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5.- CALIBRACIÓ DEL MODEL 
 
 Un cop que tenim la geometria i les dades hidrològiques cal assignar un valor a 
tots els paràmetres que influeixen en el càlcul per tal de poder fer córrer el model i 
resoldre el problema. El manual d’usuari de l’HEC-RAS (1992) entén com a calibració 
el fet d’ajustar els paràmetres hidrològics del model per tal que el resultat de la 
modelització d’un esdeveniment d’avinguda conegut i quantificat sigui molt semblant a 
les mesures de camp. Abans, però cal enllestir una altra calibració per tal de convertir 
un munt de dades geomètriques i hidrològiques en un model operatiu i estable. 
Anomenarem calibració numèrica a aquest procés, i calibració física al primer. El 
procés de calibració numèrica  consisteix en fixar tots aquells paràmetres que defineixen 
el càlcul però que no tenen influència en el resultat (o no haurien de tenir-la), és a dir, 
aquells paràmetres que defineixen els aspectes numèrics del model, com l’interval de 
temps de càlcul, el grau d’explicitat o implicitat de l’esquema numèric, l’espaiat entre 
seccions de càlcul...Aquestes dues calibracions, però, no són totalment independents, 
doncs els paràmetres que defineixen l’esquema de resolució numèrica depenen de 
factors físics, com per exemple la forma i el pendent de l’hidrograma, el pendent de la 
llera... 
 
 Per manca d’informació acurada sobre esdeveniments d’avingudes històriques, 
l’objectiu d’aquesta tesina s’ha encaminat més cap al procés de calibració numèrica i 
cap a l’avaluació del comportament numèric del model. Aquest treball suposa un punt 
de partida cap a un estudi complet del comportament real del Llobregat. 
 
 A continuació es descriu el procés de calibració numèrica del model. L’anàlisi 
acurada de resultats es fa en capítols posteriors. 
 
5.1.- Calibració numèrica del model 
 
 Com ja s’ha esmentat abans, aquest procés no és totalment independent de les 
dades hidrològiques i de la geometria. El fet de modelitzar un hidrograma molt peraltat i 
amb fortes variacions de la pendent ens obligarà a utilitzar increments de temps de 
càlcul petits. 
 

El primer pas per posar el model en funcionament és definir les seccions de 
càlcul, les condicions de contorn i els paràmetres de càlcul. Els processos d’obtenció de 
la geometria i obtenció de les condicions de contorn estan explicats en l’apartat 4. En 
quan als paràmetres numèrics, els principals que intervenen en el nostre cas d’estudi es 
mostren a la taula 5-1, juntament amb el valor que per defecte els assigna l’HEC-RAS. 

 
El procés de warm-up és aquell càlcul previ en que el programa fa córrer el 

model amb cabal constant per obtenir una distribució inicial de calats que considerarà 
com a condició inicial en el càlcul. L’espaiat del càlcul no es fixa per mitjà d’un 
paràmetre específic, sinó que ve determinat per la distància entre seccions. Aquesta 
distància es pot reduir afegint noves seccions a partir de la topografia, o interpolant 
linealment a partir de seccions conegudes. En el segon cas cal que es verifiqui que les 
seccions interpolades són coherents amb la topografia. 

 
Els que mostra la taula 5-1 són els principals paràmetres que defineixen el 

càlculs, però no són els únics. Tampoc tots ells són analitzats en profunditat. Aquest 
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estudi es centra en els paràmetres que considerem més importants, que són l’espaiat 
entre seccions, l’interval de temps de càlcul i el valor de θ, tant en el propi càlcul com 
en el procés de warm-up. Els paràmetres que fan referència a l’interval de temps de 
definició dels hidrogrames i d’obtenció de perfils de làmina d’aigua no influeixen en el 
càlcul, sinó que es refereixen només a la subrutina de post-procés. En quan a toleràncies 
i errors màxims hem adoptat els que proposa el model. 
 

