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 I 

Resum 

El creixement de població experimentat en els darrers anys ha comportat un augment en 
la demanda d’aigua, mentre que la seva disponibilitat no ha incrementat en la mateixa 
mesura. D’altra banda, el canvi climàtic sembla accentuar la variabilitat de les 
precipitacions, comportant així la necessitat d’una gestió més eficient dels recursos 
hídrics. 

Aquesta gestió de l’aigua es pot dur a terme a través de l’emmagatzematge de les 
reserves necessàries als embassaments, que permeten controlar els efectes de la 
variabilitat de les precipitacions, però també comporten en moltes ocasions un 
empitjorament de la qualitat de l’aigua. Si som capaços de poder predir i acotar els 
processos que disminueixen la qualitat de l’aigua acumulada, també podrem arribar a 
mitigar-los. La millora de la qualitat de l’aigua comporta augmentar-ne la disponibilitat. 

Els models numèrics d’hidrodinàmica d’embassaments són unes eines molt útils, perquè 
ens proporcionen recursos per a poder prendre decisions de gestió més eficients. Per tal 
de caracteritzar millor la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja (riu Ebre), es va 
realitzar l’estudi “Modelització de la hidrodinàmica d’un embassament. Aplicació al 
cas de Riba-roja al riu Ebre” utilitzant el model unidimensional DYRESM (González-
Núñez, 2007). L’estudi va concloure que el model era capaç d’estimar relativament bé 
els perfils de temperatura de l’embassament en tota la columna d’aigua excepte a la 
superfície, on el model sobreestimava la temperatura. Per aquest motiu es recomanava 
un posterior calibratge dels nombrosos paràmetres del model per tal de poder ajustar 
millor els resultats a les dades de camp.  

En aquesta tesina, s’ha creat un programa amb en llenguatge MATLAB per tal de poder 
executar les simulacions del programa DYRESM de forma automàtica. El programa 
s’ha basat en les simulacions de Montecarlo, simulant els paràmetres del model com a 
variables aleatòries i avaluant la bondat d’ajust amb la suma dels errors quadràtics entre 
les dades de camp i les dades simulades.  

Gràcies a aquest programa, s’ha pogut dur a terme una anàlisi de sensibilitat exhaustiva 
de tots els paràmetres del model, primer paràmetre a paràmetre, per estudiar-ne el 
comportament i després en conjunt (anàlisi de sensibilitat Hornberger-Spear-Young) per 
tal de poder tenir en compte totes les possibles interaccions entre ells.  

Posteriorment, s’ha realitzat un calibratge dels paràmetres més sensibles seguint la 
metodologia GLUE, la qual assumeix que pot no existir un únic conjunt de paràmetres 
òptim, sinó varis que poden presentar el mateix nivell de bondat d’ajust a les dades de 
camp. Per a poder determinar quins conjunts de paràmetres eren òptims, s’ha fixat un 
criteri d’acceptabilitat, i els conjunts de paràmetres considerats com a acceptables, s’han 
tingut en compte per a determinar els rangs on es concentren els òptims, i la incertesa de 
les prediccions. 

Els perfils de temperatura simulats a partir dels valors de paràmetres determinats com a 
òptims, han presentat una notable millora en l’ajust als reals, complint-se així l’objectiu 
principal d’aquesta tesina. 


