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Resum: 

En aquest treball s’han realitzat tres escenaris hidrodinàmics tridimensionals, per cabals 

constants d’entrada, per l’entrada del hidrograma d’avingudes del 2008 i per l’entrada de cabal 

i concentració de 0.02 kg/m3 constant, respectivament per cada escenari, realitzats mitjançant 

el programari Delft3D. La zona tractada és l’embassament de Riba-Roja situat al tram baix del 

riu Ebre, a Catalunya amb frontera a l’Aragó, al municipi de Riba-Roja d’Ebre, estenent-se des 

de Mequinensa fins els termes de Riba-Roja. L’objectiu d’aquesta tesina es dur a terme la 

modelització tridimensional del embassament mitjançant uns escenaris hidrodinàmics a partir 

del programari Delft-3D. La zona d’estudi ens permet observar el comportament hidrodinàmic, 

mitjançant models tridimensionals, d’un embassament situat entre mig del embassament de 

Mequinensa i de Flix, dels quals el comportament depèn d’un a l’altre. Per realitzar els models 

hidrodinàmics tridimensionals, es necessari tenir una sèrie d’arxius perquè a la hora de fer la 

simulació no doni errors, sent aquest arxius amb les extensions següents: .xyz, que dona la 

batimetria; .bdn, que delimita la zona d’estudi; i la creació d’una malla estructurada en 

condicions i aplicar-li l’arxiu .xyz per convertir-lo en extensió .dep., donant la profunditat del 

embassament respecte la làmina d’aigua. Amb els resultats obtinguts s’observa que depenent 

si el cabal d’entrada al embassament, sent constant o no, és inferior o superior al de sortida 

(dependent de la obertura de les comportes) varia la làmina d’aigua i conseqüentment les 

velocitats varien en la profunditat i a peu de la presa. Pel que fa al transport de sediments, 

s’observa que a peu de la presa es concentra al fons el sediment, i al llarg del embassament 

s’observa, a la confluència entre el Segre i l’Ebre i als meandres, que la concentració de 

sediments determina la forma de la llera, on degut a la disminució de la capacitat de transport 

de sediments, és produeix un augment de la deposició de sediments. En conclusió, el 

comportament observat, al llarg del embassament, es molt semblant al comportament d’un riu 

degut al temps de trànsit d’una partícula des de que entra fins que surt, degut a la influència 

que exerceix l’embassament de Mequinensa aigües avall. 

 

 

Resumen: 

En este trabajo se han realizado tres escenarios hidrodinámicos tridimensionales, por caudales 

constantes de entrada, por la entrada del hidrograma de avenidas de 2008 y por la entrada de 

caudal y concentración de 0.02 kg/m3 constante, respectivamente por cada escenario, 

realizados mediante el software Delft3D. La zona tratada es el embalse de Riba-Roja situado en 

el tramo bajo del río Ebro, en Cataluña con frontera en Aragón, en el municipio de Riba-Roja de 

Ebro, extendiéndose desde Mequinenza hasta los términos de Riba- Roja. El objetivo de esta 

tesina es llevar a cabo la modelización tridimensional del embalse mediante escenarios 

hidrodinámicos a partir del software Delft-3D. La zona de estudio nos permite observar el 

comportamiento hidrodinámico, mediante modelos tridimensionales, de un embalse situado 

entre el embalse de Mequinenza y de Flix, de los cuales el comportamiento depende de uno a 

otro. Para realizar los modelos hidrodinámicos tridimensionales, es necesario tener una serie de 

archivos para que a la hora de realizar la simulación no den errores, siendo estos archivos con 

las siguientes extensiones: .xyz, que da la batimetría; .bdn, que delimita la zona de estudio; y la 

creación de una malla estructurada en condiciones y aplicarle el archivo .xyz para convertirlo en 

extensión .dep., dando la profundidad del embalse respecto a la lámina de agua. Con los 

resultados obtenidos se observa que dependiendo de si el caudal de entrada al embalse, siendo 
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constante o no, es inferior o superior al de salida (dependiente de la apertura de las compuertas) 

varía la lámina de agua y consecuentemente las velocidades varían en la profundidad y a pie de 

la presa. En cuanto al transporte de sedimentos, se observa que a pie de la presa se concentra 

en el fondo el sedimento, y a lo largo del embalse se observa, en la confluencia entre el Segre y 

el Ebro y en los meandros, que la concentración de sedimentos determina la forma del cauce, 

donde debido a la disminución de la capacidad de transporte de sedimentos, se produce un 

aumento de la deposición de sedimentos. En conclusión, el comportamiento observado, a lo 

largo del embalse, es muy parecido al comportamiento de un río debido al tiempo de tránsito 

de una partícula desde que entra hasta su salida, debido a la influencia que ejerce el embalse de 

Mequinenza aguas abajo. 

 

Abstract 

In this work, three three-dimensional hydrodynamic scenarios have been carried out, for 

constant inlet flows, for the inlet of the 2008 flood hydrograph and for the inlet flow and 

concentration of 0.02 kg/m3 constant, respectively for each scenario, carried out using the 

software Delft3D. The treated area is the Riba-Roja reservoir located in the lower section of the 

Ebro River, in Catalonia with the Aragon border, in the municipality of Riba-Roja de Ebro, 

extending from Mequinensa to the Riba-Roja district. The objective of this thesis is to carry out 

the three-dimensional modelling of the reservoir by means of hydrodynamic scenarios from the 

Delft-3D software. The study area allows us to observe the hydrodynamic behaviour, through 

three-dimensional models, of a reservoir located between the Mequinensa and Flix reservoirs, 

whose behaviour depends on one another. To make the three-dimensional hydrodynamic 

models, it is necessary to have a series of files so that when performing the simulation they do 

not give errors, these files being with the following extensions: .xyz, which gives the bathymetry; 

.bdn, which defines the study area; and the creation of a structured mesh in conditions and 

applying the .xyz file to it to convert it to a .dep. extension, giving the depth of the reservoir with 

respect to the sheet of water. With the results obtained, it is observed that depending on 

whether the inlet flow to the reservoir, being constant or not, is lower or higher than the outlet 

flow (depending on the opening of the gates), the water sheet varies and consequently the 

velocities vary in the depth and at the foot of the dam. Regarding sediment transport, it is 

observed that at the foot of the dam the sediment is concentrated at the bottom, and along the 

reservoir it is observed, at the confluence between the Segre and the Ebro and in the meanders, 

that the concentration of sediments determines the shape of the channel, where due to the 

decrease in sediment transport capacity, there is an increase in sediment deposition. In 

conclusion, the observed behaviour along the reservoir is very similar to the behaviour of a river 

due to the transit time of a particle from its entry to its exit, due to the influence exerted by the 

Mequinensa reservoir downstream.  



ÍNDEX 
1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS ................................................................................................... 1 

1.1 Objectius específics ....................................................................................................... 1 

2 MARC TEÒRIC ........................................................................................................................ 2 

2.1 Marc Conceptual ........................................................................................................... 2 

2.1.1 Hidrodinàmica d’embassament: Limnologia ......................................................... 2 

2.1.2 Estat de coneixement de la modelització d’embassaments ............................... 13 

2.2 Equacions de govern ................................................................................................... 14 

2.2.1 Sistemes de Coordenades Verticals .................................................................... 14 

2.2.2 Equacions Fonamentals ....................................................................................... 15 

2.2.3 Transport de Sediments i Morfologia ................................................................. 17 

2.3 Aspectes Numèrics de la Modelització Computacional .............................................. 18 

2.3.1 Malla Computacional .......................................................................................... 18 

2.3.2 Integració Respecte al temps .............................................................................. 18 

2.3.3 Delft-3D ............................................................................................................... 19 

3 METODOLOGIA .................................................................................................................... 20 

3.1 Directiva del Marc de l’Aigua ...................................................................................... 20 

3.2 Conca de l’Ebre ............................................................................................................ 20 

3.3 Embassament de Riba-Roja ......................................................................................... 21 

3.3.1 Localització i característiques de l’embassament de Riba-Roja .......................... 22 

3.3.2 Estudis sobre la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-Roja ....................... 24 

3.4 Dades d’entrada al model ........................................................................................... 26 

3.5 Implementació al programa DELFT-3D i escenaris ...................................................... 28 

3.5.1 Posta a punt de la malla de càlcul (RGFGRID) ..................................................... 28 

3.5.2 Posta a punt dels arxius batimètrics (QUICKIN) .................................................. 31 

3.5.3 Mòdul FLOW ........................................................................................................ 32 

4 RESULTATS DE LA MODELACIÓ ........................................................................................... 40 

4.1 Escenari 1. Cabal constant .......................................................................................... 40 

4.2 Escenari 2. Hidrograma d’avingudes ........................................................................... 45 

4.3 Escenari 3. Anàlisi del transport de sediment ............................................................. 49 

5 CONCLUSIONS ..................................................................................................................... 59 

REFERÈNCIES ............................................................................................................................... 61 

 



1 
 

1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
A mitjans del segle XIX, a Espanya, es va construir centenars de preses amb un dels objectius 

principals es prevenir els danys, provocats per episodis de fortes pluges provocant avingudes, a 

les poblacions properes al riu.  

La construcció de les preses es duien a terme a trams estrets del riu que contribueixen a la 

generació d’embassaments artificials, on s’acumulen les masses d’aigua. Aquests estan entre 

llacs i rius, segons el temps de residencia del mateix. Els embassaments tenen un major temps 

de residencia i d’estratificació que en el cas d’un riu. 

Això va contribuir a realitzar models numèrics per dur a terme estudis simulant la hidrodinàmica 

i l’evolució tèrmica per rius, embassaments o llacs, permeten quantificar, observar i obtenir una 

sèrie de dades i coneixements quantitatius puntuals. L’objectiu dels models numèrics és 

determinar l’evolució física, tèrmica, transport de sediments (i en alguns casos, la qualitat de 

l’aigua) en funció dels processos meteorològics, entrades/sortides de cabal o altres processos 

que tenen lloc en els mateixos. Aquests models són molt útils per l’estudi dels processos que 

tenen lloc als embassaments i sobretot per a poder fer una correcte gestió d’aquests. 

Els models tridimensionals en estudis hidrodinàmics es formen d’una manera innovadora per tal 

de dur a terme els estudis dels embassaments. Aquests models tridimensionals comporten un 

cost computacional superior als models bidimensionals, però la informació obtinguda és més 

precisa donant-nos un gran ventall d’aquest. 

En aquest treball de final de màster es posa a punt un model hidrodinàmic de l’embassament 

de Riba-Roja. De manera que es dividirà el contingut d’aquest en dues parts. La primera és una 

recull bibliogràfic relacionat amb la hidrodinàmica de les grans masses d’aigua. I la segona és 

dur a terme la posta a punt de tres escenaris hidrodinàmics del embassament en concret 

mitjançant una metodologia i obtenint uns resultats sobre la hidrodinàmica de l’embassament 

de Riba-Roja. 

L’objectiu principals d’aquesta tesina es dur a terme la modelització tridimensional del 

embassament de Riba-Roja mitjançant uns escenaris hidrodinàmics a partir del programari 

Delft-3D, en el que s’estudiarà la hidràulica de les masses d’aigua introduint, en un d’ells, una 

concentració de sediments a l’entrada del embassament. Amb aquest programari es poden dur 

a terme simulacions en flux permanent no uniforme, com uniforme i permanent en tres 

dimensions.  

1.1 Objectius específics  
Els objectius específics d’aquesta tesina comença per la implementació d’uns models de 

desenvolupament amb el programari Delf3D, en la que es representi l’àrea d’estudi, 

l’embassament de Riba-Roja en aquest cas. Prèviament, s’aplica els coneixements hidràulics i 

morfològics adquirits per justificar la metodologia aplicada als models, al mateix temps es 

recol·lecta i implementa la informació batimètrica i hidràulic de l’embassament. 

Finalment, adquirida la informació necessària es comparen diferents escenaris sota diferents 

condicions hidràuliques, hidrològiques i geomorfològiques que representen la variabilitat 

temporal que es presenta al llarg de sis dies per apreciar canvis morfològics i hidràulics 

importants.    
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2 MARC TEÒRIC 
El projecte esta descrit per un marc teòric que l’envolta, i que a continuació es mostra mitjançant 

la divisió d’aquest en tres categories diferents: marc conceptual, equacions de govern i aspectes 

numèrics de la modelització computacional. El marc conceptual conté les definicions de 

coneixements i aspectes de la hidrodinàmica dels embassaments. Comprenent l’abast del estudi 

de l’art en quan al model matemàtic aplicat als coneixements, s’estableixen les equacions de 

govern del model matemàtic al utilitzar Delft3D per aproximar el model a la realitat. Pel que fa 

als aspectes numèrics de la modelització computacional, fa referencia a la manera de com  

organitza la informació numèrica i les equacions diferencials governants en un espai discret, 

representant-se amb una malla curvilínia. D’aquesta manera el programa pot realitzar els càlculs 

i iteracions de manera organitzada i sistemàtica, basats en les equacions de govern aplicades al 

model. 