Paràmetre Valor per defecte 
∆t càlcul 1 hora 
∆t definició de l’hidrograma de sortida 1 hora 
∆t d’obtenció de perfils de làmina lliure 1 hora 
Opció de règim mixt desactivada 
m 10 
FT 1.0 
θ 1.0 
θ durant el procés de warm-up 1.0 
Tolerància en la cota de la superfície lliure 
del riu 

6 mil·límetres 

Tolerància en la cota de la superfície lliure 
de les àrees d’emmagatzematge 

15 mil·límetres 

Nombre màxim d’iteracions 20 
Nombre de passos en el procés de warm-up 0 
∆t càlcul en el procés de warm-up 0 hores 
Error màxim admissible en el càlcul de la 
superfície lliure, abans d’avortar 

30 metres 

    Taula 5-1.-Valor dels principals paràmetres que defineixen el càlcul 
  

Un cop que tenim la geometria i les condicions de contorn, s’ha d’assignar 
valors a tots els paràmetres. En els primers càlculs, el millor és acceptar els que proposa 
el model. En cas que no s’ajustin a les nostres necessitats, com per exemple l’interval de 
temps de càlcul, es poden seguir les recomanacions del manual d’usuari per a una 
primera aproximació. Quan el model funcioni es poden ajustar tots els paràmetres. 

 
Si intentem fer córrer el model en aquest moment, el càlcul no podrà ni 

començar, i en el primer pas de temps el programa escriurà un missatge per pantalla per 
informar que s’ha avortat el càlcul perquè la matriu s’ha tornat inestable. Això és a 
causa de les males condicions inicials que el programa utilitza per defecte, que és un 
càlcul amb règim permanent. Aquest fet es corregeix en fixar un nombre de passos de 
temps i un interval de càlcul per al procés de warm-up. Sense haver estudiat aquests 
paràmetres en detall, uns valors de 20 passos de temps i 0.2 hores (12 minuts) han estat 
suficients en la majoria dels càlculs, amb un rang d’increments de temps de càlcul des 
de 20 fins a 5 minuts. En algun cas en que el càlcul ha estat avortat per inestabilitat en la 
matriu, el problema s’ha resolt variant un poc el temps de càlcul del procés de warm-up, 
tant augmentant-lo o com disminuint-lo. Generalment, els problemes creats per una 
mala condició inicial es manifesten en els primers intervals de temps de càlcul, tot i que 
també poden ser causa de l’avortament del càlcul hores més tard. 

 
Un cop que he definit el càlcul de warm-up hem de tornar a fer córrer el 

programa. En intentar executar-lo, segurament es tornarà avortar el càlcul per la 
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inestabilitat de la matriu, fins i tot durant el procés de warm-up. Aquest ha estat el 
nostre cas. La causa en aquest cas és el fet que la làmina lliure passa pel calat crític. La 
solució és activar la opció de règim mixt, que suavitza l’equació de conservació de la 
quantitat de moviment. Hem fet servir els valors que proposa el model per als 
paràmetres m i FT. Aquests dos paràmetres no s’han estudiat específicament, però el 
model és sensible a la seva variació, dons un cop ajustat el model amb tots els errors 
entrant en les toleràncies establertes, la seva modificació cap a valors més restrictius 
provoca un augment dels errors. Això s’analitza superficialment en l’apartat 6.4. Seria 
convenient estudiar en posteriors treballs la influència que aquests paràmetres tenen en 
la solució final. 

 
La raó d’activar en primer lloc el procés de warm-up enlloc del de règim mixt és 

que si la llera que s’estudia no té problemes per canvi de règim, no s’ha d’activar el 
segon, doncs suposa una modificació en les equacions de Saint-Venant. 
 
 Un cop que s’aconsegueix que la matriu sigui estable i el programa acabi els 
càlculs, s’han d’eliminar els errors que excedeixen la tolerància. La detecció d’aquests 
errors és fàcil, doncs el quadre que mostra l’evolució del càlcul proporciona detallada 
informació dels errors que excedeixen la tolerància. Aquest quadre es mostra a la figura 
5-1. El que ens interessa és principalment la secció on es produeix l’error (que en el 
quadre de diàleg anomena RS), el moment en que es produeix l’error, i la magnitud del 
mínim error aconseguit abans d’arribar al màxim d’iteracions.  
 

