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1 Introducció i objectius 
La Directiva Marc de l’aigua 2000/60/CE origina i condiciona un canvi important en el 
concepte de gestió, protecció i planificació de l’ús de l’aigua i els espais associats a 
aquest medi, tant les masses d’aigua continentals (superficials i subterrànies), com les 
costaneres i les de transició. Fa que es deixin de veure les aigües que discorren pel 
territori des d’un punt de vista únicament hidràulic i comercial, i que es contempli 
aquest recurs com a part estructural i funcional indispensable del medi natural i integrat, 
alhora, dins d’un marc d’ús i gestió sostenible. 

L’objectiu principal de la Directiva 2000/60/CE és l’assoliment del bon estat ecològic i 
químic dels sistemes aquàtics superficials i el bon estat químic i quantitatiu de les 
aigües subterrànies. Aquest objectiu s’ha d’aconseguir pel 2015, és a dir, totes les 
aigües de la unió Europea han d’estar en bon estat aquell any. 

La forta irregularitat de les precipitacions al nostre país, l’alta densitat de població i l’ús 
intensiu de l’aigua ens obliga a regular els nostres recursos per mitjà d’embassaments, 
la qual cosa comporta una sèrie d’impactes ambientals severs sobre el medi ambient, 
com ara l’empitjorament de la qualitat de l’aigua i l’alteració del comportament tèrmic 
dels rius.  

Per tal de poder prendre decisions eficients en la gestió dels embassaments i minimitzar-
ne l’impacte ambiental cal conèixer molt bé i ser capaços de predir els processos físics, 
químics i biològics que s’hi donen.  

Els models numèrics d’hidrodinàmica d’embassaments són unes eines molt útils a 
l’hora de prendre decisions de gestió, ja que permeten pronosticar quin serà el 
comportament de l’embassament després d’aplicar-ne una, i proporcionen d’aquesta 
manera recursos per a adoptar la més eficient. 

Amb l’objectiu de caracteritzar l’embassament de Riba-roja, el 2007 es va dur a terme 
la tesina Modelització de la hidrodinàmica d’un embassament. Aplicació al cas de 
l’embassament de Riba-roja al riu Ebre (González-Núñez, 2007) utilitzant el model 
unidimensional DYRESM, capaç de simular els perfils de temperatura de 
l’embassament a partir de sèries de dades meteorològiques, de cabals i de temperatures 
dels fluxos d’entrada.  

El model aplicat es va utilitzar únicament per a simular els perfils de temperatura de 
l’embassament. Els resultats de l’estudi van mostrar que el model era capaç de predir-ne 
la tendència relativament bé, detectant l’època d’estratificació i barreja de 
l’embassament, però en general sobreestimava la temperatura de la superfície de 
l’aigua. Per aquest motiu, es va recomanar una anàlisi de sensibilitat dels nombrosos 
paràmetres que hi intervenen i un posterior calibratge per tal de poder ajustar el millor 
possible el model a les dades de camp.  

A l’hora de plantejar un mètode per a dur a terme un calibratge, ens hem de plantejar 
diverses qüestions i problemes, com ara l’augment de la complexitat del model a 
mesura que el nombre de paràmetres incrementa, la sensibilitat o possible insensibilitat 
d’alguns paràmetres i la possible interacció entre ells.  
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Tampoc hem d’oblidar que l’eficiència de qualsevol calibratge de paràmetres serà molt 
més gran si podem concentrar tots els esforços en aquells paràmetres als que el model 
resulti més sensible, ja que de no ser així, es podria perdre molt de temps en 
computacions de simulacions no necessàries. 

Per tal d’abordar totes aquestes qüestions, es pot recórrer a les simulacions de 
Montecarlo a l’hora de dur a terme el calibratge. Es realitza un gran nombre 
d’execucions del model amb diferents conjunts de paràmetres, els valors dels quals són 
triats aleatòriament, amb l’objectiu d’intentar cobrir el màxim espai de solucions 
possible.  

Cal recordar que l’estudi aleatori o estocàstic és més complex que el determinista i 
comporta el coneixement d’una teoria matemàtica gens trivial. Igualment, aquest tipus 
d’anàlisi té un elevat cost de computació, però aquest és cada cop més assumible degut 
a la ràpida evolució de la capacitat dels ordinadors i eines informàtiques. 

L’objectiu d’aquesta tesina és doncs idear un mètode per analitzar la qualitat de l’ajust 
dels perfils i automatitzar el procés de calibratge, ja que la interfície de DYRESM fa 
que realitzar iteracions sigui una feina feixuga. A més a més, s’intentarà determinar el 
conjunt o conjunts de paràmetres òptims i la sensibilitat del model als paràmetres que es 
considerin clau en el seu comportament. Una vegada s’hagin determinat els valors 
òptims d’aquests paràmetres, es procedirà a realitzar la validació del model en un 
període diferent al de l’optimització, utilitzant les dades mesurades per la nova 
plataforma instal·lada a l’embassament. 

Per a dur a terme l’anàlisi de sensibilitat dels paràmetres, es recorrerà al mètode de 
Hornberger-Spear-Young i per dur a terme la optimització s’utilitzarà la metodologia 
GLUE. Aquestes dues metodologies es basen en les simulacions de Montecarlo, i tenen 
l’avantatge de no fer suposicions en les funcions de distribució dels paràmetres, a més a 
més de tenir en compte la no linealitat i les interaccions entre els paràmetres. 

Es consideraran aleatoris tant paràmetres geomètrics com ambientals i es simularan 
tants valors de les variables aleatòries com es consideri necessari. És molt important 
assenyalar que es prendran com a aleatòries aquelles variables o paràmetres que es 
cregui que poden tenir una variabilitat important o que la seva variació pot ser crucial 
per la modelització de l’embassament. El criteri és subjectiu, però sempre raonat, 
intentant modelar la variabilitat de la realitat. 

Per tant, l’objectiu principal d’aquesta tesina ve acompanyat d’un altre de secundari 
com és comprovar que el mètode de Montecarlo és un mètode vàlid i eficient per a 
determinar el conjunt o conjunts de paràmetres òptims. 
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2 Estat del coneixement 
2.1 Els orígens de la limnologia 

La limnologia és la ciència que estudia els llacs i les aigües continentals en tots els seus 
aspectes (geogràfic, geològic, físic, químic i biològic). El terme limnologia deriva del 
mot grec limnos (llac, pantà, estany) i va ser utilitzat per primera vegada per a referir-se 
a l’estudi dels llacs a Le Léman: monographie limnologique, 1892 de F.A. Forel, el qual 
va estudiar el llac Geneva, a Suïssa, i es pot considerar com el pare de la limnologia. 

La vessant física de la limnologia, va aparèixer per primera vegada el 1730 a Suïssa, 
quan l’enginyer F. De Duillier va mesurar l’elevació periòdica de la superfície del llac o 
seixa, però no va ser fins al cap de cinquanta anys, que Saussure va descobrir 
l’estratificació tèrmica dels llacs (Horne & Goldman, 1994), objecte d’estudi d’aquesta 
tesina.  

La limnologia juga un paper molt important en la distribució i l’ús de l’aigua, així com 
en la protecció de la vida i dels seus hàbitats. 

2.2 Llacs i embassaments 

Els llacs continentals són elements habituals dels paisatges de tot el món, variant des de 
petites basses efímeres fins a conques profundes creades fa milions d’anys. Els 
embassaments, d’altra banda, són llacs artificials de grans proporcions construïts per 
l’home per mitjà de preses. La funció principal dels embassaments és la regulació del 
flux d’aigua: emmagatzemar l’aigua per a usos posteriors, generar energia elèctrica i 
controlar les grans avingudes. 

Tot i que els embassaments sempre han estat considerats com a sinònims dels llacs, no 
s’ha d’oblidar que els llacs generalment han estat creats per processos geològics en un 
període llarg de temps i que els embassaments han estat creats per la mà de l’home. Per 
tant, hi ha un nombre determinat de característiques que fa que es diferenciïn dels llacs 
naturals. Els processos com ara la barreja interna, el consum de nutrients, la producció 
primària i la respiració, es produeixen tant en llacs com embassaments, ara bé, els 
processos poden no ser idèntics, i les respostes dels sistemes diferents (Thornton et al., 
1990).  

A la taula 2.1 podem trobar les principals diferències entre llacs i embassaments: 
 

Taula 2.1 Principals diferències entre llacs i embassaments (Font: Thornton et al., 1990) 
 Embassaments Llacs 

Conques de 

drenatge 

Generalment estretes i longitudinals, amb 
una gran àrea de drenatge en comparació 

amb la superfície del llac 

Circulars. La conca dels llacs 
normalment és central i l’àrea de 
drenatge generalment és petita en 

comparació amb la superfície dels llacs 
Cota de la 

superfície de 

l’aigua 

Gran, irregular Relativament petita, estable 

Afluents 

L’escolament arriba a l’embassament a 
través de rius tributaris. Generalment el 
flux és dirigit a través del llit del riu que 

recorre la vall 

L’escolament es du a terme per petits 
tributaris 
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 Embassaments Llacs 

Extraccions 

d’aigua 

Molt irregular, depèn de l’ús de l’aigua, 
extraccions de la superfície o 

l’hipolímnion 

Relativament estable, aigua de la 
superfície 

Deposició de 

sediments 

Gran a la zona de desembocadura, decreix 
exponencialment com més s’acosta a la 

paret de l’embassament. 
Baixa i dispersa 

Els embassaments acostumen a trobar-se situats als rius, la qual cosa fa que tendeixin a 
tenir una forma longitudinal. Seguint les pautes longitudinals dels embassaments, 
s’estableixen tres zones molt diferents, cadascuna amb propietats físiques, químiques i 
biològiques úniques. Aquestes tres zones són la zona de riu, la zona de transició i la 
zona lacustre (Thornton et al., 1990): 

• La zona del riu és relativament estreta i el flux està ben barrejat. Tot i que les 
velocitats poc a poc van disminuint, el flux encara és capaç de transportar 
quantitats significants de partícules en suspensió com ara llims o argiles. La 
penetració de la llum generalment és mínima i es mantenen condicions aeròbies 
perquè aquesta zona generalment és poc profunda i està ben barrejada. 

• A la zona de transició s’hi produeix una sedimentació notable i per tant la llum 
és capaç d’arribar a major profunditat. 

• La zona lacustre té característiques pròpies d’un llac. La sedimentació de 
partícules és molt baixa i durant els períodes d’estratificació hi podem trobar 
dues zones clarament diferenciades: l’epilímnion i l’hipolímnion (Ap.  2.3.2).   

Per tant, un embassament és una gran massa d’aigua heterogènia pel que fa als 
processos que s’hi produeixen i es comporta com un híbrid entre un riu i un llac.  

A la figura 2.1 es pot veure un esquema de la zonificació d’un embassament en funció 
del seu comportament. 

 
Figura 2.1 Zonificació d’un embassament atenent al seu comportament (Font: Thornton et al., 1990) 

El comportament de l’embassament serà més semblant al d’un riu o al d’un llac en 
funció del temps de residència, que és el temps mig que una molècula d’aigua passa en 
un embassament. Valors baixos del temps de residència indicaran que el comportament 
de l’embassament és més semblant al d’un riu, mentre que valors alts indicaran que 
s’assembla més a un llac. 
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2.3 Característiques limnològiques dels embassaments 

2.3.1 Classificació dels embassaments 

Un dels sistemes de classificació més freqüentment utilitzats reconeix tres categories 
generals: embassaments oligotròfics, mesotròfics i eutròfics (Vallentyne, 1978). 

• Els embassaments oligotròfics estan pobrament subministrats de nutrients i 
mantenen un baix creixement vegetal. Com a resultat, la productivitat biològica 
és generalment baixa, les aigües són clares i les capes més profundes estan ben 
proveïdes d’oxigen durant tot l’any.  

• Els embassaments mesotròfics, pel que fa a les característiques, són intermitjos 
entre els llacs oligotròfics i els eutròfics. Estan moderadament ben abastits de 
nutrients i mantenen un creixement vegetal moderat. 

• Els embassaments eutròfics es situen a l’altra banda de l’espectre. Tenen un 
subministrament ric en nutrients en relació amb el volum d’aigua que contenen i 
com a resultat, la productivitat biològica és generalment alta, les aigües són 
tèrboles a causa del dens creixement de fitoplàncton i les aigües més profundes 
presenten reduïdes concentracions d’oxigen dissolt durant els períodes de 
circulació restringida (Ap.  2.3.4).  

2.3.2 Estratificació dels embassaments 

L’aigua en estat líquid presenta la seva màxima densitat a la temperatura de 4ºC, tot just 
uns pocs graus per sobre del punt de congelació. La densitat de l’aigua depèn fortament 
de la temperatura i la característica més significant de la relació entre temperatura i 
densitat de l’aigua és que no és una relació lineal. 

Densitat de l'aigua en funció de la temperatura
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Figura 2.2 Corba temperatura – densitat de l’aigua (Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
www.simetric.co.uk/si_water.htm) 

Durant l’estiu, en els llacs i embassaments Mediterranis l’aigua de la superfície està 
considerablement més calenta que la situada per sota perquè el sol i l’atmosfera 
l’escalfen de forma no uniforme. Com a resultat d’aquest escalfament no uniforme, 
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l’embassament presenta una estructura de capes de diferent temperatura i densitats. 
Aquest fenomen és el que es coneix com a estratificació de la massa d’aigua.  

Aquesta distribució de capes es manté durant tot l’estiu perquè les capes superiors, que 
tenen l’aigua més calenta i per tant més lleugera (menys densa) que l’aigua freda del 
fons, estan més exposades a la radiació, la qual encara les escalfa més i fa que 
l’estratificació sigui més pronunciada. 

La distribució en capes de diferents temperatures i densitats permet distingir 
habitualment tres zones amb unes característiques molt diferenciades: 

• Epilímnion: capa més superficial i uniformement calenta d’un llac o 
embassament quan està estratificat tèrmicament a l’estiu. 

• Metalímnion: zona en la que la temperatura descendeix ràpidament en 
profunditat en un llac o embassament quan està tèrmicament estratificat a l’estiu. 
Està situat entre l’epilímnion i l’hipolímnion. El terme és aproximadament 
equivalent a termoclina en l’ús ordinari, tot i que literalment, significa gradient 
tèrmic o de temperatura en un llac tèrmicament estratificat a l’estiu, que ocupa la 
zona entre l’epilímnion i l’hipolímnion. 

• Hipolímnion: capa uniformement freda i profunda d'un llac quan està 
tèrmicament estratificat a l’estiu. 

Petits canvis de densitat associats als canvis de temperatura en la termoclina, són 
suficients per evitar que el vent barregi completament les aigües epilimnètiques amb les 
hipolimnètiques en els embassaments. Una termoclina ben desenvolupada pot ser una 
barrera igualment eficaç per les corrents com ho és la riba o el fons d’un llac.  

D’altra banda, la termoclina no és només una barrera física en el sentit de restringir els 
moviments de l’aigua; també actua per la via de la temperatura com una barrera 
biològica que afecta la dispersió i el creixement de diversos organismes aquàtics. 
D’aquesta manera, l’únic flux de partícules present a l’embassament durant 
l’estratificació es produeix de l’epilímnion a l’hipolímnion, per sedimentació. 

 
Figura 2.3 Secció d’un embassament estratificat indicant la situació i característiques de l’epilímnion, 
metalímnion i hipolímnion (Font: Cooke et al. 2005) 
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Com que les temperatures als llacs poden ser mesurades més fàcilment que la densitat, 
els limnòlegs generalment dedueixen la presència d’aquesta barrera de densitat a partir 
de les dades de temperatura. 

2.3.3 Hidrodinàmica d’embassaments 

Els principals factors que intervenen en la formació, desenvolupament i posterior 
barreja d’un embassament són la densitat de l’aigua, la radiació solar, la transferència 
d’energia a la superfície de l’aigua, la morfometria de l’embassament i l’acció del vent.  

Per entendre com varien les característiques tèrmiques dels llacs durant l’any, és 
necessari deslligar les influències del sol i del vent però malauradament, aquest és un 
procediment bastant complex perquè sempre actuen junts a la natura. A continuació es 
descriuran breument els principals agents que intervenen en la hidrodinàmica 
d’embassaments. 

Radiació solar 

Només tres parts de l’espectre solar són de significat directe en l’estructura i el 
metabolisme dels ecosistemes aquàtics: 

• Radiació ultraviolada: és aquella integrada per longituds d’ona més curtes que 
les visibles per l’ull humà, la major part de la radiació ultraviolada emesa pel sol 
és absorbida per la capa d’ozó en la part superior de l’atmosfera. 

• Radiació visible: la radiació visible emesa pel sol travessa l’atmosfera amb molt 
poca reducció en la seva intensitat, excepte quan el cel està cobert de núvols. 

• Radiació infraroja: també coneguda com a radiació calorífica, està composta per 
longituds d’ona més llargues que les visibles per l’ull humà.  

De la radiació total emesa pel sol que arriba a la superfície de la terra, aproximadament 
la meitat es presenta com a radiació infraroja i l’altra meitat com a radiació visible. 
Quan la radiació del sol xoca contra la superfície de l’aigua, part és reflectida i part 
absorbida i convertida en energia calorífica, mentre que la restant és transmesa a través 
de la columna d’aigua segons el seu espessor i les longituds d’ona de la llum implicada. 

Vent 

El vent, més que el sol, és l’agent principal responsable de la distribució del calor cap a 
les parts més profundes dels llacs. La transferència s’aconsegueix per mitjà d‘ones i 
corrents d’aigua.  

Tot i que la termoclina reté la seva estructura durant tota la primavera i tot l’estiu, tot 
sovint és inclinada de la seva posició horitzontal quan un vent persistent acumula les 
aigües epilimnètiques en l’extrem del llac cap a on bufa el vent.  

En casos extrems, l’angle d’inclinació pot ser tal que la termoclina arriba a la superfície 
a la vora del costat d’on ve el vent. Quan el vent s’atura, la situació és inestable respecte 
a la gravetat i la termoclina comença a oscil·lar cap en darrera i cap en davant fins que 
s’anul·len les forces per fricció. Aquests moviments són coneguts com a seixes internes 
de l’embassament. 
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Barreja 

A finals d’estiu i principis de tardor, quan el llac es refreda, durant la nit es formen 
corrents de convecció d’aigua freda que es submergeixen per trobar el seu nivell 
apropiat de densitat, barrejant-se amb l’aigua més calenta en el seu camí cap a baix. A 
cada nou refredament de la capa superficial i amb l’ajut de la turbulència creada pel 
vent, la termoclina es desplaça cada vegada cap a una profunditat major i la temperatura 
de l’epilímnion s’acosta gradualment a la de l’hipolímnion. Finalment, el gradient de 
densitat associat a la termoclina arriba a ser tant feble que deixa de ser una barrera 
efectiva per les corrents que es mouen cap a baix. Llavors la temperatura del llac és 
uniforme i es diu que està barrejat. 

2.3.4 Qualitat de l’aigua: eutrofització 

L’eutrofització és el terme que designa l’enriquiment excessiu de nutrients d’un 
ecosistema aquàtic. 

A primera vista, es pot pensar que sense nutrients en l’aigua no hi pot haver vida als 
llacs o embassaments i per tant és correcte que n’hi hagi; ara bé, un excés de nutrients fa 
que les plantes i els organismes creixin en abundància. Més endavant, quan aquests 
moren, precipiten al fons i són oxidats pels bacteris, els quals necessiten una gran 
quantitat d’oxigen dissolt per a dur a terme la descomposició. 

L’eutrofització pot ser un procés natural, és a dir, un procés que es va produint 
lentament en tots els llacs i embassaments del món, però també pot ser d’origen humà 
degut als abocaments que n’acceleren el procés fins a convertir-lo, moltes vegades, en 
un greu problema de contaminació.  

 

Figura 2.4 Efectes de l’eutrofització en els embassaments (Font: www.ub.edu/ecologiamediambient) 

Els nutrients que més influeixen en el procés d’eutrofització són els fosfats i els nitrats. 
El procés d’eutrofització de l’aigua comença amb el subministrament de fertilitzants 
rics en fòsfor i nitrogen al sòl, restituint les quantitats extretes per la recollida de les 
collites. Les collites serveixen com a aliment per a l’home, i els nutrients continguts a 
les aigües residuals produïts per aquests van a parar als rius, llacs i embassaments a 
través dels conductes de desguàs, actuant com a fertilitzants i incrementant el 
creixement dels vegetals aquàtics. A més a més, el nitrogen també arriba als 



2 Estat del coneixement 

 9 

embassaments a través de la contaminació atmosfèrica i el fòsfor és absorbit amb 
facilitat per les partícules de terra i arriba als embassaments per erosió o dissolt per les 
aigües superficials. 

Durant el període d’estratificació dels llacs i embassaments, la termoclina actua com a 
barrera entre l’epilímnion i l’hipolímnion. La descomposició de la matèria orgànica, la 
poca llum per a dur a terme la fotosíntesi i el tall en el subministrament d’oxigen 
procedent de l’epilímnion fan que l’aigua de l’hipolímnion poc a poc es vagi tornant 
anòxica. A més a més, durant aquest procés de reducció s’alliberen sulfurs, amoni i 
metalls pesats. Tots aquests efectes derivats de la descomposició de la matèria orgànica 
fan que les aigües de l’hipolímnion perdin qualitat. 

L’extensió en profunditat a la que es realitza la producció fotosintètica de l’oxigen, 
depèn de la transparència de l’aigua. Pot ser tant petita com uns centímetres en aigües 
molt tèrboles i fins a 30 metres o més en llacs extremadament clars. Com que la frontera 
entre les zones de fotosíntesi i de descomposició habitualment coincideix amb la 
termoclina (figura 2.4), la fotosíntesi màxima es produeix a l’epilímnion.  

Per tant, la magnitud dels efectes de l’eutrofització sobre la qualitat de l’aigua ve 
determinada per l’estratificació. El grau d’esgotament d’oxigen en les aigües de fons 
dels llacs i embassaments eutròfics s’intensifica en avançar l’estiu i com a 
conseqüència, durant l’estratificació els processos de respiració dominen sobre els de 
producció (fotosíntesi) en les aigües profundes.  

L’esgotament de l’oxigen dissolt en l’hipolímnion no es desitjable perquè quan es 
produeix, la respiració d’oxigen comença a no ser rendible per als éssers vius i comença 
la respiració de nitrogen. El nitrogen en forma de nitrats passa a nitrogen gas i s’emet a 
l’atmosfera. Si el nitrogen també s’acaba, comença la respiració de sulfats. Part del 
sulfur es combina amb el ferro dissolt formant sulfur de ferro (afectant a les comportes i 
turbines dels embassaments) i una altra part es combina amb l’hidrogen per formar àcid 
sulfhídric. Finalment, si es supera el cas extrem de la respiració de sulfats, es genera 
metà amb el carboni present, convertint-se en una fossa sèptica (Dolz et al., 2007).  
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3 Descripció de l’embassament estudiat 
3.1 Conca de l’Ebre 

La Conca de l’Ebre es situa al quadrant NE de la Península Ibérica i ocupa una 
superfície total de 85.362 km2, dels quals 445 km2 estan a Andorra, 502 km2 a França i 
la resta a Espanya. És la conca hidrogràfica més extensa d’Espanya, representant el 
17,3% del territori peninsular espanyol (www.chebro.es).  

El riu Ebre té una longitud total de 910 km i transcorre en sentit NO-SE, des de les 
muntanyes Cantàbriques fins al Mediterrani, on desemboca formant un delta. 

 

 
Figura 3.1  Situació de la Conca de l’Ebre i dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix (Font: 
Elaboració pròpia a partir de cartografia digital de SITEbro) 
 

L’organisme encarregat de la gestió de la conca del riu Ebre és la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), la funció principal de la qual és l’elaboració del pla 
hidrològic de la conca, el seu seguiment i revisió; l’administració i control del domini 
públic hidràulic; l’administració i control dels recursos d’interès general i l’elaboració, 
construcció i explotació de les obres que li siguin encarregades per l’Estat i les 
comunitats autònomes.  

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre també té competències en la gestió de 
problemes econòmics i ecològics, com per exemple el musclo zebra i altres espècies 
animals i vegetals introduïdes. 
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3.2 Sistema Mequinensa - Riba-roja – Flix 

3.2.1 Zona d’estudi 

A la figura 3.2 es pot veure la zona geogràfica del sistema Mequinensa-Riba-roja-Flix. 
Es tracta d’una sèrie de tres embassaments de característiques morfològiques i 
hidrològiques molt diferents.  