2.1 Marc Conceptual 

2.1.1 Hidrodinàmica d’embassament: Limnologia 
La limnologia prové del grec limne que vol dir llac, estany, etc. Que permet el estudi del 

ecosistema aquàtic continental. El estudi de la limnologia inclou aspectes de les característiques 

i funcions biològiques, químiques, físiques i geològiques de les aigües interiors com és el estudi 

dels llacs, dels embassaments, dels estancs, dels rius, de les aigües subterrànies, etc. Aquesta és 

una disciplina científica que encara està en ple desenvolupament, ja que es considera una 

ciència jove nascuda al segle XVIII. (Wetzel, 2001) 

 

El origen de la limnologia 

El científic suís François-Alphonse Forel (1841-1912) va ser el primer en utilitzar aquest concepte 

i és considerat el pare de la limnologia moderna, concentrant els seus estudis en el llac Lemàn 

(Suïssa). Deia que si la geografia dels oceans rebia el nom d’oceanografia, la limnologia podia 

definir-se com l’oceanografia dels llacs, amb la diferencia de ser cassos d’aigua de superfície 

limitada. (Dodson, 2005)  

En principi el terme limnologia es cenyia només al estudi dels llacs i de masses d’aigua 

continentals. El 1922 es va funda la Societat Internacional de Limnologia, que va incloure com 

objecte d’estudi les aigües epicontinentals, duent-se a terme estudis designats a qualsevol tipus 

de classes d’aigua continentals, fluents o estancades, aportació que va dur a terme el professor 

Margalef al 1983. (Colmenar, 2002) 

A Espanya, la limnologia va adquirir importància a la segona meitat del segle XIX amb la 

construcció de centenars d’embassaments. El 1981 es va fundar la Associació Espanyola de 

Limnologia (AEL) per fomentar i donar a conèixer els estudis limnològics del país. Dos anys 

desprès es va afiliar a la Societat Internacional de Limnologia de 1922. L’AEL reuneix tots els 

estudis dels ecosistemes de les aigües continentals, com objecte de solucionar en la mesura del 

possible, els problemes originats per l’augment d’abocaments humans, agrícoles i industrials als 

embassaments, llacs i rius. (Colmenar, 2002) 

Els embassaments són grans masses d’aigua continental originades artificialment i el seu estudi 

entra plenament en el camp de la limnologia en una categoria pròpia. En aquests es duen a 

terme processos de tipus físics, químics i biològics, relacionats entre ells.  
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Característiques limnològiques dels embassaments 

Les característiques morfològiques, hidrològiques i ecològiques així com els processos presents 

en un embassament no són les d’un llac natural i per tant han de rebre un tractament 

diferenciat. (Horne & Goldman, 1994) 

Un embassament és un llac artificial, produït una acumulació d’aigua provocada per la 

construcció d’una presa en una vall obstaculitzant el pas del curs fluvial. Tractant-se d’una gran 

massa d’aigua heterogènia comportant-se com un sistema híbrid entre un riu i un llac. Aquest 

sistema el conforma el flux del riu i alhora la fondària suficient per a que es desenvolupin els 

processos propis del embassaments. Depenent des efectes dels gradients físics i químics, es 

poden distingir tres zones diferenciades: riu, transició i llac.  

La zona més superior forma part del riu on és habitual que entri un cert cabal variable fent que 

les seves condicions s’assemblin més a les d’un riu. Mentre que l’aigua en el tram més proper a 

la presa, es mou més lenta com un llac natural. Entre ambdues zones és presenta la zona de 

transició. En cadascuna d’aquestes zones si aprecia una evolució gradual dels processos físics, 

químics i biològics en la direcció del curs de l’aigua. 

 

Figura 1. Classificació de les zones de l'embassament atenent al seu comportament. Font: (Sanz, 2021) 

Com s’ha comentat anteriorment, l’efecte d’un embassament en la hidrodinàmica general d’un 

riu és la desacceleració del flux sense arribar a parar-se mai. A la Figura 1 es pot veure el perfil 

longitudinal del riu on el moviment de l’aigua del embassament està limitat, així doncs, la 

velocitat del flux disminueix. Però l’entrada d’aquesta massa d’aigua, provoca que la resta 

d’aigua del embassament es comenci a moure de dalt cap a baix, és a dir, en direcció z. Es pot 

apreciar, que a l’entrada d’aigua al embassament presenta un trencament conegut com plunge 

point. Aquest canvi es produeix degut a que l’aigua del riu normalment té una densitat major 

que la del embassament, essent una qüestió tèrmica on l’aigua provinent del riu es més freda 

que la de l’embassament i aquesta tendeix a enfonsar-se al tenir contacte amb l’aigua de 

l’embassament.  

Si s’aprecia la zona més pròxima a la presa, es pot veure com es propicia el procés de la mescla, 

on l’aigua freda viatge per la part més fonda del embassament, empentant l’aigua calenta que 

té per sobre i conseqüentment posant-la en moviment. Aquest fenomen es fonamental per 

evitar processos contraproduents per la qualitat de les aigües en un embassament. 

RIU 

TRANSICIÓ 

EMBASSAMENT 
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Cadascuna de les zones presenten unes característiques que es recullen a la taula següent: 

 Zona fluvial Zona transició Zona embassament 

Morfologia 
Estret, curs del riu 

canalitzat 
Més ample, curs 

més profund  
Ample i profund, 

semblant a un llac 

Flux Alt Reduït Mínim 

Terbolesa 
Alta concentració en 
sòlids en suspensió 

Menor 
concentració 

Claredat relativa 

Matèria 
Orgànica 

Al·lòctona 
Condicions 

mitges 
Autòctona 

P/R Producció < Respiració 
Condicions 

mitges 
Producció > Respiració 

Nutrients + Nutrients, + eutròfic 
Condicions 

mitges 
-Nutrients, + oligotròfic 

Taula 1. Característiques de les zones de l’embassament. Font:(González Núñez, 2007) 

Els embassaments reben calor en forma de radiació de fonts emissores com el sol o l’atmosfera. 

Aquest no és uniforme en l’espai presentant diferents gradients de temperatura al llarg de la 

columna d’aigua, presentant una estructura de capes de diferents temperatures i diferents 

densitats. Aquest fenomen és coneix com estratificació de la massa d’aigua. L’escalfament 

diferencial de les grans masses d’aigua, degut a l’estreta relació entre temperatura i densitat, 

provoca la presencia de gradients tèrmics. 

La densitat de l’aigua és un paràmetre fortament dependent de a temperatura, tal i com es pot 

aprecia a la Figura 2. L’aigua freda té una major densitat, per tant pesa més, i s’assoleix 

aproximadament com a màxim una temperatura de 4ºC. En la part més superficial es localitza 

l’aigua més calenta que rep l’acció de la radiació en major grau. 

 
Figura 2. Corba densitat de l'aigua – temperatura. Font: (Dodson, 2005) 

Aquest esquema es pot veure alterat depenent de la temporada de l’any i en la zona terrestre 

en que es trobi l’embassament. El perfil de l’embassament pateix unes variacions condicionades 

sobretot per les temperatures.  
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Gràcies a la capacitat calorífica de l’aigua d’un embassament, les capes més superficials dels llacs 

són les més sensibles a les variacions de la temperatura atmosfèrica, i tendeixen a igualar-la, 

cosa que provoca un desequilibri tèrmic i de densitat amb les capes inferiors. 

Durant la primavera, les aigües es van movent per tota la superfície del embassament. Aquestes 

aigües són tèrboles, i al produir-se la mescla constantment, les característiques d’aquest 

fisicoquímiques són molt semblants a la superfície i al fons. 

A l’estiu, la capa superior, epilímnion, s’escalfa degut a la radiació a la que està exposada aquesta 

i conseqüentment aquesta es menys densa. Per tant, aquesta capa més calent i menys densa 

queda sobre les capes profundes, més fredes, sense barrejar-s’hi. En qüestió de dies, la massa 

d’aigua s’arriben a una situació d’equilibri on les aigües queden dividides en dues capes que no 

es barregen: les aigües superficials (epilímnion) i les aigües profundes (hipolímnion), separades 

per una franja d’aigua on la temperatura canvia ràpidament (termoclina), tal i com es pot 

apreciar a la Figura 3 a la gràfica que hi ha a la banda dreta (Larruy & Roma, 2003).  

Les grans masses d’aigua tenen una important inèrcia tèrmica i depenent de la temporada es 

produeixen uns processos diferents, sent així que la situació canvia amb l’arribada de la tardo. 

Les temperatures descendeixen i els forts vents fan que l’aigua de les dues capes es torni a 

barrejar i, per tant, a tenir característiques homogènies. El descens de les temperatures 

comporta que les aigües superficials tendeixin a enfonsar-se pel seu augment de densitat 

produint que l’aigua de la hipolímnion circuli cap a les capes superiors i l’acció del vent facilitat 

i accelera aquest procés. 

Amb l’arribada de l’hivern, poden succeir diferents coses. Per una banda, baixa la taxa 

d’irradiació solar i les temperatures de les aigües són inferiors, arribant a obtenir una producció 

més lenta depenen de la latitud i altitud de la localització de l’embassament. Per l’altre banda, 

si la temperatura és suficientment baixa es pot produir una altre etapa d’estratificació, però a la 

inversa. És a dir, degut a les temperatures tant baixes, la capa superficial pot arribar a congelar-

se, mentre que les capes inferiors, i a major profunditat, la temperatura va augmentant, fins els 

4ºC, que és la temperatura a la qual la densitat de l’aigua és màxima.  

 

 
Figura 3. Estratificació d'un embassament i perfil de temperatura. Font:(González Núñez, 2007) 
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Els embassaments poden ser monomíctics, si s’estratifiquen i es barregen un cop a l’any, o 

polimíctics, si aquesta barreja es produeix més sovint. Als embassaments de la Península Ibèrica 

que estan situats a la zona temprada del planeta, són monomíctics i presenten l’esterificació els 

mesos d’estiu habitualment. 

 

Figura 4. El cicle anual en un llac o embassament. Font:(Larruy & Roma, 2003) 

Com es pot veure a la Figura 3 i a la Figura 4, la distribució en capes de diferents temperatures i 

densitats permet distingir habitualment tres zones amb unes característiques molt diferenciades 

(Larruy & Roma, 2003): 

- Epilímnion. Conjunt de capes superficials que en total tenen un gruix variable entre 5 i 

15 metres habitualment. Hi predominen els processos fotosintètics sobre el consum 

d’oxigen, aeròbics. La temperatura és elevada i homogènia. L’estabilitat d’aquesta capa 

depèn també del nivell al que es realitzen les extraccions d’aigua mitjançant la presa. 

- Metalímnion. Conjunt de capes intermitges que presenten un gradient superior a 1ºC/m 

i s’estableixen normalment entre 10 i 20 metres de fondària. Pot suposar una barrera 

per a l’intercanvi d’aigua o partícules en el sentit de circulació de l’hipolímnion i 

l’epilímnion. En aquesta capa es pot produir la termoclina sent el punt on el gradient és 

màxim amb un canvi de temperatura brusc. 

- Hipolímnion. Conjunt de capes més profundes en el que es manté una temperatura 

menor a la resta del embassament i en el que predominen els processos oxidatius sobre 

els fotosintètics o productius, en general, totes aquelles partícules que són 

anaeròbiques.  

L’estratificació dificulta el moviment i la circulació de l’aigua entre aquests tres compartiments 

descrits. D’aquesta forma, els principals intercanvis que es produeixen són de partícules 

majoritàriament de l’epilímnion cap a l’hipolímnion, per sedimentació. Aquest impediment 

d’una circulació interna de l’aigua provoca una sèrie de problemes a les capes profundes 

associats a la qualitat de l’aigua. 

Per tant, es dedueix que les propietats físiques, químiques i biològiques no són homogènies en 

un embassament i que presenten uns gradients que determinen els organismes presents en 

cada zona de l’embassament i el seu estat degut a que la biologia va condicionada pels processos 

físics i químics que tenen lloc en aquest. 

Els tres processos mencionats són molt importants en relació a la qualitat de l’aigua, i per tant, 

també pel medi ambient. Per aquest motiu és important dur a terme una correcte gestió de 

l’embassament que tingui en compte la combinació d’aquests combinant la enginyeria i la 

biologia segons els principis de gestió integrada de l’aigua. 

Per aquest motiu és de gran importància el coneixement del funcionament dels moviments i 

corrents. El comportament físic de l’aigua que conté tant les substàncies dissoltes com els 

nutrients o els elements que intervenen en els processos químics. Aquest comportament físic 
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de l’aigua que ve determinat per uns agents dinàmics, és el que es coneix com la hidrodinàmica 

de l’embassament. 

Agents dinàmics 

Els principals agents que influeixen sobre la hidrodinàmica de l’embassament són la radiació, el 

vent, la salinitat i la viscositat. Aquests tenen influencia en l’estructuració de les capes 

mencionades anteriorment. 

La radiació és provocada per la calor transmesa a la massa d’aigua pel Sol i l’atmosfera. Al mateix 

temps aquesta massa d’aigua també emet radiació cap a l’atmosfera produïda per la reflexió 

d’aquesta incident a l’aigua. 

La Terra té una temperatura mitjana aproximadament constant per què existeix un balanç entre 

la radiació solar entrant i la terrestre sortint. La quantitat d’energia emesa a la superfície 

terrestre des del Sol, essent aquesta radiació d’ona curta, i des de l’atmosfera, essent aquesta 

radiació d’on llarga, ha de ser igual a la quantitat d’energia que es reflecteix des de la superfície 

de terrestre més la que emet la Terra a l’espai. 

