreuament en els dos carrers d’entrada és molt semblant, en el
cas amb desequilibri tindrem al carrer x el mateix cabal però un menor calat, i per tant una
major velocitat. D’altra banda, per a una mateixa combinació de cabals, un menor calat
suposa una major velocitat i per tant més ondulacions.
A l’encreuament s’observà que els calats són prou uniformes a tota la superfície, sobretot per
a números de Froude baixos als canals de sortida. En els casos en què aquest valor és alt,
s’aprecia una sobreelevació de la cantonada que parteix el flux (cantonada D a la figura 5-7).
En aquells casos que es presenten ondulacions als carrers d’entrada aquestes són transmeses
al nus, i posteriorment als canals de sortida.

Figura 5-4. Vista global del nus, on s’observen les zones de partició i s’intueix la línia de divisió del flux,
per a l’assaig 28 amb sobreeixidors 2-2.

Existeix a l’encreuament una línia divisòria del flux que surt de la cantonada que uneix els
dos carrers d’entrada (A a la figura 5-7) i s’introdueix a algun dels carrers de sortida, depenent
del repartiment de cabals. En general no sembla existir una mescla intensa entre les dues
corrents d’aigua, almenys superficialment. Fóra interessant l’estudi de l’angle que adopta
aquesta línia en cada cas, però serien necessaris més mitjans, donat que no s’aprecia a simple
vista.

Resultats experimentals

37

Als carrers de sortida el flux desenvolupat dista molt de ser uniforme. S’ha observat una zona
de separació i recirculació del flux a cada canal, que comença a la cantonada de cadascun
amb el carrer d’entrada corresponent (B i C a la figura 5-7), i que s’allarga fins gairebé al final
del canal. Degut al funcionament en règim lent dels carrers, aquesta zona no és identificable a
simple vista donat que no presenta una variació sensible del calat, quedant l’anàlisi més
exhaustiva d’aquest fenomen per a pròxims estudis. A grans trets, però, es pot parlar d’una
zona de recirculació d’entre 1/4 i 2/3 de l’ample del canal, depenent dels casos. Aquest valor
creix quan disminueix el cabal que circula pel carrer i quan la major part del cabal entrant ho
fa pel canal d’entrada perpendicular. En quant a longitud, la zona de recirculació arriba
pràcticament fins a la sortida del canal. La influència del sobreeixidor al final d’aquest actua
com a uniformitzador del flux i fa que aquest reflux no s’allargui més. En altres estudis
similars (Weber, Schumate i Mawer, apartat 2.2.2) s’ha observat que la zona de recirculació
arriba fins a uns 6 cops l’ample del carrer, que en aquest cas equivaldria a 9 metres. Així, per
poder estudiar amb més precisió el funcionament del sistema hagués calgut un dispositiu
amb una longitud dels carrers de sortida superior.

Figura 5-5. Encreuament i canal de sortida en direcció y per a l’assaig 13, 4-2. S’hi aprecia a l’esquerra la zona
de separació i recirculació al canal de sortida, i les ondulacions al nus.

La secció just després de l’encreuament és la que presenta un calat menys uniforme, donat
que aquest és major a la zona pròxima a la cantonada que actua de partidor que a l’altre
cantó. D’altra banda, a la secció situada a meitat del canal de sortida els calats són més
homogenis, però la zona de separació ocupa una gran part de l’ample del canal, de tal manera
que la distribució de velocitats és altament heterogènia.
Igual que en els carrers d’aproximació, també s’han observat ondulacions de la làmina d’aigua
als de sortida. En general, aquestes són majors quan més gran és el cabal que circula pel
carrer i menor el calat, i són més importants aigües amunt que aigües avall. Així, afecten
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sobretot a la secció immediatament després de l’encreuament, però no són mai excessives a
la secció final.

Figura 5-6. Encreuament i canal de sortida en direcció x per a l’assaig 21, 2-2. S’hi aprecia a l’esquerra la
zona de separació i recirculació al canal de sortida, i les ondulacions al nus.