 
Figura 3.2 Sistema Mequinensa, Riba-roja Flix  (Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia digital de 
SITEbro) 

Els embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix tenen preses de gravetat amb planta 
rectangular i perfil triangular. Els dos primers són grans masses d’aigua i l’extracció es 
realitza a cota profunda. L’embassament de Flix per contra, té unes dimensions molt 
més reduïdes i s’utilitzen dos túnels per passar l’aigua de l’embassament a la central 
hidroelèctrica a través del meandre de Flix.  

L’aigua emmagatzemada a l’embassament de Mequinensa arriba a la cua de 
l’embassament de Riba-roja, on també hi arriben les aigües dels rius Cinca i Segre, que 
es barregen just abans d’entrar a l’embassament. De la mateixa manera, l’aigua de 
l’embassament de Riba-roja arriba generalment del fons de l’embassament i va a parar a 
la cua de l’embassament de Flix. 

L’aigua circula molt més de pressa per Riba-roja i Flix que per Mequinensa. Dels tres 
embassaments, tan sols Mequinensa presenta temps de residència suficient com per a 
que els processos químics i biològics puguin modificar la composició de l’aigua que hi 
arriba. D’això es deriva que els embassament de Riba-roja i Flix funcionen més aviat 
com a riu que no pas un llac (Armengol et al., 2003) i per tant, l’aigua i les comunitats 
presents no pateixen grans modificacions. 

A continuació es presenten algunes dades sobre la situació geogràfica, morfologia i 
hidrografia dels tres embassaments descrits.  
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Taula 3.1 Dades sobre la situació geogràfica, morfologia i hidrografia dels tres embassaments (Font: 
Armengol et al., 2003; ACA, 2003) 
 Mequinensa Riba-roja Flix 

UTM Fus 31N / ED50 31N / ED50 31N / ED50 
Coord. X 272.181 284.971 294.521 
Coord. Y 4.583.561 4.569.201 4.567.781 
CCAA Aragó Catalunya Catalunya 
Municipi Mequinensa Riba-roja d’Ebre Flix 
Província Saragossa Tarragona Tarragona 
Cota de Coronació 124 m 76 m 44,50 m 
Cota sobreeixidor 106,5 m 59,5 m 44,5 m 
Cota mínima 68,87 m 59,5 m 25 m 
Volum 1533,79 hm3 209,56 hm3 11 hm3 
Temps de residència 72,5 dies 5,28 dies 0,29 dies 

3.2.2 Circulació d’aigua als embassaments 

El sistema de tres embassaments que es descriu en aquest capítol produeix uns efectes 
particulars en el comportament tèrmic del curs baix del riu Ebre.  

A l’estiu hi ha una entrada d’aigua calenta a l’embassament de Mequinensa que queda 
en superfície, mentre que l’aigua que s’extrau prové de l’hipolímnion i per tant, és més 
freda. Aquesta aigua que entra a l’embassament de Riba-roja és més freda que l’aigua 
que prové del Segre i del Cinca, els quals també desemboquen gairebé pel mateix lloc. 
Per tant, l’aigua de l’Ebre (més densa) s’enfonsa i l’aigua del Segre i Cinca queda en 
superfície (Armengol et al., 2003). En el viatge des de la cua de l’embassament de Riba-
roja fins a la presa hi ha una certa barreja entre l’aigua calenta en superfície i la freda en 
profunditat. Quan aquesta aigua és alliberada a l’embassament de Flix, la seva 
temperatura continua sense tenir variacions diàries importants. L’embassament de Flix 
té poca capacitat en relació als altres dos embassaments, i el temps de residència de 
l’aigua és baix, per tant, en aquest tram la temperatura de l’aigua no té temps de 
recuperar la seva ciclicitat diària que té l’aigua a l’entrada de Mequinensa (Prats et al., 
2004). 

Per tant, en el tram inferior del riu Ebre, les condicions difereixen de les naturals, de 
forma que el comportament tèrmic del riu en aquesta zona està clarament influït per la 
presència del sistema d’embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix, i principalment 
per l’embassament de Mequinensa que és, amb diferència el més gran dels tres (Prats et 
al., 2004).  

Estudis conjunts entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de 
Catalunya han analitzat els efectes que produeix aquest sistema d’embassaments, 
arribant a les següents conclusions (Val, 2003; Dolz et al., 2003; Prats et al., 2004): 

• A l’estiu l’aigua que surt del sistema d’embassaments (Flix) és més freda que la 
que hi entra (aigua amunt de Mequinensa). 

• A l’hivern, al contrari, l’aigua que en surt és més calenta que la que hi entra. 

• Els embassaments redueixen l’amplitud del cicle diari i anual de temperatures, 
esmorteint la variabilitat de temperatures al llarg del dia. 
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3.3 L’embassament de Riba-roja 

3.3.1 Localització i característiques de l’embassament 

 

 
Figura 3.3 Embassament de Riba-roja (Font: Elaboració pròpia a partir d’ortofotoimatges de Landsat 7) 

L’embassament de Riba-roja es troba a la província de Tarragona, en el curs baix del riu 
Ebre. Es troba situat immediatament aigua avall de l’embassament de Mequinensa i 
aigua amunt de l’embassament de Flix. És un embassament de grans dimensions, 
allargat i molt encaixat, que presenta dos braços significatius: el primer, format per 
l’aiguabarreig Segre-Cinca, a la zona de cua pel marge esquerre, i el segon, proper a la 
capçalera i pel marge dret, el conforma el riu Matarraña, de cabal molt menor i irregular 
(LIMNOS, 1996).  

La construcció de la presa es va acabar el 1969, i la seva principal utilitat és la de 
generar electricitat, tot i que les seves aigües també s’aprofiten per a l’agricultura i 
l’abastament, així com usos menors com la pesca i la navegació (LIMNOS, 1996).  

A la taula 3.2 hi podem trobar un resum de les característiques principals de 
l’embassament de Riba-roja. 

Es tracta d’un embassament monomíctic (es barreja només un cop a l’any), típic de les 
zones temperades. Presenta un fenomen d’estratificació a l’estiu, de forma que les 
temperatures en superfície poden situar-se entre 24 i 27ºC i en profunditat entre 18 i 
21ºC. Durant el període d’estratificació, la termoclina es situa entre els 14 i 16 metres 
de profunditat (LIMNOS, 1996; URS, 2002). 
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Taula 3.2 Resum de les característiques principals de l’embassament de Riba-roja (Font: LIMNOS 1996) 

Terme Municipal Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 

Latitud 41º14’ 

Propietari ENDESA 

Any de finalització 1969 

Usos 
Abastament/ Regadiu/ Bany/ 

Pesca/Navegació 

Tipus de presa Gravetat de planta recta 

Superfície total de la conca 8.082.300 ha 

Superfície de l’embassament 2.152 ha 

Longitud màxima de l’embassament 35 km 

Perímetre en màxim nivell (km) 98 

Sobreeixidor 59,5 m 

Desguassos de fons 43,3 m 

Boques de captació 
hidroelèctriques 

41,4 m 

Cota de les extraccions d’aigua 

principals (m s.n.m.) 

Desguassos addicionals 40,0 m 

Capacitat total 207 hm3 

Cota màxim nivell embassat (m s.n.m) 70 m 

Cota màxima possible (m s.n.m) 73 m 

Profunditat màxima 34 m 

Profunditat mitja 9,7 m 

Profunditat de la termoclina 5 - 10 m 

Volum epilímnion 46 – 88 hm3 

Volum hipolímnion 49-118 hm3 

Relació E/H 0,7-0,9 

Fluctuació de nivell Molt poca 

Temps de residència 5 – 10 dies 
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El temps de residència mig anual de l’aigua és molt baix, d’aproximadament 8 dies. Els 
mínims, 5 dies, s’obtenen en els mesos de febrer i març, considerant tant les entrades 
com les sortides. Els màxims es donen en el mes d’octubre, arribant fins als 17 dies de 
residència. (Infraestructura y ecología, 2006). 

 
Figura 3.4 Detall de la presa de l’embassament de Riba-roja (Font: Gónzález-Núñez, 2007) 

3.3.2 Hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja 

L’estudi Ecologia aquàtica dels embassaments de Mequinensa, Riba-roja i Flix 
(Armengol et al., 2003), elaborat per la Universitat de Barcelona a l’estiu de 2003 és 
l’estudi més complert fins ara sobre la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja i 
aporta unes conclusions fonamentals per a conèixer el funcionament d’aquest 
embassament. 

En l’estudi de l’embassament de Riba-roja, es van fer servir la temperatura i la 
conductivitat de l’aigua com a variables per a caracteritzar l’origen de l’aigua estudiada, 
ja que els fluxos d’aportació presenten densitats molt diferents segons si el seu origen és 
l’embassament de Mequinensa o l’aiguabarreig del Segre i el Cinca. 

A l’estiu, l’aigua de l’Ebre que es turbina cap a la cua de Riba-roja de les capes inferiors 
de l’embassament de Mequinensa presenta unes temperatures entorn els 17-20º, menors 
que les de l’aiguabarreig, entorn als 25-28 ºC.  

L’aigua freda de Mequinensa ocupa la cua de l’embassament de Riba-roja fins que 
arriba a la confluència amb l’aigua de l’aiguabarreig del Segre i el Cinca, que és menys 
densa, situant-se per sobre de l’aigua de l’Ebre. Per tant, l’estratificació que presenta 
Riba-roja és molt particular perquè no es produeix degut a un escalfament diferencial de 
la columna d’aigua com passaria habitualment en un llac, sinó que es deu a l’arribada de 
dues aportacions d’orígens i densitats molt diferents.  
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Figura 3.5 Esquema de la hipòtesi de funcionament hidràulic de l’embassament de Riba-roja. (Font: 
González-Núñez, 2007) 

Un altre punt a destacar és que les propietats físiques de l’aigua que arriba a Riba-roja i 
l’extracció profunda del sistema d’embassaments descrits a l’apartat  3.2 determina a 
l’estiu una circulació profunda de l’aigua de l’Ebre al llarg d’aquest. L’aigua provinent 
de l’aiguabarreig s’emmagatzema progressivament a la part superior del cos d’aigua. 
D’aquesta forma, aquesta compartimentació hidràulica fa funcionar l’embassament amb 
un flux de dues capes que van a diferents velocitats: mentre que la capa del fons es 
renova ràpidament, la superior ho fa de forma més lenta. Existeix una capa intermitja on 
es donen processos de barreja.  
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4 Models hidrodinàmics d’embassaments 
4.1 Estat del coneixement dels models en limnologia 

Els models hidrodinàmics de llacs i embassaments són unes eines molt útils a l’hora de 
gestionar embassaments. Ens ofereixen les eines necessàries per valorar les 
conseqüències de les decisions de gestió abans de prendre-les, proporcionant d’aquesta 
manera, més seguretat a l’hora de prendre’n una. 

Un model hidrodinàmic efectiu de llacs i embassaments hauria de ser capaç de 
contemplar tots els processos físics que permetin determinar de forma suficientment 
aproximada l’estructura de la columna d’aigua. Aquests models són constantment 
millorats a mesura que la tecnologia avança, tot i que la seva estructura bàsica s’ha 
mantingut igual des de fa 25 anys.  

Des de la dècada dels 80 s’han utilitzat molts models hidrodinàmics d’una dimensió, i 
poc a poc en els últims 10 anys s’han anat utilitzant cada cop més els models 
hidrodinàmics de dues dimensions gràcies a la capacitat computacional que tenen els 
ordinadors personals d’avui en dia i al realisme que ofereixen aquests models en dues 
dimensions. Tot i així, els models 1-D segueixen sent molt utilitzats degut a la 
complexitat dels models 2-D.  

Finalment, també existeixen els models numèrics en tres dimensions (3D) dissenyats 
per predir la velocitat, temperatura i distribució de la salinitat en masses naturals 
d’aigua. 

4.2 El model DYRESM 

4.2.1 Generalitats 

El model hidrodinàmic DYRESM, és el model que s’ha utilitzat per dur a terme la 
Modelització de la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-Roja (González-Núñez, 
2007. 

DYRESM (DYnamic Reservoir Simulation Model) és un model d’hidrodinàmica 
d’embassaments desenvolupat pel Centre for Water Research (CWR) de la University 
of Western Australia. S’utilitza per predir la distribució vertical de temperatura, salinitat 
i densitat en llacs i embassaments que satisfan l’aproximació unidimensional (Imerito, 
2007). Aquesta aproximació unidimensional és vàlida quan les forces 
desestabilitzadores que actuen sobre la massa d’aigua (acció del vent, escalfament o 
refredament de la superfície i entrades d’afluents) són menors que les forces 
estabilitzadores degudes al gradient de densitat de la pròpia aigua. 

Tot i que el CWR recomana no tocar els paràmetres a usuaris no experimentats 
(Antenucci i Imerito, 2000), diversos estudis han demostrat que els resultats del model 
milloren amb un calibratge previ (Nguyen, 2004; Rigosi, 2006; Hornung, 2002; Gal et 
al., 2002). D’altra banda, paràmetres com el coeficient d'extinció de la llum, el 
coeficient d'arrossegament o el pendent dels afluents (Ap. 4.3.4) depenen de 
característiques locals pròpies dels llacs o embassaments estudiats i no sempre és 
possible disposar de dades de camp, comportant d’aquesta manera la necessitat d’una 
estimació o calibratge. 
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DYRESM pot utilitzar-se sol, per a estudis hidrodinàmics o juntament amb el model 
CAEDYM (Computational Aquatic Ecosystem Dynamics Model) per investigacions 
relacionades amb processos biològics i químics. 

DYRESM és capaç de descriure bé la dinàmica de llacs i embassaments en períodes 
molt curts de temps com ara inundacions o tempestes i també pot ajudar a predir la 
variabilitat anual o estacional de llacs i embassaments. A més a més, pot ajudar a predir 
la sensibilitat als canvis en factors mediambientals a llarg termini, ja que pot simular 
sèries de molts anys sense problemes.  

 
Figura 4.1 Aspecte gràfic de la interfície del model DYRESM en la versió 3.1 (Font: CWR) 

El desenvolupament del model DYRESM data del 1978, amb una aplicació amb èxit a 
l’embassament de Wellington a Austràlia Occidental. Des de llavors ha estat aplicat a 
molts altres embassaments i llacs de tot el món, com per exemple l’embassament 
Prospect d’Austràlia (Schladow & Hamilton, 1997), el llac Constance (Hornung, 2002), 
situat entre Alemanya, Àustria i Suïssa, i el llac Kootenay al Canadà (Patterson et al., 
1984) entre altres. Per tant DYRESM pot considerar-se com un model validat. 

A Catalunya mateix també hi podem trobar l’estudi de l’estructura tèrmica de 
l’embassament de Sau (Han et al., 2000), realitzat per investigadors de la Universitat de 
Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entre altres. 

A continuació es descriuran breument alguns dels càlculs i subrutines que DYRESM du 
a terme per a realitzar una simulació, a fi de què sigui més senzill entendre el significat 
físic dels paràmetres que es volen optimitzar.  

4.2.2 Estructura de capes 

En el model DYRESM, el perfil vertical del llac es modelitza amb sèries horitzontals de 
capes de propietats uniformes però gruix variable, les quals es poden moure 
verticalment, contraure’s o expandir-se com a resposta a les aportacions dels afluents, 
les extraccions, les evaporacions i la pluja. Per tant, el gruix de les capes canvia quan les 
capes es mouen verticalment per acomodar-se a canvis de volum. 
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L’avantatge d’aquest sistema de capes és que s’ajusta molt bé a l’estructura vertical del 
llac. Per exemple, aquelles capes amb propietats constants en una certa profunditat com 
ara les de l’hipolímnion, poden ser modelitzades com una única capa en aquest 
esquema. D’altra banda, les capes es poden fer més estretes en zones amb gradients 
verticals molt forts, com per exemple, en la termoclina. Com que l’estructura vertical 
dels llacs i embassaments varia en funció del temps, DYRESM recalcula el sistema de 
capes tots els dies que dura la simulació. 

El model requereix que es fixin els límits de gruix màxim i mínim de les capes (Ap. 
 4.3.4) per assegurar una adequada resolució numèrica i perquè no s’utilitzi un excessiu 
nombre de capes. 

4.2.3 Entrades d’afluents i extraccions de cabal 

Entrades d’afluents 

DYRESM permet entrades d’afluents tant superficials com subsuperficials. En el cas de 
l’embassament de Riba-roja, els dos afluents que hi aporten aigua són la presa de 
Mequinensa i l’aiguabarreig del Cinca i el Segre, tots dos de forma superficial. 

Quan es produeix l’entrada d’un afluent de forma superficial en un embassament, aquest 
empeny l’aigua estancada de l’embassament fins que les forces de flotació (degudes a la 
diferència de densitats que hi puguin haver presents) són prou grans per parar-lo. Quan 
s’ha arribat a aquest punt, la massa d’aigua que ha entrat a l’embassament pot continuar 
flotant si la densitat de l’afluent és més petita que la de l’aigua de la superfície de 
l’embassament, o bé enfonsar-se fins a quedar inserida a l’embassament. El punt en el 
qual l’aigua es comença a submergir s’anomena punt d’immersió (figura 4.2).  

 
Figura 4.2  Fluxos de densitat en un embassament. Flux superficial d’un afluent, flux “intermig” i flux de 
fons (Font: Cooke et al., 2005) 

Per tal de determinar la profunditat d’inserció dels afluents, DYRESM necessita el 
coeficient d’arrossegament del llit del riu DC , el pendent longitudinal φ  i el semiangle 
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de la secció transversal de cada l’afluent α  a l’entrada de l’embassament (Imerito, 
2007). Amb aquests paràmetres, el model calcula la posició de la massa d’aigua que 
entra a l’embassament, així com la posterior expansió a través de la fusió amb les capes 
superiors i inferiors. 

Extraccions de cabal 

La sortida de cabal d’un embassament al model DYRESM es modelitza tenint en 
compte tant el cabal d’extracció com la cota d’extracció. El model extreu el cabal Q de 
la capa o capes situades a la cota d’extracció, la qual cosa fa que es produeixi una 
discontinuïtat en l’estructura de capes i s’hagi de tornar a recalcular. 

Han et al. (2000) en l’estudi The thermal structure of Sau reservoir (NE Spain): a 
simulation approach, van investigar l’efecte que té la cota d’extracció en l’estratificació 
de l’embassament de Sau, i van concloure que la posició de la termoclina depèn 
fortament de la cota d’extracció de l’embassament. 

A la figura 4.3 es poden veure els resultats d’aquest estudi, on la primera i segona figura 
corresponen als resultats de dues simulacions, on només es va variar la posició de la 
comporta d’extracció d’aigua, mantenint la resta de condicions constants. Com es pot 
comprovar, l’estructura tèrmica de l’embassament canvia notablement, situant-se la 
termoclina a la segona figura a major profunditat d’acord amb la menor cota 
d’extracció. 

 
Figura 4.3 Efectes d’un descens de cota d’extracció predits per DYRESM (Font: Han et al., 2000) 

El fet de què la termoclina als embassaments es situï en funció del punt d’extracció de 
l’aigua és força habitual en embassament mediterranis, perquè a l’estiu estan sotmesos a 
uns nivells d’extracció molt elevats i l’escolament que hi arriba és molt baix o fins i tot 
nul (Casamitjana, 2003).  

4.2.4 Acció del vent a la superfície del llac 

Com ja s’ha introduït a l’apartat  2.3.2, molts embassaments transcorren gran part de 
l’any estratificats. Durant aquesta estratificació, la inclinació de les isotermes de 
l’embassament pot ser alterada per l’acció del vent a la superfície. 

La tensió d’arrossegament que actua directament sobre la superfície de l’aigua ve 
influenciada per la força del vent, l’estabilitat de la capa de transició vent-aigua, la 
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variabilitat de la velocitat del vent sobre el llac, la durada de l’episodi de vent sobre el 
llac, el grau de desenvolupament de les ones i l’energia dissipada a la vora del llac 
(Fischer et al., 1979). De tots aquests factors enumerats, el factor dominant que 
determina la tensió sobre l’aigua és la velocitat del vent: 

2UC ADρτ =           (4.1) 

on U és la velocitat del vent, Aρ  és la densitat de l’aire i DC  un coeficient aerodinàmic. 

Degut a aquesta tensió sobre les capes més superficials, el vent causa l’acceleració de 
l’aigua, de tal manera que les capes de l’epilímnion tenen una velocitat en funció de la 
profunditat u(z). 

Cal tenir en compte però, que si s’assumeix l’equació 4.1 com a correcta, s’assumeix 
també que la tensió del vent es transmet directament a les capes superficials de l’aigua i 
que no es perd gens de tensió per la forma de les onades ni a les vores de 
l’embassament. 

L’algoritme de DYRESM utilitza un llindar per a la velocitat, que anomena Ucrit (Ap. 
 4.3.4), per sobre del qual considera que el vent pot provocar moviment en la capa 
superficial. Per tant, la tensió que actua a la superfície del llac per l’acció del vent es 
comença a aplicar només quan la velocitat del vent supera aquest valor crític, és a dir, 
quan U>Ucrit.  

La transferència de moment a les capes situades a sota es du a terme a través de 
l’amalgamatge de les capes. 

4.2.5 Fluxos de calor a la superfície del llac 

Radiació d’ona curta 

A terra hi arriben dos tipus de radiacions solars d’ona curta: la difusa i la directa. La 
directa arriba directament, sense topar amb cap partícula i la difusa hi arriba després de 
ser dispersada per partícules de l’atmosfera. La suma d’aquestes dues últimes és la 
radiació solar (o global) incident, i és la dada de què es disposarà per a la modelització i 
la que intervé majoritàriament en el cicle diari de temperatures a l’aigua. 

La radiació d’ona curta (longitud d’ona inferior a 2800 nm) es pot dividir en penetrativa 
i no penetrativa, depenent de la longitud d’ona.  

• Longitud d’ona penetrativa (200-700 nm)   

Les ones amb longitud menor a 700 nm (radiació fotosintèticament activa, PAR) 
es consideren penetratives, és a dir, l’energia arriba a totes les capes de la 
columna d’aigua i no només a la capa superficial. S’ha trobat experimentalment 
que la proporció d’energia penetrativa és aproximadament el 45% de la radiació 
solar incident. 

Aquesta energia radiant penetra en la columna d’aigua i s’absorbeix d’acord 
amb la llei de Lambert-Beer: 
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z

swz
AeQQ

η−=         (4.2)  

on zQ  és la radiació que arriba a la profunditat z, swQ  és la radiació que arriba a 

la superfície i Aη el coeficient d’atenuació o coeficient d’extinció de la llum (Ap. 
 4.3.4). 

Per tant, la llum que arriba a una determinada fondària és directament 
proporcional a la quantitat de llum incident sobre la superfície de l’aigua i 
inversament proporcional a aquesta fondària per l’efecte d’atenuació exercit per 
la terbolesa. Aquesta atenuació és exponencial amb la profunditat i per tant, 
produeix un escalfament diferencial al llarg de la columna d’aigua. 

• Longitud d’ona no penetrativa (700-2800 nm)  

Aproximadament el 55% de la radiació solar incident és no penetrativa i per tant, 
és absorbida per la capa més superficial.  
 

 
Figura 4.4 Comportament de la radiació en arribar a l’embassament (Font: González-Núñez, 2007) 

Quan la radiació solar d’ona curta arriba a una massa d’aigua, una fracció és absorbida i 
una altra és reflectida. La proporció de radiació reflectida és diu albedo d’ona curta i en 

aquest treball es representa com )(sw
ar . Té un valor variable en el temps, que depèn del 

dia de l’any, l’angle d’incidència del sol i el color de l’aigua de l’embassament entre 
altres coses: 

in

sw

sw

asw QrQ )1( )(−=         (4.3) 

on swQ  és la radiació solar d’ona curta absorbida, in

swQ  és la radiació solar incident i 
)(sw

ar és l’albedo de l’aigua. 

Si les dades d’entrada són diàries, el model DYRESM assumeix que la radiació solar 
(d’ona curta) té una distribució sinusoïdal centrada al migdia i calcula l’albedo a partir 
de les següents fórmules (Antenucci & Imerito, 2000): 
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on )(sw
aR és un valor constant (Ap.  4.3.4), )(swa =0,02, D és el nombre de dies a l’any i d 

correspon al dia de l’any. 