 
Figura 5. Comportament de la radiació en arribar a l’embassament. (González Núñez, 2007) 

La llum que entra a la massa d’aigua de l’embassament incideix a una franja de radiació solar és 

una energia on els éssers vius productors primaris poden aprofitar per realitzar la fotosíntesi. 

Aquesta franja és la única capaç de penetrar a les cotes profundes de la massa d’aigua i es 

distribueix al llarg de la columna d’aigua, tal i com es pot veure a la Figura 5. La llum incident al 

embassament pot quedar interceptada per partícules i depèn de la latitud, l’estació de l’any el 

moment del dia, l’altura i les condicions meteorològiques. 

La llum que arriba a una determinada fondària és directament proporcional a la quantitat de 

llum incident sobre la superfície de l’aigua i inversament proporcional a aquesta fondària per 

l’efecte d’atenuació exercit per la terbolesa. Aquesta és exponencial en la profunditat i produeix 

un escalfament diferencial al llarg de la columna d’aigua. 

 𝐼(𝑧) = 𝐼0𝑒−𝑘𝑧 (1) 
On,  

 𝐼(𝑧): La radiació que arriba a certa profunditat z 

 𝐼0: La radiació que arriba a la superfície 

 𝑒−𝑘𝑧: El coeficient d’extinció de la llum 
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En quan el vent, altre agent incident a la hidrodinàmica del embassament, incideix 

superficialment a la lamina d’aigua d’aquest que produeixen uns esforços tangencials a la 

superfície que generen onades o corrents. Els efectes del vent poden afectar a les capes 

superficials o a tot l’embassament barrejant la massa d’aigua. 

Pel que fa l’agent incident de la salinitat, fa referencia a la qualitat de la massa d’aigua i va 

condicionada inicialment per la concentració d’una sèrie d’anions i catons que no són afectats 

per l’activitat dels organismes. Aquesta concentració determinen el grau de salinitat o de 

mineralització d’aquesta. Els ions presents habitualment a la massa d’aigua són el Ca2+, Mg2+, 

Na+, K+, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2- i Cl-, on la suma de les dues primeres concentracions determina a més 

l’alcalinitat de l’aigua. 

La concentració de sals d’un embassament és la composició dels materials de la conca per on 

passen els rius que hi aporten una massa d’aigua a l’embassament. L’aigua als embassaments 

acostumen a presentar valors alts de salinitat per a una aigua dolça ja que els processos de 

precipitació i el balanç de l’evaporació intervenen també en la concentració d’aquest. 

I l’últim agent que influeix sobre la hidrodinàmica és la viscositat. La viscositat dinàmica és la 

relació entre un esforç tangencial i el gradient de velocitat, per tant, és una mesura de la 

resistència que ofereix un fluid al moviment relatiu entre dues plaques paral·leles. Així com les 

forces d’inèrcia contribueixen a mantenir el moviment, les forces viscoses s’hi oposen. Varia 

molt amb la temperatura doblant-se si passa dels 30ºC als 0ºC. La viscositat és més gran quant 

més freda estigui l’aigua i augmenta així l’oposició a certs processos en els que intervé el 

moviment com en el cas dels corrents. 

Influència dels processos hidrodinàmics en la qualitat de l’aigua 

El coneixement d’aquests pot minimitzar la gestió dels tractaments posteriors a l’aigua per si 

se’n vol donar un ús o millorin les condicions ambientals de l’ecosistema. A continuació es 

descriuran les problemàtiques més habituals en les masses d’aigua embassades i la relació amb 

els processos hidrodinàmics presents com, per exemple l’estratificació. 

Els problemes més habituals que afecten a la qualitat de les aigües als embassaments deriven 

d’un elevat grau d’eutrofització. L’eutrofització és el procés d’enriquiment de les aigües en 

nutrients primaris, bàsicament en nitrogen i fòsfor. La magnitud dels efectes de l’eutrofització 

sobre la qualitat de l’aigua ve determinada per certs processos hidrodinàmics com és 

l’estratificació. 

D’acord amb el grau d’eutrofització els llacs y embassaments es classifiquen en: monomíctics, 

es barregen un cop a l’any; Dimíctics, es barregen dues vegades a l’any; Polimíctics, anualment 

es barregen més de dues vegades; Oligotròfics, es barregen de manera irregular; I meromíctics, 

que estan permanentment estratificats (Eutrofización de Embalses, n.d.)(Larruy & Roma, 2003).  

L’eutrofització és pot donar per causes naturals o artificials. L’eutrofització natural és un procés 

lent i irreversible on les causes podent ser inherents a la pròpia massa d’aigua de 

l’embassament. L’eutrofització artificial és degut a l’acció humana i es un procés que es pot 

invertir una vegada acabada la causa que la originat. 

Els principals elements que participen en l’eutrofització, i s’ha comentat amb anterioritat, són 

el nitrogen i el fòsfor(Eutrofización de Embalses, n.d.).  
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Les concentracions de nitrogen, mesurades en forma de nitrats, a les aigües dels rius i 

embassaments poden ser diferents depenen de la localització d’aquest i habitualment responen 

a factors molt locals. L’activitat humana és una de les principals incidències a l’embassament i 

el tipus d’algues que s’hi desenvolupen. En un embassament es donen les majors concentracions 

de nitrogen a les capes inferiors, encara que als embassaments d’alta muntanya la concentració 

que acostumen a tenir són inferiors. 

Pel que fa al fòsfor acostuma a ser el nutrient limitant on valors de concentració superiors a 1 

microgram. En els embassaments que presenten concentracions superiors es indici de la 

utilització urbana o industrial prèvia o que han travessat camps de cultiu adobats amb fosfats. 

Aquesta situació es dona habitualment als embassaments de l’Ebre (Eutrofización de Embalses, 

n.d.).  

El augment de la concentració de nutrients s’origina al estiu, a la superfície dels embassaments 

es crea una proliferació d’algues planctòniques. En aquestes capes superficials, a l’epilímnion, 

es produeix la fotosíntesis creant una gran quantitat d’oxigen i matèria orgànica, presentant 

aquesta massa d’aigua superficial de color verd Figura 6. La proliferació incontrolada d’aquestes 

algues implica un desenvolupament anormal a la resta de les capes de la columna d’aigua. Sent 

així a l’hipolímnion, les capes inferiors del embassament i conseqüentment on no arriba la llum 

predominant el consum d’oxigen dissolt degut a la respiració dels organismes i a la 

mineralització de la matèria orgànica produïda a les capes superficials i transportades fins al fons 

de l’embassament (Castellví i Piulachs, 2012). Com major sigui la eutrofització, major serà el 

consum d’oxigen dissolt, arribant durant el període d’estratificació estival fins a un total 

d’esgotament, com es pot veure a la Figura 7. 

  
Figura 6. Proliferació incontrolada d’algues planctòniques. Font: (¿Cómo Prevenir La Proliferación de Algas En Lagos 

y Embalses? - LG Sonic, n.d.) 

Aquests comporta moltes conseqüències negatives a la qualitat de l’aigua tant per l’ús humà 

com pel medi ambient, essent les següents(Franquet Bernis et al., 2017)(González Núñez, 2007): 

- Desequilibri ecològic colonitzant la superfície, evitant el pas de llum. 

- Empobriment de les comunitats biològiques amb la substitució d’espècies més sensibles 

per espècies oportunistes. 

- Augment de les possibilitats de mortalitat massiva dels peixos per asfixia o 

emmetzinament. 

- Major temps de retenció dels contaminants de l’aigua. 
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- Reducció de la capacitat depuradora dels embassaments, afectant a la qualitat de les 

aigües fluvials i als embassaments d’aigua avall. 

- Episodis d’anòxia i aparició de gasos nocius com l’àcid sulfhídric o el metà. 

- Estimulació dels cicles microbiològics relacionats amb la matèria orgànica. 

- Degradació organolèptica de l’aigua: olor, color, sabor, terbolesa, etc. 

- Creixement d’algues macròfites en canals de reg o als mateixos embassaments. 

- Increment de partícules en suspensió que dificulta i encareix els processos de 

potabilització del tractament de les aigües. 

- Descens de la vida útil de l’embassament per augment de la taxa de rebliment. 

- Possibles problemes sanitaris, socioeconòmics derivats de la proliferació d’algues 

tòxiques causants de desordres gastrointestinals, respiratoris i dermatològics causats 

pel contacte tòpic amb les aigües. 

- Desplaçament d’equilibris químics provocats per l’augment de pH com la pujada de la 

forma tòxica de l’amoníac.  

- Augment de l’activitat microbiològic amb risc de proliferació i propagació d’agents 

infecciosos. 

Aquesta situació s’agreuja a l’embassament estratificat. L’hipolímnion es pot convertir en un 

gran digestor de matèria orgànica amb un consum d’oxigen elevat. La força de l’estratificació 

impedeix la mescla, i conseqüentment, l’oxigen no arriba a les aigües de les capes profundes i 

en aquestes es produeixen condicions anaeròbies. 

 
Figura 7. Esquema d’un embassament eutròfic amb estratificació estival. Font:(Eutrofización de Embalses, n.d.) 

Les condicions anaeròbies és donen a les capes profundes on la concentració d’oxigen dissolt 

baixa dels 3mg/l aproximadament i comença a no ser rendible pels éssers vius que hi habiten i 

comença la respiració de nitrogen. En aquest punt, el fòsfor precipita quedant fixat al sediment. 

El nitrogen en forma de nitrats passa a nitrogen gas i s’emet a l’atmosfera. 

Quan s’acaba el nitrogen en aquestes capes, es produeix la respiració per consum de sulfats, on 

part dels sulfurs es combinen amb el ferro dissolt formant sulfur de ferro. Per altre costat, es 

combinen amb l’hidrogen formant àcid sulfhídric. Amb aquestes condicions es genera metà amb 

el carboni present. 
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Els processos anaeròbics desenvolupats en situació d’anòxia no són en cap cas desitjable, ja que 

comporta una sèrie de problemes relacionats amb una baixa qualitat de l’aigua i alterant 

l’ecosistema propi de l’embassament, posant aquest en perill. 

A la tardor i hivern, on l’acció del sol baixa d’intensitat, produeix un afebliment progressiu de 

l’estratificació fins arribar a desaparèixer i es produeix una barreja de les masses d’aigua, 

produint-se una resuspensió de les partícules que es trobaven a les capes més profundes. El 

fòsfor, sedimentat al fons de l’embassament fixar al substrat en condicions anaeròbies, puja 

dissolent-se amb les altres masses d’aigua de les capes superiors(Castellví i Piulachs, 2012). 

Aquesta dissolució dels fosfats alimenta de nou al procés d’eutrofització. 

Existeixen unes possibles mesures de correcció adoptades per minimitzar els efectes de 

l’eutrofització classificades en: Mesures preventives i mesures mitigadores(L’Aigua, 2016). 

- Mesures preventives: consta de reduir les aportacions de fòsfor als embassaments 

prèviament, és a dir, aportant correccions en l’agricultura ja que aquestes seran més 

efectives que la depuració de les aigües ja abocades. Aquestes correccions serien, per 

exemple, el control de les taxes de fertilització i el control de l’erosió dels sòls. 

- Mesures mitigadores: Assegurar la presència d’oxigen mitjançant sistemes airejats o 

dispositius de mescla que trenqui l’estratificació. 

Transport de sediments 

La construcció d’una presa per l’emmagatzemen de les aigües, formant l’embassament, 

comporta una interrupció en el transport dels sediments en el riu, trencant l’equilibri hidro-

sedimentari del riu i per tant altera l’ecosistema existent aigües avall de la presa. El transport de 

sediments a dins del embassament, comporta que es retinguin en aquest la major part de la 

càrrega transportada en suspensió (en molts casos superiors al 90%) i la totalitat de la càrrega 

de fons. 

Un gran volum de sediments són retinguts en els embassaments de tot el món en un període 

temporal relativament curt, deixant de forma part del procés de transport de sediments naturals 

del riu. Sota condicions de transport natural, és a dir, sense la construcció de preses que 

intercepten conseqüentment el transport de sediments, es produiria una deposició d’aquests a 

les parts baixes de les conques fluvials, mantenint els corresponents complexes sedimentaris a 

la desembocadura i el bon estat geomorfològic dels rius. 

La modificació de la dinàmica natural comporta una sèrie d’impactes en la hidro-morfologia del 

riu aigües amunt del embassament. Aquestes modificacions també produeixen un canvi als 

ecosistemes d’aigües avall. Així en la zona de capçalera del embassament, en la transició del riu 

amb l’embassament, on l’aigua calmada frena el flux entrant al embassament es produeix una 

agradació del canal fluvial per la deposició de sediments, que comporta la colmatació dels 

sistemes d’irrigació i captació, la reducció del canal de navegació i l’increment de la freqüència 

de les inundacions aigües amunt (Larruy & Roma, 2003).  

A la capçalera del embassament, la presa crea un efecte de decantació de sòlids en suspensió i 

de fons produint la reducció de la capacitat d’emmagatzematge dins d’aquest, i per tant es 

redueix la vida útil de l’embassament, si no es prenen mesures al respecte. La existència de 

diversos estudis estimen que aproximadament entre el 0,8% i el 1%, és a dir, entre 30 i 45 

km3/any del volum total d’emmagatzematge mundial es perd anualment com conseqüència de 

la sedimentació en els embassaments. Això fa que disminueixi la capacitat de regulació del 
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embassament, i amb ella tots els beneficis d’emmagatzematge, regulació d’avingudes, 

generació d’energia hidroelèctrica, etc. 

