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INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCCIÓ
L’avaluació quantitativa dels recursos hídrics d’un territori és una de les tasques bàsiques per a
la correcta planificació hidrològica. Té per objectiu determinar la quantitat de recurs hídric i la
seva distribució en el temps als punts d’interès. Aquesta quantificació pot variar
significativament en l’espai i el temps.
El coneixement d’aquestes variacions i de les quantitats totals d’aquests recursos és fonamental
per al desenvolupament de les activitats humanes.
Els registres d’avingudes són essencials per tal de determinar les infraestructures adients
relacionades amb el sistema fluvial com poden ser els ponts, preses i assuts de derivació i per a
les intervencions necessàries enfront de grans inundacions. Els registres de cabals mínims són
igualment necessaris per tal d’avaluar èpoques de sequera amb la corresponent gestió de
l’aigua. El fet de disposar de registres de cabal durant llargs períodes de temps és indispensable
per tal de conèixer els recursos disponibles i poder planificar futures actuacions sobre un
territori.
El problema creat com a resultat del continu creixement de la demanada d’aigua està
universalment reconegut. L’abastament d’aigua per a ús domèstic, industrial o agrícola només
pot ésser solucionat adoptant mesures de conservació dels recursos hídrics i una correcta
política de gestió. L’avaluació, direcció i control d’aquests recursos només pot ser efectiva si hi
ha accés a una informació correcta i acurada sobre la seva quantificació: el cabal. Aquesta
informació únicament es pot aconseguir de manera satisfactòria des d’una xarxa d’estacions
d’aforament que formi part d’una xarxa hidrològica més general, tot i que no necessariament ha
d’existir aquest vincle amb altres estacions.

L’estructura, dispositiu o mecanisme destinat a estimar el cabal que circula per un conducte en
làmina lliure, bé sigui natural o artificial, s’anomena estació d’aforament. Existeix una llarga
experiència en la construcció i ús d’estacions d’aforament, i en l’actualitat es poden classificar
els aforadors existents segons principis de funcionament completament diferents. Gràcies a la
utilització de l’obra de Herschy que tracta específicament aquest tema s’han pogut
complementar els coneixements propis al respecte. Tot seguit en detallarem les característiques
essencials dels més importants així com les seves avantatges i els seus inconvenients.
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Les estacions d’aforament són llocs situats al mateix riu que han estat seleccionats, equipats i
que funcionen de tal manera que permeten l’enregistrament sistemàtic de dades del nivell
d’aigua i del cabal que hi circula. Bàsicament consisteixen en una secció del riu, natural o
artificial, calibrada de tal manera on es pot deduir la relació entre el cabal i el calat d’aigua. La
selecció apropiada del lloc d’instal·lació de l’estació d’aforament per a cada indret és de gran
importància i particularment les característiques hidràuliques del curs del riu que afectaran al
tipus d’equipament i al mètode operatiu necessari adoptat per a l’estació i finalment a la
precisió de les dades produïdes.

El principal requeriment és produir una sèrie de registres fidedignes, acurats i continus que
permetran adoptar uns valors representatius per tal de quantificar-ne l’aigua que hi flueix. Així
doncs, l’objectiu de tota estació d’aforament és poder establir la corba de cabals contra el temps
que dependrà, després d’un calibratge previ, del calat aigües amunt (corba d’esgotament).

Considerant com a àmbit d’actuació els rius catalans, els aforadors han de ser capaços de
mesurar correctament fluxos d’aigua molt petits i grans, ja que el clima Mediterrani presenta
una distribució de precipitacions al llarg de l’any força irregular. Com que les precipitacions de
petita magnitud tenen lloc durant la major part de l’any, aquestes no poden ser en cap cas
menyspreades. Els sistemes d’aforadors existents actualment presenten diverses deficiències
relacionades amb la seva precisió. Generalment els aforadors són útils per mesurar un
determinat rang de cabals, fora del qual els resultats són imprecisos.
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2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI
L’objectiu del present estudi és comparar i estudiar el comportament hidràulic a través de la
corba d’esgotament que s’utilitza actualment a l’estació d’aforament de Guardiola del Berguedà
mitjançant cinc metodologies o tècniques diferents:
 tractament de dades històriques recollides amb els aparells hidromètrics de la pròpia
administració explotadora (ACA).
 referències pel que fa a models teòrics en base a la pròpia tipologia d’estació (forma del
vessador). En aquest apartat s’ha pres com a referència el llibre de Gilberto Sotelo Ávila.
 mesura indirecta a través del mètode ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler).
 simulació hidràulica unidimensional - 1D - amb la utilització del software HEC RAS.
 simulació hidràulica bidimensional - 2D - amb la utilització del model FLATMODEL.
El punt de mesura escollit es troba situat a Guardiola del Berguedà (comarca del Berguedà), més
concretament a la confluència del riu Llobregat i la riera de Saldes on hi ha un petit
embassament format gràcies a la resclosa que allí s’hi troba ubicada.
Per a la presa de dades es van realitzar quatre campanyes o sortides de camp amb l’equip de
GITS a la pròpia estació d’aforament en les que es van recollir la informació necessàries per tal
de fer la comparativa entre les diferents metodologies de definició de la corba d’esgotament.
Les dades històriques a partir de les que es pren com a referència la corba calat – cabal han
estat sol·licitades a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i es tracta de registres històrics des de
1.996 fins al 2.008. L’ACA és l’administració competent de les aigües superficials de les conques
internes de Catalunya i, per tant, també de la mesura i control de l’embassament de Guardiola
del Berguedà i totes les seves instal·lacions.

Figura 1. Preparació de la presa de dades a camp efectuada en diferents sortides al punt d’estudi.
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3. LA GESTIÓ DE L’AIGUA
L’aigua és un bé escàs, especialment en determinades regions del planeta. Com qualsevol altre
bé escàs l’aigua ha de ser gestionada, és a dir, cal conèixer la seva disponibilitat no només en
l’espai sinó també en el temps, per així poder-la repartir eficientment en el territori.
Evidentment una correcta gestió implica necessàriament disposar d’unes eines adients per tal
de conèixer amb precisió l’aigua de que es disposa: realment es tracta de quantificar quina és
l’oferta d’aigua disponible per saber si es pot satisfer la demanda existent. Difícilment podrem
valorar la quantitat d’aigua subterrània existent però sí la que circula en superfície.
El flux d’aigua canalitzada és la conseqüència de combinar tots els factors climatològics i
geogràfics que operen en una conca fluvial. Es tracta de la única fase del cicle hidrològic en què
l’aigua és confinada de manera natural en canals ben definits, i en conseqüència es podrien
mesurar els volums d’aigua involucrats en aquest procés.
Qualsevol altra mesura relacionada amb el cicle hidrològic amb l’aigua fora d’aquests canals
naturals o artificials està afectada de grans incerteses i imprecisions.
Com s’ha comentat, una bona gestió dels recursos hídrics disponibles requereix necessàriament
disposar d’informació fiable sobre els fluxos d’aigua, i a la vegada la fiabilitat d’aquesta
informació depèn de forma molt directa de les mesures de camp. És per això que les persones
encarregades de prendre aquestes mesures tenen la responsabilitat de garantir que s’està
recopilant una informació prou acurada. Així doncs, es pot concloure que l’èxit en el
processament i tractament d’aquestes dades depèn essencialment de la precisió amb què
aquestes han estat preses.
Els diferents usos que es poden fer amb les dades de fluxos d’aigua existents comprenen un
ampli ventall de camps, relacionats tots ells amb els diferents àmbits de la gestió de l’aigua. Les
utilitats més importants són l’abastament de l’aigua per ús domèstic, el control de la
contaminació, les zones de regadiu, el control d’inundacions, la generació d’energia i la
utilització industrial. La importància relativa de cadascun d’aquests aspectes esdevé diferent en
funció de les necessitats i problemàtiques de cada país. Per exemple, a la Xina i a l’Índia caldria
donar un pes específic molt gran a la distribució d’aigua en les zones de regadiu i al control de
les inundacions, mentre que a Catalunya seria precís donar prioritat a l’abastament d’aigua per
consum domèstic. La importància de cadascun d’aquests aspectes pot variar bé sobtadament,
bé lentament.
Però el que resulta evident és que cap d’aquestes necessitats pot ser gestionada correctament
sense disposar de dades de fluxos d’aigua fidedignes.
Malgrat l’evidència de la importància de realitzar inversions per millorar la qualitat i quantitat de
les dades relacionades amb els fluxos d’aigua en superfície, els Estats generalment no aporten
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les quantitats considerades necessàries. El problema és que la relació cost – benefici derivada
d’aquesta inversió és molt difícil de mesurar perquè els beneficis que se’n deriven són
difícilment quantificables a curt termini. A més, les campanyes de recopilació de dades, tal i com
es veurà en propers apartats, són cada vegada més costoses perquè requereixen la implantació
de tecnologies complexes ja que quantificar el cabal circulant per un riu amb precisió és una
tasca realment difícil. En el cas dels països desenvolupats, aquestes inversions es duen a terme
sense cap problema ja que els beneficis derivats, per exemple, per la prevenció d’una inundació
o una millora en els sistemes de regadiu compensen sobradament els esforços econòmics
realitzats per obtenir les dades necessàries.
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4. HISTÒRIA DE LA MESURA DEL CABAL
Des de fa segles la mesura del cabal ha estat tot un repte per al les antigues civilitzacions. El
rellotge de sorra, per exemple, que s’utilitzava com a mesura del temps, és un cabalímetre a
l’inversa, ja que un volum conegut de partícules sòlides que flueix per una àrea de secció fixa és
una mesura de temps. Aquest exemple d’un aparell tan antic reflexa que s’ha de retrocedir a
dates molt antigues per tal de fer referència als inicis de la mesura del cabal.

El primer sistema de mesura de cabal primitiu documentat consistia en una rudimentària forma
de vessador que s’utilitzava a l’antic Egipte fa 3.000 anys. També es coneix a través dels antics
textos que Hero d’Alexandria va escriure algunes notes sobre la mesura del cabal d’un salt
d’aigua a l’any 150 a.C., i es documenten a més algunes observacions de Frontinus (Roma, any
75 a.C.). Als seus escrits, aquest autor comenta que alguns ciutadans de Roma havien habilitat
tubs de descàrrega a les seves canonades de subministrament d’aigua per a reduir la fricció i
incrementar així el cabal. A la Xina antiga també es tenien coneixements d’hidràulica i les seves
extenses xarxes de regadiu estaven dotades d’estructures de control que permetien vessar a
cada camp la quantitat correcta d’aigua.
No hi ha molt més documentat entre els temps de l’Imperi romà i el segle XV, quan, a la última
meitat d’aquest segle, Leonardo Da Vinci (1.452-1.519) va començar a estudiar una gran
quantitat de fenòmens científics. Ell va ser el primer en observar la formació i despreniment de
remolins i el primer en trobar una relació matemàtica entre l’alçada hidràulica i la velocitat del
flux. A partir de les seves pròpies observacions del comportament dels fluids als canals oberts i
la seva dinàmica, va dissenyar canals i estructures portuàries per tot el nord d’Itàlia a principis
del segle XVI. Tot i ser més reconegut per les seves fites al món de l’art, Da Vinci va ser també un
excel·lent matemàtic, historiador i enginyer, i una de les persones amb més talent que mai hagin
viscut. Quasi un segle més tard, Torricelli (1.608-1.647) va dur a terme diversos experiments de
descàrrega de tancs, que serien la base de la teoria de la mesura de diferencials de pressió.
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El segle XVIII va produir dos grans pioners en la matèria: Daniel Bernoulli (1.700-1.782) i Leonard
Euler (1.707-1.783). Tots dos van estar en la reconeguda Escola de Física de la Universitat de
Basilea. Bernoulli va relacionar el calat la velocitat i la pressió del flux en una equació que
representa un dels principis fonamentals de la mecànica de fluids. L’equació d’Euler té àmplies
aplicacions en turbo maquinària. Per la mateixa època, Poleni, a la Universitat de Pàdua, a Itàlia,
va establir els fonaments de la descàrrega en orificis.

Figura 1. Daniel Bernoulli va publicar “Hydrodinamica” al 1738; aquest va ser el primer treball destacat que va
tractar el camp dels fluids. En aquest llibre, a més, Bernoulli va apadrinar el terme “hidrodinàmica”.