DYRESM assumeix que el 55% de l’energia solar incident és no-penetrativa, és a dir, 
que el 55% de l’energia solar és absorbida per la capa superficial de l’embassament i el 
restant 45% és distribuïda a través de la columna d’aigua, d’acord amb la llei de Beer-
Lambert (eq. 4.7 i 4.8): 

in

sw

sw

apennosw QrQ )1(55,0, −=−        (4.7) 

zin

sw

sw

aapenetrativsw
aeQrzQ

η−−= )1(45,0)(,      (4.8) 

Radiació d’ona llarga 

La radiació d’ona llarga és la radiació generada i emesa per cossos, principalment per 
l’atmosfera i la superfície terrestre o l’aigua present en aquesta. El seu rang de longitud 
d’ona és superior a 2800 nm. 

• Radiació d’ona llarga incident 

És aquella que s’origina com a emissió de varies capes de partícules de l’atmosfera, 
especialment CO2, vapor d’aigua present a l’atmosfera i l’aigua líquida dels núvols. 

En el cas que a la superfície terrestre hi hagi una massa d’aigua, una fracció d’aquesta 
radiació serà absorbida (radiació d’ona llarga absorbida) i la fracció restant serà 
reflectida (radiació d’ona llarga reflectida). 

La proporció entre aquestes dues es diu albedo d’ona llarga ra
(lw)  i s’assumeix que té un 

valor constant igual a 0,03 (Henderson-Sellers, 1986). 

La radiació d’ona llarga que penetra en la superfície de l’aigua és llavors: 

in

lw

lw

alw QrQ )1( )(−=         (4.9) 

• Radiació d’ona llarga emesa per l’aigua 

És aquella que emet una massa d’aigua. En els casos en què no es poden prendre 
mesures directes de radiació d’ona llarga, el flux de radiació emesa pel llac es calcula a 
partir de la llei d’Stefan Boltzmann per a la radiació de cossos negres (Henderson-
Sellers, 1986):  
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ωσT         (4.10)  

on єω és l’emissivitat de la superfície de l’aigua (Ap.  4.3.4), σ és la constant de Stefan-
Boltzmann (σ=5,6697x10-8 Wm-2K-4), Tω és la temperatura absoluta de la superfície de 
l’aigua (capa superficial) i σTω

4 és la radiació emesa per un cos negre. 

• Radiació d’ona llarga neta 

És aquella que és absorbida a la superfície de l’aigua. És a dir, és la diferència entre la 
radiació incident i el conjunt de la radiació emesa i reflectida per l’aigua. DYRESM 
considera que aquest intercanvi de calor només afecta a la capa més superficial i, per 
tant, la quantitat de calor absorbida es calcula segons (Imerito, 2007): 

in

lw

lw

alw QrQ )1( )(−= - єωσTω
4       (4.11) 

Estabilitat atmosfèrica 

Quan una massa d’aire prop de la superfície de la Terra s’escalfa, aquesta puja perquè és 
més lleugera que l’aire que té al voltant. Que aquesta massa d’aire segueixi pujant o no, 
depèn de com canvia la temperatura del voltant en funció de l’altitud. La massa d’aire 
perdrà calor a mesura que vagi pujant, perquè s’anirà expandint a mesura que la pressió 
atmosfèrica disminueixi i la seva temperatura baixi.  

Si la temperatura del voltant no disminueix tant de pressa com la de la massa d’aire a 
mesura que augmenta l’altitud, la massa d’aire es tornarà de seguida més freda que 
l’aire que té al voltant, perdrà la seva flotabilitat, i descendirà fins arribar a la seva 
posició original. En aquest cas, es diu que l’atmosfera és estable. D’altra banda, si la 
temperatura del voltant disminueix més de pressa que la de la massa d’aire quan 
augmenta l’altura, la massa d’aire continuarà pujant. En aquestes circumstàncies, es diu 
que l’atmosfera és inestable. 

La inestabilitat atmosfèrica té l’efecte d’alterar els coeficients d’intercanvi CS 
(coeficient de transferència de calor sensible), CL (coeficient de transferència de calor 
latent) i CD (coeficient aerodinàmic).  

DYRESM ofereix dues possibilitats a l’hora de dur a terme una simulació: estabilitat 
atmosfèrica, en què s’assumeix el valor DC = SC = LC =1,3x10-3, i inestabilitat 

atmosfèrica, en què calcula el valor de DC , SC  i LC  amb un procediment iteratiu. 

Calor sensible i calor latent 

La calor sensible (Qsh) és la calor que s’emmagatzema en una substància com a resultat 
de l’increment de la seva temperatura sense canviar d’estat. La calor latent d’altra banda 
(Qlh), és l’energia absorbida per les substàncies al canviar d’estat, és a dir, la calor que 
flueix de o cap una matèria sense canvi de la temperatura (ex. liqüefacció o evaporació). 

La pèrdua o guany de calor sensible de la superfície de l’embassament i el flux de calor 
necessari perquè es produeixi l’evaporació al model DYRESM es calcula segons 
(Imerito, 2007): 
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TTTUCCQ saaPASsh ∆−= )·(ρ       (4.12) 
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on SC  és el coeficient de transferència de calor, Aρ  la densitat de l’aire [kg/m3], PC  la 

calor específica a pressió constant (1003 J·kg-1K-1), Ua és la velocitat del vent [m/s], aT  

(ºK) temperatura de l’aire i sT (ºK) temperatura de la superfície, P és la pressió 

atmosfèrica [hPa], LC  és el coeficient de transferència de calor per a canvi de fase, EL  

calor necessària perquè es produeixi l’evaporació de l’aigua (2,453x106 J/kg), ae  la 

pressió de vapor de l’aire [hPa] i se  la pressió de saturació a la temperatura de la 

superfície Ts [hPa]. 

L’energia transmesa d’acord a aquestes equacions sempre s’emmagatzemarà o es traurà 
de la capa més superficial. 

Per tant, l’energia total no penetrativa dipositada en la capa superficial durant el període 
∆t ve donada segons la següent expressió: 

lhshpennoswlwapenetrativno QQQQQ +++= −− ,      (4.14) 

En resum, l’algoritme de càlcul de DYRESM es basa en (4.8) per calcular la 
transferència de calor deguda a la radiació penetrativa, que afecta a tota la columna 
d’aigua de l’embassament, i en (4.14) per calcular la transferència de calor a la capa 
més superficial, que només es té en compte a la capa més superficial. 

4.2.6 Algoritme de barreja i enfonsament de capes de la superfície 

L’algoritme de barreja de les capes superficials segueix un balanç d’energia senzill, 
basat en la quantitat d’energia cinètica i potencial disponible (Imerito, 2007).  

La barreja es produeix tenint en compte la conservació de masses, d’energia i de 
moment en els conjunts de capes començant des de la superfície i en direcció al fons de 
l’embassament. L’algoritme calcula l’energia que hi ha disponible per barrejar dues 
capes amb l’energia necessària per barrejar-les. Si hi ha suficient energia, les capes es 
barregen i l’excés d’energia sobrant, s’utilitza per a barrejar les subseqüents capes 
profundes. El procés de barreja de capes s’atura quan l’energia sobrant no és prou gran 
per barrejar el següent parell de capes.  

Sigui Mi la massa de la capa i, Ui la velocitat de la capa i, ∆Pi l’intercanvi d’energia 
potencial, ∆Ki l’intercanvi d’energia cinètica i hi l’alçada del centre de gravetat de la 
capa i, hi* l’alçada del centre de gravetat de la capa i després d’haver estat barrejada i n 
el nombre de capes. El canvi d’energia cinètica i potencial que es produeix quan dues 
capes es barregen és doncs: 

{ })()( 11
*
11 −−−− +−+=∆ iiiiiiii hMhMhMMgP  { }ni ,...,3,2∈∀   (4.15) 
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Tal i com es pot comprovar a l’equació (4.16), 0≤∆ iK , i per tant s’allibera energia 

cinètica. Com que no tota l’energia cinètica alliberada estarà disponible per a la barreja, 
s’incorpora un factor per a determinar-ne el percentatge que anomenarem factor 
d’eficiència ηk (Ap.  4.3.4). De la mateixa manera, si 0<∆ iP , també es necessita un 

factor d’eficiència ηP (Ap.  4.3.4). Si 0≥∆ iP , llavors es requereix energia per a dur a 

terme la barreja. En aquest cas el factor d’eficiència val 1, ja que tota l’energia 
necessària per a la barreja s’ha de subministrar i per tant: 

   iPik PK ∆+∆ ηη   0<∆ iP  

=)(req
iE          (4.17)  

   iik PK ∆+∆η   0≥∆ iP  

D’altra banda, hem de tenir en compte que l’acció del vent actua directament en la capa 
més superficial i, per tant, l’energia disponible per a barrejar és E(w), i ve donada per: 

tAuE ws

w ∆= 3
*ρη         (4.18) 

on ∆t és el pas de temps, ηs és l’eficiència de l’acció del vent i A és l’àrea de la capa 
superficial. L’energia resultant de l’acció del vent s’afegeix a l’energia sobrant de 
passos anteriors per tal sumar-se a l’energia disponible per a la barreja.  

4.3 Arxius de dades per a la modelització de l’embassament de Riba-roja 

En aquest apartat es descriuran les dades necessàries per a modelitzar l’estratificació de 
l’embassament de Riba-roja amb el programa DYRESM i quines assumpcions es van 
fer a l’hora de preparar els arxius d’entrada. 

4.3.1 Informació geomètrica de l’embassament 

DYRESM requereix un arxiu d’emmagatzematge que proporciona la informació 
morfològica de l’embassament, com ara la latitud del llac, l’alçada sobre el nivell del 
mar, les dades referents als afluents, la cota d’extracció de cabal i la corba hipsogràfica 
de l’embassament. 

En aquesta tesina s’han considerat com a vàlides les dades utilitzades en l’arxiu 
d’emmagatzematge amb la informació recopilada per González-Núñez (2007). Ara bé, 
el model requereix entre altres dades el pendent mig al llarg de l’eix longitudinal, el 
semiangle de la secció triangular i el coeficient d’arrossegament a l’entrada de 
l’embassament de cada afluent per tal de poder determinar la posició en el sistema de 
capes de l’embassament del flux que entra. 
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Figura 4.5 a) A: Semiangle del llit del riu a l’entrada de l’embassament. b) B: Pendent longitudinal del llit 
del riu a l’entrada de l’embassament (Font: Antenucci & Imerito, 2000) 
 
Els valors estimats d’aquests paràmetres van ser proporcionats pel grup FLUMEN i van 
ser extrets dels plànols de batimetria original de l’embassament de Riba-roja (ENHER, 
1963). Aquests paràmetres es poden veure a la taula 4.1. 
 

Taula 4.1 Dades geomètriques dels afluents (Font: FLUMEN) 
 Mequinensa Aiguabarreig 

Pendent φ  (º) 0,011888 0,090699 

Semiangle α  (º) 83,29 87,64 

Coeficient d’arrossegament DC  0,015 0,015 

El pendent pel tram del riu Ebre va ser calculat entre la presa de Mequinensa i la 
confluència amb l’aiguabarreig del Segre i el Cinca, i en el cas de l’aiguabarreig, es va 
calcular des de la confluència entre el Segre i el Cinca fins a la confluència amb l’Ebre. 
Els semiangles van ser mesurats amb perfils P3 i P64 dels plànols de l’embassament de 
Riba-roja. 

Finalment, pel que fa al coeficient d’arrossegament, típicament s’assumeix que té un 
valor de DC =0,015 (Antenucci & Imerito, 2000), tot i que no té perquè coincidir en els 
dos afluents. 

4.3.2 Dades meteorològiques de la zona d’estudi 

Per a calcular els fluxos de calor i massa a la superfície de l’aigua, així com la tensió 
tallant exercida pel vent, DYRESM necessita un “arxiu meteorològic” amb les sèries 
temporals de sis variables meteorològiques, que seran descrites a continuació. 

Les dades utilitzades per aquest arxiu, van ser extretes de l’estació de Riba-roja (Ribera 
d’Ebre) de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC, 
http://www.ruralcat.net/ruralcatApp/agrometeo/html/agrometeo.htm). Gràcies a aquesta 
estació es va poder disposar de les dades de radiació d’ona curta, temperatura de l’aire, 
pressió de vapor, velocitat del vent i precipitació a la zona on es troba l’embassament. 
Les dades que finalment es van introduir a l’arxiu meteorològic són mitjanes diàries de 
les dades proporcionades per l’estació. 

Malauradament, l’estació XAC de Riba-roja no mesura directament la radiació d’ona 
llarga, però es va poder estimar l’índex de claredat K0 a partir de la radiació solar 
extraterrestre teòrica i la radiació incident mesurada. Gràcies a això, les dades d’ona 
llarga que es van introduir en el model DYRESM es van estimar indirectament a partir 
d’un model en funció de la pressió de vapor e0, l’índex de claredat K0 i la temperatura 
de l’aire T (Aubinet, 1994): 
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in

lw TQ σ=          (4.19) 

as TKeT 341,013)ln(6,1294 00 +−+=       (4.20) 

 
Figura 4.6 Dades de radiació d’ona curta, radiació d’ona llarga, temperatura, pressió de vapor, velocitat 
del vent i precipitació diària per al període d’estudi a Riba-roja, introduïdes a l’arxiu de meteorologia 
(Font: González-Núñez, 2007). 

4.3.3 Arxius d’entrades d’afluents i cabals turbinats de l’embassament 

L’arxiu de dades dels afluents conté el volum, temperatura i salinitat de cada afluent que 
arriba al llac per cada nou dia d’estudi. Aquest arxiu és essencial per a l’execució de 
DYRESM, fins i tot si no hi ha aportació de cabal als llacs. D’altra banda, l’arxiu 
d’extraccions conté les sèries temporals del volum d’aigua diari que s’extreu de 
l’embassament i cobreix tot el període d’estudi. 

En el cas d’estudi, les dades dels afluents que arriben a l’embassament de Riba-roja 
provenen de tres orígens diferents: l’estació a Seròs del riu Segre, l’estació de Fraga del 
riu Cinca i el cabal turbinat de l’embassament de Mequinensa. 
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La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre disposa d’un Sistema Automàtic d’Informació 
Hidrològica (SAIH), amb estacions de mesura de cabal en punts repartits per la conca 
de l’Ebre i de nivell dels embassament presents en aquesta. Gràcies a les dades del 
SAIH, es va disposar de les dades del nivell de l’embassament de Riba-roja i dels cabals 
del Cinca i el Segre. D’altra banda, els cabals turbinats de l’embassament de 
Mequinensa i Riba-roja, van ser cedits per ENDESA.  

Un dels factors que més influeixen en la dinàmica i en la distribució de les temperatures 
de l’embassament és la temperatura dels cabals d’aportació (Han et al., 1999). 
Lamentablement, a l’hora de dur a terme la modelització, només es va disposar de dades 
de temperatura de l’aigua a Seròs i les sèries del Cinca i Mequinensa es van haver 
d’estimar. 

Una vegada es van tenir els primers resultats de la modelització de l’embassament de 
Riba-roja, es va poder veure que hi havia un error en el balanç de masses (figura 4.7). 
Segons els resultats, la superfície lliure de l’embassament de Riba-roja presentava una 
forta oscil·lació durant el període d’estudi, cosa que no es corresponia amb la realitat, 
perquè segons les dades de nivell de l’embassament, la superfície lliure d’aquest 
presenta una cota pràcticament constat al llarg de tot l’any.  

 
Figura 4.7 Resultats de la modelització de l’embassament de Riba-roja, abans i després de l’ajust del 
balanç de masses, situació inicial (Font: González-Núñez, 2007) 

La culpa del desajust en el balanç de masses es va suposar degut a errors de mesura de 
les sèries d’entrades de l’aiguabarreig (Segre i Cinca) i a possibles imprecisions a l’hora 
de determinar la corba hipsogràfica de l’embassament de Riba-roja. Per tal de poder 
optimitzar la modelització, es va decidir substituir els volums de les sèries d’entrada de 
l’aiguabarreig, ajustant-los per balanç de masses (entrades – sortides = variació 
embassat). 
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4.3.4 Arxius de paràmetres i de configuració 

Els paràmetres es poden trobar en dos arxius diferents, “Arxiu de paràmetres” i “Arxiu 
de configuració”. Alguns paràmetres poden ser considerats com a constants, i semblen 
ser independents de qualsevol altra variable ambiental. Tots els paràmetres que 
pertanyen a aquesta categoria es troben (entre altres) en l’arxiu de paràmetres i seran 
descrits a continuació.  

D’altra banda, moltes dades típicament requerides per una modelització numèrica poden 
ser trobades en l’arxiu de configuració. Malgrat tot, dos paràmetres més d’aquest tipus 
(temps de sortida de resultats i velocitat crítica del vent) es troben a l’arxiu de 
paràmetres i també seran discutits a continuació. L’únic paràmetre específic del llac és 
el valor del coeficient d’extinció de la llum, ponderat al llarg de l’any i de la profunditat. 

Arxiu de paràmetres 

En la següent taula es poden veure els valors de les constants genèriques que utilitza el 
programa DYRESM en el cas particular de la modelització de la hidrodinàmica de 
Riba-roja (González-Núñez, 2007). 

Taula 4.2 Arxiu de paràmetres (Font: González-Núñez, 2007) 
1.3E-3                # coeficient aerodinàmic CD 
0.08                    # albedo mig de l’aigua 
0.96                    # emissivitat de la superfície de l’aigua 
3.00                    # velocitat crítica del vent [m s^-1] 
64800                 # hora del dia per a extreure resultats (en segons des de la mitjanit) 
0.012                  # coeficient d’entrada de bombolles 
0.083                  # coeficient d’entrada del doll d’aigua 
0.06                    # eficiència de la producció de cisallament 
0.20                    # eficiència de la barreja per energia potencial 
0.4                      # eficiència de l’agitació pel vent 

• Coeficient aerodinàmic CD  

El coeficient aerodinàmic CD és necessari per a poder calcular l’acció del vent exercida 
sobre la superfície de l’aigua a partir de la densitat i la velocitat de l’aire (eq. 4.1). 

CD és una constant que depèn lleugerament de la velocitat del vent, de la duració del 
vent i de la profunditat però que depèn fortament de l’estabilitat atmosfèrica sobre la 
superfície de l’aigua (Fischer et al., 1979). 

Al model, CD es pren com a constant, CD=1,3x10
-3, a menys que l’usuari utilitzi 

l’algoritme d’inestabilitat atmosfèrica, en el cas del qual, el valor de CD és troba amb un 
procediment iteratiu. 

En aquesta tesina, s’assumirà inestabilitat atmosfèrica (Ap.  4.2.5), així que no té cap 
sentit fer una anàlisi de sensibilitat d’aquest paràmetre. 
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• Albedo mig de l’aigua 

Generalment l’albedo (coeficient de reflexió) de la radiació incident d’ona curta és una 
funció complexa de l’angle del sol, de la proporció relativa de la radiació directa i difusa 
i de la rugositat de la superfície. 

L’aproximació de DYRESM és més aviat simple: l’albedo )( ωs
ar  varia d’acord amb una 

funció sinusoïdal amb una amplitud de 0,02, un valor mig )( ωs
aR  especificat per l’usuari 

i una fase que fa que el màxim albedo succeeixi el primer dia de l’any per a l’hemisferi 
nord i el dia 183 per a l’hemisferi sud (angle més baix del sol).  

Antenucci & Imerito (2007) suggereixen un valor de )( ωs
aR =0,08 per a l’albedo mig.  

• Emissivitat de l’aigua єω 

L’emissivitat d’un material és la proporció d’energia radiada per un material en 
particular en comparació amb l’energia radiada per un cos negre a la mateixa 
temperatura. Mesura l’habilitat del material per radiar energia tèrmica absorbida.  

Un cos negre tindria una emissivitat є=1, mentre que un material real té є<1.  

є
negre cosun  fos si superfície mateixa laper  emesa radiació

superfície unaper  emesa radiació=   (4.21) 

L’emissivitat de radiació d’ona llarga per la superfície de l’embassament es calcula 
d’acord amb la fórmula 4.10. 

El valor de l’emissivitat de l’aigua normalment se situa al voltant de 0,93 per a 
temperatures compreses entre 10 i 50ºC, però Imerito (2007) recomana un valor de 0,96 
per al model DYRESM. 

• Velocitat crítica del vent  

Per tal de per poder calcular l’enfonsament de la capa barrejada més superficial és 
necessari conèixer el valor mig de la velocitat d’aquesta capa (Ap.  4.2.6), d’altra banda, 
perquè aquesta es comenci a accelerar, cal que la velocitat del vent excedeixi la 
velocitat crítica del programa (Ap.  4.2.4).  

Imerito (2007) suggereix un valor de Ucrit=3 m/s. 

• Coeficient d’entrada de bombolles d’aire i coeficient d’entrada del doll d’aigua 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat  2.3.4, un embassament estratificat durant molt de 
temps fa que l’hipolímnion es torni anòxic, comportant l’alliberament de substàncies 
indesitjables com els nutrients, el ferro i el manganès dels sediments de l’embassament. 

Per tal de suprimir l’alliberament de sediments i de millorar la qualitat de l’aigua de 
l’embassament, habitualment s’introdueix oxigen a l’hipolímnion artificialment, el qual 
se sol combinar amb una barreja artificial.  
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A l’embassament de Riba-roja no hi ha desestratificació artificial, per tant cap d’aquests 
dos paràmetres es tindran en compte en l’estudi de sensibilitat. 

• Eficiència de la producció de cisallament ηK  

Quan dues capes (de les quals almenys una té una velocitat mitjana més gran que zero) 
es barregen, s’allibera energia cinètica. Una certa fracció d’aquesta energia cinètica 
alliberada pot ser utilitzada per reduir l’energia necessària per a la barreja (Ap.  4.2.6). 
Aquesta fracció es determina amb el coeficient ηK (Imerito, 2007).  

• Eficiència la barreja per energia potencial ηP 

Quan dues capes es barregen (una de les quals està per sobre de l’altra), s’allibera 
energia potencial. Una certa fracció d’aquesta energia potencial alliberada pot ser 
utilitzada per reduir l’energia necessària per a la barreja (Ap.  4.2.6). Aquesta fracció es 
determina amb el coeficient ηP (Imerito, 2007). 

• Eficiència de l’agitació pel vent ηs 

La producció d’energia cinètica turbulenta en la capa més superficial degut a l’acció del 
vent és proporcional al cub de la velocitat tallant del vent u* (eq. 4.18), on l’eficiència ηs 
és la constant de proporcionalitat. 

Arxiu de configuració 

En la següent taula es poden veure els valors dels ajustos numèrics que utilitza el 
programa DYRESM en el cas particular de la modelització de la hidrodinàmica de 
Riba-roja (González-Núñez, 2007): 

Taula 4.3 Arxiu de configuració (Font: González-Núñez, 2007) 
2004169                                                  # Dia d’inici de la simulació 
182                                                          # Durada de la simulació (unitats: dies) 
.FALSE.                                                  # Executar CAEDYM (.TRUE. or .FALSE.) 
1                                                              # Interval d’extracció de dades (en dies) 
0.9                                                           # Coeficient d’extinció de la llum (m-1) 
0                                                              # Gruix de la capa bentònica (m) 
1                                                              # Gruix de capa mínim (m) 
6                                                              # Gruix de capa màxim (m) 
3600                                                        # Pas de temps (s) 
3                                                              # Nombre de variables  
SALINITY TEMPTURE DENSITY     # Llista de variables 
.FALSE.                                                 # Activar sistema de desestratificació (.TRUE. or .FALSE.) 
.FALSE.                                                 # Activar estabilitat atmosfèrica no-neutral (.TRUE. or .FALSE.) 

• Coeficient d’extinció de la llum 

El coeficient d’extinció de la llum correspon al valor de ηA de l’equació (4.2). Aquesta 
equació governa l’atenuació de la intensitat de la llum quan entra a l’aigua i decau 
exponencialment mentre penetra. El model requereix que es doni un valor mig anual i 
ponderat en profunditat per al coeficient d’extinció de la llum. 

Han et al. (2000) van concloure que el coeficient d’extinció de la llum en un llac varia 
amb el temps. DYRESM, per la seva banda, demana un únic valor constant. 
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El coeficient d’extinció de la llum no s’hauria d’obtenir com a resultat d’un calibratge, 
sinó que hauria de ser determinat per mesures de camp. És a dir, el coeficient d’extinció 
de la llum no és una constant d’una equació empírica inherent al model numèric. 
Normalment es calcula a partir de la profunditat del disc de Secchi o concentracions de 
fitoplàncton.  

Malauradament no es disposa de dades per a poder calcular aquest coeficient, i encara 
que es disposés d’elles, estarien subjectes a una gran incertesa, perquè el programa 
obliga a donar un valor mig representatiu en profunditat i temps durant tot el període de 
la simulació. 

