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5. DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA. SOLUCIONS 
ANALÍTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Descripció detallada del problema 
 
 
Considerem un flux radial d’aigua subterrània cap a un pou situat al centre 
d’una zona contaminada, en el sí d’un aqüífer confinat d’espessor b i 
porositat φ. Assumim que l’aigua és un fluid incompressible, i que un 
contaminant no reactiu roman en una regió circular de radi L. El radi del 
pou és molt petit si el comparem amb la resta de distàncies rellevants en 
el problema (radi exterior de la zona contaminada, distància integral...), i 
per tant assumim que és nul.  
 
S’efectua un tractament bi-dimensional de l’aqüífer, assumint com a 
vàlida la hipòtesi de Dupuit i per tant despreciem la component vertical 
del flux, donat que en termes estadístics el valor esperat del flux és 
horitzontal (Indelman et al., 1996). 
 
Les condicions de contorn són les següents: el pou bombeja un cabal 
determinista constant Q, i el nivell piezomètric en el contorn circular 
exterior r=L té un valor determinista constant HL. 
 
Considerem únicament la component advectiva del transport de soluts, i 
despreciem la dispersió local. 
 
La figura 5.1 il·lustra, en perspectiva d’alçat i planta, el que fins ara hem 
definit: 
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Figura 5.1: Descripció en alçat i planta del domini on té lloc el flux radial. Font 
pròpia. 

 
 
Concretament, en el nostre cas d’estudi tenim que: b=1, L=50, φ=0.3, 
Q=100 i HL=80. En realitat aquests valors no tenen importància de cara a 
la presentació dels resultats, donat que aquests es presentaran de manera 
adimensionalitzada. 
 
Considerem una partícula de contaminant inicialment (t=t0) situada al 
punt r=r0 i θ=θ0, dins la zona de captura del pou. L’objectiu és calcular el 
temps que trigarà aquesta partícula en arribar al pou, anomenat temps de 
residència. 
 
 
 
5.2. Solució analítica per un aqüífer homogeni 
 
 
Si assumíssim que l’aqüífer és homogeni, la solució analítica a l’esmentat 
problema seria immediata: 
   t=φ·π·b·r2/ Q               (5.1) 
 
El significat físic de (5.1) és el següent: t correspon al temps que caldria 
bombar un cabal constant Q per extreure un volum d’aigua igual al 
cilindre centrat al pou i que té com a radi la distància d’aquest fins el punt 
d’injecció. 
 
Com ja hem comentat en apartats anteriors, aquesta solució no s’acosta a 
la realitat quan treballem en aqüífers heterogenis.  
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5.3. Aproximació analítica en termes estadístics per un aqüífer 
heterogeni. 
 
 
Considerarem el medi heterogeni caracteritzat per la variable aleatòria 
log-transmissivitat, Y, normalment distribuïda en el domini establert és a 
dir, amb una distribució univariant Gaussiana amb mitja <Y> i variança σY

2 
definides. També s’ha establert a priori la distància  integral (λ) i la funció 
d’autocorrelació. Cal puntualitzar que la solució que presentem a 
continuació correspon a un cas no condicionat (no tenim valors mesurats 
o coneguts de Y en cap punt del domini). 
    
Es presenta la solució per la mitja del temps de residència com una 
expansió assimptòtica truncada de primer ordre de la variança de la 
variable aleatòria log-transmissivitat (σY

2): 
  < t[1]>=< t(0)>+< t(1)>                      (5.2) 
on els superíndexs entre parèntesis angulars indiquen l’ordre de l’expansió 
mentre que els superíndexs entre parèntesis curvilinis indiquen l’ordre 
dels corresponents components. 
 
La solució d’ordre zero coincideix amb el temps que triga en arribar al pou 
una partícula de contaminant en un aqüífer homogeni: 

  < t(0)>= 2
0

2

Q
L ξπφ ⋅

⋅                (5.3) 

on φ és la porositat, Q és el cabal que extreu el pou, L és la meitat del 
costat del quadrat que defineix el domini i ξ0=r0/L és la distància 
adimensional del punt de partida de la partícula al pou.  
 
A partir d’aquest moment treballarem amb la variable temps 
adimensional, de manera que: 

  < t(i)*>=< t(i)>·
2
0

2L
Q

ξπφ ⋅⋅⋅
                     (5.4)  

automàticament tenim que < t(0)*>=1. 
 
La component del temps promig de trànsit de primer ordre en σY

2 s’escriu, 
per una funció d’autocorrelació Gaussiana: 
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+ℑ⋅               (5.5) 

on λ és la distància integral i ℑ1 i ℑ2 són integrals multidimensionals  
definides per Riva et al.(2002).  
 
Resulta important destacar la dependència de la component <t(1)*> amb 
la relació L/λ, indicadora del grau i l’escala d’heterogeneïtat de l’aqüífer. 
Per exemple, quan L/λ→0 (el domini és molt petit respecte l’escala 
d’autocorrelació de Y), <t(1)*>  s’esvaeix i la mitja del temps de residència 
coincideix amb el resultat obtingut per un aqüífer homogeni.  
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De manera anàloga quan σY

2→ 0, <t(1)*>  també s’anul·la, la qual cosa 
indica que la solució per un medi homogeni ve donada exactament per 
<t(0)*>, com ja sabíem . 
 