 
 Figura 5-1.- Quadre de diàleg que mostra l’estat del càlcul 
 

Aquesta informació també es pot consultar a la opció “summary of errors, 
warnings and notes”, en el menú “View” de la pàgina principal del programa. Aquesta 
opció ens proporciona molta més informació que el quadre de diàleg, i pot utilitzar-se 
per refinar el càlcul un cop que els errors entren tots en tolerància. Encara hi ha una altra 
opció, que és ordenar al model que escrigui un seguiment del procés de càlcul. Per això, 
abans d’executar el programa, en el quadre de diàleg d’execució del càlcul cal 
seleccionar la opció “write detailed log output for debugging”, que es troba en el 
submenú “output options” del menú “options”. Després d’executar el càlcul, per veure 
la descripció detallada dels càlculs cal elegir la opció “view computation log file” del 
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mateix submenú. Aquesta última opció és la més pesada de les tres, perquè l’arxiu 
generat conté informació detallada de totes les iteracions. 
 

Un cop que sabem quines seccions acumulen més error, cal esbrinar les causes 
d’aquest error. Per això és útil l’editor de seccions, o l’interpolador de seccions. 
Probablement l’error sigui a causa d’una distància excessiva entre seccions de càlcul o 
bé d’una modificació brusca de la geometria. Els dos problemes anteriors es resolen 
afegint més seccions de càlcul, que es poden obtenir directament a partir de la geometria 
o es poden interpolar. Si hem tingut cura en obtenir les seccions i hem elegit aquelles 
que representen els canvis a la llera, podem solucionar el problema utilitzant 
interpolació lineal entre dues seccions. La figura 5-2 mostra el quadre de diàleg 
d’interpolació de seccions. 
 

 
Figura 5-2.- Quadre de diàleg d’interpolació de seccions 

 
Aquest quadre de diàleg es troba al menú “tools” de l’editor geomètric, i 

proporciona informació sobre la distància entre una secció i la següent, ens permet 
interpolar les seccions a partir de la distància màxima que volem que les separi, i ens 
permet definir les línies que marcaran la interpolació. És molt útil per veure la variació 
entre seccions, perquè les ensenya de dues en dues i a la mateixa escala. 

 
A partir d’aquest moment, la feina es converteix en un procés iteratiu. Es 

busquen les seccions amb error, s’interpolen les seccions necessàries i es torna a fer 
córrer el model per buscar els nous errors. És pràctic anar escrivint les modificacions 
que fem, i si una interpolació no resol el problema, no la fem. Tot i que l’error es 
manifesti en una secció, això no implica necessàriament que el problema estigui a la 
secció. És útil mirar les dues o tres seccions immediatament anteriors i posteriors. 
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Per portar a terme l’ajust del model, no cal fer córrer el mòdul de post-procés, i 
així ens estalviem molt de temps. El mòdul de pre-procés sí que es fa necessari, doncs 
cada cop modifiquem la geometria del model. Cal fixar-se en els instants en que es 
produeixen els errors. S’observa que els problemes de convergència són quan 
l’hidrograma sofreix variacions, així que en els instants finals de la modelització no hi 
ha problemes, perquè el cabal és constant, i en una, dues o tres iteracions es convergeix 
fins a les toleràncies especificades. D’aquesta manera podem interrompre el càlcul 
abans que acabi. 