Al següent esquema es mostren els fenòmens més importants observats al model durant la
campanya experimental:

A

B

C

D

Figura 5-7. Esquema de l’encreuament amb les zones de separació i recirculació
i la línia divisòria del flux.
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5.4. Anàlisi dels resultats
Analitzant a primera vista els resultats obtinguts en quant als paràmetres esmentats, podem
observar algunes tendències que serveixen per entendre quins factors són els que intervenen
decisivament en la distribució de cabals.
Primerament cal remarcar la gran influència que tenen les condicions de contorn en forma de
barreres al final dels carrers de sortida en la distribució de cabals. Així, per a uns mateixos
cabals d’entrada, un sobreeixidor de més alçada en un dels dos carrers de sortida suposarà un
menor cabal en aquesta direcció. Igualment, a mesura que augmenta la diferència entre
sobreeixidors, major és la diferència entre els cabals sortints. Aquest comportament ja dóna a
entendre que, efectivament, les condicions de contorn aigües avall influeixen decisivament en
la distribució de cabals en règim subcrític.
En menor mesura, també s’observa influència de la relació de cabals d’entrada en la
distribució de cabals de sortida. Així, per a un mateix cabal total i idèntiques condicions de
contorn aigües avall, la direcció per a la qual entra més cabal també serà la que presenti un
major cabal de sortida. Aquestes tendències observades confirmen que, en règim lent, i com
s’havia explicat a l’apartat 3.4 durant el plantejament de l’estudi, la distribució de cabals
depèn tant de les condicions de contorn aigües amunt com aigües avall. En general doncs,
buscarem ajustar una funció del tipus de la equació 5-7, on la variable incògnita serà la relació
de cabals de sortida, i la resta seran dades del problema.
⎛ Q y y sy ⎞
Qsx
⎟
= f ⎜ ex , sx ,
⎜Q
⎟
Qsy
b
b
ey
⎝
⎠

(5-7)

Aquesta és la formulació més genèrica, on les condicions de contorn aigües amunt estan
representades per la relació de cabals d’entrada i les d’aigües avall pels calats relatius.
Lògicament, és possible que aquestes variables no siguin les més idònies per tractar el
problema i se n’hagin d’emprar d’altres. En els següents apartats s’estudiaran les relacions
entre la variable dependent i les independents, primer individualment per saber quines i en
quin grau influeixen en el comportament, i després col·lectivament per trobar la que millor
defineixi el patró de distribució de cabals.
5.4.1. Relació entre els cabals d’entrada i els cabals de sortida
Per tal de treballar en un rang acotat, en comptes de parlar de relacions de cabals d’entrada,
es parlarà de porció de cabal d’entrada (o de sortida) en la direcció x. Aquesta nova variable
es defineix com el quocient entre el cabal que circula en la direcció x i la suma del que circula
en ambdues direccions (cabal total entrant o sortint al sistema).
A la figura 5-8 s’observa que no existeix en general una relació significativa entre la porció de
cabals d’entrada i la porció de cabal de sortida en direcció x. No obstant, si s’empren només
aquelles dades que corresponen a unes mateixes condicions de contorn aigües avall (per
exemple, altura dels sobreeixidors de 2 cm als dos carrers de sortida) obtenim la figura 5-9,
on si que existeix una relació acceptable entre les dues variables. Una primera tendència que
s’aprecia a la nova representació és que la porció de cabal de sortida en direcció x creix a
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mesura que augmenta la porció de cabal d’entrada en la mateixa direcció. Això es correspon
amb el que s’ha afirmat a l’hora de valorar qualitativament els assaigs.
1,0
0,9
0,8

Q sx/Q T

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Q ex /Q T
Figura 5-8. Relació entre porció de cabals d’entrada i sortida en direcció x.

També es veu que per a porcions d’entrada inferiors a 0.5, les porcions de sortida són
superiors a les d’entrada, i a la inversa per a porcions d’entrada superiors a 0.5. És a dir, la
distribució de cabals a la sortida és molt més homogènia que a l’entrada, o dit d’una altra
manera, l’encreuament actua com a uniformitzador dels cabals en les dues direccions.
1,0
0,9
0,8

Qsx /QT

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

R2 = 0,8459

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Q ex /QT
Figura 5-9. Relació entre porcions de cabal d’entrada i sortida en direcció x per a una
combinació de sobreeixidors 2 cm.-2 cm.