Henri de Pitot va descriure al 1.732 un dispositiu de detecció de la velocitat de l’aigua per a
aplicacions de navegació. Darcy, a Anglaterra, ho va desenvolupar quasi bé fins a la seva forma
actual un segle més tard. Altres personatges rellevants en aquest camp durant el segle XVIII van
ser Venturi, a Itàlia, i Woltmann, a Alemanya. Avui en dia, dos tipus de cabalímetres porten els
seus noms (Woltmann és una forma de mesura mecànica diferencial).

A la primera part del segle XIX, Michael Faraday duia a terme experiments en magnetisme i al
1.832 va establir els principis de l’actual cabalímetre magnètic. La segona meitat del segle XIX va
assolir grans avenços amb Kent, Herschel, Siemens, Tylor, Hersey i Kennedy (tots aquest noms,
associats a empreses de mesura de cabals del passat). Els tubs de Venturi van ésser
desenvolupats fins a la seva moderna forma actual i es va trobar una àmplia utilitat en xarxes de
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subministrament d’aigües a tot el món. A principis del segle XX, els cabalímetres d’ús comercial
incloïen cabalímetres de propulsió mecànica, cabalímetres per desplaçament, i tubs de Pitot i de
Venturi.

La placa d’orificis estava encara per desenvolupar en aquell moment, tot i que va aparèixer una
primera forma rudimentària a un sistema de canonades d’Ohio al 1.890. Enginyers alemanys i
anglesos van prendre aquest dispositiu al 1.915 i el van modificar fins quasi bé el seu disseny
actual. Al 1.932, el professor Sam Beitler va dur a terme als EE.UU. els experiments definitius en
cabalímetres amb placa d’orificis, que avui constitueix la base del conegut estàndard ISO 5167.

La història dels cabalímetres de secció variable és més fosca, però sembla ser que data entorn al
1.870. Sobre l’any 1.900, l’empresa Kent Company de Londres fabricava un tipus de cabalímetre
se secció variable, però el seu desenvolupament fins als dispositius actuals es va dur a terme
sobretot a la primera part del segle XX, en el que es venen a milers com a elements de
supervisió simple.
Els comptadors de turbina es van desenvolupar a principis dels anys 40 a partir dels dissenys
mecànics bàsics del segle anterior. Avui en dia s’utilitzen àmpliament com a comptadors per a la
facturació i en el calibratge d’hidrocarburs refinats.
La tecnologia general de cabalímetres va mantenir-se estable durant els anys 1900 – 1950, sense
mostrar progressos espectaculars, però a partir d’aquest any es va produir una explosió
tecnològica que va aportar cabalímetres magnètics, ultrasònics, vòrtex, hidràulics, de traça,
Coriolis, de moment hidràulic i de correlació, tots ells apareguts en un període de 30 anys. És per
això, que es pot afirmar que la mesura de cabals és una ciència relativament jove, que els
ordinadors i la electrònica digital han transformat durant el darrer segle.

Taula 1. Dates d’aparició d’alguns dels cabalímetres més moderns

1965

Cabalímetre Vòrtex

1970

Cabalímetre per efecte Doppler

1977

Cabalímetre màssic Coriolis

1978

Cabalímetre per correlació creuada
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5. MÈTODES DE MESURA DEL CABAL EN FLUXOS DE RÈGIM LLIURE
En algun moment del seu recorregut les aigües dels diferents cursos fluvials conflueixen en
canalitzacions com poden ser els rius, i com la xarxa hidrogràfica del territori es coneix amb
precisió es tenen controlats els dominis d’aigua circulant en superfície. Coneixent els cabals que
circulen per cadascuna d’aquestes vies de circulació es coneixen perfectament els recursos
hídrics disponibles. Malauradament l’estimació d’un cabal és una tasca força complexa,
especialment perquè cada riu presenta unes particularitats pròpies i resulta extremadament
complex conèixer les característiques del seu flux d’una forma precisa. Sempre es treballarà amb
aproximacions i realitzant un nombre considerable de simplificacions.

Els mètodes per a mesurar cabals es poden classificar en dos grans categories:


Mètodes directes



Mètodes indirectes

Figura 2. Assut de Guardiola del Berguedà en època de cabals baixos. Aquestes dues grans categories a la vegada
estan formades per diferents mètodes i tècniques que es descriuen a continuació.
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6. MÈTODES DE MESURA DIRECTES
6.1.Mètode velocitat - àrea
Aquest mètode per avaluar el cabal circulant per un riu consisteix en sumar els productes de
velocitat promig, profunditat i amplada de les diferents franges verticals imaginàries de la secció
d’un riu. La idea d’aquest mètode consisteix en avaluar aquest cabal per les situacions més
diverses possibles de tal forma que es pugui establir una relació contínua en forma de corba
relacionant el calat del riu en una secció concreta i el cabal circulant (corba d’esgotament). Una
vegada es disposi d’aquesta relació calat – cabal, el cabal podrà ser obtingut senzilla i
directament a partir del valor que li correspongui en la corba esmentada al calat mesurat.
El lloc escollit per a efectuar l’aforament o mesura ha de complir els següents requisits:
i.

La secció transversal ha d’estar ben definida i a poder ser no s’ha de presentar ni
sobreelevació ni depressió del llit

ii.

Ha de tindre un accés fàcil.

iii.

Ha d’estar en un lloc recte, per evitar sobreelevacions i canvis en la profunditat
produïts per les corbes.

iv.

El lloc ha d’estar lliure d’efectes de controls aigües avall, que puguin produir rabejos
que afectin després als valors obtinguts amb la corba de calibració (perfils M1 i S1).

Per tal de definir de forma exacta la geometria del fons del riu i la distribució de velocitats
caldria prendre infinites franges verticals d’amplada infinitesimal, però això és materialment
impossible. Generalment s’acostumen a prendre unes franges verticals equiespaiades
d’amplada no superior a 1/15 ni inferior a 1/20 de l’amplada total de la secció. Una altra
característica d’una secció diferencial vertical Ai és que el cabal circulant no sigui superior al 10%
del cabal total. Finalment, la diferencia de velocitats entre verticals no ha de sobrepassar un
20%.
Pel que fa a les velocitats, aquestes també haurien de ser mesurades contínuament en tota la
profunditat de la franja, la qual cosa tampoc és possible. La velocitat mitja en la franja vertical
s’estima segons diferents mètodes però sempre mesurant les velocitats amb aparells d’alta
precisió. Alguns dels mètodes més importants són considerar la velocitat a una profunditat del
60 % del total (v0.6) com la mitja, promitjar les velocitats a un 20 % (v0.2) i a un 80 % de
profunditat (v0.8) o bé altres mitges ponderades com ara la del mètode dels tres punts:
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el cabal Qi corresponent a la respectiva àrea d’influència Ai, és:

i el cabal total QT, serà llavors:

Aquest mètode té l’avantatge de permetre una deducció ràpida del cabal a partir del calat.
Malgrat tot presenta diversos problemes: en primer lloc la campanya de presa de dades pot
resultar molt llarga i costosa i a més caldrà que es registri un gran rang de cabals per disposar de
dades suficients per ajustar una corba. Si el riu és molt ample les mesures es prendran amb una
barca mòbil o bé amb una cabina penjant d’un cable per sobre el riu de banda a banda amb
l’ajut d’un molinet que relaciona les voltes (revolucions) que dóna l’hèlix amb la velocitat del
flux. Un darrer problema d’aquest mètode és que no es pot aplicar a rius on les condicions
aigües avall influenciïn el flux, com per exemple en fronts d’ona originats per marees en
estuaris, ja que això no permetria establir una relació biunívoca entre calat i cabal.

Figura 3. Secció transversal per al mètode velocitat àrea

El molinet hidràulic consta d’una petita hèlix connectada a un cos metàl·lic. Aquest, a la vegada,
queda subjecte a una barra graduada per a saber la profunditat del punt en el que es realitza la
mesura.
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Al produir-se la rotació de l’hèlix el dispositiu elèctric contingut a la carcassa metàl·lica envia una
sèrie de senyals: lluminoses o acústiques a un audiòfon.
El molinet es calibra prèviament a un canal d’aigües tranqui-les de forma que s’aconsegueixi una
corba que relacioni el nombre d’impulsos registrats, amb la velocitat del flux. Aquest dispositiu
és de gran utilitat per a l’aforament en conductes forçats de grans diàmetres i sobretot en
corrents naturals. Del coneixement de la distribució de velocitats se’ pot determinar la velocitat
mitja i el cabal.

Figura 4. Molinet de mesura de cabal.

6.2.Flotadors
El principi de funcionament d’aquest mètode és essencialment el mateix que l’anterior: es
mesuren les velocitats del flux en diverses subseccions i s’estima el cabal sumant els productes
de velocitats per profunditat i per amplada.
A vegades no és possible emprar els aparells de mesures de velocitat esmentats anteriorment
perquè les velocitats són molt altes, molt baixes o per altres causes.
Aleshores el que es fa és deixar anar un flotador en diversos punts de la secció i se’n dedueixen
velocitats promig com a quocient entre la distància recorreguda i el temps que es triga en fer el
trajecte.
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Aquest mètode és força més imprecís que l’anterior bàsicament per la incertesa de les mesures,
però almenys és una bona aproximació del cabal quan no és possible emprar cap altre mètode.
Per la seva simplicitat es tracta d’un mètode molt barat.

6.3.Mètode de dilució
Aquest mètode té un principi de funcionament completament diferent als de la resta ja que
s’aplica en aquells corrents que presenten dificultats per a l’aplicació del mètode de velocitat
àrea o mesura amb estructures hidràuliques, com ara en cursos fluvials molt amples o en rius
torrencials. Concretament consisteix en injectar una substància anomenada traçador (poden ser
de tipus químic, fluorescent i radioactiu) en un canal o riu i prendre mostres d’aigua en un punt
suficientment allunyat del punt d’abocament per tal de garantir que la turbulència ha estat
capaç de barrejar uniformement en la secció el traçador abocat. El canvi en la concentració
entre la dissolució injectada i l’aigua captada en l’estació de mostreig permet l’estimació del
cabal circulant a partir de les consideracions teòriques aportades pel mètode de la injecció de
concentració constant o bé pel mètode de la injecció puntual.
Els traçadors han de tindre una sèrie de propietats:
i.

No han de ser absorbits pels sediments o la vegetació, ni han de reaccionar
químicament.

ii.

No han de ser tòxics.

iii.

S’han de detectar fàcilment en petites concentracions.

iv.

No han de ser excessivament cars.

Els traçadors poden ser de tres tipus:
1) Químics: d’aquesta classe són la sal comú i el dicromat de sodi.
2) Fluorescents: com la rodamina.
3) Materials radioactius: els més utilitzats són el iode 132, brom 82 i el sodi.
La sal comú es pot detectar amb un error de l’1% per a concentracions de 10 ppm. El dicromat
de sodi es pot detectar a concentracions de 0,2 ppm i els traçadors fluorescents amb
concentracions de 1/1011 . Els traçadors radioactius es detecten en concentracions molt baixes
(1/1014). Tot i això, la seva utilització requereix personal molt especialitzat.
La forma d’injectar el traçador es pot realitzar de dues maneres:
6.3.1. Injecció instantània d’ un volum de traçador
Aquest mètode s’anomena també mètode d’integració. En una determinada secció 1 aigües
amunt d’un riu s’afegeix un petit volum de traçador (V1) amb una concentració alta (C1). Si
existeix al riu una concentració inicial de traçador C0, el perfil de concentracions en un punt
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aigües avall es comporta de forma que apareix un pic de concentració en un determinat instant
de temps per a tornar a disminuir asimptòticament fins a la concentració inicial C0.
Per continuïtat s’obté:

on Q és el cabal del torrent que es vol conèixer, resolent l’equació per a Q s’obté:

6.3.2. Injecció a cabal constant
Aquest mètode consisteix en injectar un traçador en una secció donada a un cabal constant amb
una concentració de traçador C0. Si es realitza un balanç de massa de traçador entre el punt 1 i
el punt 2 i se suposa que la corrent porta una concentració de traçador C1 s’obté:

aïllant el cabal:

Figura 5. Injecció de traçador fluorescent de color verd.
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La mesura de cabal per mitjà de tècniques de dilució no és tan emprada com altres mètodes per
diversos motius: en primer lloc es requereix un personal altament qualificat específicament en
aquest tema. A més, tot i que els resultats generalment són molt satisfactoris, podria donar-se el
cas que part del traçador quedés retingut en el seu trajecte sense poder controlar-se aquest
efecte. També cal considerar les traves que determinats països imposen a l’hora d’injectar
traçadors en els seus rius.
Per altra banda, aquest mètode és clarament el més eficient a l’hora de mesurar fluxos d’aigua
petits en alta muntanya amb pendents molt forts on el flux està molt condicionat per una gran
turbulència. Tot i la seva idoneïtat per cabals petits també s’ha constatat que es poden mesurar
cabals de fins a 2.000 m3/s. També es pot emprar alternativament per calibrar altres sistemes
d’aforadors que es volen implantar.

