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En els darrers anys s’han desenvolupat tot un seguit de models de simulació del comportament 

d’ecosistemes lacustres. L’objectiu d’aquests models és determinar la qualitat de l’aigua en base als 
processos físics, químics i biològics que hi tenen lloc. Tots ells tenen el seu inici en la realització d’un 
balanç tèrmic superficial que permeti en una etapa posterior la simulació del cicle tèrmic anual del 
sistema estudiat. 

El primer objectiu d’aquest treball ha estat la realització d’un balanç tèrmic superficial pels anys 98-
99 a l’embassament de Sau. Aquest balanç s’ha fet a partir de les dades periòdiques registrades a 
l’estació meteorològica situada al Club Nàutic de Sau (temperatura de l’aire, velocitat i direcció del vent, 
humitat relativa, pressió atmosfèrica, radiació solar d’ona curta i radiació d’ona llarga). 

Els termes que formen part  d’aquest balanç pel cas de Sau són: la radiació solar d’ona curta 
absorbida i la radiació d’ona llarga absorbida i emesa, que són els fluxos radiatius, i el flux de calor 
latent, el sensible i l’advectiu, que són els no radiatius. Aquest últim tot i no ser estrictament un 
intercanvi superficial, es té en compte degut a que l’embassament té un flux d’aigua important. Com no 
sempre es disposa de mesures directes per obtenir tots els termes del balanç, sovint es fan estimacions a 
partir de fórmules empíriques. 

Tant el model com la formulació són fortament sensibles a l’escala de temps utilitzada. Per aquest 
motiu cal tenir en compte que l’escala a la que s’ha treballat a Sau és la diària, tant pel què fa a les dades 
com als resultats obtinguts.  

Per estimar la radiació solar diària sense núvols que arribaria a la superfície de l’aigua, s’apliquen 
dues equacions, una lineal i una potencial, que donen resultats molt semblants. Aquestes equacions 
relacionen la radiació solar màxima amb l’elevació del Sol per mitjà d’unes constants que depenen de la 
terbolesa, lluminositat i color del cel. Per trobar aquestes constants en el cas de Sau, s’han utilitzat les 
elevacions solars horàries calculades a partir de les dades geogràfiques de l’embassament (latitud i 
longitud) i les radiacions solars horàries, per dies sense núvols, registrades amb el piranòmetre de 
l’estació del Club Nàutic de Sau. Conegudes les constants, aquestes equacions permeten calcular la 
radiació màxima que arriba a qualsevol punt a l’entorn de la Península ibèrica només coneixent les 
coordenades geogràfiques. 

Un altre paràmetre important per determinar la radiació solar absorbida, és l’ennuvolament. El seu 
càlcul per un dia en concret, és fa a partir de la dada de radiació mesurada en relació al valor màxim i 
mínim possible per aquell dia, i s’expressa en dècimes. Amb l’ennuvolament i les dades de radiació de 
Sau (tant les mesurades com les calculades), s’ha fet un ajust dels coeficients que ens permeten 
aproximar l’efecte de l’ennuvolament, necessari per corregir l’efecte dels núvols que redueixen la 
radiació que arriba a terra. 

En el càlcul de la radiació d’ona llarga absorbida, el factor de variabilitat més important és 
l’emissivitat. En aquest treball s’ha calculat fent servir dues fórmules, la primera funció de la temperatura 
i la pressió de vapor de l’aire, i l’altre només funció de la temperatura. S’han obtingut resultats 
relativament semblants. 

Amb l’objectiu de calibrar els termes radiatius del balanç, s’han utilitzat les dades recollides per un 
piranòmetre i un pirgeòmetre emplaçats al Club Nàutic de Sau. Amb aquestes dades s’ha fet un estudi 
comparatiu de la radiació solar i d’ona llarga amb les estimacions realitzades a partir d’aproximacions 
empíriques. 

Els fluxos no radiatius (latent i sensible) són difícils de mesurar directament, per aquest motiu 
existeixen un gran nombre de fórmules empíriques per aproximar-los. En aquest treball, cadascun 
d’aquests dos termes s’ha obtingut a partir de tres d’aquestes expressions amb la finalitat de realitzar un 
estudi comparatiu que permetés fer una valoració crítica de la seva fiabilitat. 

L’últim pas ha estat realitzar el balanç tèrmic a escala mensual pel període 1998-2001. S’ha 
comprovat tant gràfica com numèricament, que aquesta energia calòrica varia al llarg de l’any seguint el 
cicle tèrmic estacional, de manera que s’ajusta a un balanç d’energia que està en equilibri si considerem 
un interval de temps prou gran perquè el cicle tèrmic es completi. 

Com a resultat d’aquest treball s’han escrit tres programes en MATLAB que permeten calcular: 1) el 
balanç tèrmic diari de l’embassament de Sau a partir de les dades de l’estació meteorològica (balanç.m); 
2) l’energia solar màxima que arriba a la superfície de l’aigua (eleva_rad.m) i 3) el promig diari de 
l’elevació solar per cada dia de l’any (eleva_dia.m). Aquests models no sols permeten calcular el balanç 
calòric de Sau, sinó també el d’altres embassaments a partir de la seva situació geogràfica i les mesures 
meteorològiques estandarditzades de qualsevol estació propera a ell, essent l’ennuvolament l’única 
variable que s’ha d’introduir al model. 

 


