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2. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La present tesina està emmarcada dins la línia de recerca esmentada en 
l’apartat anterior. La motivació fonamental és el reconeixement del fet que 
el temps d’arribada de les partícules de contaminant a un pou de bombeig 
en un medi real és generalment major a l’obtingut analíticament en el cas 
de considerar que l’aqüífer és homogeni (Riva et al., 2002). Aquest fet ens 
duu a pensar que la predicció del temps de neteja d’un aqüífer concret 
mitjançant mètodes basats en l’homogeneïtat del medi ens deixarà sens 
dubte del costat de la inseguretat en termes d’extracció de la massa de 
contaminant, doncs el temps de bombeig previst serà sempre menor que 
el realment necessari. 
 
El problema a resoldre que es planteja en aquesta tesina és el de flux 
radial convergent cap a un pou que extreu un cabal Q constant en 
condicions estacionàries. L’aqüífer on té lloc aquest procés ve representat 
per una xarxa on la transmissivitat es caracteritza per una variable 
regionalitzada. Sobre aquesta xarxa es planteja la resolució de l’equació 
del flux en medi porós mitjançant elements finits. L’equació en derivades 
parcials que descriu el flux subterrani es converteix en una equació 
diferencial estocàstica, la qual es resol numèricament per un nombre alt 
de simulacions (Mètode de Monte-Carlo) que ens permeten obtenir una 
estimació de la distribució mostral dels temps d’arribada de partícules de 
contaminant  injectades en un punt concret. Està demostrat que el Mètode 
de Monte-Carlo convergeix cap a la distribució correcta quan es 
consideren infinites simulacions. 
 
L’objectiu principal és doncs l’anàlisi detallada de la distribució de 
probabilitat, i més concretament dels seus moments estadístics, del temps 
d’arribada d’una partícula de contaminant a un pou de bombeig, en un 
aqüífer heterogeni caracteritzat per una funció aleatòria espaial.  
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Durem a terme simulacions numèriques condicionades a dades de 
transmissivitat puntuals, per tal d’analitzar la influència de suposar 
conegut el valor de la transmissivitat hidràulica en el pou i/o el punt de 
partida d’una partícula de contaminant en la distribució probabilística del 
temps d’arribada. Analitzarem exhaustivament els resultats obtinguts per 
diferents valors de la transmissivitat al pou i al punt de partida de la 
partícula, per tal de poder-ne afirmar les corresponents tendències. 
 
La present tesina s’ha estructurat de la següent manera:  
 
En el tercer capítol s’hi exposen tot un seguit de definicions generals, amb 
la finalitat d’introduir o recordar al lector tot el vocabulari que s’utilitzarà 
en el document. 
 
En el quart capítol  s’hi exposen les equacions bàsiques de la teoria 
clàssica del flux i del transport de substàncies dissoltes en un medi porós. 
S’hi presenta també una breu explicació de la resolució d’aquestes 
mitjançant el mètode dels elements finits, donat que aquesta serà la 
metodologia utilitzada per resoldre-les mitjançant mètodes numèrics. 
 
En el cinquè capítol es duu a terme una detallada descripció del problema 
que ens ocupa, on s’inclou la corresponent solució analítica teòrica, 
juntament amb una aproximació analítica a la solució pel cas heterogeni 
no condicional. 
 
El sisè capítol descriu detalladament la metodologia de treball seguida per 
realitzar l’estudi. Inclou tant la descripció dels programes d’ordinador 
utilitzats així com tot un seguit de tasques que s’han dut a terme 
paral·lelament. 
 
El capítol setè és el més extens de la tesina. En ell s’hi descriuen 
concretament els casos de recerca que conté l’estudi. Hi ha un total de 
cinc casos que s’exposen per separat, cadascun d’ells inclou una breu 
presentació, la descripció dels resultats obtinguts (en termes de moments 
estadístics, funcions de densitat de probabilitat , funcions de distribució...)  
i finalment la discussió i conclusions corresponents. 
 
En el vuitè capítol es fa una síntesi i discussió dels resultats obtinguts en 
la recerca. Així mateix, s’hi extreuen les conclusions principals de l’estudi. 
 
Finalment, la finalitat del novè i darrer capítol és fer una valoració de les 
possibles aplicacions de la recerca, així com d’algunes de les limitacions 
de la metodologia i les seves possibles extensions. 

 