6.4.Mètode ultrasònic
En determinades ocasions no és possible utilitzar cap dels mètodes anteriors per aforar un riu.
En rius prou grans (fins a 300 metres d’amplada) on no es pugui establir una estació velocitat àrea o on la construcció d’una estructura de mesura de cabals sigui materialment impossible el
mètode ultrasònic pot ser una alternativa a considerar.
Per tal d’estimar la velocitat del flux s’emeten pulsacions sonores d’una banda del riu a l’altra i
de forma obliqua, tant cap a aigües amunt com cap a aigües avall. Les ones sonores viatjant cap
a aigües avall ho fan més ràpidament per l’aigua que les que viatgen aigües amunt degut al
sentit de la component del flux d’aigua paral·lela al camp sonor originat. Determinar les
velocitats d’aquestes ones sonores requereix molta precisió, especialment perquè viatgen molt
més ràpides que la pròpia aigua (unes 1.000 vegades més). S’utilitzen emissors i receptors
ultrasònics per calcular aquestes velocitats i d’aquí se n’extreuen les velocitats del flux en
determinats punts de forma continuada: diverses vegades per segon i promitjades cada pocs
minuts. Les profunditats del riu es calculen alhora per altres mitjans com ara utilitzant un
enregistrador digital transportat per flotador i d’aquesta forma es pot estimar el cabal de la
mateixa forma que en el mètode velocitat – àrea: com a producte de velocitat mitja per àrea
transversal de la secció analitzada.
Alguna de les avantatges que presenta aquest mètode són les següents: no afecten les
condicions de contorn aigües avall com ara marees o presència d’embassaments, es mesuren
cabals adversos i sense obstruir el riu, el cost de la seva instal·lació és força independent de
l’amplada del riu i és capaç de mesurar qualsevol rang de velocitats. Però aquest mètode també
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presenta una sèrie de deficiències: la incertesa en els resultats s’estima al voltant del 5 %
malgrat tenir un sistema ben dissenyat; la calibració del mètode és força complexa; en rius
relativament petits, que són els habituals a Catalunya, la instal·lació d’aquest mètode és massa
cara i per últim cal destacar que no és un mètode eficaç per mesurar cabals en rius amb
vegetació i transport de sediments considerable. Per visualitzar que aquest mètode és eficient
en grans rius només cal veure alguns exemples d’on s’ha implantat amb èxit: riu Niagara i riu
Columbia als Estats Units o al riu Rin a Holanda, entre d’altres.

6.5.Mètode electromagnètic
El mètode electromagnètic requereix de sofisticats aparells electrònics de detecció de senyal i
de processament, per la qual cosa no va ser fins els anys 70 quan aquest mètode va començar a
ser considerat com un mètode important en el càlcul de cabals. Una característica important del
mètode, tal i com passava amb el mètode ultrasònic, és la seva capacitat de mesurar cabals
adversos, però el que realment cal destacar és la possibilitat de mesurar fluxos en rius amb
lleres amb vegetació i en rius amb llits mòbils amb gran transport de sediments.
Els fonaments teòrics que expliquen el funcionament d’aquest mètode es basen en l’anomenada
llei de Faraday. Aquesta llei afirma que quan un conductor travessa un camp magnètic
perpendicular al seu moviment es genera una força electromotriu (emf) perfectament
quantificable. En aquesta cas el conductor que es mou és l’aigua, el camp electromagnètic es
genera gràcies a una bobina que passa per sota del riu i que és alimentada per una font elèctrica
per tal de generar un camp magnètic vertical. Resulta que el valor de la força electromotriu és
directament proporcional a les velocitats del flux d’aigua. La potència generada és proporcional
a l’amplada del riu (m) multiplicada pel camp magnètic (T) i multiplicada per la velocitat mitja
del flux (m/s).
Per exemple, per un corrent de 500 A circulant per la bobina i registrant una emf de valor 250
mV es registra una velocitat mitja de 1 m/s.
Malgrat les avantatges que s’han comentat anteriorment també cal enumerar les diferents
problemàtiques que presenta el mètode: en primer lloc caldrà disposar d’una font d’energia
elèctrica exclusivament per alimentar la bobina, sovint caldrà impermeabilitzar el fons amb una
membrana i això suposa que el mètode no sigui aplicable per rius d’una amplada superior als 30
metres.
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Figura 6. Equip de mesura de cabal electromagnètic.
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7. MÈTODES DE MESURA INDIRECTES
Entre tots els mètodes de mesura directes existents, els mètodes més emprats són les
estructures hidràuliques i el mètode pendent àrea.

7.1.Sobreeixidors i canaletes
Aquestes estructures construïdes en rius de petites dimensions (no s’acostumen a utilitzar en
rius d’amplada superior a 50 metres) són un sistema d’aforar molt habitual.
La seva utilització com a elements de mesura es fonamenta en el fet que la majoria d’aquestes
estructures han estat precalibrades en laboratoris i calibrades posteriorment en rius, la qual
cosa és una garantia per conèixer el seu comportament. Tenen l’avantatge que el seu
funcionament no es veu influenciat per la rugositat pròpia del riu ni per la forma irregular de la
llera.
7.1.1. Principi de mesura
La filosofia d’aquest mètode es fonamenta en que la relació calat – cabal ha estat trobada
experimentalment o basant-se en fonaments hidràulics. Malauradament per nivells d’aigua
excessius aigües avall l’estructura es pot anegar i aleshores no treballa com a aforador
correctament, és a dir, estimar el cabal circulant per l’estructura en aquestes condicions és
excessivament imprecís.

El nivell d’aigua (alçada hidrostàtica h) en un flux en un canal o un riu es relaciona directament
amb el cabal de descàrrega (Q). Com més aigua circuli per un canal obert, major serà el nivell
d’aigua. La fórmula bàsica per al cabal de descàrrega senzillament és:

on:
Q és el cabal o volum de descàrrega
h és el nivell de l’aigua (profunditat del corrent d’aigua riu amunt)

Si coneixem la corba Q/h d’un canal obert, és possible determinar el ritme de descàrrega per a
qualsevol nivell d’aigua. La forma de la corba de descàrrega depèn principalment de la
geometria del canal obert i de la seva secció transversal. Sovint, el cabal bàsic (Q) es calcula a
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partir de determinar la velocitat del fluid (v). Tot i així, hi ha diferents formes de torbar la corba
Q/h:



Amb l’ús de cabalímetres o altres sensors de mesura de velocitat.



Per mètodes de mesura amb traçadors per a determinar el cabal general.



A partir del mètode dels cabals diferencials.



Amb l’ajut de mètodes de mesura estandarditzats com vessadors o canals oberts amb
corbes de cabal conegudes, preses a partir de taules i gràfics de valors empírics
determinats en laboratoris.

S’han desenvolupat dissenys estandarditzats de vessadors i canals oberts per a condicionar el
nivell de l’aigua i així poder efectuar mesures de nivell fiables de forma controlada. Els vessadors
i els canals oberts eleven el nivell mig de l’aigua corrent amunt. Els vessadors i els canals oberts
obeeixen equacions bàsiques del tipus:

on:
C és el coeficient de flux
R és el factor dependent de la geometria del canal
h és el nivell d’aigua que passa per sobre de la part inferior de l’estructura de mesura
a,b són exponents del mètode utilitzat per a la mesura (vessadors, canals oberts, etc.)

De l’equació es desprèn que per a estimar la descàrrega d’un canal obert només és necessària
una mesura de nivell d’aigua fiable. La resta de termes s’han determinat empíricament o es
troben documentats en diversos patrons. El mètode de mesura de nivell és independent del
dispositiu de mesura de cabals utilitzat.

Els sobreeixidors són unes estructures consistents en unes sobreelevacions del fons per forçar el
flux d’aigua a passar-hi per sobre. D’aquesta manera es garanteix que per certes condicions del
flux aquest travessi l’anomenada secció de control en règim crític. El problema més gran que
presenten els sobreeixidors és que resulta molt difícil conèixer exactament on es forma el calat
crític, i per això la seva determinació sovint és inexacta: com que les línies de corrent comencen
a corbar-se no es coneixen amb exactitud les pressions, i per això l’equació del balanç d’energia
no ens permet saber on es forma el calat crític. A més per rius d’amplada considerable cabals
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relativament petits poden donar lloc a làmines d’aigua petites que no en permeten una mesura
correcta: difícilment es detecten canvis de cabal a partir dels canvis en la làmina d’aigua.
A grans trets els sobreeixidors es poden classificar en sobreeixidors de llavi gruixut i de llavi
prim, en funció de la longitud de la sobreelevació. També es poden classificar segons la seva
forma, essent els dos tipus més habituals els rectangulars i els triangulars.
Generalment aquest tipus d’aforador es construeix en diferents nivells: en la part central de la
llera es col·loca un sobreeixidor per aigües baixes i per mitjà de dos graons sobtats lateralment
se’n col·loquen dos simètrics a una cota superior per quan s’assoleixen calats superiors. La idea
de fitar el flux d’aigua per un determinat rang de cabals és prou interessant però presenta una
deficiència greu: quan comença a passar aigua pels sobreeixidors superiors l’existència de calats
molt reduïts suposa l’aparició d’unes forces viscoses molt grans. De forma intuïtiva aquestes
forces viscoses provoquen que la primera capa d’aigua s’adhereixi a les parets. Malauradament
aquest efecte no és prou conegut i per tant l’existència de graons sobtats provoca imprecisions
grans en l’avaluació del cabal.
Pel que fa a les canaletes, cal entendre que són estructures el principi de funcionament de les
quals és el mateix que el dels sobreeixidors de llavi gruixut: es tracta de forçar la formació d’un
règim crític bé sigui gràcies a una sobreelevació, a una contracció del canal o a tots dos
mecanismes. Per això les equacions d’aquests aforadors són del mateix tipus que les anteriors.
Però a diferència del que passava en els sobreeixidors aquestes transformacions tenen lloc de
forma gradual, de tal forma que l’aforador en cap cas suposa ser una barrera pel transport de
sediments. El tram de la canaleta en el qual es produeix la restricció s’anomena gola, i aquesta
es troba entre les transicions d’entrada i de sortida de la canaleta.
En general les canaletes es classifiquen en rectangulars, trapezoïdal o en forma de U segons la
forma de les seves seccions transversals. També existeixen altres canaletes molt conegudes com
les Venturi, Parshall o Saniiri amb unes característiques geomètriques pròpies.
Precisament com aquestes canaletes tan singulars tenen unes característiques invariables en el
laboratori ja s’elaboren equacions del tipus

Aquesta equació permet obtenir el cabal de forma encara més directa i senzilla aprofitant un
treball exhaustiu de laboratori.
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Figura 7. Estructura vessadora de l’assut que permet crear una secció de control per tal de mesurar el cabal.

Per concloure aquest apartat corresponent a sobreeixidors i canaletes cal esmentar les
principals avantatges i inconvenients que suposa el seu ús. En primer lloc cal dir que el cost de
construcció és considerable, ja que es tracta d’unes estructures que ocupen molt espai i que
requereixen gran precisió en la construcció. Es pot considerar que aquesta despesa és molt
superior a la corresponent a la instal·lació d’una estació velocitat – àrea, però la seva fàcil
explotació compensa sobradament la despesa inicial, i en canvi una estació velocitat – àrea
requereix d’un procés de calibració molt llarg i costós, especialment pel que fa a mà d’obra i
desplegament de mitjans tècnics. La principal avantatge d’aquestes estructures és que
l’experiència en el seu ús permet obtenir uns resultats molt acurats amb molt poc esforç.
Malgrat tot el rang de validesa d’aquests resultats tan ben ajustats és reduït, ja que per cabals
grans el flux en aquestes estructures es pot veure afectat per les condicions de contorn aigües
avall, amb la qual cosa els resultats no són gens fiables.
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7.2.Mètode pendent àrea
Alguns cops es presenten crescudes en indrets on no existeix cap tipus d’instrumentació per tal
de mesurar el cabal. Les avingudes deixen pistes que permeten fer una estimació aproximada
del cabal determinant les propietats geomètriques de dues seccions diferents, separades una
distància L i el coeficient de rugositat n del tram. En un tram de riu amb profunditats y1 i y2 en les
seccions 1 (aigües amunt) i 2 (aigües avall) respectivament, aplicant l’equació de conservació de
l’energia de Bernoulli s’obté:

on hi = yi + zi i hf són les pèrdues d’energia que es poden considerar utilitzant la fórmula de
Manning:

on
v és la velocitat expressada en m/s
Rh és el radi hidràulic expressat en m
Sf és la pendent motriu o pendent de la línia d’energia
A és l’àrea de la secció transversal expressada en m2
n és el coeficient de rugositat de Manning

La metodologia que se segueix en aquest casos és la següent:
1. Assumir que v1 = v2 la qual cosa implica que:

2. Si a la fórmula de Manning:

el cabal es pot expressar com:
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Es troba un valor promig de K per a les dues seccions, el qual es pot trobar amb la mitja
geomètrica de la següent forma:

3. Es calculen les velocitats mitges en cada secció utilitzant el cabal trobat amb l’expressió
anterior (

.