 
És recomanable començar amb intervals de temps de càlcul grans, perquè són 

més fàcils d’ajustar, tot i que, com es veurà en apartats posteriors, aquests intervals 
provoquin oscil·lacions en els hidrogrames. Un cop ajustat, s’ha de reduir el pas de 
temps. Passos de temps menors necessiten més seccions de càlcul. Aquest mateix 
pensament és vàlid en quan al paràmetre θ. Primer ajustem el model amb el valor menys 
restrictiu, que és el que l’HEC-RAS proposa per defecte. Un cop ajustat el model, es va 
disminuint seqüencialment, per evitar inestabilitats a la matriu del sistema. A menors 
valors de θ, més seccions s’hauran d’interpolar. Un cop que hem ajustat el model per a 
un ∆t o un θ, en fer córrer el model amb un valor menys restrictiu no tindrem errors fora 
de tolerància. 

 
Un fet que podria passar és que no s’aconseguís ajustar el model a causa d’un 

calat crític per un esglaó, que tot seguit aigües avall torna a règim subcrític. No ha estat 
el nostre cas, però es podria solucionar modelant un petit sobreeixidor a la llera (el 
manual ho anomena inline weir). D’aquesta forma el programa no calcula el pas per 
règim crític amb l’equació de conservació de la quantitat de moviment, sinó que només 
agafa el nivell de la superfície lliure aigües amunt per a cada cabal i utilitza una equació 
específica. Un estudi més avançat del model podria comparar quina és la diferència 
entre modelitzar els esglaons d’aquesta última forma o no fer-los cap tractament 
específic, i modelitzar-los amb les equacions de Saint-Venant suavitzades. 
 
 El principal problema que ha suposat ajustar aquest model ha estat aquella part 
de la llera en que es feia necessari considerar la inundabilitat de les planes. A causa de 
la poca definició de la topografia a partir de la qual obtenim les seccions de càlcul, amb 
corbes de nivell cada metre, resulta que tota la plana d’inundació és gairebé un pla 
horitzontal. Això provoca que en el moment en que el nivell de l’aigua sobrepassa el 
nivell de la plana d’inundació, l’àrea mullada sofreix un augment brutal per poc que 
augmenti el calat. Amb aquestes condicions es fa molt difícil aconseguir que la solució  
convergeixi en poques iteracions, i el nombre màxim d’iteracions que podem fixar és de 
40. la solució ha estat considerar seccions molt properes una de l’altre, entre 5 i 20 
metres. Aquesta disposició es mostra a la figura 5-3. 
 
 Aquesta solució és però computacionalment cara. Una altra alternativa seria 
modelitzar la plana d’inundació com una àrea d’emmagatzematge, i modelitzar 
l’intercanvi de cabal amb la llera principal per mitjà d’un sobreeixidor de gran amplada. 
Així ens estalviaríem seccions de càlcul, a costa, probablement, d’haver de disminuir el 
temps de càlcul 
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Figura 5-3.-Seccions de càlcul en el tram de llera inundable. 
 
5.2.- Calibració física del model 
 

Un cop que disposem d’un model operatiu des del punt de vista numèric, cal 
calibrar-lo per tal que reprodueixi bé la realitat. A continuació es descriu el procediment 
a seguir per tal de calibrar un model en règim no permanent. En el nostre cas no podem 
calibrar-lo perquè no disposem de mesures de camp, però s’enumeren els passos a 
seguir: 