Es pot concloure doncs que, efectivament, les condicions de contorn aigües amunt
expressades com a porció de cabal d’entrada en direcció x influeixen en la distribució de
cabals, però que no ho fan d’una manera definitiva, ja que les condicions de contorn aigües

41

Resultats experimentals

avall (materialitzades per la variació de l’altura del sobreeixidor) tenen una influència major.
A més, aquesta relació entre les dues variables és més dolenta a mesura que augmenta l’altura
dels sobreeixidors, la qual cosa indica que a mesura que hi ha més calat, o menys velocitat del
flux, i per tant el número de Froude decreix, menys importància tenen les condicions de
contorn aigües amunt en el repartiment de cabals.
5.4.2. Relació entre les potències dels fluxos d’entrada i els cabals de sortida
A l’estudi sobre la distribució de cabals en condicions de règim supercrític realitzat per Nanía
Escobar (1999), es va concloure que la millor manera de determinar els cabals de sortida era
a partir de les potències dels fluxos d’entrada. Per tant, és lògic intentar comprovar si aquest
factor és també determinant en el cas de règim lent.
La potència del flux que ingressa a l’encreuament per un dels carrers és:
⎛
v2 ⎞
⎟⎟
⎜
W = γ ⋅ Q ⋅ HT = γ ⋅ Q ⋅ ⎜ z + y +
2
g
⎠
⎝

(5-8)

On z és la cota respecte un pla de referència, i γ el pes específic del fluid. Considerant
l’equació de continuïtat i la del número de Froude (equació 5-4), i prenent com a referència el
pla en el qual es situa la superfície del dispositiu experimental, es pot deduir:
53

Q
γ
⎛ F ⎞
Wex = γ ⋅ Qex ⋅ y ex ⋅ ⎜1 + ex ⎟ = 2 3 1 3 ⋅ ex 2 3
2 ⎠ b g
Fex
⎝

⎛ Fex 2
⋅ ⎜⎜1 +
2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(5-9)

On el subíndex ex identifica la secció immediatament abans de l’encreuament al carrer en la
direcció x. Si volem treballar amb la porció de potència d’entrada en direcció x, entesa com la
potència d’entrada en aquesta direcció dividida entre la suma de les dues potències d’entrada,
caldrà emprar l’expressió:

Wx
=
WT ⎛ F 2
⎜1 + ex
⎜
2
⎝

⎛ Fex 2
⎜1 +
⎜
2
⎝
⎞ ⎛ Qex
⎟+⎜
⎟ ⎜Q
⎠ ⎝ ey

⎞
⎟
⎟
⎠
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⎞
⎟
⎟
⎠

⎛ Fex
⎜
⎜F
⎝ ey

⎞
⎟
⎟
⎠

23

⎛ Fey 2
⎜1 +
⎜
2
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(5-10)

Aquesta nova variable també es refereix a les condicions aigües amunt, però és més completa
que la relativa als cabals d’entrada ja que contempla el número de Froude, i, per tant, les
condicions hidràuliques del flux.
Primerament, s’observa a la figura 5-10 que, com en el cas anterior, no existeix cap relació
entre les dues variables representades. De fet, la gràfica obtinguda és molt similar a la de
l’apartat anterior. Aquest resultat és raonable: al tractar-se de règim subcrític i ser les
velocitats baixes, no es produeixen grans diferències de nivell al nus, de tal forma que el calat
ha de ser similar a l’última secció dels dos carrers d’entrada. D’altra banda, al ser les velocitats
molt baixes, en el càlcul de l’energia total el terme de calat és molt superior al de velocitat, i
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per tant a efectes pràctics l’energia total és molt semblant al calat. En aquestes condicions, el
factor determinant en el càlcul de la potència és el cabal i no el calat, de tal manera que:
γQex y ex
Wx
Qex y e
Q
=
≈
= ex
WT γ Qex y ex + Qey y ey
Qex + Qey y e QT

(

) (

(5-11)

)

En règim lent, a diferència del que succeïa en règim ràpid, la variable porció de potència
d’entrada no és més explicativa de les condicions de contorn aigües amunt des del punt de
vista de determinar la distribució de cabals. Com que per tractar amb aquesta variable és
necessari conèixer els calats, a més del cabals, aigües amunt de l’encreuament, emprarem
preferentment la porció de cabal d’entrada en la direcció x per explicar les condicions de
contorn aigües amunt.
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Figura 5-10. Relació entre la porció de potència del flux d’entrada i la
porció de cabal de sortida en direcció x.