L’aigua que surt del embassament mitjançant les comportes de fons de la presa, té potencial 

suficient com per transportar el sediment que pertany al llit del riu. Aquesta aigua presenta poca 

concentració de sediments, arribant-se a denominar aigua neta, de la qual, aquesta disposa d’un 

alt potencial d’erosió al llit del riu incident. Aquest fenomen pot durar diversos anys després de 

la construcció de la presa. Aquest fenomen comporta una alteració de l’equilibri del riu aigües 

avall, on les partícules fines són mogudes per l’aigua neta sortint de la presa i els materials més 

gruixuts no poden ser mobilitzats per aquest flux. És a dir, el sediment depositat a la llera del riu 

pels tributaris poden quedar retinguts a la llera principal, degradant el llera i el ecosistema 

fluvial. 

Sota els efectes d’incisió del llit del riu es produeix la desestabilització dels marges fluvials, 

l’erosió, el sobre drenatge del aqüífer, l’afectació de les infraestructures fluvials (soscavació de 

les cimentacions d’infraestructures hidràuliques), la degradació del sistema aquàtic i la reducció 

d’aportació de sediments al delta i a les platges. 

Per altre banda, la reducció de la freqüència d’avingudes produeix una reducció també del 

comportament dinàmic natural del riu provocant una alteració del ecosistema fluvial. Una gran 

crescuda anual o bianual és essencial per mantenir la riquesa d’espècies autòctones. A més, les 

variacions dels cabals produïts per les preses poden ser molt importants, causant canvis 

substancials en la reducció dels cabals aigües avall i per tant, participen activament en la 

transformació del riu. Això comporta que els peixos autòctons, que estan acostumats als règims 

de flux natural que implicant crescudes en certs períodes, es vegi alterat pel flux hídric, sent 

aquest constant i afavorint un establiment d’espècies invasores. 

La procedència dels sediments que formen part d’un embassament, poden ser de dos tipus: En 

primer lloc poden ser d’origen extern, on aquests han sigut transportats pel riu en suspensió o 

com càrrega de fons fins l’embassament (material al·lòcton procedent de la conca); I en segon 

lloc, poden ser un material autòcton que s’han format dins del mateix embassament. Els 

materials que estan sedimentats en l’embassament no tenen perquè tenir les mateixes 

característiques fisicoquímiques que el material que ha sigut transportat en suspensió pel riu. 

Durant el procés de transport es produeixen processos de selecció de sediments, que poden ser 

donats per la mida de les partícules, i per la variació de l’energia del flux que les transporta, 

arribant a produir una gran heterogeneïtat espacial. Així mateix no es pot considerar el sediment 

com una simple acumulació de partícules inertes, ja que aquests produeixen una sèrie de 

reaccions bioquímiques que modifiquen la naturalesa i estructura del material sedimentat. En 

el sediment depositat també es produeix activitat d’organismes que alteren les seves condicions 

fisicoquímiques, sent el potencial redox una de les que tenen major importància. Com resultat 

d’aquestes reaccions, les formes d’equilibri dels diferents metalls i nutrients, prèviament 

explicats, poden variar i conseqüentment els fluxos d’intercanvi entre l’aigua i el sediment són 

modificats. 

El coneixement detallat dels sediments depositats en el fons d’un embassament, és un 

requeriment essencial per la gestió adequada d’aquest, tenint especial importància la capa 

superficial d’aquests ja que aquesta part és la que més interacciona amb l’aigua de 

l’embassament i la que millor reflexa els processos biogeoquímics que tenen lloc en els 

sediments. Es important també conèixer la distribució granulomètrica del sediment causat pels 

processos de selecció del flux, ja que la naturalesa granulomètrica pot variar els processos 
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biogeoquímics i d’aquesta manera, la informació obtinguda en una determinada zona de 

mostreig pot ser poc representativa del conjunt de materials que formen el sediment(Borrell et 

al., 2010).  

La sedimentació dels embassaments venen donats per unes característiques des del punt de 

vista geomorfològics del qual es poden descriure a partir de tres situacions(Borrell et al., 2010): 

- Primera situació: La construcció del embassament modifica l’antiga llera del riu, 

convertint-lo en un gran superfície de massa d’aigües, hi ha una alta capacitat de captura 

de sediments. Quan el riu entra al embassament, la seva capacitat de transport canvia 

dràsticament per la pèrdua de velocitat del flux i la càrrega total de sediments 

transportada depenen essencialment de les condicions hidràuliques existents en 

l’embassament, més que de la pròpia disponibilitat de sediments. Així, la sedimentació 

es produeix de tal manera que les partícules més gruixudes decanten a la cua del 

embassament i les partícules més fines són depositades al centre de la zona de la presa, 

ja que aquestes són transportades per la pròpia turbulència del flux, entre d’altres. La 

sedimentació es produeix principalment a l’antiga llera del riu, i a mesura que va 

augmentat la quantitat de sediments entrants al embassament, comença l’ampliació de 

la llera al·luvial submergida. 

- Segona situació: Aquesta es produeix quan la sedimentació arriba a la cresta de la presa. 

Sota aquestes condicions el canal principal es segueix mantenint per l’erosió i el 

transport de sediments. No obstant així, la llera al·luvial continua creixent fins el punt 

que la seva altitud és superior a la cresta de la presa. 

- Tercera situació: Es produeix l’equilibri sedimentològic. Es considera quan el volum 

d’entrada i de sortida de sediments a l’embassament s’igualen en el balanç. En aquesta 

situació la llera al·luvial poden arriba a créixer per sobre de la presa i en determinats 

casos, els depòsits deltaics poden arribar a la presa abans que s’hagi arribat al estat 

d’equilibri. 

2.1.2 Estat de coneixement de la modelització d’embassaments 
La modelització és un camp en desenvolupament i que creix ràpidament, per la necessitat real 

d’una gestió ambiental capaç de resoldre problemes de contaminació i conseqüentment millorar 

la qualitat de l’aigua i l’ecologia en aquestes. Aquests han sigut possible dur a terme estudis per 

l’accés a computadores més ràpides i amb preus moderats. 

Els primers models ecològics els va crear Streeter-Phelps per estudiar l’oxigen dissolt en la 

limnologia. Des de llavors han anat succeint diferents generacions de models fins l’actualitat, 

encara que la generació en la que es va produït el gran canvi va ser als anys 70 originant-se la 

tercera generació de models. 

Actualment, els models de cinquena generació fan servir coneixements més acurats i incorporen 

habilitats més relacionades amb els coneixements ecològics. 

Les masses d’aigües en un embassament es destinen a uns usos principals com és l’abastament 

de la població, el regadiu i l’electricitat, on poden ser alterats per la qualitat de l’aigua de la que 

es disposi en aquest. A més, un dels principals i importants usos dels embassaments és el control 

d’avingudes. La millora de la qualitat de l’aigua en embassaments, previ al ús, pot suposar un 

gran estalvi en els tractaments posteriors com postulen els principis de gestió integrada de 

l’aigua dins del marc d’una nova cultura de l’aigua. 
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La tècnica de la modelització en hidrodinàmica d’embassaments busca caracteritzar-la, en la 

situació actual, per tal d’intentar preveure els efectes de possibles actuacions futures en 

embassaments. Aquests poden permetre dur a terme una millor gestió dels problemes habituals 

de qualitat de l’aigua als embassaments. 

Pel que fa a aquestes tècniques i aplicades a models deterministes, com es farà servir a la 

present tesina, la seva elaboració passa per la proposta d’un model matemàtic en el que té en 

compte unes equacions de govern, adaptant-se a les característiques del cas d’estudi, per tal 

d’obtenir uns resultats. 

2.2 Equacions de govern 
Un fluid és un camp particular del medi continu que es caracteritza per les equacions 

constitutives d’aquest. En conseqüència, el problema de mecànica de fluids vindrà donat per un 

sistema d’equacions i d’incògnites que consten de les equacions de continuïtat, balanç de 

quantitat de moviment i de les constitutives. 

Les equacions de Navier-Stokes proporciona una versió simplificada del balanç de quantitats de 

moviment, simplificant el problema. Aquest balanç s’expressa només en funció de la velocitat, 

v(x, t), i del camp de pressió, p(x, t). A partir d’aquestes simplificacions, és possible reduir un 

problema de disset EDPs i disset incògnites, a un sistema de set EDP amb set incògnites. Si, a 

més, es considera el fluid com barotròpic (ρ(x, t)), s’esdevé en un problema mecànic(Oliver & 

Saracibar, 2017). 

Es poden derivar les equacions tridimensional que descriuen el flux superficial lliure amb les 

equacions de Navier-Stokes. Després de fer una mitjana sobre els escales de temps de 

turbulència, sent Reynolds qui va fer una mitjana de les equacions de Navier-Stokes.  

Delft3D-FLOW resol les equacions de Navier-Stokes per un fluid incompressible d’aigües poc 

profundes utilitzant les hipòtesis de Boussinesq. En l’equació del moment vertical, les 

acceleracions verticals es menyspreen, obtenint les equacions de la pressió hidrostàtica. En els 

models tridimensionals, les velocitats verticals es calculen a partir de les equacions de 

continuïtat.  El conjunt d’equacions diferencials parcials en combinació amb un conjunt adequat 

de condicions inicials i de contorn es resolen en una malla de diferencies finites, en coordenades 

curvilínies que permet el refinament local de la malla en zones amb grans gradients horitzontals. 

Aquestes equacions expressen matemàticament, el principi físic de la conservació del volum, la 

massa i el moment. Delft-3D obté els resultats a partir d’aquestes equacions, que ara es 

comentaran. 

2.2.1 Sistemes de Coordenades Verticals 
En la direcció vertical Delft3D-FLOW utilitza dos sistemes de coordenades verticals: el model-σ i 

el model-z (cartesià). Les equacions de govern del software es descriuen en termes del model-

σ. El model-σ obté una millora representació de la topografia del terreny ja que la quadricula 

esta acoblada als costats. Això permet una major resolució prop de l’àrea de la superfície i a 

l’àrea prop del fons. S’entenen les coordenades σ mitjançant la següent equació: 

 
𝜎 =

𝑧 − 𝜁

𝑑 + 𝜁
=

𝑧 − 𝜁

𝐻
 

 
(2) 

On, 

 𝑧: La coordenada vertical en el espai físic 
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 𝜁: La elevació de la superfície lliure des de el pla de referencia (z=0) 

 𝑑: La profunditat sota el pla de referencia 

 𝐻: La profunditat total d’aigua; 𝐻 = 𝑑 + 𝜁 

El següent esquema mostra les diferencies de ambdós sistemes de coordenades: 

 

Figura 8. Exemple de σ i Z. Font:(Deltares, 2014) 

El model de Z-malla (cartesià) té línies de coordenades horitzontals que són, casi, paral·leles a la 

interfase de densitat (isopícniques) en les regions amb fortes pendents de fons. El model z-malla 

no s’ajusta als límits en la vertical. El fons (i la superfície lliure) no sol ser una línia de coordenades 

i es presenta amb una escala, en ziga-zaga, tal i com es pot apreciar a la Figura 8 (Deltares, 2014). 

2.2.2 Equacions Fonamentals 
Equació de continuïtat 

La equació de continuïtat per fluids incompressibles (∇ · �⃗� = 0) bidimensionals (profunditat 

mitjana) i tenint en compte les condicions de contorn cinemàtiques (𝜌 = 𝜌(𝑝)) en la superfície 

de l’aigua i en el nivell del llit del riu, per a coordenades cartesianes es presenta a l’equació (3). 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑣𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜌𝑣𝑦) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜌𝑣𝑧) = 0 

 
(3) 

On, 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
: La derivada parcial de la densitat respecte el temps. 

 𝜌: La densitat 

 𝑣𝑖: La velocitat en longitudinal (x), transversal (y) i en profunditat (z) 

Balanç de la quantitat de moviment (Navier-Stokes) 

Les equacions de Navier-Stokes, expressades en coordenades cartesianes (Equacions(4),(5) i 

(6)), és essencialment el balanç de la quantitat de moviment expressades únicament en termes 

del camp de velocitats 𝑣(𝑥, 𝑡) i la pressió 𝑝(𝑥, 𝑡) (Oliver & Saracibar, 2017). 

 
−

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣𝑥

𝜕𝑧
) + 𝜌𝑏𝑥 = 𝜌 (

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑥

𝜕𝑧
) 

 

(4) 

 
−

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣𝑦

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑦

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣𝑦

𝜕𝑧
) + 𝜌𝑏𝑦 = 𝜌 (

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑦

𝜕𝑧
) 

 

(5) 
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−

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣𝑧

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣𝑧

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣𝑧

𝜕𝑧
) + 𝜌𝑏𝑧 = 𝜌 (

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑥

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑣𝑦

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑦
+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
) 

 

(6) 

 

Les equacions de Navier-Stokes, juntament amb les equacions de continuïtat, són resolubles, 

donats que és un sistema compatible determinat, però el cost computacional seria tant gran que 

en molts pocs casos és possible determinar la solució, com es el cas del flux laminar. Els estudis 

de turbulències realitzats per Reynolds porten a concloure que en determinades situacions les 

velocitats presenten certes fluctuacions. 

Degut a aquestes fluctuacions, en al dur a terme el model de la malla de càlcul, aquesta haurà 

de ser tant petita per poder assumir les ràpides fluctuacions, que el problema no es podria 

contemplar. La caracterització matemàtica de flux turbulent es basen en aïllar els valors mitjos 

dels camps de velocitats i pressions de les seves fluctuacions i en obtenir equacions de govern 

del problema en termes d’aquells. 