4. Es calcula un nou valor de hf utilitzant aquestes velocitats en l’equació inicial de
Bernoulli. Si es troba un valor de hf igual al trobat al primer pas, el problema està resolt.
Sinó, es torna al pas 2 amb l’últim valor de hf trobat i es continua fins que dos càlculs
successius de les pèrdues hidràuliques difereixin molt poc.

La major font d’incertesa d’aquest mètode és l’estimació del coeficient de rugositat de Manning,
n. Es pot definir, però, una metodologia per a trobar-lo a partir de dades preses a camp.
Existeixen a la literatura nombroses expressions que permeten estimar el coeficient de rugositat
de Manning a partir de la granulometria del llit i de les variables de flux. Per a rius en llits de
grava les expressions que millor es comporten són:



Meyer – Peter & Müller, 1948



Raudkivi, 1976



Simons y Senturk, 1976



Garde & Raju, 1978; Subramanya, 1982



Bray, 1979



Cano, 1988

32

Estudi del comportament hidràulic de l’assut de Guardiola del Berguedà
MÈTODES DE MESURA INDIRECTES

En aquestes equacions D50, D65 i D90 són diàmetres característics del material del llit, trobats a
partir de la seva corba granulomètrica i f és el factor de fricció de Darcy – Weisbach.
L’equació de Cano (1988) considera un alçada dels elements de rugositat, k, variable segons si el
material es troba en repòs o en moviment. Així doncs:
−

Repòs, k = 0,54·D50 per a pedres i roques amb diàmetre mig superior a 0,03 m; per a
diàmetres inferiors, el coeficient augmenta de 0,54 a 1,0.

−

Moviment, k = 0,56·D50, per a diàmetres mitjos del sediment majors de 0,03 m; el
coeficient augmenta de 0,56 a 0,78 per a diàmetres menors de 0,03 m.

Figura 8. Granulometria de la zona d’estudi, típica de les capçaleres o zones altes dels rius catalans on hi
predominen les graves i còdols.

33

Estudi del comportament hidràulic de l’assut de Guardiola del Berguedà
DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI

8. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI
La següent descripció correspon a les observacions realitzades en les diferents campanyes de
camp realitzades entre Abril de 2008 i Juliol del mateix any i les converses mantingudes amb
tècnics de l’ACA que en realitzen el seu manteniment i explotació.
El lloc d’estudi és una assut que embassa les aigües del riu Llobregat a l’alçada del terme
municipal de Guardiola del Berguedà. Aquest embassament s’alimenta del propi riu Llobregat i
la riera de Saldes, efluent del riu Llobregat que desemboca uns metres aigües amunt de l’assut.
Les següents figures mostren l’aspecte del riu aigües amunt i aigües avall de l’embassament. Es
dóna la circumstància que el dia que es van realitzar les fotografies (11 d’abril de 2008) la riera
de Saldes transportava molt de material sòlid en suspensió degut a un episodi de pluja localitzat
a part de la seva conca. Aquest fet posa de manifest, mitjançant la creació de vòrtexs de Von
Kármán que es formaven aquell dia, la forma en que es distribueixen els dos fluxos afluents a
l’embassament. A més, s’observava molt clarament quina part de cada aportació a
l’embassament vessava per un costat de la resclosa o per l’altra i quina de les dues aportacions
afavoria més la derivació a través del Canal Industrial.

Figura 9. Aspecte que mostrava l’embassament a causa d’una major aportació sòlida per part de la riera de Saldes.

Aquesta resclosa es troba situada aproximadament uns 10 m més elevada que la zona on vessa
l’aigua o vas esmorteïdor d’aigües avall de l’assut. L’àrea de l’embassament és
d’aproximadament uns 1500 m2 (a partir d’uns 50 m es poden observar turbulències que
indiquen la presencia d’un rabeig natural d’un riu d’alta pendent). L’embassament, a més, rep
aportacions d’una petita central hidroelèctrica (Central Hidroelèctrica de Guardiola) que a la
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vegada es nodreix de mateix riu Llobregat aigües amunt de l’embassament, més concretament a
l’alçada de l’estació de Clot de Moro.
Al marge dret existeix una obra de captació per derivar aigua cap al canal industrial de Berga.
Aquesta obra consta d’una arqueta d’entrada amb uns 100 m2 de superfície i de dues comportes
de 2,1 m d’amplada que donen pas directament al canal (comportes de control). El canal
industrial, de 14 Km de longitud aproximadament i 3 m d’amplada té un vessador lateral de
seguretat de 17,2 m amb la mateixa alçada de coronació que l’assut de la presa. Aquest
vessador lateral assegura un cabal mínim ecològic al riu en èpoques de sequera. Existeixen
addicionalment, dues comportes situades al mateix marge dret per a control d’avingudes i/o
neteja. Totes les comportes són motoritzades i d’actuació in situ.
Quan el limnímetre referent a les aigües del riu marca una alçada inferior 1 m, tota l’aigua es
derivada cap al canal industrial de Berga i no vessa aigua per l’assut. A partir de lectures d’1 m i
superiors, l’aigua vessa per sobre de l’assut; així doncs el limnímetre esta calibrat a 1 m de la
cota de coronació de l’assut. A la vegada, l’assut té un petit desguàs de fons pel qual sempre i
surt un fil d’aigua, del tot insuficient per fer front a les noves directives de canal ecològic dels
rius. És per aquest motiu que des del canal sempre es vessa una part del cabal derivat cap al riu
aigües avall de l’embassament per mantenir l’esmenta’t cabal ecològic (aproximadament entre
150 i 170 l/s).

Figura 10. Canal de derivació que s’alimenta de l’embasament i vessador de seguretat lateral.
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És destacable que el canal, al llarg de tot el seu recorregut, és bastant irregular a causa del
desgast de les parets laterals i de les erosions i sedimentacions del fons. El pendent mig en punts
inicials del canal és del 0,022% aproximadament.

Existeixen dos equips per al mostreig de nivells d’aigua, tant del nivell del canal com de
l’embassament. Aquest són un mesurador ultrasònic ubicat a una passarel·la a 42 m de les
comportes d’entrada al canal i una boia a la derivació entre l’embassament i l’arqueta d’entrada
al canal. Addicionalment, existeixen dos limnímetres per a lectures visuals.

Figura 11. Escala limnimètrica referent a l’assut i sistema ultrasònic de mesura del calat al canal.
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9. TOPOGRAFIA DE LA ZONA
La topografia que es va realitzar en les diferents sortides de camp s’ha combinat amb un estudi
topogràfic facilitat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) on hi va participar l’empresa TYPSA.
Aquest aixecament topogràfic data del 2.005 i l’escala en la que està el plànol de treball és la
1:200, escala amb suficient detall com per adoptar-la per al present estudi.
El detall de la cartografia disponible facilitada per L’institut Cartogràfic d Catalunya (ICC) no era
suficient per al tipus de detall buscat en aquest estudi ja que es tractava de cartografia a escala
1:5.000.
Durant les diferents sortides de camp, però, es van dur a terme una presa de dades amb un
equip topogràfic. La presa de vèrtexs bàsicament va consistir en prendre punts singulars de la
zona i després tot un seguit de seccions tant de la riera de Saldes com del propi embassament ja
al riu Llobregat. Les dades preses en les diferents sortides a camp es van realitzar amb un equip
de mesura topogràfic (TOPCON, model CTS – 1). Aquests punts presos es van georeferenciar a
partir d’una xarxa existent de punts (claus) propers a l’embassament i al pont que creua el riu
Llobregat a l’alçada de l’embassament.

Figura 12. Medició del punts de la llera del riu per tal de determinar-ne el perfil transversal.
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Mitjançant el tractament de les dades amb diferents programes de càlcul i gestió topogràfica
s’ha creat un MDT (Model Digital del Terreny) força coherent amb la realitat. A partir d’aquest
MDT s’ha pogut extraure el perfil del llit del riu utilitzat en l’anàlisi 1D i 2D. A partir d’aquesta
representació del terreny es podran elaborar els model de flux en làmina lliure 1D i 2D.
A continuació, als plànols adjunts, es mostra l’aspecte de la topografia de la zona i el model
digital del terreny de l’embassament de Guardiola del Berguedà:
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10.

MÈTODE DE LA CORBA D’ESGOTAMENT

10.1.

Anàlisi de dades històriques

En aquest apartat es pretén fer un anàlisi de les dades històriques de mesura de calat – cabal de
l’estació que consisteix en un mètode de mesura de cabal directe. Aquestes dades són
facilitades per l’ACA i daten des de 1.996 fins al 2.007. Es tracta de dades cincminutals preses
per una boia de registre controlada pel SAIH i, per tant, es tracta d’un arxiu amb nombroses
parelles de registres H – Q. L’aparell de mesura és una boia situada a l’embassament, al marge
dret del riu que mesura els calats. Amb l’entrada d’aquestes alçades mitjançant la corba de la
que disposa l’ACA se n’extreu el cabal. Aquesta corba data des dels anys 80 i cada cop s’ha anat
enriquint amb més punts a través de les dades dels diferents aforaments amb molinet que s’hi
realitzaven. Les mesures de cabal són calibrades un cop al mes a través de mesures directes
d’aforaments amb molinet. Aquestes dades són preses aproximadament 1 km aigües avall de
l’assut, on s’hi troba una secció de control fàcilment mesurable.

L’ajust realitzat per l’ACA es basa en una equació exponencial del tipus:

on l’única variable és el calat h.

Aquesta equació ajusta molt bé les dades provinents del molinet i permet retocar l’ajust per dos
punts per, finalment, tenir un sol grau de llibertat en l’expressió. L’administració canvia
periòdicament aquest ajust en funció de les noves dades de cabal que hi va aportant
d’aforaments directes. Aquest aforaments daten des dels anys 80 i fins fa relativament pocs
anys es realitzaven íntegrament amb molinet. Actualment es combina aquesta metodologia amb
els nous instruments adquirits per l’ACA, els mesuradors de cabal tipus Doppler o més coneguts
com a RiverCAT.
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Figura 13. Principi de funcionament del RiverCAT per la mesura del cabal en un flux natural.

Les mesures de cabal són calibrades un cop al mes a través de mesures directes d’aforaments
amb molinet. Aquestes dades són preses aproximadament 1 km aigües avall de l’assut, on s’hi
troba una secció de control fàcilment mesurable.
Cal destacar que l’embassament no vessa aigua a través de l’assut fins que el limnímetre
associat a la lectura de cabal assoleix 1 m tal i com es va acordar l’any 1.989. Aquest fet posa de
manifest que per a cabals baixos el riu Llobregat es derivat totalment cap al canal industrial de
Berga des d’on immediatament després s’extreu una petita part d’aquest cabal (uns 150 l/s) cap
al propi riu aigües avall per tal de mantenir un mínim cabal ecològic. Aquets fet posa de manifest
el fet de, tot i no vessar aigua pel sobreeixidor, mesurar un cabal aigües avall del riu durant les
campanyes de molinet.
La concessió que disposa el canal industrial de Berga oscil·la entre els 2 i els 2,5 m3/s. La central
hidroelèctrica té una concessió màxima de cabal a turbinar de 2 m3/s aproximadament. Així
doncs, aquests valors són de gran rellevància a l’hora de calibrar correctament l’assut.
A continuació s’exposen les darreres dades anuals dels aforaments directes realitzats a l’estació
d’aforament de Guardiola del Berguedà i el canal industrial que allí s’hi deriva.
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Aquests aforaments estan fets amb la tècnica del molinet, per la qual cosa les dades aparegudes
de partida són la velocitat mitja de la secció i l’àrea de la mateixa. El procediment de càlcul
utilitzat en tots ells és el de la secció mitjana. La data de medició està ordenada per
mes/dia/any.