Una tercera variable a estudiar pel que fa a les condicions del flux aigües amunt seria la
relació de números de Froude. No obstant, i sabent que aquest depèn del calat (elevat a 3/2)
i del cabal, podem realitzar un raonament paral·lel a l’anterior per descartar aquesta variable
com a explicativa.
5.4.3. Relació entre els calats aigües avall i els cabals de sortida
Un cop analitzada la influència de les condicions aigües amunt, caldrà estudiar com afecten
les condicions aigües avall i de quina manera es poden considerar.
La manera més senzilla de considerar les condicions de contorn aigües avall és utilitzant els
calats, tal com s’ha indicat en el plantejament de l’apartat 3.4 i en l’equació 5-7. Es disposa de
dades de calat a tres punts: a la secció immediatament després de l’encreuament, a la meitat
del canal de sortida (2.5 metres) i pocs centímetres abans del sobreeixidor (5 metres). Com
s’ha explicat a l’apartat 5.3, la secció on la hipòtesis d’uniformitat és més plausible és la
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darrera, donat que queda fora de la zona de separació i recirculació del flux. A més, en
aquesta secció s’hi han observat menys oscil·lacions en la làmina d’aigua i per tant les
mesures són més fiables. Per aquests motius, d’aquí en endavant es treballarà
sistemàticament amb les dades (calats, velocitats, números de Froude) d’aquesta darrera
secció quan ens referim a les condicions de contorn aigües avall.
Es considera la relació existent entre el quocient dels calats a la sortida (ysx/ysy) i la porció de
cabal de sortida en la direcció x, obtenint la dispersió mostrada a la figura 5-11.
1,0
0,9
0,8

Qsx/Q T

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

ysx/ysy
Figura 5-11. Relació entre el quocient de calats aigües avall i la porció
de cabal de sortida en direcció x.

En principi no s’observa una relació aparent entre les dues variables considerades, de manera
que es podria afirmar que la variable calat no és explicativa del repartiment de cabals. No
obstant, si s’empren només les dades corresponents a una mateixa disposició de
sobreeixidors (per exemple un sobreeixidor de 4 cm en la direcció x i de 2 cm en la
perpendicular), s’obtenen els resultats que es mostren a la figura 5-12.
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Figura 5-12. Relació entre el quocient de calats aigües avall i la porció de cabal de sortida en
direcció x, per a una combinació de sobreeixidors 4 cm-2 cm.
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En aquest cas si que s’aprecia relació entre les variables esmentades, la qual cosa significa
que, efectivament, les condicions de contorn aigües avall influeixen. De tota manera, cal
esmentar que aquesta relació entre quocient de calats i porció de cabal de sortida en direcció
x no és igual de bona per a totes les combinacions de sobreeixidors. En general, per a una
major altura dels sobreeixidors pitjor és la relació existent, fins al punt que si considerem les
dades preses amb els dos sobreeixidors de 8 cm, no s’observa un tendència clara.
La dispersió de la figura 5-11 és deguda a que el calat no és suficientment descriptiu de les
característiques hidràuliques del flux: no és el mateix un calat amb un cabal més petit o més
gran, i tampoc és el mateix un calat si el sobreeixidor en aquell canal és més o menys alt, ja
que les velocitats seran diferents i també els números de Froude. Per tant, serà necessari
buscar una variable que doni una millor explicació del fenomen i que contempli realment la
situació del flux.
5.4.4. Relació entre els números de Froude aigües avall i els cabals de sortida
Donat que el calat no és suficientment descriptiu del flux en la secció estudiada, s’utilitza el
número de Froude, que depèn no només del calat, sinó també del cabal i per tant és més
complet. Es defineix com a nF al quocient entre els números de Froude als canals de sortida
en les dues direccions perpendiculars:
n F = Fex Fey

(5-12)