Les velocitats puntuals es descomponen en velocitat mitja més la fluctuació (Equació (7)). 

 𝑢 = �̅� + 𝑢′ 
 

(7) 

Les equacions de Reynolds responen a les equacions de Navier-Stockes, però utilitzant aquests 

valors mitjans i afegint un terme de tensió turbulent, donant lloc al final, el balanç de quantitat 

de moviment expressat en les equacions (4), (5) i (6). 

Velocitats verticals 

Les velocitats verticals es calculen a partir de l’equació de continuïtat, la qual es dedueix de 

l’equació de conservació de massa. 

 𝜕𝜉

𝜕𝑡
+

𝜕[(𝑑 + 𝜉)𝑈]

𝜕𝑥
+

𝜕[(𝑑 + 𝜉)]

𝜕𝑦
= 𝑄 

 

(8) 

Si es representa en coordenades cartesianes es pot arribar a expressar en funció dels termes de 

les velocitats horitzontals, la profunditat, els nivells de l’aigua i les velocitats verticals: 

 
𝑤 = 𝜔 + 𝑢 (𝜎

𝜕𝐻

𝜕𝑥
+

𝜕𝜉

𝜕𝑥
) + 𝑣 (𝜎

𝜕𝐻

𝜕𝑦
+

𝜕𝜉

𝜕𝑦
) + (𝜎

𝜕𝐻

𝜕𝑡
+

𝜕𝜉

𝜕𝑡
) 

 
(9) 

A l’equació (8) es pot apreciar com s’iguala a l’equació de la conservació de la massa a una 

variable Q, aquesta representa les contribucions per unitat de superfície degudes a la descarrega 

o a la extracció d’aigua, la precipitació i la evaporació (Equació(10)) (Deltares, 2014). 

 
𝑄 = ∫ (𝑞𝑖𝑛 − 𝑞𝑜𝑢𝑡)𝑑𝜎

0

−1

+ 𝑃 − 𝐸 

 

(10) 

 On, 

𝑞𝑖𝑛 𝑖 𝑞𝑜𝑢𝑡: Les fonts i embornals locals d’aigua per unitat de volum [1/s], 

respectivament. En aquest cas, serà igual a zero. 

𝑃: El terme de font no local de la precipitació. 

𝐸: EL terme d’embornals no local de la evaporació. 
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2.2.3 Transport de Sediments i Morfologia 
Els fluxos dels rius i embassaments solen transportar substancies dissoltes, salinitat i/o calor. En 

el Delft3D-FLOW, es pot calcular el transport de sediments de fons i el de suspensió (tant pels 

materials cohesius com els no-cohesius) modelant-los mitjançant l’equació d’advecció-difusió 

(equació(11)), obtenint resultats dels camps de velocitat, profunditat i viscositat 

turbulenta(Deltares, 2014). 

 𝜕ℎ𝐶

𝜕𝑡
+

𝜕ℎ𝑈𝑥𝐶

𝜕𝑥
+

𝜕ℎ𝑈𝑦𝐶

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝛤 +

𝑣𝑡

𝑆𝑐,𝑡 
) ℎ

𝜕𝐶

𝜕𝑥𝑗
) + (𝐸 − 𝐷) 

 

(11) 

On,  

 𝐶: La concentració de sòlids en suspensió mitjana en la profunditat 

 𝑈𝑥  𝑖 𝑈𝑦: Els components de la velocitat horitzontal mitjana en la profunditat 

 𝑣𝑡: La viscositat turbulenta 

 𝛤: El coeficient de difusió molecular pels sòlids en suspensió 

𝑆𝑐,𝑡: El número de Schmidt, que relaciona el coeficient de difusió turbulenta del moment 

amb el coeficient de difusió turbulenta en suspensió 

 𝐷: La taxa de deposició 

 𝐸: La taxa d’arrossegament 

Sota la suposició de que no hi ha carrega en el llit, la variació del nivell del llit es calcula amb 

l’equació de conservació de sediments(Bladé Castellet et al., 2019): 

 
(1 − 𝑝)

𝜕𝑍𝑏

𝜕𝑡
= 𝐷 − 𝐸 

 
(12) 

E es va avaluar amb el mòdul de llindar proposat per primera vegada per Partheniades (1965) i 

Ariathurai y Arulanandan (1978) per sòls cohesius. 

 𝐸 = 𝑀 (
𝜏𝑏

𝜏𝑐𝑒
− 1) 

 
(13) 

Aquí la taxa d’erosió depèn de la diferencia entre la tensió de cisallament 𝜏𝑏 i la resistència (o 

tensió critica d’erosió) 𝜏𝑐𝑒 i un paràmetre M representatiu de la taxa d’erosió, sent aquest últim 

el valor de la taxa d’erosió quant 𝜏𝑏 = 2𝜏𝑐𝑒. 

Per D, s’utilitza la següent expressió àmpliament utilitzada (Einstein & Krone, 1962), que 

considera una tensió crítica de deposició 𝜏𝑐𝑑: 

 𝐸 = (1 −
𝜏𝑏

𝜏𝑐𝑒
) 𝑊𝑠𝐶𝑎 

 
(14) 

On, 

𝐶𝑎: La concentració prop del llit derivat del perfil de Rouse, calculat segons Huybrechts 

y Villaret (2010). 



18 
 

𝑊𝑠: La velocitat de sediments calculada mitjançant la formula de Van Rijn (Van Rijn, 

1987), que és comunament acceptat en aplicacions a gran escala (Duan & Nanda, 2006). 

2.3 Aspectes Numèrics de la Modelització Computacional 
Per resoldre les equacions diferencials parcials descrites anteriorment s’han d’adaptar a un espai 

discret. El mètode numèric implementat per Delft3D-FLOW es basa generalment en diferencies 

finites. L’àrea del model es cobreix amb una malla curvilínia per discretitzar les equacions 

diferencials a l’espai. 

2.3.1 Malla Computacional 
La malla ha de ser el més ortogonal possible i ben estructurada per impedir errors per 

inestabilitat del model. Es pot escollir realitzar una malla tant plana com esfèrica i pels dos casos 

s’ha de poder realitzar una malla curvilínia georeferenciada. Per generar aquest arxiu s’utilitzen 

programes generadors de malla que pel general venen amb el software. Delft3D-proporciona 

un programa per la realització d’aquesta anomenat RGFGRID. 

Per cada una de les cel·les de la malla computacional es defineix el nivell de l’aigua en es seu 

centre, mitjançant punts de pressió. Les components de velocitat són perpendiculars a les cares 

de les cel·les, això permet implementar les condicions de frontera de manera simple. Al voltant 

de la malla es genera un polígon que representa les fronteres, ja siguin tancades o obertes. Les 

fronteres tancades són les que limiten amb la terra, com es la línia de costa o els marges d’un 

riu. Les fronteres obertes s’estenen a traves del camp de flux i és on s’introdueixen les condicions 

inicials com la velocitat o el nivell, i les condicions finals(Deltares, 2014).  

 

Figura 9. Esquema d’exemple de malla computacional i polígon de tancament. Font:(Deltares, 2014) 

2.3.2 Integració Respecte al temps 
Tal i com s’especifica al manual de Delft3D-FLOW, i seguint a Stelling (1984), una solució robusta 

per les equacions d’aigües poc profundes han de satisfer les següents exigències: 

- Robustesa: incondicionalment estable. 

- Precisió: almenys de consistència de segon ordre. 
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- Adequat tant per problemes dependents del temps com per problemes d’estat 

estacionari. 

- Eficiència computacional. 

Una integració temporal explícita de les equacions en una malla rectangular està subjecta a una 

condició de pas de temps basada en el numero de Courant. 

 

𝐶𝐹𝐿 = 2∆𝑡 √𝑔𝐻 √
1

∆𝑥2
+

1

∆𝑦2
< 1 

 

(15) 

On, 

 ∆𝑡: El pas del temps. 

 𝑔: La acceleració de la gravetat. 

 𝐻: La profunditat total del aigua. 

 ∆𝑥 𝑖 ∆𝑦: Els espais de la reixa més petita en l’espai físic. 

Després de la discretització, els operadors diferencials espacials en ambdues direccions de la 

malla generen un sistema d’equacions diferencials amb una matriu de bandes. L’amplada de 

bandes és relativament gran i tots els punts de la malla estan implícitament acoblats. La 

resolució de les equacions requeriria un gran esforç computacional.  

2.3.3 Delft-3D 
Delft-3D és un programa de modelatge 3D líder mundial per investigar la hidrodinàmica, el 

transport de sediments i de morfologia, i la qualitat de l’aigua per a entorns fluvials, estuaris i 

costaners. Aquest software va ser desenvolupat per WL/Delft Hydraulics als Països Baixos, i 

perfeccionada a través d’una sèrie de versions evolutives al llarg dels últims 20 anys. 

La continua millora i desenvolupament del programa, permet la utilització de tècniques 

innovadores de modelatge avançat pels investigadors del institut Delft Hydraulics i d’aquesta 

manera es mantenen líders mundial. 

El programa Delft-3D, permet tant la simulació de la hidrodinàmica del embassament com del 

transport del sediments donant la possibilitat de triar, en aquest últim, la forma de transport, 

en suspensió o de fons, i el tipus de sediment d’aquest, cohesiu o no cohesiu. 

Aquest programa disposa d’avantatges, on per començar és un programari gratuït, que va 

millorant en cada actualització i versió. A més, té una gran varietat de factors que es poden 

introduir per realitzar els models hidrodinàmics complerts arribant a obtenir uns resultats 

simulats del model executat. A part, treballa amb altres programaris relacionats amb Delft-3D 

que permeten dur a terme fases de la modelització amb aquest mateix, com per exemple, la 

realització de canvis, retalls, ajustos... de la batimetria. 
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3 METODOLOGIA 
En el present estudi es dur a terme la modelització del embassament de Riba-Roja i obtenir el 

comportament hidrodinàmic d’aquest. L’embassament de Riba-Roja es troba a la conca del riu 

Ebre, essent aquesta el tributari principal i que està situat aigües avall de la confluència del Segre 

i Cinca amb l’Ebre. 

A continuació es descriuran la situació i característiques actuals amb especial atenció al 

funcionament hidràulic i transport dels sediments. 

3.1 Directiva del Marc de l’Aigua 
La directiva del marc de l’aigua (DMA) intenta donar uns paràmetres d’actuacions comunes pels 

països membres de la UE sobre la gestió de l’aigua. Aquesta va ser publicada a finals dels 2000 

pel Parlament europeu. En la normativa pren protagonisme la biologia i la hidro-morfologia en 

la diagnosi de la qualitat i es proposa la regulació de l’ús, ja que l’aigua passa a ser d’un recurs a 

ser un element bàsic dels ecosistemes associats, en funció de la capacitat del medi receptor. La 

directiva promou l’explotació dels recursos de manera responsable, racional i sostenible de 

forma que es permeti mantenir el bon estat ecològic del sistema de les aigües superficials. 

Per a avaluar quantitativament l’estat ecològic de les aigües continentals, la normativa fa ús de 

paràmetres de tres tipus: biològics, hidro-morfològics i fisicoquímics.  

A l’estat espanyol, el Ministeri de Medi Ambient és la principal responsable del seguiment del 

calendari marcat per la DMA amb l’ajuda dels organismes de conca com són les confederacions 

o l’Agència Catalana de l’Aigual. La DMA marca les següents directives referents als 

embassaments, que conformen la categoria de massa d’aigua fortament modificades (CEE, 

2000): 

- Serveis relacionats amb el aigua: tots els serveis en beneficis de les llars, les institucions 

públiques o qualsevol activitat econòmica, consistent en l’extracció, la recollida i 

depuració d’aigües. 

- Mesures de control de la captació d’aigua amb inclusió d’un registre de les captacions 

d’aigua i un requisit d’autorització prèvia pe la captació i el embassament. Aquest 

control es realitzarà periòdicament actualitzant-se amb aquest. Els estats membres 

podran eximir d’aquests controls les captacions o embassaments que no repercutint de 

manera significativa en l’estat de l’aigua. 

- Solucions de punts de control: El volum d’aigua present sigui significatiu dins del conjunt 

de la demarcació hidrogràfica, inclosos els grans llacs i els embassaments. 

3.2 Conca de l’Ebre 
La conca de l’Ebre es troba situat al nord-est de la Península Ibérica, ocupant una superfície total 

de 85.362 km2, format per Espanya, Andorra i França. És la conca hidrogràfica més extensa 

d’Espanya, representant el 17,3% del territori peninsular. On el principal riu, com marca el nom 

de la conca, és l’Ebre. Aquest té una longitud total de 910 km i transcorre en sentit de nord-oest 

al sud-est, des de Cantabria fins el Mediterrani. 
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Figura 10. Conca de l’Ebre. Font:(Inicio - Portal CHEbro, n.d.) 

A la conca de l’Ebre existeix un organisme encarregat de la gestió d’aquesta anomenada 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en que la que té com objectiu l’elaboració del pla 

hidrològic de la conca, el seu seguiment i revisió, l’administració i control del domini públic 

hidràulic, l’administració i control dels recursos d’interès general, i per últim, l’elaboració, 

construcció i explotació de les obres que li seguin encarregades per l’Estat i les comunitats 

autònomes. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro també té competències en la gestió de problemes 

econòmics i ecològics, com es l’exemple de l’espècie invasora del musclo zebra i altres animals 

o vegetals invasores.    

