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El programa HEC-RAS disposa d’un mòdul de càlcul en règim no permanent per portar a terme 

la modelització  d’avingudes, però no es té molta experiència sobre el seu comportament en 
esdeveniments d’avinguda de curta duració com els que es produeixen típicament al clima Mediterrani. 
Aquesta tesina és un intent de cobrir la manca de coneixement en quant al comportament del model en 
aquest tipus de simulació. Per aplicar els coneixements adquirits es modelitza el comportament del tram 
de llera del riu Llobregat que va des del pont de Martorell fins a la nova desembocadura, en aplicar-hi un 
hidrograma de disseny i tres avingudes històriques. 

 
La primera part de la tesina consisteix en fer una descripció en profunditat del rerafons físic, 

matemàtic i computacional del model. El primer pas és deduir les equacions que governen el moviment 
de l’aigua en làmina lliure en règim no permanent en una dimensió, que reben el nom d’equacions de 
Saint-Venant. Aquestes equacions són l’equació de conservació de massa i l’equació de conservació de la 
quantitat de moviment. Tot seguit es descriu breument el procediment de resolució d’equacions en 
derivades parcials pel mètode de les diferències finites, segons l’esquema de Preissman, que és el que 
utilitza l’HEC-RAS. A continuació es descriuen els ajusts que el programa fa a les equacions de Saint-
Venant per adaptar-les a la geometria dels rius, que consisteix en un canal principal i les planes 
d’inundació. Posteriorment es descriu l’aproximació a les equacions de Saint-Venant pel mètode de les 
diferències finites i les simplificacions fetes per tal de linealitzar el sistema d’equacions resultant. 
Finalment s’explica la resolució del sistema d’equacions resultant. 

 
A la segona part de la tesina es descriu el procediment d’obtenció de les dades geomètriques i 

hidrològiques que caracteritzen la llera d’estudi i es justifica l’elecció de l’hidrograma de disseny que 
utilitzarem per analitzar i descriure el comportament de l’HEC-RAS, a partir de tres esdeveniments reals 
d’avinguda. A continuació es porta a terme l’ajust numèric del model, que consisteix en aconseguir que el 
model calculi la propagació de l’hidrograma de disseny a través de la geometria. Aquest és el cos central 
de la tesina. Es descriuen els principals paràmetres que intervenen en el càlcul i es porten a terme 
diferents càlculs donant-los diferents valors per tal d’esbrinar quina és la importància de cadascun d’ells, 
quina és la seva influència en el resultat i quina és la sensibilitat del model a la seva variació. L’estudi es 
centra en la distància entre seccions de càlcul, l’interval de temps de càlcul, el paràmetre θ, que defineix 
l’esquema de resolució numèrica i les condicions de contorn que s’apliquen a la desembocadura. També 
es descriu quin seria el procediment per a portar a terme la calibració del model per ajustar el càlcul a un 
esdeveniment real d’avinguda, però no es pot portar a terme aquesta calibració perquè no disposem de les 
mesures de camp necessàries. Durant aquests càlculs s’intenten explicar els resultats i les incidències en 
base a la informació que es té sobre el tractament numèric del problema, que és el resultat de la primera 
part de la tesina. 

 
Un cop que s’ha ajustat una geometria de càlcul a la llera en base a les consideracions obtingudes 

a partir dels càlculs realitzats, es porta a terme el càlcul amb l’hidrograma de disseny i es quantifica el 
procés de laminació que sofreix l’hidrograma. Aquesta anàlisi consisteix en determinar el retard que 
pateix el centre de masses de l’hidrograma, i la disminució que sofreixen tant el cabal punta com el centre 
de masses de l’hidrograma. Finalment, per comprovar el comportament del model es calcula la 
propagació de tres hidrogrames reals, dels anys 1982, 1994 i 2000, i amb uns cabals punta de 1450, 1300 i 
1350 m3/s, respectivament. 

 
Finalment es proposen les línies d’investigació a seguir que, segons l’autor, ajudaran a completar 

l’estudi sobre el comportament del model numèric i la modelització de l’últim tram del riu Llobregat. 
 