A la figura 5-13 s’aprecia que efectivament hi ha una relació bastant bona entre les variables
estudiades. La funció que millor s’ajusta a les dades és una cúbica, la fórmula de la qual es
pot veure a la figura. El coeficient de correlació per a aquesta és de 0.9508, bastant pròxim a
1 i per tant indicador de que aquesta és una bona aproximació. En definitiva, es pot afirmar
que, efectivament, la distribució de cabals en un encreuament de carrers depèn en gran
mesura de les condicions de contorn aigües avall, expressades mitjançant el quocient dels
números de Froude.
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Figura 5-13. Relació entre la porció de cabal de sortida en direcció x
i el quocient de Froude.
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Les dades estan repartides d’una forma prou uniforme en tot el rang de nF, si bé s’observen
zones on s’acumulen la majoria dels punts. Això es deu a l’ús dels sobreeixidors com a
reguladors de les condicions del flux; la zona situada més a l’esquerra, coincideix amb aquells
assaigs amb sobreeixidors de 8 cm. en la direcció x i 2 cm. en l’altra, és a dir aquells que
suposen un major desequilibri entre els fluxos. La zona de la dreta es correspon amb tots
aquells assaigs on els sobreeixidors presentaven la mateixa alçada, mentre que la zona central
agrupa assaigs amb combinacions desequilibrades però no excessivament (2-4, 4-8, 4-6).
En realitat, hi ha un problema en l’ús d’aquest formulació (i de les que s’empraran més
endavant), que és un resultat lògic del funcionament en règim lent del flux. Com que es
treballa en condicions de subcrític, el que passa a l’encreuament i en conseqüència el
repartiment de cabals es veuen regulats per les condicions del flux aigües avall. Però, com
que existeix l’encreuament, aquestes condicions aigües avall també depenen al seu temps del
repartiment, ja que a diferents cabals de sortida canviaran les característiques hidràuliques
dels carrers de sortida. Aquesta relació en dos sentits es manifesta en el cas concret estudiat
en aquest apartat de la següent manera: el número de Froude depèn del calat a la 3/2, però
també del cabal. Per tant, hi ha una part de la relació entre les dues variables (número de
Froude i cabal) que és deguda a que una de les variables inclou l’altra en la seva pròpia
definició.
5.4.5. Relació entre l´Índex de Froude aigües avall i els cabals de sortida
La variable emprada a l’apartat anterior, nF, serà sempre un número positiu que podrà
prendre qualsevol valor del domini {0,∞}, i a més no hi quedarà repartida d’una manera
simètrica, donat que hi haurà el mateix nombre de dades entre 0 i 1 que entre 1 i ∞. S’ha
considerat més convenient l’ús d’una nova variable, funció també de Fex i Fey, però que
tingués els seus valors acotats dins del domini {0,1}. Aquest paràmetre, ja usat per Nanía
Escobar en la seva tesi doctoral (1999), s’anomena Índex de Froude ( φ ), i queda definit com:

φ = f (n F ) =

nF
nF + 1

(5-13)

L’índex de Froude és una funció en la que es compleix que lim nF →0 f (n F ) = 0 i
lim nF →∞ f (n F ) = 1 . Amb l’ús d’aquest paràmetre s’aconsegueix, d’una banda, acotar els
valors entre 0 i 1, i de l’altra, simetria dels valors al voltant del punt 0.5. Si treballem amb
aquesta nova variable i la porció de cabal de sortida en la direcció x, obtenim la figura 5-14.

Els resultats obtinguts són similars als de l’apartat anterior en quant a comportament. El fet
d’emprar la nova variable ha homogeneitzat la distribució de punts, però la tendència segueix
essent la mateixa i demostra que les condicions de contorn aigües avall, en forma de números
de Froude, són les que influeixen d’una manera més decisiva en la distribució dels cabals. De
tota manera, observem que existeix una certa dispersió en aquests resultats, i, a més, als
apartats 5.4.1 i 5.4.2 s’havia determinat que les condicions de contorn a l’entrada de
l’encreuament també influeixen en el repartiment. A continuació es discuteix fins a quin punt
són importants les condicions aigües amunt enfront les d’aigües avall.
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Figura 5-14. Relació entre l’índex de Froude als canals de sortida
i la porció de cabal de sortida en direcció x.

Als citats apartats, s’ha conclòs que les variables aigües amunt que presenten una major
influència en la distribució de cabals són la porció de cabals d’entrada en direcció x i la porció
de potència d’entrada en la mateixa direcció. En aquest sentit, fóra interessant conèixer on es
situen a l’espai representat en la gràfica anterior els assaigs amb uns cabals d’entrada més
desequilibrats.
A les figures 5-15 i 5-16 es representen en colors aquells assaigs on el desequilibri de cabals
d’entrada és més gran, tant a favor de la direcció x (assaigs 30, 29 i 13) com y ( assaigs 22, 23 i
21), i en punts petits la totalitat dels assaigs realitzats, així com la línia de tendència obtinguda
en la gràfica 5-14.
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Figura 5-15. Relació entre l’índex de Froude als canals de sortida i la porció de cabal de sortida
en direcció x, per a assaigs amb Qex molt superior a Qey.
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Figura 5-16. Relació entre l’índex de Froude als canals de sortida i la porció de cabal de sortida
en direcció x, per a assaigs amb Qey molt superior a Qex.