3.3 Embassament de Riba-Roja 
En el curs del riu Ebre, entre la comunitat de l’Aragó i de Catalunya, es localitzen tres importants 

embassaments molt propers entre ells: Mequinensa, Riba-Roja i Flix, amb ordre respectivament 

d’aigües amunt a aigües avall. Aquests tres embassaments interactuen entre ells i el 

comportament individual depèn l’un de l’altre, actuant com un sistema. 

 
Figura 11. Ubicació dels tres embassaments: Mequinensa, Riba-Roja i Flix (d’esquerra a dreta). Font: Google maps 
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Els tres embassaments tenen usos diversos i en tots s’aprofita per la generació d’energia 

hidroelèctrica, que pertanyen a ENDESA. Les aigües de l’Ebre arriben turbinades d’un 

embassament a l’altre, tant mateix, el de Riba-Roja rep, a més, aigües dels rius Cinca i Segre, 

sent aquests afluents de l’Ebre, que desemboquen just a l’entrada d’aquest. L’aigua turbinada 

que surt dels embassaments de Mequinensa i de Riba-roja, succeeix a zones profundes i 

enviades a la cua de l’embassament de Flix que funciona com una aprofitament d’aquesta aigua. 

Dels tres embasaments mencionats, només el de Mequinensa presenta temps de residencia 

suficient com per a que els processos químics i biològics puguin modificar la composició de 

l’aigua que hi arriba. Això comporta que els embassaments de Riba-roja i Flix funcionen d’una 

forma molt semblant a la d’un riu i no com un embassament, on aquestes aigües no pateixen 

grans modificacions (Prats et al., 2010).  

En el riu Ebre es produeixen alteracions tèrmiques produïda especialment sobre el cicle diari de 

temperatures, efecte relacionat amb el comportament hidrodinàmics d’aquests embassaments. 

Existeixen diversos estudis conjunts entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica 

de Catalunya han analitzat aquestes alteracions arribant a unes tres conclusions clares. La 

primera és que a l’estiu l’aigua sortint dels embassaments és més freda que la que hi entra. La 

segona és que a l’hivern l’aigua que en surt és més calenta que la que hi entra. I per últim, els 

embassaments redueixen l’amplitud tèrmica diària, esmorteint la variabilitat de temperatures 

al llarg del dia (Val et al., 2003)(Muñoz, 1990).  

Aquest sistema dels tres embassament, com ja s’ha comentat, tenen influencia entre ells on 

depenen les característiques d’un a l’altre. Com a objecte d’aquesta tesina, es centrarà en 

l’embassament de Riba-Roja que es el que es troba aigües avall del de Mequinensa. Es per això 

que les característiques d’aquest dependran de les del de Mequinensa. 

3.3.1 Localització i característiques de l’embassament de Riba-Roja 
En aquesta tesina es centrarà en l’embassament de Riba-Roja, com ja s’ha comentat. Es tracta 

d’un embassament estudiat i sobre el que s’han dut a terme molts estudis en el que descriuen 

els components hidrodinàmics, morfològics, etc. 

L’embassament de Riba-Roja pertany al curs baix del riu Ebre, creat per una preses situada al 

municipi de Riba-Roja d’Ebre, que s’estén pels termes de Riba-Roja, a la comarca de Ribera 

d’Ebre, pel de la Pobla de Massaluca, a la de la Terra Alta, pel de Faió, a la del Baix Aragó-Casp, 

i pel de Mequinensa, a la del Baix Cinca. 

Aigües amunt del embassament de Riba-Roja hi ha l’embassament de Mequinensa i 

immediatament aigües avall, el de Flix, sent aquest el tributari principal. A l’entrada del 

embasament es troba la desembocadura del Segre (un dels afluents més importants de l’Ebre) 

que aporta pràcticament la meitat del cabal d’entrada de l’embassament.  

La presa va ser acabada de construir el 1969 amb les principals utilitats de generació 

d’electricitat, d’aprofitament per l’agricultura i la pesca. Abans de la implantació dels 

embassaments, havien succeït diferents episodis catastròfics provocats per avingudes, i la 

construcció d’aquesta ha promogut la regulació de les grans avingudes de l’Ebre.  

Aquesta presa és de gravetat amb cota de coronació a 76 metres i de cota de làmina d’aigua a 

70 metres, sobre el nivell mig del mar. Aprofita l’energia potencial de l’aigua per a generar 

electricitat mitjançant 4 grups de turbines que agafen l’aigua a cota de 41,4 metres. El 
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sobreeixidor es situa a la cota de 59,5 metres constant de 7 comportes en el marge esquerra de 

la presa, i dos desguassos centrals de fons a cota de 43,3 metres. 

  
Figura 12. Característiques i cotes de la presa de Riba-Roja. Font: (SAIH Ebro. Datos: Ficha E004, n.d.) 

A continuació, s’especifica les característiques dels elements del embassament: 

DADES ADMINISTRATIVES 

Nom Riba-Roja 

Fase vida presa Explotació 

Titular de la presa ENHER 

Data de finalització 31-12-1969 

DADES GEOGRÀFIQUES 

Riu on es troba Ebre 

Municipi Riba-Roja d'Ebre 

Conca Ebre 

Província Tarragona 

UTM 41,14 

USOS DEL EMBASSAMENT 

Usuaris  
FAYON i Estació Ferrocarrils, ENHER, 
varis 

Tipus Abastament, Hidroelèctric i Regadiu 

DADES HIDROLÒGIQUES 

Superfície de la conca hidrogràfica (km2) 80 823.000 

Aportació mitja anual (hm3) 14 537.810 

Precipitació mitja anual (mm) 727.920 

Cabal punta avinguda de projecte (m3/s) 10 822.000 

DADES DEL EMBASSAMENT 

Superfície d'embassament a NMN (ha) 2 028.900 

Capacitat a NMN (hm3) 206.900 

Cota del NMN (m) 70.000 

DADES DE LA PRESA 

Tipus de presa Gravetat 

Cota coronació (m) 76 

Altura (m) 60 

Longitud de coronació (m) 362 

Cota cimentació (m) 16 

Cota de la llera de la presa (m) 37.7 

Volum del cos presa (1000 m3) 800 
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DADES DEL EMBASSAMENT SOBREEIXIDOR 

Número total de sobreeixidors de la 
presa  

1 

Regulació Comportes 

Capacitat (m3/s) 7756 

DADES DE DESGUÀS 

Número total de desguàs en la presa 2 

Capacitat (m3/s) 2908 
Taula 2. Característiques de l’embassament i la presa de Riba-Roja. Font: (Administrativos & Embalse, 1969) 

Un embassament amb un comportament més proper al d’un riu al d’un embassament, com ja 

s’ha comentat anteriorment, tendint a presentar valors d’eutròfia elevats. L’aigua d’aportació 

conté gran quantitat de nutrients que, si la taxa de renovació és molt alta, no és assimilable pels 

productors primaris. Pel que fa a l’estratificació, teòricament aquesta és més difícil d’assolir en 

aquest tipus d’embassaments tot i que, com es comenta més endavant, sent aquest molt 

particular(Inicio - Portal CHEbro, n.d.). 

Això comporta uns impactes descrits derivats dins l’embassament que comporten per exemple, 

el descens de la variabilitat en el règim hidrològic de l’Ebre en el tram baix d’aquest, més la 

retenció dels sediments estimat de 1 hm3 anual(Juan P . Martín Vide; Upc, 1997).  

3.3.2 Estudis sobre la hidrodinàmica de l’embassament de Riba-Roja 
Existeixen nombrosos estudis sobre la hidrodinàmica de l’embassament de Riba- Roja, duts a 

terme principalment per l’institut FLUMEN. En aquest apartat s’exposa alguns resums i 

conclusions extrets sobre aquests estudis. Amb les dades i conclusions dels articles, es 

compararan els resultats obtinguts en el model amb la finalitat de validar el bon comportament 

d’aquest. 

La majoria d’aquests estudis exposen resultats sobre la variació de temperatura, a la columna 

d’aigua i al llarg de l’embassament, i el transport de sediments. Com es el cas del estudi de 

“Modelització numèrica 2D en embassaments: temperatura i transport de sediments a 

l’embassament de Riba-Roja” en el que exposa el comportament hidrodinàmic, l’evolució 

tèrmica i la dinàmica sedimentaria d’aquest, mitjançant unes simulacions realitzades de dos 

models numèrics bidimensionals molt diferents: el model CE-QUAL-W2 (hidrodinàmica i 

temperatura 2D en la longitud i la profunditat) i el model Iber (hidrodinàmica i transport de 

sediments en suspensió, 2D en el pla). 

  
Figura 13. (a) Resultats de l’evolució tèrmica obtinguts amb el model CE-QUAL-W2. (b) Erosió (esquerra) i 

sedimentació (dreta) amb un cabal de 500 m3/s (24 h). Font: (Arbat Bofill et al., 2011) 
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A la Figura 13, Marina Arbat Bofill simula amb el CE-QUAL-W2 el comportament tèrmic de 

l’embassament pel període d’estratificació l’any 2004 (Figura 13(a)) a partir de sèries de dades 

temporals de diferents variables meteorològiques, hidrològiques, tèrmiques, etc. En aquest ha 

obtingut resultats de les variacions de densitat, de velocitats en la columna d’aigua i 

longitudinals al llarg del embassament. Per simular el transport de sediments en suspensió 

utilitza el Iber (Figura 13(b)), on el model es va inserta les condicions de calat i camp de velocitats 

en 2D i obtenint les zones d’erosió/sedimentació al tram dinal del riu Segre, immediatament 

aigües amunt de la confluència amb l’Ebre, per la futura construcció d’un espigó(Arbat Bofill et 

al., 2011).  

Per tal de dur a terme l’estudi anterior, Marina Arbart Bofill, juntament amb altres investigadors 

de l’institut FLUMEN, van realitzar uns treballs previs al embassament de Riba-Roja. Aquest 

treball de camp es va realitzar per recollir dades sobre la meteorologia i que permetia recollir 

un mostreig de diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua a diferents profunditats, in situ. 

Aquests instruments, estaven col·locats a la Plataforma multiparmétrica FLUMEN. 

Les dades recollides pels instruments meteorològics van ser les variables de: temperatura del 

aire, humitat relativa, velocitat i direcció del vent, les radiacions i la pluja acumulada. Pel que fa 

a la recollida de dades de qualitat de l’aigua van ser: velocitat i direcció de l’aigua, temperatura, 

pH, conductivitat i oxigen dissolt, on la sonda baixava automàticament cada 6 hores i parava per 

prendre dades a diferents profunditats (Arbat-Bofill et al., 2011). 

La recollida de dades va servir per comparar amb els resultats obtinguts per a un model amb CE-

QUAL-W2. Els resultats obtinguts del model varen ser els següents: 

 

 
Figura 14. (a) Temperatura de l’aigua en funció de la profunditat (m) i (b) Evolució de la temperatura de l’aigua a 

diferents profunditats (esquerra) i evolució de la velocitat horitzontal (cm/s) del aigua a diferents profunditats 
(dreta) (negre -5 m, vermell -10 m i blau -20 m). Font:(Arbat-Bofill et al., 2011) 
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De cara a aquesta tesina, els resultats sobre les temperatures de l’embassament es menyspreen. 

Podent arribar a comparar els resultats obtinguts amb Delft-3D del comportament del transport 

de sediments (erosió i depòsit, Figura 13 (b)) i les velocitats (Figura 14). 

Per altre banda, moltes de les dades entrades al model del cas d’estudi, que es comenten al 

aparta 3.4, surten d’aquests estudis realitzats principalment per Marina Arbat Bofill (2011) 

(2015). 

3.4 Dades d’entrada al model 
Seguidament s’exposaran totes les dades necessàries per tal de realitzar els models, que al 

apartat 3.5 es concreta en quin moment de la creació del model s’utilitza. 

Prèviament al generar el model es van proporcionar uns arxius amb les dades referents a la 

batimetria del embassament. Amb aquestes dades es van haver de tractar mitjançant diferents 

passos per tal de  generar la batimetria i la malla que finalment s’introduiran al model FLOW i 

s’expliquen a l’apartat 3.5.1 i 3.5.2.  

Una vegada s’obtenen els arxius necessaris, es passa a generar el model, explicat al apartat 3.5.3. 

En aquest és on s’introdueixen tots els valors relatius per poder obtenir els resultats referents  

a l’hidrodinàmica del embassament (malla, batimetria, cabals, concentracions de sediments, 

paràmetres físics (gravetat, densitat, rugositat i viscositat)).  

S’han dut a terme tres escenaris diferents, dels quals s’ha utilitzat valors de cabals diferents i un 

valor de concentració de sediments, respectivament per a cada simulació.  

Per al primer escenari, es simula el comportament hidrodinàmic de la massa d’aigua del 

embassament per un cabal constant, tant pel riu Segre com pel riu Ebre. Marina Arbat, a la seva 

tesis doctorant, comenta la relació entre els cabals entrants, procedents del riu Ebre i del Segre, 

i el temps de trànsit en l’embassament, concloent que (Arbat-Bofill, 2015): 

- Per cabals inferiors als 80 m3/s el temps de circulació és de 5 dies de trànsit entre la 

entrada i la sortida de la presa. 