• Barreja de la capa bentònica 

La capa bentónica és aquella regió que compren el fons dels ecosistemes aquàtics com 
ara els llacs o oceans. Comprèn la superfície dels sediments i les capes subsuperficials, 
comença a la vora dels llacs o embassaments i s’estén al llarg del fons de 
l’embassament. 

La barreja profunda a DYRESM es separa en dues parts: 1) barreja interna i 2)barreja de 
la capa bentònica límit (Imerito, 2007). 

1.-Per cada capa, una proporció del volum es remou i es transfereix a la capa 
immediatament a sobre. De la mateixa manera, la mateixa quantitat de volum de la capa 
superior es barreja amb la capa d’interès. Aquest procés té lloc des del fons de 
l’embassament fins a la superfície. 

2.-La barreja de la capa bentònica límit es calcula al començament de cada dia (i només 
una vegada al dia). Per tal de representar aquesta barreja, un volum de cada capa en 
l’hipolímnion es barreja amb la última capa de l’epilímnion. DYRESM permet a 
l’usuari introduir el gruix de la capa bentònica límit. 

El volum de cada capa es calcula segons: 

hAAV iiBBL )( 1−−=         (4.22) 

on h és el gruix de la capa bentònica proporcionat per l’usuari. 

• Gruix de capa mínim i màxim 

Com ja s’ha comentat a l’apartat  4.2.2, DYRESM es basa en un esquema de capes, és a 
dir, el llac es modelitza amb sèries horitzontals de capes de propietats uniformes però 
gruix variable.  

L’avantatge d’aquest sistema de capes és que s’ajusta molt bé a l’estructura vertical del 
llac. Per exemple, aquelles capes les propietats de les quals poden ser considerades 
constants en una certa profunditat, poden ser modelades com una única capa en aquest 
esquema. D’altra banda, les capes es poden fer més estretes en zones amb gradients 
verticals molt forts, com per exemple a la termoclina. 

Els límits de gruix màxim i mínim es fixen només per assegurar una adequada resolució 
numèrica i que no s’utilitzi un excessiu nombre de capes. Tot i així, també hi ha d’haver 
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una limitació en el gruix mínim de les capes, per tal d’evitar que hi hagi problemes de 
difusió numèrica.  

El gruix màxim i mínim de les capes donat per l’usuari, controla el rang dels gruixos de 
les capes. Si el gruix d’una capa es fa més petit del permès, per exemple degut a les 
extraccions, la capa massa prima es barreja amb la capa que té a sobre o sota, la que 
sigui més prima de les dues en volum. D’altra banda, si una capa es torna massa 
gruixuda durant un pas, per exemple, després de què l’acció del vent comporti una 
barreja, es divideix en dues o més capes d’igual temperatura i salinitat, tal que el gruix 
estigui dins del rang permès un altre cop. 

El valor del gruix màxim controla fortament la resolució espacial del model. Això és 
degut a què les capes es fusionaran i creixeran en gruix fins que arribin al límit superior, 
i es dividiran, i tornaran a barrejar, especialment durant la barreja de la capa superficial. 

El model exigeix que el gruix màxim de les capes sigui com a mínim dues vegades 
superior al gruix mínim d’aquestes, si no és així, l’algoritme no pot funcionar: 

hmax > 2·hmin         (4.23) 

El gruix de capa màxim i el gruix de capa mínim són paràmetres que només poden ser 
determinats per mitjà d’un calibratge. 

4.3.5 Perfil inicial de temperatura i dades de camp 

Les mesures dels perfils de temperatura són necessàries per comparar amb els resultats 
del model i per inicialitzar el model en el temps t = 0. Aquesta informació s’introdueix a 
DYRESM a través de l’arxiu “perfil inicial”, el qual conté informació referent a la 
posició dels punts de mesura respecte al fons de l’embassament i la seva corresponent 
temperatura. 

DYRESM subdivideix llavors el llac en capes discretes tal que les alçades mesurades en 
l’arxiu inicial de temperatura coincideixin amb les cel·les de les capes i assigna la 
temperatura a aquestes capes. En els casos en què dos punts de mesura estiguin fora del 
rang permès de gruix màxim, DYRESM dividirà la capa en varies, de tal manera que el 
gruix s’acosti al gruix màxim permès i els hi assigna a totes els valors de temperatura 
del punt mesurat que queda just per sobre. 

El grup d’investigació FLUMEN, disposa de mesures de perfils de temperatura en un 
punt proper a la presa de l’embassament de Riba-roja, realitzades amb una sonda TR7 
Aanderaa instal·lada en una plataforma flotant. Aquest perfils arriben als 18 metres de 
profunditat, mostren una dada de temperatura cada dos metres mesurades cada hora. En 
la modelització realitzada per González-Núñez (2007), es van utilitzar mitjanes diàries. 

Aquesta sèrie de dades de perfils de temperatura és crítica per a definir qualsevol 
escenari de calibratge ja que es tracta de les dades amb les que es compararan els 
resultats oferts per la simulació. La temperatura de l’aigua varia en funció de la fondària 
i del dia en què s’hagi fet el registre.  
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5 Programació i càlculs 
Per tal d’executar simulacions utilitzant el programa DYRESM, es necessiten 6 arxius 
de text, tal i com s’ha descrit en l’apartat  4.3. Aquests arxius de text contenen totes les 
dades d’entrada necessàries per dur a terme les simulacions.  

El programa DYRESM crea un arxiu de referència en format netCDF utilitzant 
informació de la batimetria del llac, les dades meteorològiques i els cabals d’entrada i 
sortida. Aquest arxiu de referència es combina amb el perfil inicial i l’arxiu de 
paràmetres per formar l’arxiu de simulació netCDF. A continuació utilitza l’arxiu de 
simulació, l’arxiu de referència i l’arxiu de configuració per extreure tota la informació 
necessària per executar el programa; realitza els càlculs necessaris i escriu la informació 
resultant a l’arxiu original de simulació netCDF, el qual llavors conté tant les dades 
d’entrada com les dades de sortida.  

La interfície de DYRESM fa que realitzar iteracions sigui una feina feixuga, ja que és 
necessari crear els arxius de text, carregar-los un a un i crear l’arxiu de referència i 
l’arxiu de simulació per executar el programa. D’altra banda, les variables aleatòries a 
simular es troben en els arxius de morfometria, de paràmetres i de configuració, i cada 
vegada que es vulgui realitzar una nova simulació, variant algun d’aquests paràmetres 
és necessari modificar aquests arxius de text. 

 

Figura 5.1 Interfície de DYRESM, on es poden veure els arxius que s’han de carregar per tal de crear 
l’arxiu de simulació. (Font: Elaboració pròpia) 

Per tal de poder automatitzar el procés de calibratge, s’ha creat un programa amb 
llenguatge Matlab que varia els paràmetres indicats de forma aleatòria, crea els arxius 
de text que es varien i executa una simulació amb el programa DYRESM.  
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Generació de variables 
aleatòries 

Creació arxius: 

     Arxiu de morfometria (.stg) 

     Arxiu de paràmetres (.par) 

     Arxiu de configuració(.cfg) 

Simulació 
DYRESM 

 

Càlcul de l’error quadràtic 

Arxiu de perfil inicial (.pro) 

Arxiu de paràmetres (.par) 

Arxiu de configuració (.cfg) 

[format ascii] 

Arxiu meteorològic (.met) 

Arxiu de morfometria (.stg) 

Arxiu d’entrades d’afluent (.inf) 

Arxiu d’extraccions de cabal (.wdr) 

[format ascii] 

Arxiu de referència 

[format Netcdf] 

Arxiu de simulació 

[format Netcdf] 

 

DYRESM 

input output 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITME MATLAB             ALGORITME DYRESM 

 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flux del programa d’optimització (Font: Elaboració pròpia) 
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Cal ressaltar que el programa desenvolupat per simular les variables aleatòries, executar 
el model DYRESM i tractar els resultats ha estat una de les tasques que ha exigit una 
major dedicació en la realització d’aquesta tesina. 

En general, es pot dir que totes les variables estudiades poden ser modificades de 
manera senzilla. A la figura 5.2 hi podem trobar representat el diagrama de 
funcionament del programa que s’ha implementat per a optimitzar els paràmetres. 

Els càlculs s’han dut a terme en un ordinador amb processador Centrino Duo i el temps 
de càlcul emprat per realitzar 15.000 simulacions i el seu anàlisi (màxim nombre de 
simulacions seguides dut a terme) ha estat d’aproximadament 18 hores. Aquest fet torna 
a posar de manifest el gran cost computacional que tenen associats els anàlisis d’alguns 
problemes mitjançant la simulació de Montecarlo. 

El problema més important que s’ha trobat a l’hora d’escriure el codi del programa ha 
estat la lectura dels resultats de l’arxiu dysim.nc, amb format netCDF, format en què 
escriu els resultats el model DYRESM. Els arxius netCDF (network Common Data 
Form) són un conjunt de llibreries de software i formats independents del tipus 
d’ordinador utilitzat, que donen suport a la creació, accés i compartició de resultats 
científics en forma de matrius de resultats. 

També cal comentar la idoneïtat de la programació en llenguatge MATLAB, que 
juntament amb els paquets de lliure distribució mexnc i snctools 
(http://mexcdf.sourceforge.net), ha estat capaç d’executar el programa DYRESM amb 
un cost computacional relativament baix i extreure les dades necessàries per al càlcul de 
l’error de l’arxiu de resultats dysim.nc.  

Per a la generació de variables aleatòries s’ha utilitzat el paquet de funcions 
estadístiques inclòs en el mateix programa MATLAB. 

D’altra banda també s’ha intentat reduir al mínim necessari les operacions de lectura i 
escriptura de dades, que són notablement més lentes que el càlcul.  
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6 Metodologia de càlcul 
Per tal de desenvolupar un model fiable que predigui bé l’estructura de la hidrodinàmica 
d’un llac o embassament, és necessari tenir dades de camp per a verificar els resultats 
del model. Les dades de camp són una representació acurada de l’estructura interna de 
l’embassament i per tant, l’objectiu d’aquesta tesina ha estat intentar configurar 
DYRESM per tal de reflectir aquestes dades de camp sense alterar massa paràmetres.  

Els paràmetres que podem trobar en el model DYRESM han estat calibrats 
experimentalment en altres llacs i embassaments, així que la intenció ha estat canviar el 
menor nombre de paràmetres possible.  

A continuació es presentaran breument els mètodes de càlcul utilitzats en l’optimització 
dels paràmetres del model DYRESM per al cas particular de l’embassament de Riba-
roja. 

6.1 Mètode de Montecarlo 

A l’hora de plantejar-nos com dur a terme l’optimització, va sorgir el problema de la 
necessitat de realitzar moltes simulacions amb diferents paràmetres. Realitzar aquestes 
iteracions a mà no ens hagués proporcionat la informació necessària per a determinar la 
tendència de les simulacions en variar un o altre paràmetre ni la interacció entre els 
mateixos. Per aquest motiu, es va decidir recórrer a les simulacions de Montecarlo. 

Els mètodes de Montecarlo inclouen una col·lecció de tècniques que permeten obtenir 
solucions de problemes matemàtics o físics per mitja de proves aleatòries repetides. A la 
pràctica, les proves aleatòries se substitueixen pels resultats de certs càlculs realitzats 
amb nombres aleatoris. 

Generalment, en estadística els models aleatoris s’utilitzen per simular fenòmens que 
contenen alguna component aleatòria, ara bé, el mètode de les simulacions de 
Montecarlo s’utilitza per analitzar problemes que no tenen una component aleatòria 
explícita. En aquests casos, un paràmetre determinista del problema s’expressa com una 
distribució aleatòria i se’n simula la distribució.  

En aquesta tesina es posa de manifest la bondat i utilitat del mètode de Montecarlo per 
obtenir l’òptim d’una funció de bondat d’ajust. Cal dir, que d’aquesta manera es poden 
abordar problemes que de forma explícita serien impossibles de resoldre. La 
contrapartida d’aquest mètode és el cost en temps de càlcul que pot comportar.  

La simulació de variables aleatòries no és en general un problema que representi un cost 
massa elevat. Malauradament, pot arribar a comportar una part important del cost 
computacional d’un estudi si volem simular processos complexos, ja que requerirem un 
gran nombre de variables que representin adequadament el procés que volem simular i 
cobreixin tot l’espai de paràmetres possibles, així com un nombre molt elevat de 
simulacions per garantir una bona aproximació a la solució òptima. 

La metodologia seguida per tal de trobar el conjunt de paràmetres òptim ha consistit en 
realitzar diverses execucions del model DYRESM, en cada una d’elles, utilitzant 
conjunts de paràmetres generats aleatòriament. 
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6.1.1 Algoritme d’optimització  

Sigui h la funció de bondat d’ajust d’una simulació del model DYRESM, i siguin Θ 1, 

Θ 2, ..., Θ n els paràmetres que volem optimitzar, els quals segueixen les funcions de 
distribució f1, f2,...., fn respectivament. 

L’algoritme d’optimització proposat consisteix en la repetició un nombre m de vegades 
els següents passos: 

1.- Generació del conjunt de variables aleatòries θ1i, θ2i, ..., θni  

2.- Modelització de la hidrodinàmica de Riba-roja utilitzant aquests paràmetres 
generats aleatòriament 

3.- Càlcul de la funció de bondat d’ajust hi per a aquest conjunt de paràmetres. 

D’aquesta manera, s’obtenen m conjunts de n paràmetres generats aleatòriament, així 
com m execucions del model DYRESM, i la seva corresponent bondat d’ajust 
associada: h1(θ11, θ21, ..., θn1), h2(θ12, θ22, ..., θn2), . . . , hm(θ1m, θ2m, ..., θnm).  

La funció d’optimització consisteix, per tant, en trobar el màxim de les m funcions de 
bondat d’ajust i determinar el conjunt de paràmetres que la dóna. Com major sigui el 
nombre de simulacions d’aquest algoritme, més gran serà la probabilitat de trobar el 
conjunt de paràmetres òptim. 

S’ha considerat aquest mètode el més adequat per a trobar l’òptim, ja que degut a la 
complexitat del model DYRESM, resulta molt difícil conèixer la forma de l’espai de 
resultats de la funció d’optimització amb cap altre procediment. 

L’èxit de l’optimització dependrà, entre altres coses del nombre de simulacions que es 
realitzin. Ara bé, cada simulació té associat un cost computacional. Per tant, com més 
gran sigui el nombre de simulacions, major serà aquest cost. 

6.1.2 Simulació de variables aleatòries 

La simulació de variables aleatòries és el fonament de les simulacions de Montecarlo, ja 
que per poder avaluar la resposta del model cal tenir realitzacions de la variable 
aleatòria.  

La simulació de variables aleatòries independents o no correlacionades es pot basar en 
un teorema clàssic que es pot consultar en moltes publicacions d’estadística, com per 
exemple DeGroot & Schervish (2002) i Mood (1972): 

Sigui X una variable aleatòria amb distribució de probabilitat acumulada contínua FX(x), 
i sigui U=FX(x), que es distribueix uniformement en l’interval (0,1). Si U es distribueix 
de manera uniforme en l’interval (0,1), llavors X=F-1X(U) es distribueix segons FX(o ). 

Per tant, si es vol simular una variable aleatòria amb funció de distribució acumulada 
FX(o ), la forma habitual de procedir és generar inicialment una variable aleatòria 
uniforme en l’interval (0,1) i aplicar a aquestes realitzacions X=F-1X(U), obtenint X que 
es distribueix segons FX(o ). 
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En el cas d’estudi, no es coneixien les funcions de distribució dels paràmetres i, per tant, 
no és aplicable el mètode anteriorment citat. S’ha assumit que els valors dels paràmetres 
són variables estocàstiques independents amb funcions de distribució uniforme que 
comprenen diferents rangs, els quals s’han determinat a partir de la bibliografia, de la 
mateixa manera que s’ha dut a terme en diversos estudis (Rigosi, 2006; Vázquez, 2003; 
Beven, 2001; Schulz & Beven, 2003). 

6.1.3 Nombre de simulacions 

El nombre de simulacions a realitzar és una de les variables més importants a l’hora de 
definir un estudi mitjançant el mètode de Montecarlo. Com més simulacions de 
l’algoritme es realitzin, millor es determinarà l’espai de resultats de la funció 
d’optimització, i en conseqüència, resultarà molt més fàcil trobar el conjunt de 
paràmetres òptims i evitar màxims locals. 

És evident, que la precisió del resultat millora amb el nombre de simulacions i que pot 
ser interessant realitzar el màxim de simulacions possibles. Si s’enfoca el problema des 
d’aquesta vessant, és el temps de càlcul el que determina la quantitat de casos a calcular, 
sempre que l’exactitud sigui acceptable. 

6.2 Suavitzat de les dades 

Si s’observen les dades de camp per al període d’estudi de l’embassament de Riba-roja 
(figura 6.1), podem veure que aquestes dades presenten una variació de la temperatura 
d’un dia a l’altre molt elevada. Ara bé, pel que s’ha pogut comprovar en les diferents 
simulacions realitzades de la hidrodinàmica de Riba-roja (González-Núñez, 2007) i en 
les proves realitzades en aquesta mateixa tesina, sembla ser que el model DYRESM 
presenta una certa inèrcia als canvis meteorològics i no respon a aquests amb la mateixa 
velocitat que la situació real.  

Això s’explica perfectament si observem els algoritmes de càlcul i les dades d’entrada 
que utilitza el model (Ap.  4.2 i  4.3), ja que per a la simulació de la hidrodinàmica, les 
dades d’entrada necessàries que s’han donat al model són mitjanes diàries, i per tant, 
s’ha perdut informació. A més a més, l’enfonsament de la capa superficial en la realitat 
és un procés continu, però al model es produeix en passos discrets.  

Per tant, a l’hora de comparar les dades i calcular un error per mesurar la bondat de la 
simulació, no podem comparar les dades de camp amb les dades simulades directament, 
ja que la falta d’aquesta variabilitat en el model o el que és el mateix, la seva inèrcia als 
canvis podria fer que els errors calculats fossin més grans dels que es produeixen en 
realitat. 
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Figura 6.1 Representació de la temperatura mitjana diària de l’aigua mesurada a l’embassament de Riba-
roja en funció de la profunditat i el temps (Font: Elaboració pròpia) 

Mitjana mòbil ponderada 

Els mitjans més utilitzats per a detectar i eliminar les tendències d’una sèrie de dades es 
basen en l’aplicació de filtres a les mateixes. Un filtre no és més que una funció 
matemàtica que aplicada als valors de la sèrie produeixen una nova sèrie amb unes 
característiques determinades. Entre aquests filtres trobem les mitjanes mòbils. 

Una mitjana mòbil es calcula, per a cada punt, com la mitjana d’un conjunt de dades, és 
a dir, el nombre de dades que intervenen en la mitjana sempre és el mateix, però a cada 
nou pas, s’incorpora una nova dada i desapareix la primera. Per tant, la mitjana mòbil és 
una tècnica matemàtica per a suavitzar dades:  
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D’altra banda, una mitjana ponderada és una mitjana que té factors multiplicatius per 
donar diferents pesos a diferents dades. D’aquesta manera, les dades amb un pes més 
gran contribueixen més a la mitjana ponderada que les dades amb menor pes. L’únic 
requisit però és que la suma de pesos sigui igual a u. 

Per tal de poder comparar les dades simulades amb les dades de camp observades, s’ha 
decidit realitzar un suavitzat de les dades de camp, el qual s’ha dut a terme amb una 
mitjana mòbil ponderada. 
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S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat amb diferents tipus de mitjanes mòbils, tant 
aritmètiques com ponderades però s’ha optat sempre per una mitjana centrada, ja que 
aquesta utilitza dades anteriors i posteriors al dia de càlcul. Si en lloc d’optar per una 
mitjana centrada, s’optés per una mitjana mòbil no centrada, és a dir, en què només es 
tinguessin en compte les dades anteriors al dia de càlcul, el que s’aconseguiria seria un 
avançament dels màxims i mínims, la qual cosa no es correspondria amb la realitat. 

 
Figura 6.2 Mitjanes mòbils proposades. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Mitjana mòbil centrada 
triangular, mitjana mòbil centrada trapezoïdal, mitjana aritmètica (5 dies) i mitjana centrada triangular, 
mitjana centrada trapezoïdal i mitjana aritmètica (7 dies) (Font: Elaboració pròpia) 

A la figura 6.3 es poden veure els resultats de l’anàlisi de sensibilitat de les diferents 
mitjanes mòbils. Com es pot observar, els suavitzats calculats amb la mitjana aritmètica 
són els que presenten uns canvis més rellevants, mentre que la mitjana mòbil centrada 
ponderada és més fidel a les dades de camp. 

Finalment, s’ha decidit optar per una mitjana mòbil centrada ponderada triangular de set 
dies, perquè sembla suavitzar prou les dades però dóna més importància a la dada del 
dia de càlcul. 

A la figura 6.4, podem veure el resultat del suavitzat de les dades de camp. Es pot 
comprovar, que la variabilitat de la temperatura ja no presenta una variació brusca d’un 
dia per l’altre, sinó gradual, però en cap moment perd la tendència que presenten les 
dades de camp. 
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Figura 6.3 Temperatura mitjana de la columna d’aigua en funció del temps, per als diferents suavitzats aplicats a les dades de camp (només es mostren els 50 primers dies de 
dades per tal de poder veure amb més claredat les possibles variacions). (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 6.4 Representació de la temperatura de l’aigua de l’embassament de Riba-roja suavitzada a partir 
de les dades de camp en funció de la profunditat i el temps (Font: Elaboració pròpia) 

6.3 Determinació de la funció de bondat d’ajust  

6.3.1 Tria d’una mesura adequada de bondat d’ajust 

Molts models ambientals donen com a resultat sèries complexes en l’espai i el temps. 
Aquests models poden necessitar moltes sèries de dades i variables per a realitzar els 
càlculs, de les quals, no totes poden ser mesurades o observables.  

Una de les característiques dels models ambientals és que en general són fortament no 
lineals i, fins i tot, es pot donar el cas que els errors calculats no tinguin la mateixa 
estructura en tot l’espai de resultats. Aquesta situació empitjora més encara si tenim en 
compte que la funció de bondat d’ajust triada, assumeix implícitament que existeix un 
model correcte de les observacions. És a dir, com es demostrarà a continuació, el patró 
que segueixen els errors que es produeixen durant l’estratificació no té res a veure amb 
el patró dels errors que es produeixen durant el període de barreja, i assumir que només 
hi ha un tipus d’error ens portaria a uns resultats incorrectes. 

S’ha de comprovar sempre l’estructura dels errors per tal de no equivocar-se a l’hora de 
determinar un model adequat d’error. L’òptim que es trobi dependrà de la mesura de 
bondat d’ajust que s’adopti (Beven & Freer, 2001; Beven, 2001). Donat que els errors 
del model i les respostes dels paràmetres són molt complexes, moltes vegades, és difícil 
justificar una decisió particular en la tria de l’error del model i evitar la subjectivitat 
(Beven, 2001). 
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Per tal d’acotar l’error de cada simulació realitzada, s’ha proposat utilitzar la mitjana 
ponderada dels errors quadràtics o variància de l’error, així com també ho han fet 
Hornung (2002), Rigosi (2006) i Patterson et al. (1984): 
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L’error de temperatura en el punt de mesura a la profunditat dj el dia ti , és la diferència 
entre la temperatura simulada θsim a aquella profunditat i la dada de camp θ. El 
paràmetre mi és el nombre de mesures diferents preses en una columna d’aigua el dia de 
mesura ti i n és el nombre de dies en què s’han pres mesures. Pel que fa als pesos de 
ponderació, γj equival al pes corresponent a cada profunditat de la columna d’aigua i δi 
al pes corresponent al dia de simulació.  

La justificació d’haver triat l’error quadràtic rau en el fet que els errors estan elevats al 
quadrat, i per tant, el que aconseguirem és que els errors més grans tinguin un pes major 
que els petits en el resultat. A més a més, un valor d’error quadràtic mínim significa que 
és la millor simulació, perquè la suma dels errors, sense tenir en compte el signe, és la 
més petita. 

Abans de continuar, s’ha considerat necessari destacar el fet que la resolució espacial 
dels perfils de les dades de camp és menys àmplia que la de les prediccions del model, 
ja que les mesures in situ es van realitzar només fins a una profunditat de 18 metres 
(Ap.  4.3.5) i el model prediu la temperatura fins al fons de l’embassament. Les mesures 
de camp realitzades van ser suficients per determinar la posició de la termoclina en tot 
moment. Per aquest motiu, només es tindran en compte les dades simulades fins a 18 
metres de profunditat a l’hora de fer la comparació.  