A la primera gràfica es veu que aquells punts corresponent als assaigs on el cabal d’entrada
en la direcció x és molt superior al de la direcció perpendicular estan sempre situats per
damunt de la línia que millor s’ajusta a la totalitat dels punts. Aquest comportament significa
que en els casos on la porció de cabals d’entrada en direcció x és major, i per a un mateix
valor de l’índex de Froude, la porció de cabals de sortida en direcció x també serà major.
Anàlogament, en la segona figura s’observa que els punts on la majoria del cabal entra per la
direcció y estan sistemàticament situats per sota de la línia de tendència. Sense ser aquesta
una anàlisi molt rigorosa, corrobora la idea que, si bé en menor mesura que les condicions de
contorn aigües avall, les condicions a l’entrada de l’encreuament també influeixen en la
distribució dels cabals.
Per tractar d’una forma més completa aquesta tendència observada, s’han classificat els
assaigs en tres grups, en funció de la variable Qex/QT. El primer grup comprèn tots aquells
assaigs on la porció de cabals d’entrada en direcció x es manté entre 0.35 i 0.65, és a dir, els
cabals d’entrada estan bastant equilibrats. En el segon grup es situen tots els assaigs en què el
cabal d’entrada en direcció x és netament el dominant (Qex/QT >0.65), i en el tercer el cas
oposat (Qex/QT <0.35). S’han representat en una mateixa gràfica tots els punts, però separats
segons el grup al qual pertanyen, i s’han traçat les tres línies de tendència corresponents,
obtenint la figura 5-17.
S’observa que, efectivament, la tendència serà lleugerament diferent per als tres grups
establerts. És a dir, que per a unes mateixes condicions aigües avall, el comportament serà
sensiblement diferent en funció de les característiques del flux a l’entrada.
Aquest comportament permet una discussió en relació al tractament de la distribució de
cabals en encreuaments de canals, que es poden resoldre mitjançant el principi de
conservació de l’energia. En aquest estudi estem treballant amb relacions d’aspecte molt
superiors a les que són habituals en canals; mentre que en canals aquestes són de l’ordre de
1-4, en els assaigs d’aquest estudi s’ha tractat amb valors que van des de 10 fins a 36. En el
cas de canals es pot calcular la distribució de cabals mitjançant el principi de conservació de
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l’energia (com s’explica a l’apartat 2.4), que només contempla les condicions de contorn
aigües avall ja que considera el nus com un dipòsit. En canvi, en el cas de l’encreuament els
petits calats fan que es produeixin fenòmens al nus que influeixen decisivament en el
repartiment del cabal. Així, si la majoria de cabal entra en una direcció, ho fa amb molta més
potència hidràulica, i per tant empeny l’aigua que ve en sentit perpendicular, de tal forma que
s’endú més calat en aquesta direcció dominant. D’aquesta manera, en els casos en què
l’entrada de cabals en les dues direccions sigui aproximadament equilibrada, aquests
fenòmens que es produeixen al nus en certa forma es compensaran i per tant el repartiment
serà similar al que s’obté emprant la metodologia basada en la conservació de l’energia. En
canvi, per a aquells casos on hi hagi una direcció clarament dominant pel que fa als cabals
d’entrada, aquest comportament es veurà lleugerament modificat, sortint més cabal per
aquesta direcció dominant del que prediu el principi de conservació de l’energia.
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Figura 5-17. Relació entre l’índex de Froude als canals de sortida i la porció de cabal de sortida
en direcció x, segons grup de porcions de cabals d’entrada.

Aquest àbac es podria considerar en si mateix com un resultat final de l’estudi, ja que
representa totes les variables involucrades, tant els cabals de sortida com les condicions
aigües amunt (en forma de cabals) i aigües avall (en forma de números de Froude). De tota
manera, tracta les condicions aigües avall d’una manera molt general, donat que no és
possible diferenciar valors dintre de cadascun dels tres grups, i a més treballem amb dues
variables per separat. D’ara en endavant es buscarà una variable única que inclogui les
condicions aigües avall i amunt i que sigui descriptiva del repartiment de cabals.
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5.4.6. Relació entre l’Índex Global i els cabals de sortida
L’objectiu d’aquest apartat és trobar una nova variable, depenent de les anteriors, que
defineixi de la millor manera possible el comportament del nus en quant a distribució de
cabals. De resultes dels apartats anteriors coneixem que la variable que influeix d’una manera
més decisiva en el repartiment és la que fa referència a les condicions de contorn aigües avall,
en aquest cas l’Índex de Froude a la sortida. Per tant, és lògic mantenir com a base de la nova
variable l’Índex de Froude i modificar-lo convenientment segons les condicions de contorn
aigües amunt.
Tantejant diferents possibilitats, s’ha adoptat finalment que la millor correlació s’aconsegueix
treballant amb una variable que anomenarem Índex Global, i que queda definida com:
⎛Q
⎞
IG = φ + ⎜⎜ ex − 0.5 ⎟⎟ ⋅ α
⎝ QT
⎠