- Per cabals superiors als 80 m3/s el temps de circulació està aproximadament entre el 2 

y 3 dies. 

Per tant, de cara a la introducció dels cabals constants, es decideix introduir un cabal de 50 m3/s 

pel riu Segre i un cabal de 200 m3/s. Arribant a simular el primer escenari amb un cabal constant 

de 250 m3/s. Segons els resultats experts per Marina Arbat (2015), per aquest cabal recau un 

temps de trànsit, aproximadament, de 2 a 3 dies, per tant, el temps de simulació pels primers 

escenaris hauria de ser d’aquest mateix. Però alhora de realitzar el model, es va decidir simular 

6 dies per veure el comportament de les masses d’aigua en l’embassament. 

Pel segon escenari, es simula el comportament hidrodinàmic de la massa d’aigua del 

embassament per un hidrograma d’avinguda. Aquest hidrograma d’avinguda s’ha obtingut a 

partir de l’estudi “Computational Modeling of Fine Sediment Relocation Within a Dam Reservoir 

by Means of Artificial Flood Generation in a Reservoir Cascade” redactat per Ernest Bladé i Martí 

Sánchez a parir de la tesis doctorant de la Marina Arbat (2015). A continuació es mostra els 

cabals per dia que arriben pel Segre, amb l’aportació de cabal del Cinca, i per l’Ebre a l’alçada de 

Mequinensa, per un escenari d’avinguda Taula 3, i representat a la Figura 15. De tot l’hidrograma 

només s’han simulat els cabals referents a 6 dies, pel temps de trànsit mencionat anteriorment. 
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Dies Segre - Cinca Ebre (Mequinensa) 

24-05-08 180 400 

25-05-08 200 500 

26-05-08 250 600 

27-05-08 1000 780 

28-05-08 950 800 

29-05-08 700 950 

30-05-08 500 1170 

31-05-08 410 1130 
Taula 3. Dades del hidrograma d'una avinguda al maig del 2008. Font (Bladé Castellet et al., 2019):  

 

 
Figura 15. Hidrograma d'una avinguda del maig del 2008. Font: (Bladé Castellet et al., 2019) 

Pel tercer escenari, es simula el comportament hidrodinàmic referent al transport de sediments 

en les masses d’aigua del embassament, però aquesta vegada amb un cabal constant com en el 

primer escenari. Per dur a terme aquest últim escenari, es important establir una concentració 

entrant al embassament. Alvaro Tena (2021) estima la càrrega de sediments aigües amunt del 

embassament a l’alçada de Mequinensa de 0.66x106 t/a, mentre que a la sortida és de 0.04x106 

t/a. Pel que fa al aportament de sediments provinent dels grans afluents Segre i Cinca, va ser de 

0.16x106 t/a. A més també comenta que la carrega de sediments en suspensió atrapada en 

l’embassament de Riba-Roja estima que es de 0.78x106 t/a, per cabals d’avingudes(Tena et al., 

2021).  

Per tant, basant amb les dades comentades, la concentració introduïda al model serà de 0.02 

kg/m3, extret de la estimació de càrrega de sediments de 0. 20x106 t/a, corresponent a la suma 

de les càrregues de sediment en suspensió a la sortida de la presa de Mequinensa i la del Segre, 

i amb el cabal constant de 250 m3/s. 
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3.5 Implementació al programa DELFT-3D i escenaris 
En aquest apartat es descriurà com es va construir el model pas a pas mostrant la informació, 

dades i batimetries rellevants. Es va utilitzar els programes, ArcGis 10.1 i Delf3D (RGFFGRID, 

QUICKPLOT, QUICKIN, FLOW...) per fer possible la implementació. Es descriuen addicionalment 

els diferents escenaris processats per dur a terme un correcte anàlisi de la hidrodinàmica del 

embassament.  

Com a objecte d’aquest apartat es introduir, també, la interfase i les eines més importants del 

software Delft3D. 

3.5.1 Posta a punt de la malla de càlcul (RGFGRID) 
El primer pas per crear la trajectòria de flux i la malla computacional es genera les línies de 

frontera del model. Aquestes línies representen el terra, es a dir, el contorn del embassament. 

Per delimitar aquestes línies fronteres, mitjançant el software ArcGis 10.1. i amb el raster del 

embassament, es va crear un polígon delimitant la frontera del embassament. Aquest polígon 

va estar prèviament georeferenciat perquè fos compatible amb Delft3D. Aquest polígon es va 

guardar com a shapefile (.shp). Seguidament es va introduir la shape al Delft3D mitjançant la 

utilitat QUICKPLOT. La operació consisteix senzillament en obrir la utilitat des del menú principal 

del programa. Quan apareix la finestra de QUICK PLOT s’obre l’arxiu .shp i es selecciona una 

carpeta per el nou arxiu a crear-se. En el panell de la dreta de la finestra es poden seleccionar 

algunes propietats del arxiu, però l’important es assegurar-se de que en Export File Type es 

seleccioni landboundary file abans d’exportat el nou format (Export Data). Aquest genera un 

arxiu .ldb el qual representa els límits de les fronteres tancades del flux. A continuació es pot 

apreciar la Interfase de la utilitat QUICKPLOT: 

 

 

Figura 16. Interfase de QUICKPLOT i Exportació del arxiu .ldb 
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Una vegada generat el arxiu .lbd es pot importat al mòdul RGFGRID on es crearà la malla 

computacional. La següent imatge mostra el arxiu de fronteres creat i importat al RGFGRID. 

 

Figura 17. Interfase de RGFGRID i Importació de l’arxiu .lbd 

Tal i com es pot apreciar a la part inferior de la finestra mostrada a la Figura 17, les coordenades 

concorden amb el del embassament de Riba-Roja pel que significa que el projecta està 

georeferenciat.  

Inicialment es va generar les fronteres que delimiten l’embassament com un polígon, fronteres 

totalment tancada, però es va apreciar que hi hauria problemes d’ortogonalitat, sent aquesta 

dolenta. Per tal de simplificar-ho i obtenir una bona ortogonalitat, es va realitzar unes fronteres 

obertes, delimitant els laterals longitudinals de l’embassament, obtenint finalment la frontera 

amb la qual es generarà la malla de càlcul final. 

 

Figura 18. Interfase de RGFGRID i Importació de l’arxiu .lbd amb els límits de frontera oberts 

Una vegada importat les línies de frontera es poden començar a crear les línies de flux, o splines, 

a partir del qual es genera la malla. Per fer-ho, es va seleccionar Edit/Spline/New dins de la 

interfase. Es important que els splines es creïn amb coordenades esfèriques perquè van les 

coordenades importades des del ArcGis. Per una correcte representació dels resultats, aquests 
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es van dibuixar en direcció al flux de l’aigua, longitudinals, i es van dibuixar unes de 

perpendiculars per tal de generar una bona malla.  

Una vegada generats els splines, s’exporten com un arxiu .spl. Seguidament, utilitzant l’operació 

Change Spline into Grid es va generar la malla. 

  

Figura 19. Generació de les línies de flux (verd) i generació de la malla (blau) 

Però encara no queda generada la malla final de treball. Primerament, la malla que és genera es 

molt gruixuda, i es necessari refinar-la per millorar la resolució del càlcul, encara que requereix 

un cost computacional més elevat. 

Una vegada refinada la malla, un dels criteris més importants és la ortogonalitat de la creació de 

la malla computacional, per una millora de la fluïdesa de càlcul. Per dur a terme la ortogonalitat 

es selecciona la opció de Orthogonalise Grid, on si aquesta es bona, la simulació correrà 

correctament, verificant-se segons els números de Courant. 

Realitzada la ortogonalitat de la malla, ajustada la trajectòria de les corrents a les fronteres, 

s’obté la següent malla (.grd i .enc): 

 

Figura 20. Generació de la malla fina a utilitzar 
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3.5.2 Posta a punt dels arxius batimètrics (QUICKIN) 
Abans de començar amb la generació de l’arxiu batimètric, a partir del manual, es va observar 

que l’arxiu en qüestió ha de contenir la informació respectiva al nivell de l’aigua comptabilitzant 

com a zero la lamina d’aigua i no el terra, fons, de l’embassament. 

La generació d’aquest arxiu batimètric, ha utilitzar, primerament s’ha de modificar. Inicialment 

aquest arxiu ha de contenir la informació referent al terreny de l’embassament. Per això, s’ha 

de renombrar el zero de l’arxiu, passant de considerar-se el terreny a la làmina d’aigua. 

Per dur a terme aquesta modificació primerament s’obre la batimetria (file/attribute files/open 

samples), la malla generada (files/import/grid) i la frontera de l’embassament generada (.lbd). 

Una vegada carregats tots els arxius es modifica la batimetria de la següent manera: 

- Operations / Combine Depth and Uniform Value /Add Uniform Value to Depth: Amb 

aquesta opció es pretén assaignar un valor uniforme canviant el nivell de referència. Se 

li aplica un valor de -69 (negatiu contant del zero cap amunt), referent al nivell de l’aigua 

en que es troba l’embassament a la presa.  

- Operations / Combine Depth and Uniform Value / Multiply Depth with Uniform Value: 

En aquesta opció es pretén multiplicar la profunditat per un valor uniforme per tal de 

que les profunditats siguin positives a més profunditat i negatives quan va cap amunt a 

partir de la làmina d’aigua. Per tant, se li donarà un valor de -1 perquè es digui a terme 

el comentat. 

Introduïda el nou zero del model, l’arxiu batimètric modificat (.xyz), presenta més punts de 

batimetria que de punts de malla. És per això que mitjançant Operations / Grid Cell Averaging  

adapta la batimetria modificada a la malla generada prèviament. Obtenint, finalment, l’arxiu 

batimètric que s’usarà per l’estudi hidrodinàmic del embassament. Aquest .xyz es guarda i a 

partir d’aquest el programa es capaç d’interpolar per totes les profunditats entre els punts 

definits, generar un arxiu de profunditats (.dep). Aquest acció es pot implementar sempre i quan 

la malla i el arxiu .xyz es trobi tancada dins d’un polígon , el qual defineix l’àrea d’interpolació. A 

continuació es pot veure aquest: 

 

Figura 21. Arxiu batimètric amb el zero situat a la làmina d'aigua 



32 
 

Abans de continuar, s’han modificat la llegenda perquè quedi millor representat els valors 

màxims i mínims del model, establint el nivell mínim de la lamina d’aigua de 37 i un nivell màxim 

de làmina d’aigua de -40. També s’ha de verificar la malla i l’arxiu batimètric .xyz, segons el 

número de Courant per establir un pas de temps adequat i establir que el model es estable.  

El número de Courant, per defecte el programari estableix que aquest valor sigui de 60 segons. 

Aquest es va deixa per defecte, ja que al mòdul FLOW també es pot variar i depenent del model 

a simular es variarà per tal de que sigui adequat el pas de temps per obtenir resultats en cada 

un.  

3.5.3 Mòdul FLOW 
Per processar simulacions amb el Delft-3D es necessari crear un arxiu que contingui tota la 

informació del projecte així com els arxius d’atributs a importar-se (.dep, .grd, .enc, etc.). Aquest 

arxiu es dota de la extensió .mdf i es crea des del mòdul FLOW. 

El mòdul FLOW conté una gran quantitat d’opcions per projectes especials pel que qualsevol 

opció es pugui estudiar, i en el cas de que un dels valors no es considerin importants al llarg de 

la simulació, el mòdul deixa els valors per defecte.  

El mòdul principal de FLOW consta d’una finestra principal amb un panell a l’esquerra on 

s’estableixen els paràmetres d’entrada del model. 

 
Figura 22. Finestra inicial del Mòdul FLOW i panell de descripció. Font: Delft3D-FLOW 

Es fa un recorregut del mòdul mostrant la informació d’entrada del model en els grups de dades 

que es mostren en la figura anterior. 

- Description. On es descriu textualment, amb una breu descripció, el projecte o 

informació general sobre el model. 

- Domain. En aquest grup s’especifiquen els arxius que defineixen el domini del projecte, 

es a dir, el entorn físic d’aquest.  
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Figura 23. Grup del Domini del Model. Font: Delft3D-FLOW 

Aquest grup es divideix en quatre parts diferents: 

• Grid. S’especifica els arxius .grd i .enc els quals ja han sigut creats 

prèviament, formant la malla computacional del flux. Addicionalment, 

s’estableix el numero de capes del model, on si el valor es major d’un es 

tracta d’un model tridimensional. Per aquest projecte, s’aniran variant les 

capes per tal de veure les variacions hidrodinàmiques en la columna d’aigua. 

• Bathymetry. S’estableixen els arxius batimètrics (.dep) 

• Dry points. No s’utilitza en aquest projecte. 

• Thin dams. S’estableixen els arxius per a estructures hidràuliques (.thd). En 

aquest projecte no s’utilitza ja que, el programari, entren que en el lloc de 

la presa existeix una paret d’altura infinita. Això comporta que l’aigua es 

queda retinguda sense poder descarregar aigües avall de la presa. 