L’extracció de resultats del model DYRESM depèn del gradient de temperatura, és a 
dir, si el model està calculant en l’epilímnion o l’hipolímnion, on el gradient de 
temperatura és molt petit, el programa utilitzarà un gruix de capes major a l’hora de 
calcular i la malla de resultats en aquelles zones serà menys fina. Altrament, quan el 
programa calculi la temperatura en el metalímnion, on el gradient de temperatura és 
molt alt, ajustarà el gruix de les capes per poder donar una millor resolució en aquesta 
zona. Per tant, el nombre de punts en què el model dóna resultats i el seu nivell respecte 
el fons de l’embassament és variable en funció del temps i l’espai, la qual cosa fa que 
resulti impossible comparar les dades simulades amb les dades de camp directament.  

Per tal de poder calcular l’error quadràtic en cada punt de l’espai i el temps entre les 
simulacions i les dades de camp observades, s’ha considerat ),( jisim dtϑ com el valor 

interpolat de les dades simulades a la profunditat dj el dia ti. Considerant la variabilitat 
d’aquestes dades en l’espai, s’ha assumit que l’error que s’introdueix a l’hora 
d’interpolar aquestes temperatures és prou petit per no intervenir en la mitjana dels 
errors quadràtics de tota la simulació.  
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A la figura 6.5 es pot veure representat l’error quadràtic resultant de comparar les dades 
de camp (ja suavitzades) amb la simulació òptima determinada a la tesina per González-
Núñez (2007). Es pot veure que hi ha dues tendències molt diferenciades en la 
variabilitat de l’error en funció del temps, els errors quadràtics són més grans durant 
l’època de l’estratificació (aprox. dia julià 160 a 270) que durant la barreja, així com 
també són més grans en la superfície que en profunditat. 

Per tant, el model sobreescalfa l’epilímnion durant l’estratificació, mentre que durant la 
barreja, el model prediu relativament bé la temperatura de tota la columna d’aigua. 
Aquesta és una conclusió a la qual també va arribar González-Núñez (2007). 

 

Figura 6.5 Error quadràtic resultant. S’hi aprecia que el model sobreescalfa les capes superficials de 
l’embassament (epilímnion) durant el període d’estratificació (Font: Elaboració pròpia) 

6.3.2 Mesura de l’error quadràtic 

S’han proposat tres mesures diferents per acotar la bondat de les simulacions: 

• Mitjana aritmètica dels errors quadràtics 

La primera proposta per avaluar la bondat de les simulacions ha estat la mitjana 
aritmètica de la suma dels errors quadràtics en cada punt de mesura (eq. 6.2). S’ha 
assignat el mateix pes a tots i cada un dels punts per igual (eq. 6.4 i 6.5), siguin quins 
siguin la profunditat i el dia de simulació, deixant que el propi error al quadrat sigui el 
que s’encarregui de contribuir en el resultat. 

Com que es tracta d’una mitjana aritmètica, la suma dels pesos valdrà sempre 1, per a 
qualsevol punt de l’espai i el temps. 
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Figura 6.6 Distribució dels pesos de la mitjana aritmètica de l’error quadràtic (Font: Elaboració pròpia) 

• Ponderació de l’error quadràtic en profunditat 

Com s’ha comentat anteriorment, el model sembla predir una temperatura més elevada 
que no pas la mesurada en les capes superiors durant l’època de l’estratificació. Per 
aquest motiu, la segona proposta per a mesurar la bondat d’ajust de les simulacions 
consisteix en la mitjana ponderada dels errors quadràtics en profunditat (eq. 6.6), és a 
dir, s’ha decidit atorgar uns pesos als errors quadràtics en funció de la seva posició en la 
columna d’aigua.  

La forma dels pesos proposada és lineal decreixent, de tal manera que val 1 en la capa 
més superficial i 0,3 en la capa més profunda. Aquests coeficients alhora són dividits 
per la suma dels pesos, a fi de què la seva suma total valgui 1. 

S’ha decidit optar per aquesta distribució de pesos, per tal de donar encara més 
importància als errors comesos en les capes superficials que la que ja dóna el simple fet 
de ser elevats al quadrat, ja que són considerablement més elevats que en la resta de 
punts de la simulació. A l’hora d’optar per aquesta decisió, s’ha realitzat també una 
petita anàlisi de sensibilitat variant els pesos, considerant sempre però, una funció de 
distribució decreixent.  

En el cas que es descriu, els pesos segueixen la següent distribució: 
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Figura 6.7 Distribució dels pesos de la ponderació de l’error quadràtic en profunditat (Font: Elaboració 
pròpia) 

• Ponderació de l’error quadràtic en profunditat i temps 

Finalment, hem de recordar que el model prediu molt bé la temperatura durant la barreja 
de l’embassament, però té més problemes a l’hora de simular la temperatura durant 
l’estratificació. Per aquest motiu, la tercera proposta de pesos consisteix en donar 
diferents pesos als errors quadràtics en funció de la profunditat i també del temps.  

Els pesos en funció de la profunditat són els anteriorment descrits, mentre que en funció 
del temps s’ha optat per una distribució esglaonada, de tal manera que valgui 1 durant 
l’estratificació i 0,5 durant la barreja. De la mateixa manera que en els pesos en funció 
de la profunditat, els coeficients seran dividits per la suma d’aquests, a fi de què la seva 
suma total valgui 1. 

Si observem la distribució de la temperatura segons les dades de camp (figura 6.4), 
l’embassament sembla estar completament barrejat a partir de finals de setembre. Per 
tant, s’ha considerat com a primer dia en què l’embassament està completament 
barrejat, el dia julià 278. 

En aquest últim cas, els pesos segueixen la següent distribució: 
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Figura 6.8 Distribució dels pesos de la ponderació de l’error quadràtic en profunditat i temps (Font: 
Elaboració pròpia) 
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Tot i haver proposat tres tipus de ponderacions diferents, en la present tesina s’ha optat 
per la última com a mesura de bondat de les simulacions.  

En l’Apèndix A podem trobar els resultats de l’anàlisi de sensibilitat prèvia dels 
paràmetres individualment, en el qual s’hi han representat les tres propostes de mesura 
de l’error en la simulació que s’acaben de descriure.  

Si observem detingudament aquestes gràfiques, es pot veure que l’error quadràtic 
augmenta en ponderar els errors en funció de la profunditat. Si a més es pondera en 
funció del temps l’augment de l’error quadràtic és encara més acusat. Aquest 
comportament era l’esperat, ja que el que hem fet és donar més importància als errors 
més grans. A més a més, el comportament per les diferents ponderacions és en general 
paral·lel, la qual cosa implica que els resultats obtinguts d’utilitzar una o altra 
ponderació seran en general semblants.  

El paràmetre que més varia el seu comportament, en funció d’un càlcul de l’error 
quadràtic és el coeficient d’extinció de la llum, corresponent també amb el 
comportament esperat, perquè intervé directament en la distribució de calor en tota la 
columna d’aigua. 

6.4 Anàlisi de sensibilitat dels paràmetres 

Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, com més complex és un model, major serà 
el nombre de paràmetres necessaris per modelitzar bé el fenomen que es vol representar, 
i en conseqüència, major serà el cost computacional a l’hora de determinar un òptim. 
Per tal de minimitzar aquest cost i millorar l’eficiència del calibratge podem concentrar 
l’esforç en aquells paràmetres als quals els resultats de la simulació són més sensibles. 

L’objectiu de les anàlisis de sensibilitat és el d’establir quins són els paràmetres, la 
variació dels quals pot influir més en els resultats de la modelització i també determinar 
aquells altres en què la seva variació no té cap efecte rellevant en el resultat de la 
simulació. 

S’han detectat fins a un total de 16 paràmetres (albedo mig de l’aigua, gruix de la capa 
bentònica límit, velocitat crítica del vent, coeficient d’arrossegament de l’Aiguabarreig i 
de Mequinensa, coeficient d’extinció de la llum, gruix de capa màxim i mínim, pendent 
de l’Aiguabarreig i pendent de Mequinensa, eficiència de la barreja per energia 
potencial, semiangle de l’Aiguabarreig i Mequinensa, eficiència de la producció de 
cisallament, emissivitat de l’aigua i eficiència de l’agitació pel vent) en el model 
DYRESM, dels quals, o bé no se’n coneix el valor amb exactitud, o bé el valor de què 
es disposa està associat a una forta incertesa.  

Inestabilitat atmosfèrica 

La inestabilitat atmosfèrica té en compte l’estabilitat de la columna d’aire per sobre de 
la superfície d’aigua respecte a l’estabilitat de la capa més superficial d’aigua del llac 
(Ap. 4.2.5).  

Activar la inestabilitat atmosfèrica implica que es fomentin els fluxos a través de la 
interfície aire-aigua. Per defecte, aquesta possibilitat està desactivada en el model 
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DYRESM, perquè la interfase aire-aigua normalment és bastant estable i els fluxos de 
calor a través d’aquesta interfase no són importants. 

En aquest estudi, s’ha activat l’opció d’inestabilitat atmosfèrica per intentar disminuir la 
temperatura de la capa més superficial de l’epilímnion, amb l’esperança de que permeti 
la pèrdua de calor de la superfície de l’aigua cap a l’atmosfera. Aquesta opció també la 
va utilitzar Nguyen, en la modelització del llac Chicken Mining Lake el 2004.  

Els resultats van ser molt positius, reduint-se aproximadament en un grau la temperatura 
de la capa més superficial. 

Les posteriors anàlisis de sensibilitat i calibratge dels paràmetres, s’han dut a terme amb 
l’opció d’inestabilitat atmosfèrica neutral activada. 

6.4.1 Anàlisi de sensibilitat paràmetre a paràmetre 

La idea d’haver de fer un programa que intenti optimitzar un model amb 16 paràmetres 
definits aleatòriament, no és gaire recomanable, ja que exigiria un nombre molt gran de 
simulacions amb un gran cost computacional. Per aquest motiu s’ha realitzat una anàlisi 
de sensibilitat dels paràmetres del model DYRESM. 

Abans de dur a terme una anàlisi de sensibilitat conjunta, s’ha realitzat una anàlisi de 
sensibilitat en què s’ha variat cada paràmetre per separat (mantenint tots els altres 
constants) per tal de veure l’efecte que té cada paràmetre en els resultats de la 
modelització. A la taula 6.1 es resumeixen totes les variables aleatòries que s’han 
utilitzat en aquesta anàlisi i l’abast de la funció de distribució. 

S’han realitzat un total de 500 simulacions per a cada paràmetre (16 x 500 = 8000 
simulacions) considerant-lo un número prou adient per a cobrir l’espai de resultats. No 
s’ha d’oblidar, que aquesta anàlisi simplement és una inspecció prèvia del 
comportament dels paràmetres, i que no té en compte la possible interacció entre ells. El 
resultat d’aquestes simulacions es pot trobar en l’Apèndix A, en què es pot veure 
representada la variació de l’error quadràtic de cada simulació (segons els tres mètodes 
calculats) en funció de cada paràmetre. 

Si observem les gràfiques de l’Apèndix A amb deteniment, i considerem com a mesura 
de l’error quadràtic, la suma de l’error quadràtic ponderat en profunditat i temps, es pot 
veure que clarament hi ha uns paràmetres que són molt sensibles al model i altres no ho 
són gens.  

Entre els paràmetres més sensibles es destaquen l’albedo mig de l’aigua, el gruix límit 
de capa bentònica, el coeficient d’extinció de la llum, el gruix de capa màxim, el gruix 
de capa mínim i l’emissivitat de l’aigua, mentre que els que semblen ser absolutament 
insensibles a priori són la velocitat crítica del vent, el pendent de l’Aiguabarreig, el 
pendent de Mequinensa, l’eficiència de la barreja per energia potencial i finalment 
l’eficiència de la producció de cisallament. 

Els restants paràmetres són aquells als quals el model presenta una certa sensibilitat, 
però que per simple inspecció visual no es poden descartar. 
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Taula 6.1 Resum de les variables objecte d’estudi de l’anàlisi de sensibilitat (Font: Elaboració pròpia) 

Variables aleatòries 

Paràmetre Distr. Lím. inf. Lím. sup. Ut. 

Albedo d’ona curta unif. 0,04 0,12 [ - ] 

Gruix límit de la capa bentònica unif. 0 1 [m] 

Velocitat crítica del vent unif. 0 4 [m/s] 

Coeficient d’arrossegament de 
l’Aiguabarreig 

unif. 0,005 0,035 [ - ] 

Coeficient d’arrossegament de 
Mequinensa 

unif. 0,005 0,035 [ - ] 

Coeficient d’extinció de la llum unif. 0 2 [1/m] 

Gruix de capa màxim unif. 2,5 6 [m] 

Gruix de capa mínim unif. 0,5 2 [m] 

Pendent de l’Aiguabarreig unif. 0,086164 0,095233 [graus] 

Pendent de Mequinensa unif. 0,00112936 0,00124824 [graus] 

Eficiència de la barreja per energia 
potencial 

unif. 0 1 [ - ] 

Semiangle de l’Aiguabarreig unif. 83,258 90 [graus] 

Semiangle de Mequinensa unif. 79,1255 87,4545 [graus] 

Eficiència de la producció de 
cisallament 

unif. 0 1 [ - ] 

Emissivitat de l’aigua unif. 0,94 0,98 [ - ] 

Eficiència de l’agitació pel vent unif. 0 1 [ - ] 
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Figura 6.9 Variació de l’error quadràtic quan es varia el coeficient d’extinció de la llum (Font: Elaboració 
pròpia) 

El coeficient d’extinció de la llum (Ap.  4.2.5) ha resultat ser el més sensible al model 
(figura 6.9). S’observa que per a valors molt baixos del coeficient d’extinció de la llum 
(LEC), l’error quadràtic és molt gran, però a mesura que s’augmenta el valor del LEC, 
l’error quadràtic disminueix fins a arribar al valor LEC=1, en què el paràmetre es torna 
insensible al model.  

Segons l’equació 4.2, la funció de distribució de la radiació d’ona curta penetrativa és 
de forma exponencial negativa i el coeficient d’extinció de la llum es troba a l’exponent. 
Per tant, com més gran sigui el coeficient d’extinció de la llum, la radiació que arribarà 
a les capes de sota la superfície serà menor.  

A la figura 6.10 podem veure reflectit el comportament de la variació del coeficient 
d’extinció de la llum en els perfils de temperatura quan es varia només aquest paràmetre 
i la resta es mantenen constants.  

 
Figura 6.10 Variació del coeficient d’extinció de la llum en els perfils de temperatura quan es varia només 
aquest paràmetre i la resta es mantenen constants (Font: Elaboració pròpia) 
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Es pot veure que com menor sigui el coeficient d’extinció de la llum, major és la 
temperatura a les capes inferiors i menor a la superfície, la qual cosa s’explica 
perfectament, perquè la radiació d’ona curta es distribueix molt més en tota la columna 
d’aigua. D’altra banda, com més gran sigui el coeficient d’extinció de la llum, la 
temperatura serà major a la superfície però menor a les capes inferiors, perquè la 
radiació no arribarà amb tanta intensitat a les capes inferiors. Per tant, a mesura que el 
coeficient d’extinció de la llum augmenti, el perfil simulat s’acostarà molt més a les 
dades de camp en les capes inferiors però se n’allunya molt més a la superfície 

Un altre resultat que s’obté d’aquest estudi és que el coeficient d'emissivitat de l'aigua i 
l’albedo també resulten molt sensibles. Com es pot veure a la figura 6.11, com majors 
siguin aquests coeficients, menor és l’error quadràtic resultant. 
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Figura 6.11 Superior)Variació de l’error quadràtic quan es varia l’albedo i Inferior)Variació de l’error 
quadràtic quan es varia el coeficient d’emissivitat de l’aigua (Font: Elaboració pròpia) 

L’emissivitat de l’aigua influeix directament en la quantitat de calor que es perd per la 
capa més superficial de l’embassament. La radiació d’ona llarga neta retinguda en la 
superfície de l’embassament (eq. 4.11) és la diferència de la radiació d’ona llarga 
incident i la radiació emesa per l’aigua (eq. 4.10). Per tant, com major sigui la radiació 
emesa per l’aigua, més petita serà la quantitat de calor retinguda en la superfície, la 
temperatura de la capa superficial s’acostarà més a la de les dades de camp i en 
conseqüència baixarà l’error quadràtic.  
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De la mateixa manera succeeix amb l’albedo, quan la radiació solar d’ona curta arriba a 
una massa d’aigua, una fracció és absorbida i una altra és reflectida. La proporció de 
radiació reflectida és l’albedo d’ona curta. Per tant, com major sigui l’albedo, menor 
serà la quantitat de calor retinguda a la capa més superficial i per tant, menor serà la 
temperatura de la capa més superficial. 

En resum, com major siguin l'emissivitat i l'albedo de l'aigua, menys calor serà 
retinguda a la superfície, cosa que farà que la sobreestimació de la temperatura de 
l'aigua prop de la superfície no sigui tan gran i, per tant, l'error disminueixi. 
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Figura 6.12 Variació de l’error quadràtic quan es varia la velocitat crítica del vent (Font: Elaboració 
pròpia) 

Finalment, és important comentar els resultats obtinguts de la variació de la velocitat 
crítica del vent. Dels 182 dies que dura la simulació, només en 17 (9,3%) s’excedeix la 
velocitat del vent crítica. Com que els valors absoluts de la velocitat del vent sobre 
l’embassament són relativament baixos i que un dels principals problemes que presenta 
el model és el sobreescalfament de la capa més superficial, és va fer un estudi de 
sensibilitat del paràmetre Ucrit amb l’esperança que si el mecanisme d’acceleració de 
capes s’iniciava per velocitats menors, el procés de barreja també es duria a terme abans 
i no s’obtindrien uns valors de temperatura tant elevats a la capa més superficial 
respecte a les dades de camp. 

En aquesta anàlisi de sensibilitat es va concloure que la variació de la velocitat crítica 
des de 0 m/s fins a 4 m/s no comporta absolutament cap canvi. És a dir, el model va 
resultar absolutament insensible a aquest paràmetre, conclusió a la qual també va arribar 
Nguyen (2004). 

La velocitat del vent probablement és una de les dades d’entrada més importants del 
model perquè el vent pot aportar l’energia mecànica necessària per a l’enfonsament 
d’una capa barrejada (Ap.  4.3). Hornung (2003) i Rigosi (2006) van decidir optar per 
estudiar la sensibilitat del model respecte les dades de vent, multiplicant-les per un 
coeficient que van anar augmentant en lloc d’optar per variar el valor per al qual 
s’iniciava l’algoritme com en aquesta tesina.  

Generalment, no cal estudiar la sensibilitat del model a possibles errors de mesura de les 
dades d’entrada a no ser que la mesura de les dades de camp sigui poc acurada o bé es 
dubti que aquestes siguin representatives. De qualsevol manera, seria interessant en 
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futurs estudis, estudiar la sensibilitat del model a un paràmetre multiplicador del tipus 
de l’usat per Hornung (2003) i Rigosi (2006). 

El fet d’haver realitzat un estudi de sensibilitat paràmetre a paràmetre, ens ha permès 
comprovar que el programa implementat per dur a terme el calibratge dels paràmetres 
del model DYRESM en el cas particular de Riba-roja és efectiu, i ens ha permès 
entendre millor el significat físic dels paràmetres al model.  

D’altra banda, aquesta anàlisi de sensibilitat prèvia ens ha donat prou evidències per a 
descartar els paràmetres velocitat crítica del vent, eficiència de la barreja per l’energia 
potencial i eficiència de la producció per cisallament, ja que l’error quadràtic resultant 
de comparar la simulació amb les dades de camp no varia gens (Apèndix A). A més a 
més, s’ha decidit no excloure de l’anàlisi de sensibilitat general els pendents dels dos 
rius d’entrada, tot i que presenten una clara insensibilitat al model. S’ha optat per 
aquesta opció per tal de no eliminar la possible interferència amb els valors del 
semiangle i el coeficient d’arrossegament dels mateixos rius. 

6.4.2 Anàlisi Hornberger-Spear-Young (HSY) 

En aquests moments existeixen diverses fonts bibliogràfiques amb un gran nombre de 
tècniques d’anàlisi de sensibilitat globals diferents. Ara bé, el més adequat per a les 
nostres necessitats és conegut com anàlisi de sensibilitat generalitzada (generalized 
sensitibity analysis, GSA) o mètode de Hornberger-Spear-Young (HSY), ja que aquest 
mètode només avalua els valors dels conjunts de paràmetres en funció del seu 
comportament.  

El mètode HSY està basat en simulacions de Montecarlo, el qual fa us de moltes 
execucions del model i en cadascuna utilitza un conjunt de paràmetres triat 
aleatòriament. En aquest mètode, els valors dels paràmetres s’obtenen a partir de 
distribucions de variables uniformes amb uns rangs especificats per a cada paràmetre 
(Beven, 2001; Beven, 2006; Beven & Freer, 2001; Rigosi, 2006; Schulz & Beven 2003, 
Vázquez, 2003). 

El mètode HSY és essencialment un mètode no paramètric d’anàlisi de sensibilitat, ja 
que no fa assumpcions prèvies sobre la variància o covariància dels diferents valors dels 
paràmetres, i només avalua conjunts de paràmetres en termes del seu comportament 
(Beven, 2001). 

L’objectiu d’aquest mètode és obtenir un conjunt de simulacions, que són classificades 
com a acceptables o inacceptables respecte a un criteri prèviament definit. Les 
simulacions acceptables seran aquelles que donen un nivell alt de bondat, mentre que les 
inacceptables seran aquelles altres que tenen un pitjor ajust. 

Els paràmetres que són insensibles al model, generalment es donen en distribucions 
acumulades similars per a cada classe, mentre que els paràmetres sensibles es 
distingeixen per diferències marcades en les distribucions acumulades de cada classe. 

Per aclarir una mica més aquesta metodologia, s’han representat com a exemple 
il·lustratiu dos possibles resultats d’una mesura de bondat d’ajust en funció del valor 
d’un paràmetre (sensible o insensible al model). Després d’aplicar el criteri 
d’acceptabilitat corresponent, s’obtenen dues mostres de cada paràmetre (acceptables i 
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inacceptables), de les quals se’n determina la funció de distribució acumulada. En el 
paràmetre sensible (figura 6.13a), les dues mostres difereixen molt una de l’altra, i tenen 
per tant, dues funcions de distribució acumulades diferents (figura 6.13b). En el 
paràmetre insensible al model (figura 6.13c), les dues mostres resultants tenen una 
funció de distribució acumulada igual a la uniforme (figura 6.13d), perquè per molt que 
variem el paràmetre, el model no presentarà millores. Es pot observar també, que un 
mateix valor del paràmetre pot donar tant simulacions acceptables com inacceptables, 
perquè és el conjunt de paràmetres el que determina els resultats d’una simulació i no 
pas el valor d’un paràmetre per separat com es comprovarà en el proper capítol. 
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Figura 6.13 Anàlisi de sensibilitat generalitzada (HSY) (a, b) Paràmetre sensible (c,d) Paràmetre 
insensible (Font: Elaboració pròpia) 

Les simulacions han estat classificades com a acceptables o inacceptables, depenent de 
l’error quadràtic que s’obtenia de comparar les dades de camp amb les dades simulades. 
S’ha considerat que l’arrel de l’error quadràtic igual a un grau correspondria a una bona 
simulació, i per tant, s’han considerat com a acceptables, totes aquelles simulacions que 
tenien un error quadràtic < (1ºC)2.  

L’anàlisi de sensibilitat HSY va ser aplicat a un total de 13 paràmetres (gruix de capa 
màxim i mínim, coeficient d’extinció de la llum, semiangle de l’Aiguabarreig i de 
Mequinensa, pendent de l’Aiguabarreig i de Mequinensa, coeficient d’arrossegament de 
l’Aiguabarreig i de Mequinensa, eficiència de l’agitació pel vent, albedo mig de l’aigua 
i emissivitat de l’aigua, i es van realitzar un total de 1000 modelitzacions de la 
hidrodinàmica de Riba-roja amb el programa DYRESM. Totes les modelitzacions van 
ser classificades com a acceptables o inacceptables, depenent del valor de l’error 
quadràtic mig que s’obtenia en comparar les prediccions de temperatura del model amb 
les dades de camp per al mateix període de temps.  