(5-14)

On α és una constant que cal ajustar per obtenir la millor correlació.
Aquest índex presenta l’avantatge que tant la variable que fa a referència a les condicions del
flux aigües avall, l’Índex de Froude ( φ ), com la que representa les condicions a l’entrada de
l’encreuament, Qex/QT, es mouen en un domini acotat a l’interval {0,1}, i són simètriques en
els seus valors al voltant del 0.5. Com a conseqüència d’això l’Índex Global presenta també
simetria, i, si bé no és estrictament acotat, s’hi apropa molt per als valors de α amb què
tractarem.
Representant gràficament els valors d’aquest nou Índex Global enfront dels de la variable
porció de cabals de sortida i per a un valor de la α de 0.13 (que és el que dóna un coeficient
de correlació entre les dues variables més elevat), s’obté la gràfica que es mostra a la figura
5-18.
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Figura 5-18. Relació entre l’Índex Global i la porció de cabal de sortida en direcció x.
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S’aprecia una relació lineal molt bona entre les dues variables, amb un coeficient de
correlació de 0.9789, essent la funció que millor s’ajusta a les dades l’expressada a la figura.
Com que totes les variables involucrades són simètriques, teòricament aquesta relació hauria
de ser simètrica i passar pel punt (0.5 ,0.5). Atenent als resultats s’observa que aquesta
condició no es compleix, la qual cosa pot ser deguda a algun defecte del dispositiu
experimental o de la metodologia emprada durant la campanya. Per solucionar aquest
problema, la opció triada ha estat duplicar totes les dades experimentals però canviant-ne la
direcció d’entrada. D’aquesta manera, cada dada en té una de simètrica i per tant es força el
comportament desitjat de la funció. Procedint d’aquesta forma s’obté la figura 5-19.
En aquestes condicions si que existeix simetria de la funció obtinguda, i aquesta passa pel
punt (0.5,0.5). Lògicament, el coeficient de correlació disminueix, però es manté per sobre de
0.9, de tal manera que els punts experimentals s’ajusten prou bé a la recta estimada.
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Figura 5-19. Relació entre l’índex global i la porció de cabals de sortida en direcció x,
amb les dades duplicades.

5.3.7. Relació entre l’Índex Global 2 i els cabals de sortida
A l’apartat 5.4.2 ja s’havia comentat la possibilitat de treballar amb la porció de potències
d’entrada en lloc de la de cabals com a variable explicativa de les condicions aigües amunt. Si
bé es cert que ambdues variables prenen valors molt semblants, s’ha optat per incloure
també aquesta opció per donar continuïtat als resultats obtinguts per Nanía Escobar (1999).
En aquest cas la variable utilitzada s’anomena Índex Global 2 i es defineix com:
⎞
⎛W
IG 2 = φ + ⎜⎜ ex − 0.5 ⎟⎟ ⋅ α '
⎠
⎝ WT

(5-15)
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En aquest cas la α’ pren un valor de 0.09 per obtenir el millor ajust, i la relació entre aquesta
variable i la porció de cabals de sortida en direcció x s’observa a la figura 5-20.
Efectivament, la gràfica i la funció que relaciona les dues variables s’assemblen força a les
obtingudes en l’apartat anterior, si bé és cert que en aquesta la correlació és lleugerament
millor. De tota manera, cal tenir en compte que en aquesta figura no es consideren aquells
assaigs en els quals, per excessiva ondulació de la làmina d’aigua, no es va mesurar el calat a
l’entrada de l’encreuament, ja que sense aquesta mesura no és possible el càlcul de la
potència. És a dir, en aquesta relació s’han tingut en compte menys punts, i a més els punts
dels quals es prescindeix són aquells que presentaven una major dificultat en la seva mesura i
per tant és possible que un error major. És probable que aquesta millor correlació entre les
dues variables provingui d’aquest fet.
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Figura 5-20. Relació entre l’Índex Global 2 i la porció de cabals de sortida en direcció x,
amb les dades duplicades.