 
1.-Assiganació dels coeficients n de Manning a cada secció de càlcul. Les dades 
necessàries per fer això són algunes corbes cabal-calat per algunes seccions, que 
generalment seran estacions d’aforament, o mesures del nivell màxim que ha 
assolit l’aigua en un esdeveniment d’avinguda, del qual es coneix el cabal punta. 
Aleshores el fa córrer el model en règim permanent amb diversos cabals, i 
ajustem els coeficients de Manning per tal d’obtenir els calats corresponents a 
les estacions d’aforament (o a les seccions on coneixem la corba de caba-calat). 
En cas de no disposar de corbes cabal-calat, imposem el cabal punta d’algun 
esdeveniment d’avinguda i ajustem els coeficients de Manning per tal que les 
elevacions de la làmina d’aigua en els llocs on tenim mesures coincideixin amb 
aquestes mesures. En aquest segon cas, la mesura del cabal punta o bé és una 
estimació, o bé prové d’una estació d’aforament separada una certa distància 
dels punts de la llera on coneixem el nivell de l’aigua. Com major sigui aquesta 
distància, majors seran els efectes de laminació de la llera del riu i més ens 
equivocarem en avaluar les pèrdues d’energia. A més a més cal tenir en compte 
que sovint aquestes marques de nivell són la màxima alçada que assoleixen els 
petits cossos flotants que porta la corrent i que queden aferrats a parets, troncs 
d’arbres, pedres, pilars de ponts... aquest nivell es veu influenciat pel vent, i si 
les marques es troben a la plana d’inundació, cal tenir en compte que allà l’aigua 
circula amb menys velocitat, a causa d’una major rugositat, i per tant assolirà 
una alçada major. 
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2.-Selecció d’una sèrie d’esdeveniments d’avinguda per als quals coneguem 
l’hidrograma en més d’una secció. Aquests esdeveniments haurien de començar 
amb un cabal petit, augmentar fins al cabal punta i tornar a disminuir fins a un 
cabal baix, per tal de poder modelitzar bé tant aquells fenòmens que succeeixen  
durant la pujada de l’hidrograma (inundació de zones properes a la llera), com 
aquells que succeeixen durant la baixada de l’hidrograma (retorn a la llera de 
l’aigua emmagatzemada a zones properes) 
 
3.-Definir les àrees d’emmagatzematge a partir d’un mapa topogràfic i 
modelitzar la zona on es produeix l’intercanvi de cabal entre la zona 
d’emmagatzematge i la llera, o entre diverses zones d’emmagatzematge 
interconnectades. Aquestes connexions es modelitzen per mitjà de sobreeixidors, 
i cal determinar la geometria que fa que la solució calculada amb el model sigui 
semblant als hidrogrmes mesurats en l’esdeveniment d’avinguda. Aquesta 
comparació ha de tenir en compte la coincidència temporal, el valor del cabal 
punta, el volum tancat sota la corba de l’hidrograma i la pròpia forma de 
l’hidrograma. 
 
4.-Tornar a revisar els coeficients de Manning, un cop considerada l’acció de les 
àrees d’emmagatzematge. Ajustar-los per tal que la solució del model s’acosti el 
més possible a les mesures de camp. Cal assignar a les seccions paràmetres de 
rugositat realistes, per la qual cosa és important tenir informació visual de la 
llera, o fer visites de camp. 
 
5.-Ajustar, si s’escau, els coeficients de cabal-rugositat, per considerar la 
variació del coeficient n de Manning en augmentar el cabal. En general, en 
augmentar el calat disminueix la importància relativa de la rugositat, per una 
banda, però per l’altra la rugositat augmenta molt en ocupar el flux la plana 
d’inundació. Aquesta opció es troba en el menú “Options” del quadre de diàleg 
del càlcul en règim no permanent. 
 
6.-Ajustar, si s’escau, els coeficients de rugositat estacional, que tenen en 
compte la variació de la temperatura de l’aigua, que influeix en la seva 
viscositat, la qual influeix en la mida de les formes de la llera, que és un dels 
factors que determina el coeficient de Manning. 
 
7.-Verificació de la calibració del model amb altres esdeveniments d’avinguda, 
diferents a aquells utilitzats en l’ajust del model. Si és necessari, fer els ajusts 
pertinents i tornar a verificar tots els esdeveniments d’avinguda. 
 

Cal assegurar-se que la topografia a partir de la qual modelitzem les 
seccions de càlcul i les àrees d’emmagatzematge no ha canviat des del moment 
en que es van mesurar els hidrogrames utilitzats per a calibrar el model 
(construcció de ponts, preses, sobreeixidors laterals, parcs fluvials, 
modificacions de la plana d’inundació...). A més a més cal assegurar-se de que 
no existís cap esdeveniment extraordinari que modifiqués la resposta hidrològica 
del riu en el moment de mesurar els cabals, com per exemple la ruptura d’algun 
azud, la obstrucció d’algun pont o l’obertura de les comportes d’alguna presa. 