A la figura 6.14 es poden veure els resultats de l’anàlisi de sensibilitat HSY (considerant 
com a criteri de mesura de l’error, l’error quadràtic ponderat en temps i profunditat, i 

com a valor de tall 2
εσ =1 ºC2).  
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Figura 6.14 Funcions de distribució acumulada per a simulacions acceptables i inacceptables, per a cada 
paràmetre objecte d’estudi (Font: Elaboració pròpia) 
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A simple vista podem veure que els paràmetres més sensibles són l’albedo mig de 
l’aigua, el coeficient d’extinció de la llum, els gruixos de capa màxim i mínim, el 
semiangle de Mequinensa i el coeficient d’emissivitat de l’aigua. Clarament, es pot 
veure que el coeficient d’extinció de la llum és el paràmetre més sensible al model, 
confirmant una vegada més el que s’havia observat prèviament. D’altra banda, resulten 
clarament insensibles els pendents de Mequinensa i de l’Aiguabarreig (tal i com també 
s’havia observat en l’anàlisi de sensibilitat prèvia), els coeficients d’arrossegament de 
Mequinensa i l’Aiguabarreig i el semiangle de l’Aiguabarreig. 

Finalment, resten dos paràmetres, el gruix de capa bentònica límit, i l’eficiència de 
l’acció del vent en la barreja, que presenten una lleugera sensibilitat, però prou 
destacable com per a no considerar-los insensibles. 

6.4.3 Test d’hipòtesi Kolmogorov-Smirnov 

Per tal de tenir una mesura quantitativa i objectiva de la diferència entre les 
distribucions, s’ha utilitzat l’estadístic de Kolmogorov-Smirnov tal i com es recomana a 
Beven (2001) i com s’ha dut a terme a Rigosi (2006). 

La prova de Kolmogorov-Smirnov es basa en una comparació de les funcions de 
distribució acumulada de les sèries de dades ordenades i el seu objectiu és determinar si 
aquestes dues sèries de dades difereixen significativament. Aquesta prova té l’avantatge 
de no fer cap assumpció sobre la funció de distribució de les dades, és a dir, és un test 
que només té en compte la distribució relativa de les dades (G. Canavos, 2003). 

En els tests d’hipòtesis, la probabilitat de rebutjar la hipòtesi nul·la en cas que la 
hipòtesi nul·la sigui certa es defineix com la probabilitat (o mida) de l’error de tipus I i 
es denota per α, 10 <≤ α . 

α=⋅⋅ )( 00 certaHHrebutjarP       (6.10) 

Sigui el conjunt de m observacions X1, X2, ... , Xm, que pertanyen a la funció de 
distribució acumulada FX(x) desconeguda, i sigui el conjunt de n observacions Y1, Y2, ... 
, Yn extret d’una altra funció de distribució desconeguda GX(x). 

Si s’assumeix que FX(x) i GX(x) són funcions de distribució contínues i suposem que 
aquestes funcions són iguals sense especificar la seva forma, llavors: 

H0:  FX(x) = GX(x)  +∞∞− pp x  

H1:  La hipòtesi H0 no és certa 

Considerem l’estadístic Dmn, que es defineix com: 

)()(Fmaxmn xGxD nm
x

−=
+∞∞− pp

       (6.11) 

Si la hipòtesi H0 és certa, llavors les funcions de distribució Fm(x) i Gm(x) tendiran a 
acostar-se l’una a l’altra i per tant Dmn tendirà a ser zero. Per tant, és raonable utilitzar 
un procediment de contrast que especifiqui el rebuig de H0 quan: 
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        (6.12) 

on c és una constant adequada. És convenient treballar amb l’estadístic de la part 
esquerra de la relació (6.12), en lloc de treballar simplement amb Dmn, ja que segons la 
següent fórmula, establerta per A. N. Kolmogorov i N. V. Smirnov el 1930, si la 
hipòtesi nul·la és vertadera: 
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lim
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tHtD

nm

nm
P mn
nm
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≤⋅

++∞→+∞→
     (6.13) 

Per tant, el procediment de contrast que rebutja H0 quan l’equació (6.13) es satisfà es 
denomina contrast de Kolmogorov-Smirnov per a dues mostres.  

Els valors de H(t) es poden trobar en diversos llibres d’estadística (DeGroot 
&Schervish, 2002; Canavos 2003). Per tant, quan les mides mostrals m i n són grans, la 
constant t de la relació (6.13) es pot obtenir fàcilment de tal manera que sigui el quantil 
1 – α de la funció de distribució H, i així aconseguir, almenys aproximadament, 
qualsevol nivell de significació específic. 

En resum, el rebuig de la hipòtesi nul·la per a un determinat nivell de confiança implica 
que s’han pogut proporcionar prou evidències per garantir que la hipòtesi nul·la és falsa. 
D’altra banda, si per a un determinat nivell de confiança no es presenten prou 
evidències, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la i el veredicte serà que la hipòtesi no és 
falsa, ara bé, això tampoc vol dir que la hipòtesi nul·la sigui absolutament certa. Per 
tant, d’alguna manera, rebutjar H0 s’ha de considerar com una decisió més forta que no 
pas no rebutjar H0. 

A l’hora de realitzar els tests d’hipòtesis, el valor de 
)(

·

nm

nm

+
·Dmn s’ha comparat amb 

els estadístics per a cada nivell de la regió de confiança α. S’ha de tenir en compte però, 
que per un nombre gran de simulacions (m i n elevat) aquest test no és robust i suggerirà 
que petites diferències són estadísticament importants. Per aquest motiu, s’han realitzat 
a més a més 500 i 250 simulacions del model DYRESM independentment de les 1000 
anteriors, i s’ha aplicat la prova de Kolmogorov-Smirnov a tots tres conjunts de 
simulacions per separat. 

A la taula 6.2 es poden veure el nombre de simulacions acceptables i inacceptables que 
han resultat en funció del nombre de simulacions realitzades i a la taula 6.3 els valors 
dels estadístics en funció del rang de simulacions extrets de les taules dels llibres 
d’estadística. 

Taula 6.2 Nombre de simulacions realitzades i simulacions acceptables i inacceptables resultants (Font: 
Elaboració pròpia) 

 m  

simulacions acceptables 
n  

simulacions inacceptables 
)(

·

nm

nm

+
 

n+n’=250 90 160 7,59 
n+n’=500 180 320 10,73 
n+n’=1000 365 635 15,22 
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Taula 6.3 Valors tabulats de la funció de distribució H(t) de Kolmogorov-Smirnov (Font: Elaboració 
pròpia) 
H(t)=1-α 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 

t 1,0737 1,1388 1,2251 1,3588 1,6344 

En total, s’ha realitzat el test de Kolmogorov-Smirnov, a 13 paràmetres x 3 conjunts de 
simulacions = 39 conjunts de parells de distribucions, cadascun per a 5 nivells de 
confiança diferents, és a dir, un total de 195 tests.  

A la taula 6.4 s’adjunten valors de Dmn que s’ha obtingut per a cada paràmetre i grup de 
simulacions. 

Taula 6.4 Dmn  obtinguts per a cada paràmetre i grup de simulacions (Font: Elaboració pròpia) 

 
Albedo 
d’ona 
curta 

Gruix de la 
capa 

bentònica 
límit 

Coeficient 
d’arrossegament 
de l’Aiguabarreig 

Coeficient 
d’arrossegament 
de Mequinensa 

Coeficient 
d’extinció de 
la llum 

Gruix 
màxim 
de capa 

Gruix 
mínim 
de capa 

m+n=250 0,318 0,134 0,104 0,110 0,366 0,282 0,254 

m+n=500 0,331 0,165 0,062 0,097 0,398 0,251 0,212 Dmn 

m+n’=1000 0,291 0,143 0,157 0,161 0,351 0,264 0,193 
 

 
Pendent 

Aiguabarreig 
Pendent 

Mequinensa 
Semiangle 
Aiguabarreig 

Semiangle 
Mequinensa 

Coeficient 
d’emissivitat 
de l’aigua 

Eficiència de 
l’agitació pel 

vent 

m+n=250 0,051 0,064 0,076 0,219 0,316 0,109 

m+n=500 0,083 0,079 0,107 0,224 0,412 0,065 Dmn 

m+n’=1000 0,092 0,056 0,159 0,383 0,164 0,140 

Per tal de tenir una millor visualització de les distàncies Dmn determinades entre les 
funcions de distribució acceptables i inacceptables es representa a continuació el valor 
absolut de les diferències calculades al llarg del rang de paràmetres per cada paràmetre 
(figura 6.15).  

0
)(

· >−⋅
+

tD
nm

nm
mn   s’ha de rebutjar la hipòtesi per aquest nivell de confiança 

0
)(

· ≤−⋅
+

tD
nm

nm
mn  no es pot rebutjar la hipòtesi per aquest nivell de confiança 

Pel que podem deduir dels resultats (taula 6.5), els dos paràmetres que representen el 
pendent de les dues entrades de cabal han passat tots els tests d’hipòtesi. Aquest resultat 
coincideix amb la primera anàlisi de sensibilitat individual dels paràmetres i també amb 
la inspecció visual de l’anàlisi de sensibilitat de HSY. Per tant, podem concloure que el 
Model DYRESM és insensible a aquests dos paràmetres. 

A la taula 6.5 es poden veure els resultats per a cada test d’hipòtesis realitzat. Hi podem 

veure calculat tD
nm

nm
mn −⋅

+ )(

·
 per a cadascun dels testos per una millor identificació 

dels resultats dels tests d’hipòtesi: 
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Figura 6.15 Diferències en valor absolut entre la funció de distribució acumulada acceptable i 
inacceptable per a cada paràmetre analitzat en l’estudi de sensibilitat (n=1000 simulacions) (Font: 
Elaboració pròpia) 
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Taula 6.5 Resultats dels testos d’hipòtesis de Kolmogorov-Smirnov. Valors negatius, corresponen als testos d’hipòtesis rebutjats per al nivell de confiança α i nombre de 
simulacions realitzades n, mentre que valors positius corresponen a testos que no es poden rebutjar per al nivell de confiança α i nombre de simulacions realitzades n (Font: 
Elaboració pròpia) 

α 
Albedo 

d’ona 

curta 

Gruix de la 

capa 

bentònica 

límit 

Coeficient 

d’arrossega- 

ment 

Aiguabarreig 

Coeficient 

d’arrossega- 

ment 

Mequinensa 

Coeficient 

d’extinció 

de la llum 

Guix de 

capa 

màxim 

Gruix de 

capa 

mínim 

Pendent 

Aiguabarreig 

Pendent 

Mequinensa 

Semiangle 

Aiguabarreig 

Semiangle 

Mequinensa 

Coeficient 

d’emissivitat 

de l’aigua 

Eficiència 

de 

l’agitació 

pel vent 

n=1000 simulacions 

0,2 3,78 0,98 0,52 0,61 4,50 3,23 2,80 -0,30 -0,09 0,09 2,27 3,74 0,60 

0,15 3,71 0,91 0,45 0,55 4,44 3,16 2,74 -0,36 -0,15 0,02 2,21 3,68 0,54 

0,1 3,62 0,83 0,36 0,46 4,35 3,08 2,65 -0,45 -0,24 -0,07 2,12 3,59 0,45 

0,05 3,49 0,69 0,23 0,33 4,22 2,94 2,52 -0,58 -0,37 -0,20 1,99 3,46 0,32 

0,01 3,21 0,42 -0,04 0,05 3,94 2,67 2,24 -0,86 -0,65 -0,47 1,71 3,18 0,04 

n=500 simulacions 

0,2 2,48 0,71 -0,41 -0,02 3,21 1,62 1,20 -0, 18 -0,22 0,08 1,33 3,36 -0,38 

0,15 2,42 0,64 -0,47 -0,09 3,14 1,56 1,14 -0,25 -0,29 0,02 1,27 3,29 -0,44 

0,1 2,33 0,55 -0,56 -0,18 3,06 1,47 1,05 -0,33 -0,38 -0,07 1,18 3,21 -0,53 

0,05 2,20 0,42 -0,69 -0,31 2,92 1,34 0,92 -0,47 -0,51 -0,20 1,05 3,07 -0,66 

0,01 1,92 0,15 -0,97 -0,58 2,65 1,06 0,64 -0,74 -0,78 -0,48 0,77 2,80 -0,94 

n=250 simulacions 

0,2 1,14 0,01 0,12 0,15 1,60 0,93 0,39 -0,37 -0,64 0,14 1,84 0,17 0,00 

0,15 1,07 -0,05 0,6 0,09 1,53 0,87 0,33 -0,43 -0,71 0,07 1,77 0,11 -0,07 

0,1 0,99 -0,14 -0,03 0,00 1,45 0,78 0,24 -0,52 -0,79 -0,02 1,68 0,02 -0,16 

0,05 0,85 -0,27 -0,16 -0,13 1,31 0,65 0,11 -0,65 -0,93 -0,15 1,55 -0,11 -0,29 

0,01 0,58 -0,55 -0,44 -0,41 1,04 0,37 -0,17 -0,93 -1,20 -0,42 1,27 -0,39 -0,57 
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D’altra banda, l’albedo mig de l’aigua, el coeficient d’extinció de la llum, el gruix de 
capa màxim i el semiangle Mequinensa no han superat cap test d’hipòtesi, o el que és el 
mateix, hi ha hagut prou evidències per poder rebutjar la idea de que les dues funcions 
de distribució, acceptables i inacceptables tenen funcions de distribucions iguals. 

Els paràmetres que han passat els tests d’hipòtesi per a 1000 simulacions a més a més 
dels pendents dels afluents d’entrada són el semiangle i el coeficient d’arrossegament de 
l’Aiguabarreig (per a α=0,10 i α=0,01 respectivament). 

Per a 500 simulacions han passat el test amb tots els nivells de confiança iguals o 
inferiors a α=0,20 els pendents dels dos afluents, els coeficients d’arrossegament dels 
dos afluents i l’eficiència de l’agitació pel vent. També l’ha passat per a un nivell de 
confiança α=0,10 el semiangle de l’Aiguabarreig.  

Per a 250 simulacions han passat el test els mateixos paràmetres: α=0,20 els pendents 
dels dos afluents i l’eficiència de l’agitació pel vent, α=0,15 el gruix de la capa 
bentònica límit, α=0,10 el semiangle i el coeficient d’arrossegament de l’Aiguabarreig, 
α=0,05 el coeficient d’arrossegament de Mequinensa i el coeficient d’emissivitat de 
l’aigua i finalment, α=0,01 el gruix de capa mínim. 

En conclusió, després d’haver realitzat els diversos testos d’hipòtesis de Kolmogorov-
Smirnov per tal de determinar d’una forma objectiva si dues funcions de distribució 
poden correspondre a la mateixa funció de distribució o no, es conclou que els pendents 
dels dos afluents  són absolutament insensibles al model, i que l’albedo mig de l’aigua, 
el coeficient d’extinció de la llum, el gruix de capa màxim i el semiangle Mequinensa 
són els més sensibles al model. 

6.4.4 Conclusions de l’anàlisi de sensibilitat 

De les anteriors anàlisis realitzades, es dedueix que el model DYRESM és poc sensible 
al canvi de valor en els paràmetres velocitat crítica del vent, eficiència de la mescla per 
energia potencial, eficiència de la producció de cisallament, pendent de Mequinensa i 
pendent de l’Aiguabarreig, coeficient d’arrossegament de Mequinensa i de 
l’Aiguabarreig i semiangle de l’Aiguabarreig. 

També es dedueix que la variació dels valors dels paràmetres gruix de capa mínim, 
gruix de capa màxim, coeficient d’extinció de la llum, semiangle de Mequinensa, 
albedo mig de l’aigua i emissivitat de l’aigua són els que poden produir una major 
variació de la modelització de la distribució de la temperatura de l’embassament de 
Riba-roja, és a dir, són els paràmetres més sensibles. 

Finalment, els paràmetres gruix de capa bentònica límit i eficiència de l’agitació pel 
vent semblen ser menys sensibles que els anteriors, ara bé, la variació dels seus valors 
és prou significativa com per no atrevir-nos a descartar-los de l’optimització. 

En conseqüència, i després de les diverses proves realitzades per tal de determinar la 
influència que té la variació dels paràmetres, s’ha decidit centrar-se en els següents 
paràmetres a l’hora d’optimitzar els paràmetres que intervenen en el model DYRESM 
per al cas particular de Riba-roja: Albedo d’ona curta, gruix de capa bentònica límit, 
coeficient d’extinció de la llum, gruix de capa màxim, gruix de capa mínim, semiangle 
de Mequinensa, eficiència per l’agitació del vent i emissivitat de l’aigua. 
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7 Calibratge dels paràmetres 
El calibratge és el procés mitjançant el qual s’ajusten les característiques d’un model, de 
tal manera que la representació de la realitat sigui el més encertada possible. 

Tradicionalment els procediments d’estimació de paràmetres en estadística s’han basat 
en l’assumpció que existeix un model correcte del procés que es vol representar i que 
l’estimació dels paràmetres es pot resoldre maximitzant una funció de bondat d’ajust 
adequada, de tal manera que la major disponibilitat de dades possible permeti una 
determinació dels paràmetres més precisa.  

Malauradament aquestes assumpcions no poden ser considerades igual de vàlides en els 
models que descriuen processos ambientals ja que no és possible assumir amb un 100% 
de certesa que el model reflecteix perfectament la realitat. 

Els models ambientals tenen una forta incertesa associada, donada per la falta del 
coneixement complet dels processos de la natura, el grau d’exactitud amb el qual el 
model representa la realitat i les simplificacions de les equacions matemàtiques 
necessàries per resoldre’l. A més a més, com millor sigui la representació d’un procés 
de la natura, major serà el nombre de paràmetres que hauran de ser estimats.  

D’altra banda, els paràmetres i les dades d’entrada dels models tampoc no estan lliures 
d’incertesa. Ja sigui per la qualitat de les mesures, per informació provinent de diferents 
fonts o bé per errors humans mai estarem del tot segurs que aquestes dades són 
absolutament correctes. 

Per tant, la idea de buscar un únic conjunt de paràmetres òptim que representi la realitat 
no sembla massa adient en el cas d’estudi per la gran complexitat del model en sí i la 
gran incertesa que existeix en les nostres dades d’entrada.  

És probable que existeixin diferents conjunts de paràmetres que ens donin resultats 
igual de bons i pot no ser gens trivial decidir quin és el millor conjunt i únic correcte. El 
calibratge d’aquests paràmetres ens portarà al problema d’equifinalitat de models. 
(Beven, 2001; Beven, 2006)  

El concepte d’equifinalitat, intenta fixar l’atenció en el fet que hi poden haver diversos 
conjunts de paràmetres igual de bons que no poden ser rebutjats i que per tant s’han de 
considerar a l’hora de valorar la incertesa associada a les prediccions.  

7.1 Descripció de la metodologia GLUE 

Acceptar el fet que no existeix un únic conjunt de paràmetres òptim, no significa que 
haguem de renunciar al calibratge del model.  

La metodologia d’estimació de la incertesa generalitzada GLUE (Generalised 
Likelihood Uncertainty Estimation) va sorgir per intentar resoldre el problema 
d’equifinalitat de models i intentar estimar la incertesa que hi ha associada a les 
prediccions. Va ser desenvolupada com una extensió del mètode d’anàlisi de sensibilitat 
generalitzat GSA (Ap.  6.4.2) i segons aquesta metodologia, és bastant improbable que 
hi hagi una única solució, ja que diferents conjunts de paràmetres poden donar 
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aproximacions igual de bones a les dades i pot ser molt difícil decidir quina és la millor 
(Beven, 2001).  

La metodologia GLUE resulta molt senzilla d’implementar perquè es basa en les 
simulacions de Montecarlo (Ap.  6.1), és a dir, es realitzen “n” simulacions diferents del 
model utilitzant paràmetres d’entrada generats aleatòriament. En cada simulació, els 
resultats es comparen amb les dades de camp i es trien aquells conjunts de paràmetres 
que millor representin les dades mesurades. Per tant, s’utilitza una mesura quantitativa 
de comportament basada en els errors per avaluar l’acceptabilitat de cada model. L’únic 
requeriment és que la mesura ha d’augmentar monòtonament amb l’augment de bondat 
d’ajust i que els models “inacceptables” han de tenir un pes igual a zero. 

Per tant, i d’acord amb el descrit anteriorment, com més execucions del model es 
puguin dur a terme, es produiran generalment resultats més acurats.  

Així mateix, la metodologia GLUE resulta molt interessant perquè presenta molts 
avantatges sobre mètodes estadístics tradicionals d’estimació paramètrica (Beven, 
2001): 

- No és necessari fer suposicions de funcions de distribució dels paràmetres. 

- La no linealitat i les interaccions entre els paràmetres en les respostes del model 
es consideren implícitament en la metodologia GLUE, la qual es centra en grups 
de paràmetres i no en paràmetres individuals. 

- Els errors en les dades d’entrada observades es consideren també de forma 
implícita. 

Finalment, s’ha de destacar, que per utilitzar la metodologia GLUE, cal prendre una 
sèrie de decisions subjectives com ara el rang en què podem trobar el paràmetre i la 
mesura de bondat d’ajust apropiada. També s’assumeix, que diferents mesures de 
bondat o combinacions de mesures de bondat conduiran a diferents estimacions de la 
incertesa predita. (Beven, 2001; Beven & Freer, 2001; Beven, 2006) 

Per tant, i tenint en compte tots els conceptes i idees que s’acaben de descriure, la 
metodologia GLUE dóna un camí (i no necessàriament l’únic) per a detectar la possible 
equifinalitat dels models i conjunts de paràmetres. L’aproximació és conceptualment 
senzilla, fàcil d’implementar i porta de manera bastant senzilla a la valoració de la 
incertesa que hi ha en les prediccions. 

No hem d’oblidar però, que també hi ha moltes limitacions en aquesta metodologia, de 
les quals la més clara és el cost computacional que limita el nombre de simulacions, a 
més a més de l’elevat nombre de decisions subjectives que s’han de prendre.  

7.1.1 Rang dels paràmetres 

Decidir el rang dels paràmetres no és necessàriament fàcil, fins i tot donada alguna 
experiència d’aplicacions prèvies en el model.  

L’objectiu és tenir un espai de paràmetres prou ampli per tal que els bons ajustos del 
model no n’estiguin exclosos, però no tan ampli com perquè els valors dels paràmetres 
no tinguin sentit o es facin execucions innecessàries que donaran resultats inacceptables. 
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Es va realitzar un primer calibratge de 10.000 simulacions amb els paràmetres 
determinats com a més sensibles al model (albedo mig de l’aigua, gruix de la capa 
bentònica límit, coeficient d’extinció de la llum, gruix de capa màxim, gruix de capa 
mínim, semiangle de Mequinensa, eficiència de l’agitació pel vent i emissivitat de 
l’aigua) i els rangs dels paràmetres van ser els mateixos que s’havien utilitzat en 
l’anàlisi de sensibilitat (taula 6.1).  

Els resultats obtinguts en aquest calibratge, van servir per observar el comportament 
dels paràmetres i la interferència que es podia produir entre ells. D’aquí es va obtenir 
que els paràmetres presentaven unes lleugeres tendències molt semblants a les dels 
estudis realitzats variant els paràmetres un a un, però presentaven una major difusió en 
els resultats com a conseqüència de la interferència entre ells. 

D’altra banda, segons el criteri adoptat per rebutjar les simulacions inacceptables, totes 
les simulacions que es duien a terme amb un valor del coeficient d’extinció de la llum 
menor que 0,5 resultaven inacceptables. Per aquest motiu, es va decidir ajustar una mica 
el rang del paràmetre coeficient d’extinció de la llum, de 0,2 a 2. 

A la taula 7.1 es poden veure els paràmetres que han intervingut en l’optimització, així 
com el rang que s’ha utilitzat. 

Taula 7.1 Paràmetres que han intervingut en l’optimització, funció de densitat utilitzada per simular-ne 
les variables aleatòries i abast (Font: Elaboració pròpia) 

Paràmetre Distr. Lím. inf. Lím. Sup. Ut. 

Albedo d’ona curta unif. 0,02 0,10 [ - ] 

Gruix de la capa bentònica límit unif. 0 1 [m] 

Coeficient d’extinció de la llum unif. 0.2 2 [1/m] 

Gruix de capa màxim unif. 2*hmin 6 [m] 

Gruix de capa mínim unif. 0,5 2 [m] 

Semiangle de Mequinensa unif. 79,1255 87,4545 [graus] 

Emissivitat de l’aigua unif. 0,94 0,98 [ - ] 

Eficiència de l’acció del vent en la barreja unif. 0 1 [ - ] 

7.1.2 Mesura de bondat de la simulació  

La definició d’una mesura de bondat d’ajust per a la metodologia GLUE requereix una 
mesura que valgui zero per a simulacions inacceptables i que augmenti monòtonament 
quan l’ajust de les dades simulades amb les dades de camp millora.  