El que sembla lògic és que, com passa en règim ràpid, el factor que regula la distribució de
cabals des d’aigües amunt sigui la potència. Per tant, la formulació estrictament més correcta
del problema seria l’expressada en aquest apartat. De tota manera, com que, segons s’ha
explicat anteriorment, en règim subcrític la porció de potències es pot aproximar per la
porció de cabals (equació 5-11), i tenint en compte que si treballem exclusivament en cabals
no és necessari conèixer el calat, en aquells casos en què no es disposi de les dades de calat o
aquestes no siguin fiables, no es comet gairebé cap error emprant la relació de l’apartat
anterior.
Es pot concloure, doncs, que la distribució de cabals en un encreuament de carrers es pot
determinar coneixent els números de Froude a la sortida d’aquest (en una secció
suficientment allunyada del nus com per que el flux pugui ésser considerat uniforme) i la
potència dels fluxos d’entrada o els cabals d’entrada. L’aplicació d’aquests resultats al càlcul
pràctic d’encreuaments de carrers es tractarà breument a continuació.
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5.5. Aplicació dels resultats per al càlcul
Els resultats obtinguts es basen sempre en relacions adimensionals, i per tant són
extrapolables a encreuaments de carrers de qualsevol dimensió, sempre i quan aquests
presentin les mateixes característiques que el dispositiu experimental emprat: ample igual dels
dos carrers, angle de 90º entre les dues direccions i absència de xamfrans o qualsevol altre
tipus de suavització. No obstant, existeixen un parell de condicions restrictives que limiten
l’ús de les relacions obtingudes en els apartats anteriors. Aquestes són la relació d’aspecte i el
número de Froude als carrers de sortida, que s’hauran de mantenir sempre en el rang de
valors observat durant la campanya experimental. Per tant, per a la correcta aplicació dels
resultats obtinguts s’haurà d’acomplir:
0.0374 < Frs < 0.5658
9.55 < B y < 34.97

Un cop validades aquestes condicions, l’aplicació dels patrons de repartiment establerts al
càlcul de la distribució de cabals en un encreuament de carrers no és immediata, i molt
menys si cal calcular tota una xarxa. No és l’objectiu d’aquesta tesina descriure detalladament
un esquema de càlcul per a una xarxa de carrers, però es considera necessari apuntar
breument els inconvenients i les possibles aplicacions de les conclusions obtingudes.
Resolució del problema en règim permanent

Per a la resolució d’un únic encreuament de carrers utilitzant el patró de repartiment obtingut
és necessari conèixer les condicions de contorn aigües amunt i aigües avall. En principi, les
condicions aigües amunt es poden imposar mitjançant els cabals d’entrada, i per tant no
suposen cap inconvenient, ja que aquesta és una dada del problema.
Pel que fa a les condicions de contorn aigües avall, el cas més natural seria treballar amb
condicions de calat prescrit als dos carrers de sortida. Però en totes les relacions obtingudes
el factor que determina la distribució de cabals és el número de Froude, i aquest no és
conegut donat que depèn del cabal que circuli pel carrer de sortida. Una idea a priori factible
seria realitzar un procés iteratiu: coneguts uns cabals d’entrada i uns calats aigües avall,
suposar una distribució de cabals. Aleshores, es poden calcular els números de Froude als
carrers de sortida i per tant la distribució teòrica; si aquesta és diferent que la suposada, es
repeteix el procés fins a trobar la solució. Aquest mètode, però, no és recomanable, ja que
s’ha comprovat que dóna resultats no gens ajustats, i que petites variacions en els calats
produeixen grans diferències en les distribucions de cabals. No s’ha entrat més
profundament en l’estudi d’aquesta problemàtica al considerar que no era l’objecte d’aquest
estudi, deixant-lo per a properes anàlisis.
Resolució d’una xarxa de carrers en règim variable

Si estem treballant amb un model que resolgui la distribució de cabals en un encreuament de
carrers (o en una xarxa completa de carrers) en règim variable, del tipus del que descriu
Nanía Escobar a la seva tesi doctoral (1999), tenim l’avantatge que a l’hora de calcular un pas
de temps coneixem les dades corresponents a l’instant anterior. Aleshores, existeix la
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possibilitat d’emprar els números de Froude aigües avall de l’instant immediatament abans en
la discretització temporal per al càlcul de la distribució de cabals, de tal manera que es pot
utilitzar el patró de repartiment establert d’una forma directa i senzilla. Si el pas de temps és
suficientment petit, i tenint en compte que les variacions en el temps es suposen suaus,
l’error comès serà menyspreable. No s’ha realitzat cap comprovació numèrica en relació a
aquesta idea, però s’ha considerat interessant esmentar-la com a possible aplicació dels
resultats obtinguts.