Taula 2. Dades d’aforament en molinet del riu aigües avall de l’embassament corresponents a l’any 2.008 [font:
ACA].

Data medició

03/01/2008
23/01/2008
11/02/2008
03/04/2008
27/05/2008
18/06/2008
26/06/2008
02/07/2008
09/07/2008
21/07/2008
04/08/2008
18/08/2008
01/09/2008
17/09/2008
09/10/2008

3

2

H [m]

Q [m /s]

b [m]

hm [m]

vm [m/s]

v0m
[m/s]

v0max
[m/s]

A [m ]

0,14
0,27
0,33
1,00
1,54
1,16
1,06
1,13
1,03
1,04
0,72
0,58
0,48
0,70
0,38

0,14
0,15
0,14
0,25
25,31
4,98
2,24
3,33
1,26
0,72
0,14
0,07
0,11
0,17
0,15

6,65
6,70
6,40
6,60
9,60
16,50
16,00
16,30
16,10
15,50
14,30
13,60
14,70
3,35
3,30

0,22
0,24
0,23
0,28
1,48
0,52
0,41
0,46
0,34
0,36
0,30
0,31
0,26
0,23
0,21

0,10
0,09
0,09
0,13
1,78
0,58
0,34
0,45
0,23
0,13
0,03
0,02
0,03
0,21
0,21

0,09
0,08
0,08
0,14
2,05
0,63
0,39
0,51
0,26
0,13
0,03
0,01
0,03
0,20
0,18

0,14
0,13
0,13
0,21
3,43
0,75
0,46
0,59
0,32
0,18
0,04
0,04
0,04
0,28
0,35

1,46
1,61
1,50
1,88
14,20
8,52
6,51
7,48
5,40
5,51
4,32
4,21
3,79
0,78
0,70

Al següent gràfic es pot observar l’evolució de les dades de cabal preses amb molinet i
recentment amb l’ajut de sistemes Doppler. Cal destacar que no només hi ha les dades del 2.008
sinó un seguit de registres històrics més antics dels que només es tenen dades de la parella de
dades calat – cabal:

Calat [m]

Corba d'esgotament
,600
,500
,400
,300
,200
,100
,000
,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Cabal [m3/s]
Figura 14. Corba d’esgotament a partir de les dades dels diferents registres instrumentals in situ.
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A partir d’aquests ajustos i la presa de dades de la boia es calibra una nova corba que parteix de
totes les dades de calat que envia per radio el transmissor de la boia. Aquesta corba, de tipus
exponencial, té un ajust matemàtic que va variant lleugerament amb el temps. En data de 5 de
novembre de 2.008 l’ajust corresponia a l’equació:

on H es l’alçada de la làmina d’aigua total expressada en centímetres, és a dir, la lectura directa
del limnímetre o la boia. Serà doncs, l’alçada o calat d’aigua vessant més un metre, que és el
llindar de vessat de l’estació.

Corba ACA
0,700
0,600

Calat [m]

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

5

10

15

20

25

30

Cabal [m3/s]
Figura 15. Corba que utilitza l’ACA per tal de mesurar els cabals de l’estació de Guardiola del Berguedà.

Cal destacar que la corba té una part més vertical en el seu origen degut a cabals que circulen
pel riu però en els que la lectura de la mira és inferior a un metre. Aquest fet es degut a
l’abocament a la derivació de cabal des del canal aigües avall de l’assut. La següent figura en
mostra una imatge significativa de l’estructura de vessador per tal de mantenir el cabal biològic,
aproximadament constat i igual a un mínim de 150 l/s.

En l’estudi realitzat per Allen Bateman Pinzon, Ernest Bladé i Andrés Andreatta l’any 2000
“Dictamen sobre el suceso acaecido en el río Llobregat durante las maniobras de compuertas del
canal industrial de Guardiola del Berguedà” es va detectar un error en la boia de mesura del
SAIH de 3 cm que podria donar lloc a un error en la mesura del cabal. Tot seguit es mostra una
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gràfica on s’hi representa la corba ACA amb la franja d’error en la mesura de cabals que provoca
el fet de tenir una incertesa de 3 cm en la lectura del nivell de l’aigua. Aquest fet serà analitzat
posteriorment degut als seus efectes negatius de cara a una bona gestió de l’assut.

ACA

ACA + 3 cm

ACA - 3 cm

0,700
0,600

Calat [m]

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

5

10

15

20

25

30

35

Cabal [m3/s]
3

Figura 16. Error màxim esperat degut al possible error en la boia del SAIH. Per a un cabal de 35 m /s segons les
3
lectures reals de la boia existeix un error màxim de 3,91 m /s.
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Figura 17. Imatge del vessador lateral del canal aigües avall de l’assut.

10.2.

Corba teòrica del vessador

En aquest apartat es pretén establir una relació calat – cabal segons la pròpia definició de
vessador. Aquesta definició numèrica del cabal que passa per sobre d’un vessador s’ha extret
del llibre de referència “Hidráulica General” de G. Sotelo (veure bibliografia). Segons aquesta
publicació es distingeixen dos tipus de vessadors segons el tipus de vessament:

•

Vessador de llavi prim (e/h < 0,67)

•

Vessador de llavi gruixut (e/h > 0,67)
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Figura 18. Vessador rectangular de llavi prim (a) i de llavi gruixut (b), [Gilberto Sotelo Ávila, 1.994].

Quan e/h < 0,67, el doll d’aigua se separa de la cresta i el funcionament és idèntic al del vessador
de llavi prim. Quan e/h > 0,67 el funcionament és diferent ja que la làmina vessadora s’adhereix
a la cresta del vessador. Es presenten alhora diferents funcionaments, depenent de l’alçada w
de la cresta sobre el fons del canal.
Per a l’assut de Guardiola del Berguedà s’ha determinat un ample de cresta d’assut (e) de 0,50
m. En funció de l’alçada entre la superfície inalterada de l’aigua abans del vessador i la cresta (h)
per a calats inferiors a 0,75 m l’assut funcionarà com un vessador de llavi gruixut i per a
relacions superiors a 0,75 m l’assut funcionarà com un vessador de llavi prim. Feta aquesta
distinció es defineixen a continuació les expressions relatives a cada tipus de vessament.
10.2.1. Vessador rectangular de llavi prim
Per aquesta forma de vessador s’estableix un règim de funcionament segons l’equació:

i efectuant la integració resulta:

Figura 19. Vessador rectangular [Gilberto Sotelo Ávila, 1.994].
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i finalment:

Que és l’equació general per a calcular el cabal en un vessador rectangular on es pot
menysprear el terme de velocitat. En el nostre cas la velocitat d’aproximació de l’aigua al
vessador és molt baixa degut a la gran superfície de l’embassament comparat amb la que ve del
rius i per tant podem utilitzar l’anterior expressió.
Alguns cops, però es més habitual trobar l’expressió de forma més senzilla agrupant els termes
.

on el terme C té dimensions de [L1/2T-1] i val:

Tot i que les anteriors equacions són vàlides únicament en el cas d’una velocitat d’arribada
menyspreable, diferents autors han investigat i obtingut fórmules experimentals per a avaluar µ,
a les quals s’inclou aquest efecte per a permetrà així que les equacions conservin la seva
validesa. En efecte, quan el vessador rectangular es troba al centre d’un canal rectangular,
d’ample B igual o superior que la longitud de la cresta b del vessador, es produeixen
contraccions laterals similars a les d’un orifici.
Les fórmules experimentals consultades per a determinar el coeficient d’esgotament µ, aplicable
a les anteriors equacions per a vessadors rectangulars amb contraccions laterals han estat:

Aquesta última equació es vàlida únicament per a vessadors sense contraccions laterals. És molt
precisa i de les més emprades per la seva fàcil aplicació. Per a l’anàlisi teòrica de la corba
d’esgotament s’utilitzarà aquesta darrera expressió.
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10.2.2. Vessador rectangular de llavi gruixut

De forma similar als orificis, si la cresta del vessador no és una aresta afilada, es presenta llavors
el vessador de llavi gruixut que pot adquirir varies formes. Cal ratificar que els valors del
coeficient d’esgotament obtinguts pels diferents autors difereixen entre sí, d’aquí que el
procediment generalment acceptat per a avaluar-lo, en el cas que e/h > 0,67 i el vessador sigui
rectangular, és el de Bazin; aquest consisteix en utilitzar l’equació dels vessadors rectangulars,
afectada per un coeficient de reducció ε1. Amb tot això l’equació per a determinar el cabal
vessat en un vessador de llavi gruixut ve determinada per:

on C és el coeficient adequat d’un vessador de llavi prim sense contraccions laterals, en iguals
condicions de descàrrega lliure, que s’avalua amb l’equació de Rehbock i que té en compte
l’alçada w de la cresta sobre el fons del canal d’accés.
El coeficient ε1 depèn de la relació e/h segons l’equació:

vàlida per a relacions amb un valor màxim de e/h = 3.

Quan el factor e/h > 3 s’estableixen, sobre la plataforma del vessador, condicions de flux amb
línies de corrent paral·leles a ella mateixa i de distribució de pressions hidrostàtiques; a més, es
deixa notar la influència de les pèrdues d’energia per fricció i d’entrada. En aquest cas, els
resultats experimentals concorden amb la fórmula de Gibson, per a ε1:

que es vàlida fins a valors de e/h = 10 i per a vessadors en descàrrega lliure.
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Figura 19. Assut funcionant com un vessador de llavi gruixut (h < 0,75 m).

Hi ha fórmules generals que permeten considerar les pèrdues per fricció en el cas de que
l’espessor del vessador e sigui gran, així com la possibilitat d’arrodonir el llindar d’entrada. La
més utilitzada és:

Per al cas d’aresta arrodonida λe = 0. Això significa que l’arrodoniment del llindar compensa la
pèrdua per fricció.
En la determinació del coeficient C, λe és un factor de fricció que depèn de w/h i n representa la
següent relació:

on yc és el calat crític, que es presenta sobre la cresta i es calcula segons l’equació:
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Per a calcular yc es requereix conèixer prèviament el cabal vessat i això dona lloc a un
procediment d’iteració, el qual es pot simplificar notablement si s’utilitzen algunes relacions
tabulades relacionades amb els valors de w i h.

Quan la cresta del vessador és arrodonida, com en el cas de l’assut de Guardiola, el coeficient de
descàrrega C augmenta considerablement respecte del calculat per a un de llavi gruixut. Això
s’explica per una baixa en la contracció del doll d’aigua sobre el vessador, ja que actua sobre les
partícules una acceleració centrífuga degut a la curvatura de les línies de corrent.

Figura 20. Forma arrodonida del vessador de cresta circular i talús inclinat, aigües avall [Gilberto Sotelo Ávila,
1.994].

Per al cas del vessador de Guardiola, amb la cresta arrodonida, el coeficient µ, segons Rehbock,
es pot calcular com:

que serveix per a relacions del tipus:

•
•

Segons tots aquests aspectes anteriorment citats, i atenent a les pròpies característiques de
l’estació s’estableix la següent corba d’esgotament de l’estació:
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Figura 21. Corba d’esgotament de l’assut analitzat com un vessador d’aresta aguda.

Per a tots aquest càlculs s’ha mesurat l’estació i s’han establert els següents paràmetres:

•

e = 0,50 m

•

w = 1,15 m

•

B = 32,37 m

2,000
1,900
1,800

Cd

1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Calat [m]
Figura 22. Valors del coeficient Cd (abscisses) utilitzats per al càlcul del cabal de l’estació d’aforament considerant el
llavi arrodonit. En abscisses es representen els diferents calats absoluts.
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A continuació es mostra la corba d’esgotament tenint en compte que l’aresta d’entrada a l’assut
és arrodonida:

Corba d'esgotament
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Figura 23. Corba d’esgotament de l’assut analitzat com un vessador d’aresta arrodonida on s’ha pres el valor del
radi del llavi de l’assut com r = 1,50 m.

Comparació corbes
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Aresta arrodonida

0,70
0,60

Calat [m]

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

5

10

15

20

25

30

Cabal [m3/s]
Figura 24. Comparació de les corbes entre aresta aguda i aresta arrodonida

Per a finalitzar aquest apartat, s’estableix una gràfica on es comparen els dos mètodes. Es pot
observar que la diferència és mínima. Al punt central de les corbes la màxima diferència entre
les dues definicions és de 7,145 m3/s (quedant la corba d’aresta aguda per sobre) i de 11,344
m3/s a la part final de la corba (quedant per sobre la corba d’aresta arrodonida). Aquest fet
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demostra que la corba d’aresta arrodonida té en conte el fet que les pèrdues per fricció són
menors a partir de valors relativament alts de calat.