Existeixen moltes mesures que es podrien utilitzar, però la decisió de quina mesura de 
bondat d’ajust s’ha d’adoptar és subjectiva. 

A l’apartat  6.3, s’ha descrit la funció de mesura d’error triada, (error quadràtic, eq. 6.2) i 
els motius en què es basa aquesta decisió, per tal d’avaluar la bondat de les simulacions. 

Clarament, σε
2 es fa més petit quan l’ajust amb les dades de camp millora, per això 

aquesta mesura no pot ser utilitzada directament com a mesura de bondat per a la 
metodologia GLUE. Malgrat tot, existeixen moltes transformacions per adequar aquesta 
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mesura de bondat. Una transformació àmpliament utilitzada és la suggerida per Nash i 
Sutcliffe (1970), que van anomenar eficiència en la modelització, i és de la forma: 

( )
2
0

2

1
σ
σθ ε−=YL i         (7.1) 

on ( )YL iθ  equival a l’eficiència o bondat d’ajust de la simulació realitzada amb els 

paràmetres θi i les dades de camp Y, 
2

εσ correspon a l’error quadràtic de la simulació i 
2

0σ a la variància de les dades de camp.  

Aquesta transformació s’ha utilitzat àmpliament en l’ajust de models hidrològics. Té la 
propietat que per a un ajust perfecte val 1 i per un ajust en què l’error quadràtic associat 
no és millor que la variància de les dades de camp (σε

2= σ0
2) val zero. Per models amb 

ajustos pitjors, pren valors menors que zero, i se’ls dóna un pes igual a zero. 

El cas d’estudi no és un model que prediu una sola variable en funció del temps, sinó en 
el temps i profunditat. Per aquest motiu, s’ha optat per utilitzar una variant de la 
transformació de Nash i Sutcliffe. En lloc de comparar l’error quadràtic de les 
simulacions amb la variància, s’ha optat per comparar-lo amb un límit d’acceptabilitat 
α, és a dir, si σε

2
=0, l’eficiència de la modelització valdrà 1, si  σε

2
=α

2, l’eficiència de la 
modelització valdrà 0 i si σε

2
>α

2, l’eficiència de la modelització resultarà negativa, i en 
conseqüència serà ponderat amb un pes igual a zero. 

( )
2

2

1
α
σθ ε−=YL i         (7.2) 

S’ha optat per un valor de α=1, per tal de poder seguir exactament el mateix criteri que 
s’ha dut a terme a l’hora de realitzar l’anàlisi de sensibilitat dels paràmetres (Ap.  6.4).  

Si s’hagués pres un altre valor com a límit d’acceptabilitat, s’obtindrien resultats 
probablement diferents, però d’acord a unes pautes. Un valor de α menor donaria un 
nombre de simulacions acceptables més petit, mentre que un de més gran, donaria un 
major nombre de simulacions acceptables, que influirien a l’hora de determinar la 
incertesa associada.  

La metodologia GLUE també permet la combinació de diferents funcions de bondat 
d’ajust o bé l’actualització dels valors de la funció de bondat d’ajust per a diferents 
períodes de temps. Aquesta combinació de funcions de bondat d’ajust pot ser necessària 
per tal d’avaluar els diferents tipus de prediccions que pot donar el programa per 
exemple si tinguéssim en compte l’ajust de la temperatura i la salinitat alhora, o bé per 
incloure en l’estudi resultats de simulacions dutes a terme en diferents períodes de 
temps. De qualsevol manera, per falta de més sèries històriques de mesures, això no 
s’ha pogut dur a terme. 
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7.2 Anàlisi de resultats 

7.2.1 Diagrames de dispersió 

S’han realitzat un total de 15.000 simulacions de la modelització de la hidrodinàmica de 
Riba-roja. D’aquestes 15.000 simulacions, 6.070 han resultat acceptables, segons el 
criteri de bondat d’ajust descrit anteriorment i a les 8.930 restants se’ls hi ha assignat un 
pes igual a zero, per resultar inacceptables.  

Cada simulació acceptable s’ha representat mitjançant un punt en un diagrama de 
dispersió, tal i com es pot veure a la figura 7.1.  

Aquests diagrames de dispersió equivalen als valors de l’eficiència de la modelització o 
funció bondat d’ajust considerant cada paràmetre. Cada punt representa la projecció de 
la superfície de bondat d’ajust en dimensions de paràmetres individuals. Com que la 
funció de bondat d’ajust és creixent i està compresa entre 0 i 1, els bons conjunts seran 
aquells punts que apareixen dibuixats més amunt.  

Si s’observen el resultats mostrats a la figura 7.1, es pot comprovar que existeixen 
simulacions bones i dolentes al llarg de tot el rang de cada paràmetre. Aquest 
comportament  és un bon exemple que el fet que una simulació doni bons o mals 
resultats no és una funció de paràmetres individuals en sí, sinó dels valors dels conjunts 
de paràmetres i les interaccions entre ells.  

Com a simple projecció de la superfície de resultats, els diagrames de dispersió no 
poden mostrar l’estructura completa de les complexes interaccions entre els paràmetres 
que donen aquesta superfície. En aquest sentit, i malgrat tot, no importa massa perquè 
en realitat estem interessats en on es troben els bons conjunts de paràmetres com a 
mostra. 

Com es pot veure a la figura 7.1, hi ha alguns paràmetres que semblen més sensibles 
que altres a la funció de bondat d’ajust, o bé que mostren certes tendències en el seu 
comportament, com per exemple l’albedo mig de l’aigua, el gruix mínim de capa, el 
coeficient d’emissivitat de l’aigua i el semiangle de Mequinensa, els quals en augmentar 
de valor, també n’augmenta l’eficiència de la modelització. També ens hem de fixar en 
el coeficient d’extinció de la llum i el gruix de capa bentònica límit, que presenten les 
millors simulacions concentrades en els intervals [0,5, 1] i [0, 0,5] respectivament. 
Finalment, podem veure que l’eficiència de l’agitació pel vent presenta molt poca 
variació de la funció de bondat d’ajust, quan el paràmetre canvia de valor.  

A la taula 7.2 es presenten les 20 simulacions que han donat una major eficiència, i els 
paràmetres que la determinen. En aquesta taula també hi podem trobar els límits 
superior i inferior dels rangs de paràmetres que han donat les 20 millors simulacions.  

Com es pot comprovar, els resultats confirmen les conclusions que s’extreien per 
inspecció visual, el rang del coeficient d’extracció de la llum correspon a [0,5-1,5] i el 
del gruix de capa bentònica [0-0,6]. 
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Figura 7.1 Diagrames de dispersió resultants del model de mesura de bondat d’ajust proposat. La línia 
vermella adjunta, mostra les tendències que es poden observar en els resultats (Font: Elaboració pròpia)  
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Taula 7.2 Combinació dels conjunts de paràmetres que han produït les 20 millors simulacions segons el criteri adoptat (Font: Elaboració pròpia). 
 

Gruix de 

capa mínim 

Gruix de 

capa màxim 

Coeficient 

d’extinció de la 

llum 

Semiangle 

Mequinensa 

Eficiència de 

l’agitació pel 

vent  

Albedo mig de 

l’aigua 

Gruix de la capa 

bentònica límit 

Emissivitat de 

l’aigua 
σε
2 

Eficiència 

1,8062 5,7214 0,6860 87,0707 0,3097 0,0945 0,1619 0,9781 0,5998 0,4002 
1,3786 5,4641 0,9142 87,2079 0,8631 0,0945 0,2777 0,9776 0,6186 0,3814 
1,7596 4,7993 0,5727 86,3097 0,2163 0,0923 0,0925 0,9763 0,6353 0,3647 
1,0970 4,9131 1,1677 86,9012 0,6827 0,0943 0,2005 0,9778 0,6405 0,3595 
1,6644 4,7467 0,7174 86,6625 0,0638 0,0818 0,2471 0,9744 0,6415 0,3585 
1,4926 5,1570 1,2250 86,4158 0,7699 0,0984 0,2063 0,9796 0,6523 0,3477 
0,8335 3,9877 1,1988 86,5088 0,1506 0,0996 0,2249 0,9783 0,6550 0,3450 
1,1313 4,8927 0,9626 85,9601 0,4374 0,0888 0,0089 0,9798 0,6577 0,3423 
1,8610 5,9661 0,4993 87,0928 0,7181 0,0946 0,2389 0,9654 0,6624 0,3376 
1,4750 4,2431 0,6860 87,4331 0,4988 0,0831 0,3684 0,9712 0,6627 0,3373 
1,9522 5,4778 1,1864 87,2727 0,5545 0,0804 0,2695 0,9740 0,6635 0,3365 
1,4105 3,5075 1,3447 86,6809 0,9723 0,0996 0,1283 0,9796 0,6643 0,3357 
1,7333 4,9749 1,5633 87,3518 0,7883 0,0882 0,4856 0,9750 0,6666 0,3334 
1,8366 5,0107 0,8722 84,4713 0,3621 0,0945 0,2457 0,9782 0,6676 0,3324 
1,4746 4,7340 1,3719 85,8530 0,6019 0,0989 0,1990 0,9744 0,6680 0,3320 
0,9445 4,9977 1,3444 87,3804 0,4954 0,0993 0,1848 0,9725 0,6684 0,3316 
1,3768 4,5337 0,7448 87,0906 0,6224 0,0759 0,4669 0,9799 0,6697 0,3303 
1,7271 4,8774 0,5691 85,8775 0,1539 0,0901 0,2726 0,9792 0,6716 0,3284 
1,9937 5,1033 1,3122 86,9993 0,2246 0,0985 0,1706 0,9776 0,6724 0,3276 

 

1,7906 5,8549 0,6327 87,2095 0,8882 0,0858 0,6446 0,9734 0,6729 0,3271 
Límit 

superior 
1,9937 5,9661 1,5633 87,4331 0,9723 0,0996 0,6446 0,9799   

Límit 

inferior 
0,8335 3,5075 0,4993 84,4713 0,0638 0,0759 0,0089 0,9654   
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D’altra banda, en les 20 millors simulacions, els valors dels paràmetres corresponents al 
gruix de capa mínim, al gruix de capa màxim, a l’albedo mig de l’aigua i a l’emissivitat 
de l’aigua s’acosten als extrems superiors dels rangs permesos a l’hora de generar les 
variables aleatòries. 

De la mateixa manera que es va poder comprovar en l’anàlisi de sensibilitat dels 
paràmetres un a un (Ap.  6.4.1), el coeficient d'emissivitat de l'aigua i l’albedo resulten 
molt sensibles. Segons el resultat del calibratge, com més grans són aquests coeficients, 
millor és l'ajust amb les dades de camp, coincidint amb la tendència que presenten quan 
se’ls estudia per separat. Com major siguin l'emissivitat i l'albedo de l'aigua, més calor 
es perdrà per la superfície, la sobreestimació de la temperatura de la superfície no serà 
tant gran i l'error quadràtic disminuirà, coincidint plenament amb els resultats obtinguts. 

Finalment, el paràmetre eficiència de l’agitació pel vent no mostra cap tendència, i dins 
les 20 millors simulacions, podem trobar tot el rang de paràmetres permès. Aquest 
resultat d’alguna manera també era esperat, perquè a l’hora de realitzar l’anàlisi de 
sensibilitat dels paràmetres per determinar quins influïen més i quins menys, va ser un 
paràmetre al qual el model no presentava una sensibilitat molt gran, però no hi havia 
prou evidències com per a descartar-lo. Es va optar per incloure’l en l’optimització, i ara 
podem confirmar que la seva variació no presenta efectes importants en els resultats. 

7.2.2 Estimació de la incertesa en les prediccions 

Si associem un grau de confiança a cada conjunt de paràmetres predits (més alt per a 
l’òptim, zero per aquells conjunts que han estat rebutjats) llavors podem estimar la 
incertesa resultant en les prediccions d’una manera molt senzilla: ponderant les 
prediccions de tots els models acceptables pel seu grau associat de confiança i 
determinant els intervals de confiança de les prediccions per cada instant de temps 
(Beven, 2001). 

Els intervals de confiança obtinguts d’aquesta manera estan condicionats a les dades 
inicials del model, la resposta del model a un determinat conjunt de paràmetres utilitzat, 
la decisió subjectiva de la mesura de bondat i les observacions utilitzades en el càlcul de 
la mesura de bondat. 

Per tal de determinar la incertesa associada a cada pas de temps, els resultats de 
temperatura predits de les simulacions que han resultat acceptables han estat ponderats 
amb el seu nivell de confiança i se n’ha tret la funció de distribució acumulada per tal de 
poder representar la incertesa. En aquest estudi s’han utilitzat intervals de confiança del 
90%, determinat pels quantils 5% i 95%, per a caracteritzar la funció de distribució de la 
temperatura. 

Com que la modelització proporciona informació de la variació de la temperatura en 
profunditat i en el temps, els quantils 5% i 95% seran dues superfícies. El fet de tractar-
se d’un fenomen en 3 dimensions dificulta la visibilitat dels resultats i per això s’ha 
optat per tallar aquestes superfícies en bandes i abatre-les, de tal manera que cada tall 
correspongui a la cota on es van prendre les dades de camp.  

A la figura 7.2 podem veure els intervals de confiança per a cada profunditat a què s’ha 
mesurat la temperatura de l’aigua en funció del temps. Podem veure-hi també les dades 
de camp suavitzades, per tal de poder comparar-les i veure l’abast de la incertesa. 
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Figura 7.2 Bandes d’incertesa de la temperatura predita (quantils 5% i 95%) per al model DYRESM (Font: Elaboració pròpia) 
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D’aquestes bandes d’incertesa se’n dedueixen molts resultats de la modelització: 

• El model segueix sobreestimant la temperatura de la superfície durant l’època de 
l’estratificació independentment del conjunt de paràmetres utilitzats tot i que 
molt menys, cosa que implica que el model no és capaç de predir adequadament 
la temperatura a la superfície amb les dades de camp proporcionades.  

• Les dades de camp de les capes inferiors a la superfície estan contingudes dins 
les bandes d’incertesa, i per tant el model pot predir bé aquestes temperatures 

• El model produeix una sobreestimació de la temperatura en les capes profundes, 
quedant les dades de camp fora de les bandes de confiança. 

• Les bandes d’incertesa associades al període de l’estratificació són molt més 
gruixudes que durant la barreja. Això és correspon amb les observacions inicials, 
en què es va veure que l’error quadràtic durant el període d’estratificació era 
molt més gran que durant el període de barreja. Per tant, podem deduir que la 
variació dels paràmetres del model presenta una menor sensibilitat en el període 
de barreja que el d’estratificació i que el resultat del calibratge dependrà 
fortament del període en que es realitzi l’estudi. 

7.2.3 Discussió dels resultats 

Per a finalitzar l’estudi, en aquest últim apartat es descriuran els resultats que s’han 
aconseguit amb el calibratge.  

A la figura 7.3 es poden veure els resultats de la modelització de la hidrodinàmica de 
l’embassament de Riba-roja obtinguts per González-Núñez (2007), mentre que a la 
figura 7.4 es pot veure el resultat de la modelització de l’embassament després de haver 
dut a terme un calibratge dels paràmetres més sensibles. S’ha utilitzat com a conjunt 
òptim de paràmetres, aquell que ha donat el màxim nivell de bondat d’ajust en el 
calibratge (taula 7.2). 

Es pot comprovar, que després del calibratge la temperatura a la superfície ha baixat 
notablement, i que la temperatura resultant de les simulacions s’acosta en general molt 
més a les dades de camp (en aquest cas no suavitzades). 

També s’han adjuntat alguns perfils de temperatura de l’embassament (figura 7.5), on es 
pot comprovar, que en general tots els perfils s’acosten molt més als perfils mesurats al 
camp. 

De la mateixa manera, a la figura 7.6 es poden veure els errors quadràtics resultants de 
comparar les temperatures simulades amb les dades de camp de totes dues simulacions. 
L’error quadràtic ha disminuït fortament en tota la malla de punts, la qual cosa també 
demostra que els perfils simulats s’acosten molt més ara a les dades de camp.  

D’altra banda, en totes dues gràfiques es poden veure amb claredat les oscil·lacions que 
presenten les dades de camp, ja que l’error quadràtic augmenta i disminueix 
oscil·latòriament a mesura que els dies passen. Això pot ser un indicatiu de què el no és 
capaç de reproduir-les. 
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SITUACIÓ INICIAL 

 
Figura 7.3 Resultats obtinguts en la modelització de la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja 
(Font: González-Núñez, 2007) 
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SITUACIÓ FINAL 

 
Figura 7.4 Resultats obtinguts després de dur a terme l’optimització dels paràmetres (Font: Elaboració 
pròpia) 
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A més a més, a la figura 7.6 podem comprovar que els errors més importants es 
mantenen exactament als mateixos llocs en ambdues gràfiques i amb el calibratge el que 
s’ha aconseguit és disminuir-los. 

Les màximes variacions respecte les dades de camp es segueixen produint en la 
superfície durant el període d’estratificació, però amb el calibratge s’ha aconseguit 
passar d’un màxim error de 5,8 a 3,6ºC . 

 
 
Figura 7.5 Comparació dels perfils de temperatura de l’embassament. Dades de camp i perfils abans i 
després del calibratge (Font: Elaboració pròpia) 
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Figura 7.6 Comparació de l’error quadràtic abans (esquerra) i després de dur a terme el calibratge (dreta). 
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7.3 Validació del model 

Un dels objectius inicials d’aquesta tesina era la validació del model DYRESM per al 
cas particular de Riba-roja amb els paràmetres determinats com a òptims després del 
calibratge. Per a dur a terme la validació s’havia de disposar de les dades mesurades 
l’any 2008 per la nova plataforma instal·lada a l’embassament de Riba-roja. 

 

 
Figura 7.7 Plataforma dotada d’una estació meteorològica i una sonda multiparamètrica instal·lada 
recentment a l’embassament de Riba-roja (Font: FLUMEN) 

Malauradament, no s’ha pogut disposar de dades per dur a terme la validació i és una 
tasca que quedarà pendent per a futurs estudis. 
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8 Conclusions 
A la vista de l’exposat fins ara, es pot dir que s’ha complert l’objectiu principal 
d’aquesta tesina, que era l’optimització dels paràmetres del model DYRESM en el cas 
particular de la modelització de la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja.  

S’ha pogut crear un programa amb llenguatge MATLAB capaç d’assignar valors 
aleatoris als paràmetres d’estudi dins d’un rang predeterminat, crear els arxius 
necessaris per realitzar una simulació, executar el model DYRESM i extreure’n els 
resultats de la modelització.  

Després d’haver realitzat diverses proves amb el programa, es va observar que el model 
DYRESM presentava una certa inèrcia als canvis que per contra, les dades de camp no 
mostraven. El motiu d’aquesta inèrcia es deu al fet que les sèries temporals d’entrada 
proporcionades al model són mitjanes diàries. Així doncs, per tal de poder comparar els 
resultats de les simulacions amb les dades de camp i poder-ne avaluar la bondat d’ajust 
adequadament, s’ha procedit a realitzar un suavitzat de les dades de camp amb una 
mitjana mòbil centrada. 

Gràcies al programa desenvolupat, s’ha pogut realitzar un estudi de sensibilitat 
exhaustiu dels paràmetres del model, ja que ha permès determinar quins eren els més 
sensibles al model i quins altres menys, resultant com a més sensibles el coeficient 
d’extinció de la llum, l’albedo i l’emissivitat de l’aigua. Els menys sensibles, per contra, 
han estat el pendent de l’afluent provinent de la presa de Mequinensa, el pendent de 
l’Aiguabarreig del Cinca i el Segre i la velocitat crítica del vent.  

Per a dur a terme la modelització de la hidrodinàmica de Riba-roja en període d’estudi 
considerat, hi ha diverses fonts d’incertesa corresponents a les sèries de dades 
necessàries per dur a terme una simulació. Les majors incerteses estan associades a les 
sèries que van haver de ser estimades per falta de dades: la radiació d’ona llarga, la 
temperatura de l’aigua quan surt de la presa de Mequinensa i la temperatura del riu 
Cinca (en aquest cas menor perquè és semblant a la del riu Segre). De la mateixa 
manera, també hi ha una important incertesa en els volums d’aigua que arriben a 
l’embassament de Riba-roja (el Segre i el Cinca no estan aforats abans d’arribar a 
l’embassament) i en la batimetria del propi embassament, deguda a l’acumulació de 
sediments des de la seva construcció.  

L’estudi amb la metodologia GLUE ens ha permès una exploració dels rangs dels 
paràmetres que volíem optimitzar. i una estimació de la incertesa associada a les 
prediccions proporcionades pel model, tenint en compte les incerteses en les dades 
d’entrada. 

Per tal de proporcionar una mesura de la incertesa de les prediccions del model, s’han 
determinat unes bandes d’incertesa associades als perfils de temperatura de les 
simulacions que complien un límit d’acceptabilitat en termes d’avaluació dels resultats. 
Aquestes bandes han demostrat que hi ha una major incertesa en la predicció de la 
temperatura de l’embassament durant l’època d’estratificació que durant l’època de 
barreja, i que el model no és capaç de predir prou bé la temperatura de la superfície de 
l’embassament durant el període de l’estratificació amb les dades de camp 
proporcionades. 
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Després de dur a terme el calibratge dels paràmetres, el model segueix sobreestimant la 
temperatura en la capa més superficial de l’embassament però en menor mesura. S’ha 
disminuït la diferència de temperatures notablement en tota la modelització al 
comparar-lo amb les dades de camp, aconseguint passar d’una diferència de temperatura 
màxima de 5,8ºC a 3,6ºC a la superfície. 

No s’ha pogut complir un dels objectius inicials d’aquesta tesina, com era la validació 
del model DYRESM per al cas particular de Riba-roja després del calibratge, a falta de 
les dades mesurades per la nova plataforma instal·lada a l’embassament de Riba-roja i 
quedant com a tasca pendent per a futurs estudis. 

S’ha comprovat que el mètode de les simulacions de Montecarlo és un mètode capaç de 
proporcionar resultats que d’altra manera seria molt difícil aconseguir. Cobrir tot l’espai 
de resultats pot ser inviable i el mètode de Montecarlo s’erigeix com la solució més 
adient.  

A més a més, s’ha pogut comprovar que mètodes com la metodologia GLUE presenten 
eines per a superar els problemes dels processos d’optimització tradicional, 
inspeccionant àmpliament l’espai de paràmetres en un context estocàstic. Una de les 
majors crítiques, però, en contra dels mètodes basats en les simulacions de Montecarlo, 
és el nombre d’execucions que es necessiten per cobrir apropiadament l’espai de 
resultats.  