10.3.

Comparació entre els mètodes

Per finalitzar aquest apartat, a continuació es mostra un últim gràfic on es superposen les
diferents metodologies esmentades per al càlcul del cabal. Com es pot observar els resultats es
poden agrupar, segons la seva tendència, en dos procediments diferents d’obtenció: les corbes
extretes dels aforaments directes i la pròpia corba de l’ACA (realitzada a partir d’aquestes
mesures) i per l’altra part les dues corbes de caràcter més teòric. Aquest últim ajust demostra
que l’assut no es regeix completament pels models teòrics ja que les dades de molinet es
consideren suficientment fidedignes com per a utilitzar-les com a patró.

Comparació corbes
CORBA ACA

Teòrica (aresta aguda)

Teòrica (aresta arrodonida)

Molinet

0,700
0,600

Calat [m]

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

5

10

15

20

25

30

Cabal [m3/s]

Figura 25. Superposició dels diferents mètodes d’obtenció de la corba d’esgotament. Se’n poden identificar dues
tendències del tot diferenciades.
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11.

MESURA INDIRECTA A TRAVÉS DEL MÈTODE ADCP

L’ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) és una la innovació més recent pel que fa al càlcul del
cabal d’un curs d’aigua al nostre país. L’aplicació principal, on presenta les majors avantatges, és
als grans rius. El sistema és bàsicament un instrument que determina la velocitat a través de
l’efecte Doppler per reflexió de les senyals acústiques que emet sobre les partícules de sediment
del flux. L’instrument mesura tant la magnitud com la direcció de la velocitat en una columna
d’aigua com la profunditat del flux. La unitat de mesura es troba instal·lada normalment en una
petita estructura pareguda a un vaixell que és capaç de gravar la posició relativa en què es troba
a mesura que es mou.

Figura 26. Sistemes d’ultrasons Doppler.

Les senyals acústiques són rebudes per quatre transductors col·locats cada 90º al voltant d’un
cercle horitzontal i són dirigits cap avall i cap a fora en un angle vertical. Aquest angle vertical
oscil·la entre 20 a 30º. La diferència entre la freqüència del so emès i el so reflexat és
proporcional a la velocitat relativa i, per interpretació de les senyals retornades dels quatre
transductors, es pot determinar la velocitat del flux, tant en mòdul com en direcció. El sistema
funciona amb bateria de 12 V durant varies hores.
Les mesures de la velocitat de l’aigua es realitzen transmetent el so a l’aigua a una freqüència
coneguda i mesurant posteriorment el rebot de la senyal sobre les partícules que transporta
l’aigua. Aquest canvi de freqüència és el principi de mesura de l’instrument. L’ADCP també pot
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mesurar profunditats d’aigua, i quan s’utilitza des d’un vaixell pot mesurar la velocitat de
navegació del propi vaixell. La capacitat del ADCP per a mesurar la velocitat de l’aigua i la
velocitat del vaixell permeten que siguin utilitzats per a mesurar cabals en rius i estuaris.

Figura 27. Preparació dels elements de mesura a la secció escollida per a la mesura amb l’ADCP [19/06/2.008].

11.1.

Elecció del lloc de mesura

El lloc escollit per a la mesura de cabal en l’estació d’aforament no ha d’esser aleatòria sinó
registre per uns criteris per tal d’optimitzar-ne el funcionament. És important escollir seccions
transversals de mesura apropiades per a mesurar correctament el cabal. Molts problemes de
mesura del cabal amb l’ADCP es poden solucionar mitjançant la correcta elecció de la secció de
mesura. Les directrius proporcionades per la USGS Water-Supply Paper 2175 (Rantz and others,
1982, p. 139) són les que s’utilitzen com a referència per a escollir les secció. Les principals
recomanacions es resumeixen a continuació:
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i.

Les seccions transversals han d’estar a l’abast, han d’ésser accessibles i s’han de
mantindre paral·leles entre elles.

ii.

Les velocitats a mesurar han de ser majors de 0,15 m/s i les profunditats o calats han de
ser superiors a 0,25 m.

iii.

El llit del riu ha de ser uniforme i sense massa roques ni vegetació aquàtica.

iv.

El flux ha de ser relativament uniforme i sense que es creïn remolins ni turbulències
excessives.

v.

La secció de mesura ha d’estar relativament pròxima a la zona de control per a evitar
interferències entre la senyal de radio.

Sovint resulta impossible respectar totes aquestes recomanacions i criteris de mesura. La
persona que mesura el cabal serà, en aquest cas, la que apliqui un criteri coherent i racional per
tal de realitzar la mesura. Si el curs no es pot creuar i la mesura s’ha de fer des d’un vaixell, la
secció seleccionada hauria de tindre les característiques establertes.
A continuació s’exposen les principals directrius a tenir en compte a l’hora d’escollir la secció de
mesura de cabal mitjançant l’ADCP.

i.

Les seccions de mesura haurien de ser aproximadament parabòliques, trapezoïdals o
rectangulars. S’han d’evitar les geometries asimètriques (per exemple molt profundes
sobre un costat i poc profundes a l’altre marge). Els talls transversals amb canvis bruscos
de pendent també s’haurien d’evitar a l’hora de mesurar el flux. Les seccions tranversals
haurien de ser uniformes i sense pedres ni vegetació aquàtica al fons.

ii.

Les seccions de mesura amb velocitats inferiors a 0,09 m/s no s’haurien d’utilitzar si és
possible i disposar d’una forma alternativa de mesurar la velocitat en aquell tram.
L’instrument, quan és desplaçat mitjançant un vaixell, ho farà a velocitat molt baixes
(s’aconsella que siguin iguals o inferiors que la velocitat de l’aigua).

iii.

Els llocs amb flux turbulent, per exemple evidenciat per ones permanents, remolins de
grans dimensions i línies de fluix no uniformes, s’haurien d’evitar. Aquesta condició és,
sovint, indicativa de flux heterogeni, una condició contaria ales prescripcions requerides
per a la mesura correcta de la velocitat i cabal amb l’ADCP.

iv.

Les seccions de mesura on hi hagi la presència de camps magnètics que són
relativament grans comparats amb els de la Terra s’haurien d’evitar. Les estructures
grans d’acer, com ara els ponts abatibles, són una font comú de grans camps magnètics i
poden ser la causa d’errors de mesura del sistema de radio.
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v.

Quan s’utilitzi el DGPS (sistema diferencial de posicionament global) s’han d’evitar zones
on sigui possible la interferència de la senyal (senyals de salt de satèl·lits, d’estructures o
objectes com arbres al llarg del marge del riu o edificis) i on la recepció de la senyal de
satèl·lits de GPS (sistema de posicionament global) sigui susceptible de ser bloquejada.

És possible realitzar mesures vàlides en seccions que no compleixen alguna de les anteriors
recomanacions, però sempre que sigui possible, s’haurà de localitzar una secció de mesura que
reuneixi les condicions anteriorment esmentades.

11.2.

Característiques del tipus de suport de la mesura

Cada lloc de mesura té uns trets distintius que dicten el tipus de plataforma o suport de
sosteniment de l’ADCP. Les característiques per a determinar la plataforma de mesura poden
incloure aspectes hidràulics com ara el calat d’aigua i altres com ara la presència de desnivells,
ponts o cables transportadors. Els tres tipus de plataforma de sosteniment ADCP són el vaixell
tripulat, el vaixell amarrat i el vaixell teledirigit. En aquest secció només s’explicarà el mètode de
vaixell marrat, que es el que s’ha utilitzat per a realitzar les mesures de cabal a l’embassament
de Guardiola del Berguedà.
11.2.1. Vaixell amarrat (RiverCAT)
Un vaixell amarrat es pot definir com un petit bot (generalment inferior a 1,5 m de longitud)
lligat a una corda per tal de transportar-lo des d’un pont, un cable – guia fix o directament sobre
el propi cable. El vaixell (també anomenat catamarà) va equipat amb un equip ADCP que realitza
totes les mesures i la presa de dades a la secció. També s’haurà de considerar un recinte
impermeable capaç de suportar una font d’energia i el mòdem de radio sense fil (emissor) per a
la telemetria de dades. Un segon mòdem de radio sense fil (receptor) connectat a l’ordinador de
campanya permet la comunicació entre l’ADCP i l’ordinador portàtil sense necessitar cap
connexió de cable directa. Per últim, el sistema consta d’un sistema de posicionament GPS que
permet en tot moment establir la posició del bot, i per tant de la mesura.
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Figura 28. RiverCAT utilitzat per a la mesura del cabal mitjançant el sistema ADCP. Sobre l’estructura d’acer s’hi
observa l’aparell de posicionament GPS i el medidor del calat ultrasònic de la firma SonTek.

11.3.

Dades obtingudes amb el RiverCAT

Les dades extretes amb el RiverCAT són les obtingudes en dues sortides de camp consecutives a
l’estació d’aforament de Guardiola del Berguedà, una el 19/06/2.008 i l’altra el 03/07/2.008.
Durant aquestes dues sortides, es va mesurar amb l’ADCP que el grup GITS havia adquirit des de
feia relativament poc.
Els resultats obtinguts, com es veurà a continuació no són del tot satisfactoris ja que són
diversos els motius que ens fan pensar que no són dades a tenir en compte.
Els motius pels quals no són fidedignes les dades, i que justifiquen una presa de dades poc
significatives és el mal funcionament del sistema de posicionament, que va donar problemes de
connexió. Aquest factor es va incrementar amb la presència d’una alta densitat boscosa als dos
costats del riu que dificultaven la correcta connexió. Un altre factor negatiu, és que el riu en
aquell tram discorre amb uns calats relativament petits, i tenint en compte que el RiverCAT
només mesura cabals a partir de 0,25 m de calat, només es prenien mesures cada 0,25 m, la
qual cosa limitava molt el nombre de punts de càlcul.
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A continuació es presenten un seguit d’imatges que reflecteixen els resultats presos durant
aquestes dues campanyes de camp en les que es pot observar la traça en planta descrita pel
RiverCAT, el perfil de velocitats en secció transversal i, per últim el perfil longitudinal.

Figura 29. Trajectòria en planta i perfils longitudinals de velocitats [19/06/2.008].

Figura 30. Perfils transversal de velocitats. Es tracta de sis perfils posicionats de forma contínua [19/06/2.008].
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Figura 31. Trajectòria en planta i perfils longitudinals de velocitats [03/07/2.008].

Figura 32. Perfil transversal de la secció [03/07/2.008].

Cal afegir que no tots els resultats han estat infructífers pel que fa a l’ús del RiverCAT, sinó tot el
contrari, es tracta d’una tecnologia que permet i permetrà realitzar la medició en trams de riu
on l’ús del molinet és impracticable i permetrà realitzar preses de cabals de molt bona qualitat.
Un exemple que posa de manifest aquest fet són les mesures que va realitzar l’equip GITS
durant l’estiu del 2.008 al riu Patía, Colòmbia, on amb el mateix RiverCAT emprat per a la
realització de les mesures a l’estació de Guardiola del Berguedà es van obtenir uns resultats
molt satisfactoris en aquest cas. A continuació es presenten les seccions i perfils obtinguts pel
RiverCAT:
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Figura 33. Trajectòria de presa de dades i perfils de velocitats amb un aspecte totalment acceptables.

Figura 34. Perfil de velocitats del riu Patía, on es pot observar una distribució de velocitats molt realista.
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12.

MODEL 1D MITJANÇANT L’APLICACIÓ HEC-RAS

L’elaboració d’un model unidimensional utilitzant el software del “Hydrologic Engineering
Centers River Analysis System” HEC-RAS implica un tractament de dades força elaborat.
L’esment en que es realitzi aquest tractament és de vital importància de cara a l’obtenció d’uns
resultats fidedignes. El procés seguit s’ha basat en uns passos força diferenciats:

PREPROCÉS

•

Elaboració d’una cartografia de referència completa i amb el detall suficient tal que
permeti diferenciar clarament el llit del riu en el tram estudiat (escala 1:200).

•

Tractament de la cartografia de referència i desenvolupament d’un MDT (Model Digital
del Terreny) amb el software ArcGis i HEC-GeoRAS

•

Discretitzar el tram de riu escollit i extraure’n els perfils transversals per a generar un
arxiu d’importació per a HEC-RAS i que contingui informació geomètrica de les seccions
transversals.

MODELITZACIÓ

•

Amb el model HEC-RAS, importació dels perfils extrets del MDT i aplicació de les
condicions de contorn per tal de crear la simulació.

•

Per a la correcta delimitació dels contorns naturals del riu, la pròpia definició de llera,
s’ha solapat un ortofotomapa al mode per tal de que la modelització sigui més real.

•

S’ha establert una secció d’aportació de cabal (secció aigües avall de la sortida de la
central hidràulica) i una secció d’extracció de cabal (secció aigües amunt del canal de
derivació) per que la modelització sigui més fidedigna. Els cabals extrets i aportats han
estat promitjats segons els registres històrics que es disposava.

•

Un cop creada la modelització es genera un arxiu d’importació per a ArcGis.
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POSTPROCÉS

•

Finalment, creat el model es traspassen els resultats al gestor GIS (ArcGis) generant així
els resultats finals: cabals, superfícies d’inundació per a unes determinades condicions,
malles 3D de profunditat, etc.

Per tal de poder realitzar un model fiable es necessari prèviament disposar d’una bona
cartografia de la zona. Com s’ha esmentat anteriorment, per a la realització del present estudi la
cartografia de que es disposava era l’obtinguda directament a l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC) d’una precisió molt pobra en base al detall que es requeria (Escala 1:5.000). Donada
aquesta cartografia inicial es va recórrer a realitzar una cartografia pròpia durant les diferents
sortides de camp que es van dur a terme. Les tasques per a procedir a realitzar una cartografia
de la zona van ser costoses i no sempre a acompanyades de bons resultats. Va donar la
coincidència que en les dates de les diferents sortides a camp el riu presentava un cabal força
imponent que no permetia que es pogués entrar-hi a peu. Les dades preses però, han servit per
referenciar una altra cartografia de major qualitat. Aquesta cartografia a escala 1:200 facilitada
per l’ACA ha permès l’elaboració d’un MDT de major precisió.
Així doncs, partint d’aquesta cartografia s’ha procedit a l’elaboració d’un arxiu de dades per tal
d’exportar les coordenades al gestor de SIG. Aquest arxiu a la vegada ha estat tractat amb una
petita aplicació que ha permès interpolar punts per tal d’aconseguir una malla més completa.
Amb tots aquest passos s’ha arribat, presumiblement, a un MDT de suficient detall per a
l’estudi.
D’acord amb les seccions utilitzades, s’han definit unes àrees inefectives de flux a l’entrada del
canal per tal de que no influïssin en l’aportació del vessador. A la vegada, els cabals emprats en
les diferents modelitzacions han estat força variats per poder estudiar així el comportament de
l’assut tot i que els càlculs es tornaven força inestables a partir de cabals superiors a 40 m3/s
aproximadament degut a que l’equació de l’energia no convergia adequadament. Finalment,
s’ha insertat al model una estructura lineal perpendicular al flux del riu que simularà l’assut. El
salt que fa l’aigua per sobre d’aquesta resclosa, juntament amb els valors del cabal que hi vessa
ens aporta la informació necessària per tal d’elaborar de nou una nova corba d’esgotament de
l’assut. A continuació es mostra l’aspecte, en plata, del model un cop definida la geometria i les
condicions de contorn.
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Amb el model HEC RAS s’ha pogut extreure una gràfica on s’observa la corba d’esgotament de
l’assut on s’ha definit la cota de coronació de la mateixa en coordenades absolutes i igual a
693,0 m.
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Cabal [m3/s]
Figura 35. Corba d’esgotament obtinguda amb el model unidimensional HEC RAS.
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030

035

040

Perfil 2
693,02
693,02
0,02
0,14
28,42
2,54
0,64

Perfil 12
693,45
693,43
0,42
13,34
34,07
2,54
14,43

Perfil 1
693,01
693,01
0,01
0,04
28,29
2,54
0,30

Perfil 11
693,41
693,39
0,38
11,34
33,87
2,54
12,91

Alçada d’energia [m]
Cota d’aigua [m]
Alçada d’aigua [m]
Cabal [m3/s]
Longitud vessador [m]
Coeficient de vessador
Secció de flux [m2]

Alçada d’energia [m]
Cota d’aigua [m]
Alçada d’aigua [m]
Cabal [m3/s]
Longitud vessador [m]
Coeficient de vessador
Secció de flux [m2]

Perfil 13
693,49
693,47
0,46
15,34
34,26
2,54
15,88

Perfil 3
693,03
693,03
0,03
0,24
28,54
2,54
0,96

Perfil 14
693,53
693,51
0,5
17,34
34,32
2,54
17,28

Perfil 4
693,04
693,04
0,04
0,34
28,59
2,54
1,19
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Perfil 15
693,57
693,54
0,54
19,34
34,36
2,54
18,58

Perfil 5
693,1
693,1
0,10
1,34
30,26
2,54
2,99

Perfil 16
693,61
693,58
0,58
21,34
34,39
2,54
19,87

Perfil 6
693,15
693,15
0,14
2,34
31,49
2,54
4,36

Perfil 17
693,64
693,61
0,61
23,34
34,43
2,54
21,1

Perfil 7
693,19
693,18
0,17
3,34
32,33
2,54
5,63

A continuació es mostren dues taules amb els resultats dels diferents cabals assumits en la modelització:

MODEL 1D MITJANÇANT L’APLICACIÓ HEC-RAS
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Perfil 18
693,66
693,63
0,63
24,34
34,45
2,54
21,71

Perfil 8
693,22
693,21
0,20
4,34
33,01
2,54
6,67

Perfil 19
693,78
693,74
0,75
29,34
34,56
2,54
25,75

Perfil 9
693,31
693,3
0,29
7,34
33,43
2,54
9,59

Perfil 10
693,38
693,37
0,36
10,34
33,76
2,54
12,13
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Figura 36. Perfil longitudinal del model unidimensional obtingut amb el software HEC RAS.

12.1.

Comparació dels resultats amb altres mètodes

D’acord amb els resultats del model unidimensional s’han comparat els resultats amb els altres
mètodes d’anàlisi anteriorment citats. Per tal d’alleugerir la gràfica i fer-la més clara, s’ha obviat
la corba teòrica del vessador que considera vessador amb aresta viva i només s’ha pres el
d’aresta arrodonida ja que és el que s’ajusta més a la realitat. Les demés corbes són les que
utilitza l’ACA i els punts del molinet.
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Comparació HEC-RAS
CORBA ACA

Teòrica (aresta arrodonida)

Molinet

HEC RAS

0,700
0,600

Calat [m]

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

5

10

15
Cabal [m3/s]

20

25

30

Figura 37. Comparació dels mètodes amb el model bidimensional.

A la vista dels resultats, es pot observar que els cabals obtinguts a la realitat són superiors als
obtinguts teòricament amb la corba del model unidimensional i la corba teòrica d’aforador. Es
destacable el fet que el model HEC RAS utilitza les mateixes equacions que els models teòric i
sembla raonable que aquests dos resultats siguin e semblants. És possible que el fet que l’assut
tingui una planta circular afecti en certa manera el comportament dels models teòrics enfront
dels resultats reals.
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13.

MODEL 2D AMB L’APLICACIÓ DEL SOFTWARE FLATMODEL

13.1.

Descripció del programa

FLATMODEL és un programa gràfic desenvolupat per GITS, destinat a la definició i preparació de
les dades destinades a realitzar una simulació numèrica així com la visualització dels seus
resultats. La creació de les dades implica la definició de la geometria estudiada, materials que la
componen, les condicions de contorn, i altres paràmetres, com per exemple l’estratègia de
resolució.
El programa s’encarrega de crear una malla (per a elements finits, diferències finites o altres
mètodes) i transferir-li les dades associades a la geometria. L’execució de l’anàlisi es pot realitzar
des del propi FLATMODEL, com si tot fos un únic paquet.
El postprocés consisteix en la visualització dels resultats de manera que siguin fàcilment
interpretables. Es poden realitzar visualitzacions per colors, corbes de nivell, etiquetes, vectors,
gràfiques, animacions, etc. Una característica essencial de FLATMODEL és que no està
especialitzat en un tipus d’anàlisis en concret, a priori FLATMODEL no coneix cap material o
condició, fins que no es carrega un “tipus de problema”.

Figura 38. Malla creada per a l’elaboració del model bidimensional a partir de la topografia.
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En aquest cas, s’ha calgut modificar la interface de FLATMODEL creant així les seves pròpies
finestres mitjançant el llenguatge Tcl/Tk i personalitzar l’aspecte dels càlculs al vessador.
Mitjançant aquesta aplicació, s’ha incorporat al programa el mòdul de càlcul hidràulic
desenvolupat per GITS: el FLATModel. Al FLATModel s’ha optat per incorporar una interpolació
de càlcul matemàtic de segon ordre. A més, per a que resultés completa s’han resolt els fluids
creuats mitjançant un esquema transversal de Riemann (Leveque, 2002). Les correccions de
segon ordre sobre els fluxos presenten un problema en la transició d’assecat mullat, ja que
alguns cops donen lloc acalats negatius; per tant, als nodes de contorn mullats no s’apliquen
aquestes correccions. Per una altra part, tant per a la introducció de les condicions de contorn
com per a la deposició del material, al con s’utilitza un esquema numèric propi (Medina et al.,
2006).
Per als casos estudiats s’ha utilitzat un esquema de Riemann exacte i no linealitzat, el qual
implica una gran quantitat de càlculs; a més, al tractar-se d’un mètode explícit i mides de cel·la
de fins a 1 m de costat, juntament amb la limitació de la condició de Courant, implica increments
de temps petits. Per poder abordar aquesta resolució s’ha comptat amb la col·laboració del BSC
(Barcelona Supercomputing Center), paral·lelitzant el codi en la seva estructura amb tècniques
MPI (Message Passing Interface) i en l’esquema amb tècniques OpenMP.

Figura 39. Resultats de la superfície de la làmina d’aigua a l’embassament després d’haver corregut el model. Es pot
observar que l’entrada del canal industrial es on es presenten els calats més grans. Les velocitats a les parets
laterals són molt elevades.
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13.2.

Estratègia seguida

Per tal de fer més fiable l’anàlisi bidimensional, s’han tractat els casos (cabals circulants) dels
quals es disposava d’informació real contrastada a través dels aforaments directes realitzats
amb molinet durant el 2.008. De totes aquestes medicions se n’han escollit cinc que representen
una gran varietat de casuístiques. Tot seguit es mostra els cabals emprats en l’entrada de les
dades.

Taula 3. Cabals utilitzats per a calcular amb el model bidimensional.

Data medició

27/05/2008
18/06/2008
26/06/2008
02/07/2008
09/07/2008

H [m]

1,54
1,16
1,06
1,13
1,03

QTOTAL
3
[m /s]

25,31
4,98
2,24
3,33
1,26

QLLOBREGAT
3
[m /s]

QSALDES
3
[m /s]

QHIDRO.
3
[m /s]

QCANAL
3
[m /s]

16,78
3,23
1,40
2,13
0,75

8,39
1,61
0,70
1,06
0,37

1,90
2,37
1,08
2,16
1,13

1,86
1,84
1,79
1,87
1,78

Per a l’aplicació d’aquests criteris de distribució s’ha pres com a norma derivar, del cabal total,
dues terceres parts fent que provinguin del riu Llobregat i una tercera part provinent de la riera
de Saldes. Aquestes hipòtesis són del tot coherents i ofereixen uns resultats molt fidedignes,
d’acord amb la realitat de distribució del flux en aquesta zona. Els cabals derivats del sistema, en
el cas del canal industrial de Berga, i afegits al sistema, en el cas de la central hidroelèctrica de
Guardiola, estan extrets de dades de l’ACA el del mateix dia que es va realitzar la medició en
molinet.
Així doncs, la metodologia ha consistit en entrar, cas a cas, els paràmetres i condicions de
contorn corresponents i extraient els resultats de cabal i calat corresponents. Els calat s’han
mesurat al punt on el SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) hi té instal·lat un
sistema de radiocontrol de nivell per boia (veure plànol adjunt), que és el que es fa servir en el
calibratge dels molinets.

Durant el procés, i observant l’evolució dels diferents casos, s’ha observat que els nivells d’aigua
al vessador no són uniformes a la totalitat de la longitud del vessador. Aquest fet posa de
manifest que l’estació no es pugui tractar com un vessador ideal, ja que el comportament del
flux aigües amunt no pot establir un règim uniforme. A la figura següent s’ observa la variació
d’alçades d’aigua per sobre del vessador al llarg de la longitud del mateix. El costat esquerre, on
es comença a mesurar la longitud del vessador correspon al costat més allunyat del canal
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industrial de Berga i el final correspon al punt de vessament situat just al costat de l’obra de
presa d’aigua per al canal.