Finalment, hem de tenir en compte que aquest embassament és un cas molt particular, ja 
que l’estratificació que presenta ve determinada per la marcada diferència de 
temperatures dels dos fluxos principals d’entrada. Així doncs, un model en una 
dimensió, tot i proporcionar bons resultats, potser no és el més adequat per a simular la 
hidrodinàmica de l’embassament de Riba-roja. 
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Apèndix A: Sensibilitat dels paràmetres al model 
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Figura A.1 Variació de l’error quadràtic en funció del valor de l’Albedo d’ona curta 
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Figura A.2 Variació de l’error quadràtic en funció del valor del gruix de la capa bentònica límit 
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Figura A.3 Variació de l’error quadràtic en funció de la velocitat crítica del vent 
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Figura A.4 Variació de l’error quadràtic en funció del coeficient d’arrosegament de l’Aiguabarreig 
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Figura A.5 Variació de l’error quadràtic en funció del coeficient d’arrossegament de Mequinensa 
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Figura A.6 Variació de l’error quadràtic en funció del coeficient d’extinció de la llum 
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Figura A.7 Variació de l’error quadràtic en funció del Gruix de capa màxim 
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Figura A.8 Variació de l’error quadràtic en funció del Gruix de capa mínim 
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Figura A.9 Variació de l’error quadràtic en funció del pendent de l’Aiguabarreig 
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Figura A.10 Variació de l’error quadràtic en funció del pendent de Mequinensa 
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Figura A.11 Variació de l’error quadràtic en funció de l’eficiència de la barreja per energia potencial 

 

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

83.2 84.2 85.2 86.2 87.2 88.2
Semiangle Aiguabarreig [ º ]

E
rr
or
 q
ua
dr
àt
ic
 (º
C
 )

Error quadràtic mig

Error quadràtic ponderat en profunditat

Error quadràtic ponderat en profunditat  i temps

 
Figura A.12 Variació de l’error quadràtic en funció del semiangle de l’Aiguabarreig 
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Figura A.13 Variació de l’error quadràtic en funció del semiangle de Mequinensa 
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Figura A.14 Variació de l’error quadràtic en funció de l’eficiència de la producció per cisallament 
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Figura A.15 Variació de l’error quadràtic en funció de l’emissivitat de l’aigua 
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Figura A.16 Variació de l’error quadràtic en funció de l’eficiència de l’agitació pel vent 
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Apèndix B: Codi del programa 
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Arxiu bucle.m 
 
it=input( 'Introdueixi el nombre d´iteracions que es vol real itzar:\n  
' );  
  
for  i=1:it  
  
    if  i==1  
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gruix de capa mínim %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     
     
    o11=input( 'Vol calibrar el gruix de capa mínim?:\n   1-Sí\n   2-
No\n' );  
    if  o11~=1 && o11~=2  
        o11=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o11==1  
            o12=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0,5-2:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o12~=1 && o12~=2  
                o12=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:  ' );  
            end  
                if  o12==1  
                    min1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    min2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o12==2  
                        min1=0.5;  
                        min2=2;  
                end  
                        z1(i)=random( 'unif' ,min1,min2);  
                        f1=z1(i);  
                        elseif  o11==2  
                            o12=input( 'El valor per defecte és 1,5. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o12~=1 && o12~=2  
                                o12=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:  ' );  
                            end  
                                if  o12==1  
                                    z1(i)=input( 'Nou valor de 
l´albedo' );  
                                    f1=z1(i);  
                                    elseif  o12==2  
                                        z1(i)=1.5;  
                                        f1=z1(i);  
                                end  
        end  
                                         
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gruix de capa màxim %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     
         
    o21=input( 'Vol calibrar el gruix de capa màxim:\n   1-Sí\n   2-
No\n' );  
    if  o21~=1 && o21~=2  
        o21=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:\n  ' );  
    end  
        if  o21==1  



Optimització de paràmetres del model hidrodinàmic de l'embassament de Riba-roja al riu Ebre 

 

 98 

            o22=input( 'Vol redefinir l`extrem superior del rang del 
paràmetres? El rang per defecte és 2*(gruix mínim)- 6. :\n   1-Sí\n   
2-No\n' );  
            while  o22~=1 && o22~=2  
                o22=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o22==1  
                    max1=2*z1(i);  
                    max2=input( 'Extrem superior del rang:\n    ' );  
                    elseif  o22==2  
                        max1=2*z1(i);  
                        max2=6;  
                end  
                        z2(i)=random( 'unif' ,max1,max2);  
                        f2=z2(i);  
                        elseif  o21==2  
                            o22=input( 'El valor per defecte és 6. Vol 
canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o22~=1 && o22~=2  
                                o22=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o22==1  
                                    z2(i)=input( 'Nou valor de 
l´albedo' );  
                                    f2=z2(i);  
                                    elseif  o22==2  
                                        z2(i)=6;  
                                        f2=z2(i);  
                                end  
        end  
         
%%%%%%%%%%%%%%% Coeficient d'extinció de la llum %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%     
         
    o31=input( 'Vol calibrar el coeficient d´extinció de la llum?: \n   
1-Sí\n   2-No\n' );  
    if  o31~=1 && o31~=2  
        o31=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o31==1  
            o32=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0-2:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o32~=1 && o32~=2  
                o32=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o32==1  
                    lec1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    lec2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o32==2  
                        lec1=0;  
                        lec2=2;  
                end  
                        z3(i)=random( 'unif' ,lec1,lec2);  
                        f3=z3(i);  
                        elseif  o31==2  
                            o32=input( 'El valor per defecte és 0,7. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o32~=1 && o32~=2  



Apèndix B 

 99 

                                o32=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o32==1  
                                    z3(i)=input( 'Nou valor del 
coeficient d´extinció de la llum:\n   ' );  
                                    f3=z3(i);  
                                    elseif  o32==2  
                                        z3(i)=0.7;  
                                        f3=z3(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%Gruix de capa bentònica límit %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         
    o41=input( 'Vol calibrar el gruix de capa bentònica límit?:\n   1-
Sí\n   2-No\n' );  
    if  o41~=1 && o41~=2  
        o41=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o41==1  
            o42=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0-1:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o42~=1 && o42~=2  
                o42=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o42==1  
                    ben1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    ben2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o42==2  
                        ben1=0;  
                        ben2=1;  
                end  
                        z4(i)=random( 'unif' ,ben1,ben2);  
                        f4=z4(i);  
                        elseif  o41==2  
                            o42=input( 'El valor per defecte és 0,2. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o42~=1 && o42~=2  
                                o42=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o42==1  
                                    z4(i)=input( 'Nou valor del gruix 
de capa bentònica límit:\n   ' );  
                                    f4=z4(i);  
                                    elseif  o42==2  
                                        z4(i)=0.2;  
                                        f4=z4(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Semiangle Mequinensa %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         
    o51=input( 'Vol calibrar el semiangle de Mequinensa?:\n   1-Sí \n   
2-No\n' );  
    if  o51~=1 && o51~=2  
        o51=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
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    end  
        if  o51==1  
            o52=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 79.12-87.45:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o52~=1 && o52~=2  
                o52=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o52==1  
                    smequi1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    smequi2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o52==2  
                        smequi1=79.12;  
                        smequi2=87.45;  
                end  
                        z5(i)=random( 'unif' ,smequi1,smequi2);  
                        f5=z5(i);  
                        elseif  o51==2  
                            o52=input( 'El valor per defecte és 83,29. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o52~=1 && o52~=2  
                                o52=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o52==1  
                                    z5(i)=input( 'Nou valor del 
semiangle de Mequinensa:\n   ' );  
                                    f5=z5(i);  
                                    elseif  o52==2  
                                        z5(i)=83.29 ;  
                                        f5=z5(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Pendent Mequinensa %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         
    o61=input( 'Vol calibrar la pendent de Mequinensa?:\n   1-Sí\n    2-
No\n' );  
    if  o61~=1 && o61~=2  
        o61=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o61==1  
            o62=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0.00112936-0.00124824 :\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o62~=1 && o62~=2  
                o62=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o62==1  
                    pmequi1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    pmequi2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o62==2  
                        pmequi1=0.00112936;  
                        pmequi2=0.00124824;  
                end  
                        z6(i)=random( 'unif' ,pmequi1,pmequi2);  
                        f6=z6(i);  
                        elseif  o61==2  
                            o62=input( 'El valor per defecte és 
0,011888. Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
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                            while  o62~=1 && o62~=2  
                                o62=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o62==1  
                                    z6(i)=input( 'Nou valor del pendent 
de Mequinensa:\n   ' );  
                                    f6=z6(i);  
                                    elseif  o62==2  
                                        z6(i)=0.011 888;  
                                        f6=z6(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Coeficient d'arrossegament Mequinensa %%%%%%%%%%% 
  
    o71=input( 'Vol calibrar el coeficient d´arrossegament de 
Mequinensa?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
    if  o71~=1 && o71~=2  
        o71=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o71==1  
            o72=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0.005-0.035 :\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o72~=1 && o72~=2  
                o72=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o72==1  
                    cdmequi1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    cdmequi2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o72==2  
                        cdmequi1=0.005;  
                        cdmequi2=0.035;  
                end  
                        z7(i)=random( 'unif' ,cdmequi1,cdmequi2);  
                        f7=z7(i);  
                        elseif  o71==2  
                            o72=input( 'El valor per defecte és 0,015. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o72~=1 && o72~=2  
                                o72=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o72==1  
                                    z7(i)=input( 'Nou valor del 
coeficient d´arrossegament de Mequinensa:\n   ' );  
                                    f7=z7(i);  
                                    elseif  o72==2  
                                        z7(i)=0.015 ;  
                                        f7=z7(i);  
                                end  
        end  
  
   
%%%%%%%%%%%%%%%% Semiangle Aiguabarreig %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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    o81=input( 'Vol calibrar el semiangle de l´Aiguabarreig?:\n   1-
Sí\n   2-No\n' );  
    if  o81~=1 && o81~=2  
        o81=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o81==1  
            o82=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 79.12-87.45:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o82~=1 && o82~=2  
                o82=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o82==1  
                    saiguab1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    saiguab2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o82==2  
                        saiguab1=83.258;  
                        saiguab2=90;  
                end  
                        z8(i)=random( 'unif' ,saiguab1,saiguab2);  
                        f8=z8(i);  
                        elseif  o81==2  
                            o82=input( 'El valor per defecte és 87.64. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o82~=1 && o82~=2  
                                o82=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o82==1  
                                    z8(i)=input( 'Nou valor del 
semiangle de l´Aiguabarreig:\n   ' );  
                                    f8=z8(i);  
                                    elseif  o82==2  
                                        z8(i)=87.64 ;  
                                        f8=z8(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Pendent Aiguabarreig %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         
    o91=input( 'Vol calibrar la pendent de l´Aiguabarreig?:\n   1- Sí\n   
2-No\n' );  
    if  o91~=1 && o91~=2  
        o91=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o91==1  
            o92=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0,086164-0,095233 :\n   1-Sí\n   2-N o\n' );  
            while  o92~=1 && o92~=2  
                o92=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o92==1  
                    paiguab1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    paiguab2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o92==2  
                        paiguab1=0.086164;  
                        paiguab2=0.095233;  
                end  
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                        z9(i)=random( 'unif' ,paiguab1,paiguab2);  
                        f9=z9(i);  
                        elseif  o91==2  
                            o92=input( 'El valor per defecte és 
0,090699. Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o92~=1 && o92~=2  
                                o92=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o92==1  
                                    z9(i)=input( 'Nou valor del pendent 
de l´Aiguabarreig:\n   ' );  
                                    f9=z9(i);  
                                    elseif  o92==2  
                                        z9(i)=0.090 699;  
                                        f9=z9(i);  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%% Coeficient d'arrossegament de l´Aiguaba rreig %%%%%%%%%%%%% 
         
    o101=input( 'Vol calibrar el coeficient d´arrossegament de 
l´Aiguabarreig?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
    if  o101~=1 && o101~=2  
        o101=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o101==1  
            o102=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0.005-0.035 :\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o102~=1 && o102~=2  
                o102=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o102==1  
                    cdaiguab1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    cdaiguab2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o102==2  
                        cdaiguab1=0.005;  
                        cdaiguab2=0.035;  
                end  
                        z10(i)=random( 'unif' ,cdaiguab1,cdaiguab2);  
                        f10=z10(i);  
                        elseif  o101==2  
                            o102=input( 'El valor per defecte és 0,015. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o102~=1 && o102~=2  
                                o102=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o102==1  
                                    z10(i)=input( 'Nou valor del 
coeficient d´arrossegament de l´Aiguabarreig:\n   ' );  
                                    f10=z10(i);  
                                    elseif  o102==2  
                                        z10(i)=0.01 5;  
                                        f10=z10(i);  
                                end  
        end  
         
%%%%%%%%%%%% Eficiència de l´agitació pel vent %%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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    o111=input( 'Vol calibrar l´eficiència de l´agitació pel vent?: \n   
1-Sí\n   2-No\n' );  
    if  o111~=1 && o111~=2  
        o111=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:  ' );  
    end  
        if  o111==1  
            o112=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0-1 :\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o112~=1 && o112~=2  
                o112=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o112==1  
                    event1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    event2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o112==2  
                        event1=0;  
                        event2=1;  
                end  
                        z11(i)=random( 'unif' ,event1,event2);  
                        f11=z11(i);  
                        elseif  o111==2  
                            o112=input( 'El valor per defecte és 0,04. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o112~=1 && o112~=2  
                                o112=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o112==1  
                                    z11(i)=input( 'Nou valor de 
l´eficiència de l´agitació pel vent:\n   ' );  
                                    f11=z11(i);  
                                    elseif  o112==2  
                                        z11(i)=0.04 ;  
                                        f11=z11(i);  
                                end  
        end  
         
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Albedo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
        
    o121=input( 'Vol calibrar l´albedo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
    if  o121~=1 && o121~=2  
        o21=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:\n  ' );  
    end  
        if  o121==1  
            o122=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0,02-0,10:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o122~=1 && o122~=2  
                o122=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o122==1  
                    albedo1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    albedo2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o122==2  
                        albedo1=0.02;  
                        albedo2=0.10;  
                end  
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                        z12(i)=random( 'unif' ,albedo1,albedo2);  
                        f12=z12(i);  
                        elseif  o121==2  
                            o122=input( 'El valor per defecte és 0.06. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o122~=1 && o122~=2  
                                o122=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o122==1  
                                    f12=input( 'Nou valor de 
l´albedo:\n   ' );  
                                    elseif  o122==2  
                                        f12=0.06  
                                end  
        end  
  
%%%%%%%%%%%%%%% Emissivitat de l'aigua %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
        
    o131=input( 'Vol calibrar l´emissivitat de l´aigua?:\n   1-Sí\n    
2-No\n' );  
    if  o131~=1 && o131~=2  
        o31=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a escollir la  
opció:\n  ' );  
    end  
        if  o131==1  
            o132=input( 'Vol redefinir el rang del paràmetre? El rang 
per defecte és 0,94-0,98:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
            while  o132~=1 && o132~=2  
                o132=input( 'No ha triat la opció correcta. Torni a 
escollir la opció:\n  ' );  
            end  
                if  o132==1  
                    wemiss1=input( 'Extrem inferior del rang:    ' );  
                    wemiss2=input( 'Extrem superior del rang:    ' );  
                    elseif  o122==2  
                        wemiss1=0.94;  
                        wemiss2=0.96;  
                end  
                        z13(i)=random( 'unif' ,wemiss1,wemiss2);  
                        f13=z13(i);  
                        elseif  o131==2  
                            o132=input( 'El valor per defecte és 0.96. 
Vol canviar-lo?:\n   1-Sí\n   2-No\n' );  
                            while  o132~=1 && o132~=2  
                                o132=input( 'No ha triat la opció 
correcta. Torni a escollir la opció:\n  ' );  
                            end  
                                if  o132==1  
                                    f13=input( 'Nou valor de 
l´emissivitat de l´aigua:\n   ' );  
                                    elseif  o122==2  
                                        f12=0.96  
                                end  
        end  
  
E=montecarlo(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12 ,f13);  
y1(i)=E(1);  
x1(i)=E(2);  
w1(i)=E(3);  
x2(i)=E(4);  
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w2(i)=E(5);  
            
else  
    if  o11==1  
        z1(i)=random( 'unif' ,min1,min2);  
        f1=z1(i);  
    elseif  o11==2  
        z1(i)=1.5;  
        f1=z1(i);  
    end  
     
    if  o21==1  
        max1=2*z1(i);  
        z2(i)=random( 'unif' ,max1,max2);  
        f2=z2(i);  
    elseif  o21==2  
        z2(i)=6;  
        f2=z2(i);  
    end  
     
    if  o31==1  
        z3(i)=random( 'unif' ,lec1,lec2);  
        f3=z3(i);  
    elseif  o31==2  
        z3(i)=0.7;  
        f3=z3(i);  
    end  
     
    if  o41==1  
        z4(i)=random( 'unif' ,ben1,ben2);  
        f4=z4(i);  
    elseif  o41==2  
        z4(i)=0.2;  
        f4=z4(i);  
    end  
  
    if  o51==1  
        z5(i)=random( 'unif' ,smequi1,smequi2);  
        f5=z5(i);  
    elseif  o51==2  
        z5(i)=83.29;  
        f5=z5(i);  
    end  
     
    if  o61==1  
        z6(i)=random( 'unif' ,pmequi1,pmequi2);  
        f6=z6(i);  
    elseif  o61==2  
        z6(i)=0.011888;  
        f6=z6(i);  
        end  
  
    if  o71==1  
        z7(i)=random( 'unif' ,cdmequi1,cdmequi2);  
        f7=z7(i);  
    elseif  o71==2  
        z7(i)=0.015;  
        f7=z7(i);  
    end  
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    if  o81==1  
        z8(i)=random( 'unif' ,saiguab1,saiguab2);  
        f8=z8(i);  
    elseif  o81==2  
        z8(i)=87.64;  
        f8=z8(i);  
    end  
     
        if  o91==1  
        z9(i)=random( 'unif' ,paiguab1,paiguab2);  
        f9=z9(i);  
    elseif  o91==2  
        z9(i)=0.090699;  
        f9=z9(i);  
        end  
  
    if  o101==1  
        z10(i)=random( 'unif' ,cdaiguab1,cdaiguab2);  
        f10=z10(i);  
    elseif  o101==2  
        z10(i)=0.015;  
        f10=z10(i);  
    end  
  
    if  o111==1  
        z11(i)=random( 'unif' ,event1,event2);  
        f11=z11(i);  
    elseif  o111==2  
        z11(i)=0.04;  
        f11=z11(i);  
    end  
  
    if  o121==1  
        z12(i)=random( 'unif' ,albedo1,albedo2);  
        f12=z12(i);  
    elseif  o121==2  
        z12(i)=0.06;  
        f12(i)=z12;  
    end  
     
    if  o131==1  
        z13(i)=random( 'unif' ,wemiss1,wemiss2);  
        f13=z13(i);  
    elseif  o131==2  
        z13(i)=0.96;  
        f13(i)=z13;  
    end  
  
    E=montecarlo(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11 ,f12,f13);  
    y1(i)=E(1);  
    x1(i)=E(2);  
    w1(i)=E(3);  
    x2(i)=E(4);  
    w2(i)=E(5);  
end  
end  
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Arxiu Montecarlo.m 
 
function  E=montecarlo(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f1 2,f13)  
  
A=[0.0013 f12 f13 3 64800 0.012 0.083 0.08 0.2 f11 1.0e+7 200]';  
fid=fopen( 'dy_basic.par' , 'w' );  
fprintf(fid, '<#6> \n' );  
fprintf(fid, 'Parameters file \n' );  
fprintf(fid, '%f\n' ,A);  
fclose(fid);  
  
A=[41.24 70 2];  
B=[40 70 1 41.4 35];  
C=[f5; f6; f7];  
D=[f8; f9; f10];  
fid=fopen( 'dy_basic.stg' , 'w' );  
fprintf(fid, '<#3> \n' );  
fprintf(fid, 'dy_basic test case porphometry \n' );  
fprintf(fid, '%f\n' ,A);  
fprintf(fid, 'SURF %f  %f  %f  Mequi  \n' ,C);  
fprintf(fid, 'SURF %f  %f  %f  Aiguab  \n' ,D);  
fprintf(fid, '%f\n' ,B);  
fprintf(fid, 'Elev [mAHD] A [m2] \n' );  
fprintf(fid, '41 248764 \n' );  
fprintf(fid, '42 337493 \n' );  
fprintf(fid, '43 422171 \n' );  
fprintf(fid, '44 502798 \n' );  
fprintf(fid, '45 1237758 \n' );  
fprintf(fid, '46 1769161 \n' );  
fprintf(fid, '47 2157006 \n' );  
fprintf(fid, '48 2410424 \n' );  
fprintf(fid, '49 2648546 \n' );  
fprintf(fid, '50 3743930 \n' );  
fprintf(fid, '51 4277769 \n' );  
fprintf(fid, '52 4712761 \n' );  
fprintf(fid, '53 5117847 \n' );  
fprintf(fid, '54 5453071 \n' );  
fprintf(fid, '55 6141058 \n' );  
fprintf(fid, '56 6779269 \n' );  
fprintf(fid, '57 7328657 \n' );  
fprintf(fid, '58 7819256 \n' );  
fprintf(fid, '59 8281102 \n' );  
fprintf(fid, '60 9307846 \n' );  
fprintf(fid, '61 10177011 \n' );  
fprintf(fid, '62 10868575 \n' );  
fprintf(fid, '63 11475252 \n' );  
fprintf(fid, '64 12089757 \n' );  
fprintf(fid, '65 12804805 \n' );  
fprintf(fid, '66 13620397 \n' );  
fprintf(fid, '67 14474722 \n' );  
fprintf(fid, '68 15367781 \n' );  
fprintf(fid, '69 16299573 \n' );  
fprintf(fid, '70 17819898 \n' );  
fprintf(fid, '71 19926651 \n' );  
fprintf(fid, '72 21965658 \n' );  
fprintf(fid, '73 24556575 \n' );  
fprintf(fid, '74 27869260 \n' );  
fprintf(fid, '75 32108721 \n' );  
fclose(fid);  
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A=[2004169 182];  
B=[1 f3 f4 f1 f2 3600 3];  
fid=fopen( 'dy_basic.cfg' , 'w' );  
fprintf(fid, '<#4> \n' );  
fprintf(fid, 'configuration file \n' );  
fprintf(fid, '%f \n' ,A);  
fprintf(fid, '.FALSE. \n' );  
fprintf(fid, '%f \n' ,B);  
fprintf(fid, 'SALINITY TEMPTURE DENSITY \n' );  
fprintf(fid, '.FALSE. \n' );  
fprintf(fid, '.TRUE. \n' );  
fclose(fid);  
  
!createDYref dy_basic.stg dy_basic.met dy_basic.inf  dy_basic.wdr 
DYref.nc  
!createDYsim dy_basic.pro dy_basic.par DYsim.nc  
!extractDYinfo DYref.nc DYsim.nc dy_basic.cfg  
  
!dycd  
  
%Es llegeixen les matrius de temperatura i alçada c alculades, 
corresponents a l'execució d'una simulació de Dyres m 
  
b=nc_varget( 'DYsim.nc' , 'dyresmLAYER_HTS_Var' )';  
A=nc_varget( 'DYsim.nc' , 'dyresmTEMPTURE_Var' )';  
  
M=isnan(b);  
n=sum(M);  
[r,s]=size(b);  
  
for  j=1:182  
    for  i=1:r-n(j)  
        b1(i,j)=b(n(j)+i,j);  
        A1(i,j)=A(n(j)+i,j);  
    end  
end  
  
%%Es calcula la matriu on exactament s'han pres les  dades de camp  
  
load d;  
for  j=1:182  
    for  i=1:10  
        if  i==1  
            F(i,j)=b1(1,j)-d(j);  
        else  
            F(i,j)=F(1,j)-2*(i-1);  
        end  
    end  
end  
  
%%Es fa la interpolació de la temperatura calculada  per Dyresm, en el 
punt on s'han pres les mesures de camp  
  
q=max(r-n);  
for  j=1:182  
    for  i=1:10  
        for  k=1:q;  
            if  F(i,j)<b1(k,j)&F(i,j)>b1(k+1,j)  
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                T(i,j)=((A1(k,j)-A1(k+1,j))/(b1(k,j )-
b1(k+1,j)))*F(i,j)+(A1(k+1,j)*b1(k,j)-A1(k,j)*b1(k+ 1,j))/(b1(k,j)-
b1(k+1,j));  
            end  
        end  
    end  
end  
  
%%Es calcula l'error quadratic mig i l'error quadrà tic mig ponderat  
  
load R 
  
%càlcul dels pesos:  
  
for  j=1:182  
    for  i=1:10  
        p2(i,j)=(1/6.5)*((-0.7/9)*i+(9.7/9));  
    end  
end  
  
for  i=1:10  
    for  j=1:182  
        if  j<=110 p3(i,j)=(1/146);  
        elseif  j>110 p3(i,j)=0.5*(1/146);  
        end  
    end  
end  
  
%càlcul de l'error en cada cel.la  
  
for  j=1:182  
    for  i=1:10  
        Er(i,j)=(T(i,j)-R(i,j));  
    end  
end  
  
Er0=sum(Er);  
Er0=(1/1820)*sum(Er0);  
  
for  j=1:182  
    for  i=1:10  
        desv(i,j)=(Er(i,j)-Er0)^2;  
    end  
end  
  
sigma0=sum(desv);  
sigma=((1/1819)*sum(sigma0));  
  
 
%càlcul dels errors quadràtics  
 
rms0=(Er.^2);  
rms1=(1/1820)*sum(sum(rms0));  
  
for  i=1:10  
    for  j=1:182         
        rms2(i,j)=p2(i,j).*(rms0(i,j));  
    end  
end  



Apèndix B 

 111 

rms3=(1/182)*sum(sum(rms2));  
  
for  i=1:10  
    for  j=1:182  
        rms4(i,j)=p2(i,j).*p3(i,j).*(rms0(i,j));  
    end  
end  
rms5=sum(sum(rms4));  
  
E=[Er0,sigma,rms1,rms3,rms5];  
 