Cota [m]

Superfície de l'aigua al vessador
693,15
693,10
693,05
693,00
692,95
692,90
692,85
692,80
692,75
692,70
692,65
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Longitud [m]
Figura 40. Forma que pren la làmina d’aigua (en secció perpendicular a la direcció principal del flux) quan vessa per
l’assut de Guardiola. En color verd es representen les cotes del llavi vessador de l’assut.

Com es pot observar, l’efecte de sortida de la central hidroelèctrica té un efecte negatiu en
l’assut ja que l’aigua cau en règim ràpid en aquell punt i no es possible establir connexió
hidràulica amb la resta de punts de vessament. No s’estableix un règim uniforme i el flux ve
condicionat excessivament per les condicions de contorn.
Els resultats obtinguts són una sèrie de nous punts, extrets a partir del model, que es
contrastaran amb la resta de punts i corbes anteriorment descrits mitjançant altres models. A
continuació s’exposen els resultats obtinguts a partir del model bidimensional, comparant-los
amb les dades preses a camp:

Taula 4. Resultats obtinguts a partir del model bidimensional comparant-lo amb resultats reals.

Data
medició

HMODEL
[m]

QMODEL
3
[m /s]

H
[m]

QTOTAL QLLOBREGAT
3
3
[m /s]
[m /s]

27/05/2008
18/06/2008
26/06/2008
02/07/2008
09/07/2008

1,623
1,186
1,046
1,122
1,011

24,86
4,936
1,451
3,187
0,785

1,54
1,16
1,06
1,13
1,03

25,31
4,98
2,24
3,33
1,26
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16,78
3,23
1,40
2,13
0,75

QSALDES
3
[m /s]

QHIDRO.
3
[m /s]

QCANAL
3
[m /s]

8,39
1,61
0,70
1,06
0,37

1,90
2,37
1,08
2,16
1,13

1,86
1,84
1,79
1,87
1,78
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CORBA ACA

Molinet

GiD

0,70
0,60

Calat [m]

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

5

10

15

20

25

30

Cabal [m3/s]
Figura 41. Punts de la corba d’esgotament obtinguts amb el model bidimensional.

A la gràfica anterior s’observa que els punts de la nova relació calat – cabal del model
bidimensional ajusten correctament els valors de cabal baixos i a partir de valors més elevats
s’ajusten a models teòrics i el model unidimensional.
Riu Llobregat

Riera de Saldes
Central Hidroelèctrica

Sortida assut
Sortida canal industrial
Figura 42. Cotes del terreny abans de córrer el model, és a dir, considerant l’embassament sec.
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A continuació s’enriquirà l’estudi amb la modelització de situacions hipotètiques corroborant
diferents entrades de cabal. Es parteix d’un cabal base de 25 m3/s i es procedirà a realitzar
diferents repartiments entre la riera de Saldes i el riu Llobregat. Aquestes divisions de cabal es
faran considerant el 20%, el 40%, el 60%, el 80% i el 100% del total del cabal entrant pel riu
Llobregat i la resta per la riera de Saldes. Ja que l’entrada i la sortida de cabal per la central
hidroelèctrica de Guardiola i pel canal industrial de Berga respectivament no afecten
considerablement pel que fa a la naturalesa del cabal que vessa per l’assut s’ha decidit no
considerar cabals entrants ni sortints d’aquestes dues estructures. A continuació es presenta
una taula amb els cabals utilitzats i la cota de la làmina d’aigua a la boia del SAIH.

Taula 5. Cabals i cotes resultants de la modelització amb situacions hipotètiques.
3

3

QTOTAL [m /s] QLLOBREGAT [m /s]

Cas 1
Cas 2
Cas 3
Cas 4
Cas 5

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

3

3

QSALDES [m /s]

QASSUT. [m /s]

H [m]

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

24,594
24,465
24,642
24,635
24,637

1,602
1,605
1,611
1,616
1,611

5,00
10,0
15,0
20,0
25,0
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13.3.

Comparació dels resultats

Comparació models
CORBA ACA

Teòrica (aresta aguda)

Teòrica (aresta arrodonida)

Molinet

HEC RAS

SWUNST

0,70
0,60

Calat [m]

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

5

10

15

20

25

30

Cabal [m3/s]
Figura 43. Comparació de tots els models utilitzats.

Com es pot observar a l’anterior gràfica, l’estació d’aforament (línia blava) no presenta un
comportament teòric de vessament ja que no s’ajusta al model bidimensional (línia carbassa).
De totes formes, sí que s’observa en la primera part de la corba una certa tendència a regir-se
per valors reals de cabal.

El fet de repartir els cabals entre la riera de Saldes i el riu Llobregat no fa variar excessivament
els resultats, tal i com es pot observar a les corbes anteriors.
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14.

I.

CONCLUSIONS

S’ha pres com a base de mesura per a calibrar amb qualsevol metodologia de càlcul els
aforaments amb molinet, ja que històricament han presentat resultats del tot
fidedignes. Així doncs, es faran servir les parelles de dades calat – cabal obtingudes amb
mesures directes mitjançant molinets com a patró per a qualsevol tipus d’anàlisis.

II.

Tant el model unidimensional (HEC RAS) com el bidimensional (FLATMODEL) utilitzen les
equacions de vessador clàssiques.

III.

La “corba ACA”, ha estat creada a partir de dades històriques de molinet, i per tant, és la
que millor reflexa la realitat del comportament de l’assut. Actualment és la corba que
s’utilitza per a gestionar l’assut.

IV.

Els mètodes clàssics d’anàlisis d’estacions d’aforament o vessadors no representen la
realitat de l’estació d’aforament de Guardiola del Berguedà. Aquesta estació presenta
una sèrie de singularitats que fan que no es puguin aplicar aquests mètodes teòrics. Les
principals afeccions a que es veu afectat el comportament no te`roc de l’assut són:

i. La confluència de la riera de Saldes i el riu Llobregat s’efectua relativament a prop
de l’assut (a uns 50 metres) i això crea uns vòrtex i una turbulència que afecta el
directament el comportament del vessat de l’aigua per l’estació.
ii. L’entrada de l’aigua provinent de la riera de Saldes i el riu Llobregat s’efectua a
règim lent per a posteriorment crear un rabeig cap a l’embassament. Aquest
rabeig no té suficient distància per estabilitzar-se i, per tant, l’assut no es pot
caracteritzar per un comportament clàssic d’estació d’aforament on l’aigua aigües
amunt hauria de circular en règim normal i uniforme.
iii. La sortida de l’aigua turbinada de la central hidroelèctrica de Guardiola uns pocs
metres aigües amunt de l’assut provoca que les dues masses d’aigua que es
barregen (aigua de l’embassament i aigua provinent de la central) no estiguin
hidràulicament connectades, i per tant, es produeixin diferències significatives de
vessament a la zona de l’assut on es produeix l’abocament d’aquestes aigües.
Aquesta diferència és bàsica, ja que en cap moment es produeix un vessament
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amb una làmina uniforme pel llavi del vessador, sinó tot el contrari tal i com es
pot observar a la Figura 39.
iv. L’assut presenta la peculiaritat de tenir la planta circular, fet que dificulta el seu
anàlisi a partir dels models teòrics ja que no s’ha trobat bibliografia en la que es
tingués en compte el radi de curvatura i l’arc o longitud de vessament.

V.

L’assut de Guardiola del Berguedà presenta un comportament del tot empíric pel que fa
als cabals que hi circulen, i per tant sembla coherent afirmar que el millor mètode per
continuar gestionant aquesta infraestructura, des del punt de vista hidràulic, és la corba
creada a partir de punts de molinet. Aquesta corba conta, des de fa uns anys, amb la
incorporació de nous punts mitjançant el mètode ADCP que enriquirà encara més el
núvol de punts i s’obtindrà així una corba millor. Aquest últim mètode aporta alguns
avantatges respecte de la mesura amb el molinet, tot i que un dels més destacats és la
possibilitat de realitzar mesures per a cabals d’avinguda, del tot impensables amb la
tecnologia del molinet que posa en perill la integritat física del propi aforador. De totes
formes s’ha de seguir millorant aquest últim sistema ja que per a rius amb força
cobertura vegetal i de cabals relativament baixos encara no ofereix les millors
condicions de mesura.

VI.

En un anterior estudi, “Dictamen sobre el suceso acaecido en el río Llobregat durante las
maniobras de compuertas del canal industrial de Guardiola del Berguedà” realitzat per
Allen Bateman Pinzon (Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports), Ernest Bladé (Enginyer de
Camins, Canals i Ports) i Andrés Andreatta (Msc Hidráulica) es manifesta el fet que la
boia del SAIH mesurava erròniament, ja que presentava un desfasament de 3 cm per
sota de la lectura real. Aquest fenomen posa en dubte les lectures de calat preses per la
boia del SAIH, presentant un error en el càlcul del cabal de ± 3 m3/s.

VII.

L’estació d’aforament de Guardiola del Berguedà presenta una morfologia singular pel
fet que l’embassament que forma està situat a uns 8 metres per sobre del nivell de les
aigües que en vessen. És possible que per a cabals alts, associats a episodis quantiosos
de pluja, es produeixin infiltracions des d’aigües amunt (embassament) cap a l’aqüífer
contigu de tal forma que el riu el recarregui. Aquest fet, juntament amb el fet que la
zona està envoltada d’un massís rocós calcari amb l’aparició de diàclasis, fa que sigui
possible l’aparició d’infiltracions i que totes aquestes infiltracions alimentin al riu aigües
avall. Tenint en compte que el riu es mesura aproximadament un quilòmetre aigües
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avall de l’assut justificaria el fet de mesurar cabals més elevats que els que s’obtenen als
models i en l’estudi teòric resultat únicament de l’aigua que vessa per l’assut.
VIII.

Donat que el coeficient de descàrrega Cd d’un vessador tradicional, com és el cas del de
Guardiola del Berguedà, oscil·la entre els valors de 1,65 i 2,15 [Design of Small Dams,
1.974] i els valors obtinguts en la corba ACA són força superiors, de l’ordre de 2,40, es
creu convenient recalibrar l’estació tenint en compte els aspectes anteriors exposats ja
que un coeficient de descàrrega tant elevat indica que els parells de valors calat – cabal
no estan relacionats mitjançant l’equació bàsica de les estacions d’aforament. Aquest
valor del coeficient de descàrrega Cd s’ha obtingut adaptant l’equació de l’ACA a
l’equació típica dels vessadors en cada cas:

IX.

A continuació, i de forma resumida es contrasten els diferents models utilitzats durant
l’estudi prenent com a base els aforaments amb molinet. A partir de les dades de calat
llegides A boia del SAIH s’ha comparat el cabal corresponent als altres mètodes:

HSAIH [m]

QMOLINET

QACA

QTEÒRIC

QHECRAS

QGiD

1,54

25,31

29,70

18,23

19,10

20,43

1,52

25,59

27,90

17,12

18,00

19,32

1,36

13,50

15,60

9,37

10,13

11,47

1,34

14,30

14,30

8,54

9,26

10,62

1,28

10,37

10,30

6,24

6,83

8,24

1,16

4,98

4,00

2,64

2,85

4,25

1,15

3,84

3,60

2,39

2,57

3,97

1,14

3,32

3,25

2,15

2,31

3,69

1,13
Coeficient de
correlació

3,33

2,91

1,92

2,06

3,42

1,00000

0,99667

0,99616

0,99679

0,99676
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15.

TREBALLS DE FUTUR

Per a continuar els treballs del present estudi es presenten a continuació una sèrie de propostes
de futur:

1. Realització d’una modelització 3D per tal d’aportar més realisme als models teòrics i la
possibilitat d’obtenir més resultats contrastables amb els ja existents deduïts del treball
del present estudi.
2. Realització de models a petita escala de l’assut on s’hi pogués estudiar l’efecte que té el
fet de tractar-se d’una assut de planta circular sobre els diferents calats – cabals
circulants. Aquest estudi determinaria les conseqüències que té sobre les equacions
clàssics de vessadors l’efecte de presentar una planta circular.

3. Estudi amb traçadors a la zona per tal de determinar mitjançant la pròpia tècnica quin
percentatge d’infiltració es produeix aigües avall de l’assut. Injectant un traçador al
subsòl amb una determinada concentració i mesurant-ne també la concentració al lloc
de mesura dels molinets podria facilitar i verificar el fet que el riu sigui drenant aigües
avall de l’assut.
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