- Time frame. En aquest grup s’estableixen els paràmetres temporals del model. Sent 

aquests les dades de referencia, establint el temps d’inici i de final de la simulació, el pas 

del temps (en minuts) i la zona horària (+GMT). Els valors per cada secció i simulació 

aniran variant depenent de la simulació, per tal de que es puguin veure els resultats al 

llarg del embassament, fent que els resultats arribin fins la presa.  
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Figura 24. Finestra Delft-3D amb el grup de temps de simulació. Font: Delft3D-FLOW 

El marc temporal d’aquest projecte s’estén per una duració mínima de 6 dies, comentat 

al apartat 3.4, degut a que el temps de residencia d’una partícula d’aigua. Durant aquest 

període, es el temps suficient per poder apreciar canvis al llarg de l’embassament, 

podent analitzar des del inici fins a la presa. 

 

- Processes. En aquest grup s’indiquen les constituents a modelar-se entre els quals es 

poden escollir entre salinitat, temperatura, contaminants i traçadors, i sediments. 

També s’especifiquen els processos físics i antròpics que es modelen. 

 
Figura 25. Finestra Delft-3D amb el grup dels processos constituent del estudi. Font: Delft3D-FLOW 
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Per aquest estudi, es dur a terme l’estudi del constituent dels quals consta de l’estudi 

del transport de sediments, tenint en compte la representació de materials no-cohesius 

(sorres). A més, també es dur a terme l’estudi de la làmina d’aigua, es a dir, sense cap 

dels constituents marcats. 

 

- Initial conditions. En aquest grup s’estableixen les condicions inicials del model. 

Aquestes poden ser uniformes o poden vindre d’un arxiu generat en models correguts 

anteriors.  

 
Figura 26. Finestra Delft-3D amb el grup de condicions inicials. Font: Delft3D-FLOW 

Per les condicions inicials s’estima que per nivell de l’aigua (water level) comenci un 

metre per sobre del nivell de l’aigua introduït. I pel que fa a la concentració inicial de 

sediments en suspensió s’escull el valor comentat al apartat 3.4. 

 

- Boundary conditions. En aquesta secció s’introdueix les condicions de contorn dels 

escenaris simulats. Aquest grup conté tres panells, el primer (part superior) per situar 

les condicions de contorn d’entrada i sortida, de la qual es poden introduir mitjançant 

la visualització i afegint-les. El segon (part inter mitja) per establir les condicions del flux 

a través del contorns establerts, i el tercer (part inferior) per establir les condicions de 

transport a través de les condicions de contorn.  
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Figura 27. (a)Introducció dels valors de les condicions de contorn i (b) Visualització de la ubicació de les condicions. 

Font: Delft3D-FLOW 

A la Figura 27(a), es pot apreciar que s’han introduït tres condicions de contorn en el 

que s’han introduït diferents tipus de contorns per cada una. A la condició de contorn 

de la presa, s’estableix com a tipus de contorn el nivell de l’aigua, i s’introdueixen les 

condicions del flux a partir de la relació entre cabal i profunditat (Figura 28 (a)). A la 

condició de contorn de la desembocadura del Segre al Ebre i de l’Ebre a l’alçada de 

Mequinensa, s’estableix com a tipus de contorn el cabal per temps (discharge), i 

s’introdueixen una time-series, respectivament. Aquestes variaran depenent del 

escenari, a la Figura 28 (b) i Figura 28 (c), es poden veure representat les time-series pel 

segon escenari. 

   
Figura 28. (a) Condicions del flux a partir de la relació entre cabal i profunditat, arribant a la presa. (b)Condicions del 

flux a partir d’una time-serie introduïda entrant des del Segre (c) Condicions del flux a partir d’una time-serie 
introduïda entrant des del Segre. Font: Delft3D-FLOW 

Pel que fa a la concentració dels sediments introduïts, també es pot introduir una time-

serie però en aquest cas de l’escenari tres s’ha mantingut constant al llarg dels 6 dies 

amb el valor comentat al apartat 3.4. 
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- Pysical Paramenters. En aquest grup s’introdueixen tots els paràmetres d’entrada (tant 

variables com constants) del model en quant a processos físics que afecten al flux. 

Aquest grup es divideix en aquest cas amb cinc sub-grups. El número de sub-grups 

depèn dels processos que s’hagin senyalat per modelar en el grup dels processos. En 

aquest cas es van tenir en compte el transport de sediments i morfologia, per l’escenari 

tres. Els sub-grups constants, rugositat i viscositat són fixos per tots els models, ja que 

es la mínima informació pels paràmetres físics que el programa necessita. A continuació, 

es mostren els diferents sub-grups així com els valors entrats. 

  

  

 
Figura 29. Paràmetres físics del model per cada sub-grups. Font: Delft3D-FLOW 

La majoria de dades d’entrada d’aquest grup venen donats per defecte, per el que 

només es descriuran els valors que són modificats per aproximar el model a la realitat. 
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Pels sub-grups de constants i viscositat els valors es deixen iguals als que estan per 

defecte al programa. 

Al sub-grup de rugositat es poden escollir entre factors de fricció de Chézy, Manning i 

Colebrook-white. En aquest cas, s’ha realitzat una estimació inicial en funció de les 

característiques del embassament dels paràmetres del que se sap que ronda als 0.032 

de rugositat de Manning. 

Al sub-grup de sediments contenen les granulometries que es creen en el grup de 

processos. Aquests són Sediments 1 i Sediments 2 les quals representen les sorres i els 

llims d’entrada pel Segre i per l’Ebre, respectivament. De les quals, en els dos el diàmetre 

nominal establert per defecte, correspon al diàmetre mig, per tant, s’ha deixat aquest 

valor. La informació dels sediments han de ser guardades en un arxiu de sediments 

(.sed) per ser reconeguda pel programa. 

En el sub-grup de morfologia, es important guardar la informació de la morfologia 

guardada en un arxiu (.mor) per ser reconeguda pel programa. En aquests arxiu es van 

deixar per defecte els valors atorgats. 

 

- Numerical parameters. En aquest grup es poden modificar els paràmetres respecte al 

model matemàtic com paràmetres d’integració i els esquemes de advecció de 

momentum i de transport. A la Figura 30, s’observen les condicions del model respecte 

als paràmetres numèrics. 

 
Figura 30. Paràmetres numèrics del model. Font: Delft3D-FLOW 

- Operations. Aquest grup només es modifica quan s’introdueixen descarregues o 

abocament, les quals no formen part d’aquest model. 

- Monitoring. En aquest grup es poden ubicar punts d’observació fixes, mòbils (es 

desplacen amb la corrent) i seccions transversals. Dins d’aquest grup, hi ha tres sub-

grups, de les quals només s’introduiran seccions transversals, tal i com es mostra a la  
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Figura 31. Cross-seccions (a) valors (b) Visualització de la ubicació d’aquests. Font: Delft3D-FLOW 

- Additional parameters. Aquest grup no s’utilitza per cap dels escenaris. En aquest es 

poden importar arxius de text tancats per representar paràmetres específics a un model. 

 

- Output. En aquest grup es modifica la manera com s’entrega la informació després de 

córrer la simulació.  

 
Figura 32. Especificacions dels arxius de sortida. Font: Delft3D-FLOW 

Una vegada generat tot el model, es guarda i es surt del mòdul flow into, per simular els 

escenaris i obtenir la informació necessària. L’arxiu més importat per l’avaluació de resultats rep 

el nom de trim-nom_del_model.mdf aquest conté l’arxiu del cas d’estudi amb el contingut dels 

resultats de la simulació en l’àrea modelada. L’altre arxiu és el d’història (trih-

nom_del_model.mdf) el qual conte els resultats puntuals en les seccions transversals. 
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4 RESULTATS DE LA MODELACIÓ 
En aquesta part final del document, s’analitzen els resultats en els aspectes de velocitat, 

profunditat i nivell de l’aigua. Addicionalment també es presenten alguns resultats respecte la 

concentració de sediments.  

Per analitzar aquests resultats mencionats, s’han realitzat diferents escenaris on a partir del 

cabal introduït (constant o no), es pot visualitzar la variació de velocitats al llarg del 

embassament, la variació de la cota d’aigua, d’entre altres. Una vegada adquirits uns resultats 

d’aquest, s’afegiran diferents processos per veure com actuen al llarg de l’embassament i segons 

les condicions introduïdes, com és, la concentració de sediments al llarg d’aquest. 

Per la anàlisis d’aquests resultat s’ha utilitzat la utilitat de Delft-3D anomenada QUICKPLOT. 

Aquest permet representar els resultat i generar arxius d’animació.  

4.1 Escenari 1. Cabal constant 
El primer escenari simulat, es busca observar el comportament hidrodinàmic de la massa d’aigua 

durant sis dies de temps de trànsit per un cabal punta constant a l’entrada de l’embassament. 

El cabal punta constant introduït a l’entrada de l’embassament, correspon a 50 i 200 m3/s, 

respectivament (apartat 3.4).  

Per aquest escenaris s’han simulat dos models. Un primer model bidimensional, és a dir, amb 

una capa representant la superfície del embassament, per tal de veure si les dades introduïdes 

podien induir a possibles errors de modelització. I un segon model tridimensional en el que se li 

van introduir 3 capes de profunditat, per tal de veure el comportament de la massa de l’aigua 

en la seva profunditat. 

En el primer model simulat d’una sola capa, on els resultats obtinguts són en la superfície, s’ha 

dut a terme l’estudi de la velocitat i del nivell de la làmina d’aigua.  
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Figura 33. Variació de la velocitat al llarg del embassament per a cada dia simulat. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Tal i com es pot apreciar a la Figura 33, mostra les velocitats al llarg de l’embassament a la 

superfície. Aquest factor és important per poder veure i preveure com es comporta aquest al 

llarg de tot l’embassament. Primerament es pot veure que al llarg dels 6 dies, on es produeix un 

augment de la velocitat en els moments en que la comporta de la presa es oberta, arribant a 

velocitats de fins a 6 m/s a la comporta de desguàs de la presa (Figura 34). Per contra, en quan 

les comportes estan tancades i va pujant el nivell de l’aigua, es a dir, les masses d’aigües es van 

acumulant a l’embassament, les velocitats disminueixen, tenint un comportament esperat 

(Figura 35). 

 
Figura 34. Velocitats del model amb cabal constant a l’entrada, tant pel Segre com per l’Ebre, i amb descarregues de 

la presa. 1 capa. Font: Delft3D-QUICKPLOT 
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Figura 35. Gràfica de la velocitat per l'eix central del embassament (m=5). Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Com s’ha comentat anteriorment l’embassament de Riba-Roja té un temps de residencia d’uns 

3 dies aproximadament, del qual la simulació realitzada equival a 6 dies, i per tant, els fenòmens 

hidrodinàmics que succeeixen en aquest són cícliques repetint-se el comportament al llarg 

d’aquests.  

Una vegada comentades les velocitats superficials del model simulat, es mostra la variació del 

nivell de l’aigua, tal i com es pot veure a la Figura 36. 
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Figura 36. Variació del nivell de la làmina d’aigua en la duració de la simulació. Només una capa. Font: Delft3D-

QUICKPLOT 

 
 

 
Figura 37. Gràfica de la làmina d’aigua per l'eix central del embassament (m=5) en el punt mínim (a) i en el punt 

màxim d’arribada (b). Font: Delft3D-QUICKPLOT 

En les imatges que conformen aquesta Figura 36, corresponen a la representació del nivell de la 

làmina d’aigua del embassament per cada dia de la simulació. Es pot apreciant que el nivell de 
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l’aigua va variant al llarg dels dies simulats ja que es té un total de 250 m3/s entrants (cabal del 

Segre i l’Ebre) i un cabal de sortida esporàdic depenen de si les comportes són obertes o no, en 

aquest cas, el cabal d’entrada es inferior al cabal sortint.  

El nivell de l’aigua a fluctuat de 8 metres per sobre de la cota d’aigua introduïda al model (Figura 

36Figura 37 (b)), fins a 8 metres per sota del nivell (Figura 37 (a)), en una simulació de 6 dies. 

Aquesta fluctuacions de la làmina d’aigua poden ser donades pel cabal de desguàs de la presa, 

creant així unes turbulències superficials en la làmina d’aigua.   

En el segon model és tridimensional amb un total de 3 capes de profunditat. Aquest es va 

realitzar amb el principal objectiu de veure representat les velocitats verticals. Pel que fa a les 

velocitats i al nivell de la lamina d’aigua, té el mateix comportament en la superfície que el model 

d’una capa explicat. 

  

  

  
Figura 38. Perfils de velocitat vertical amb cabal constant per a cada dia de la simulació. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Observant les velocitats verticals, mostrades a la Figura 38, es pot veure com varia la velocitat 

vertical mantenint la coordenada m=5 (és l’eix mig central de la malla estructurada de 
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l’embassament). Al tram final de l’embassament es poden veure com les velocitats augmenten 

com més pròxims estan de la superfície. Aquest comportament, respecte la resta del 

embassament,  són molt propers a 0. Comentant la velocitat en la columna d’aigua a la comporta 

de desguàs, es pot veure com les velocitats van en direcció cap a la captació de l’aigua. 

Després de comentar els resultats de les velocitats, longitudinals i verticals, i del nivell de la 

làmina d’aigua, dels dos models per al primer escenari, es pot comentar que en aquests, es va 

introduir un cabal d’entrada al embassament inferior al cabal sortint, provocant que al final de 

la simulació s’obtinguessin uns warnnings comentant que les velocitats en alguns punts, arribava 

a superar els 5 m/s.  

Comparant els resultats obtinguts i els warnnings donats, es pot concloure, que degut a que el 

cabal d’entrada es inferior al de sortida, el nivell de la làmina d’aigua disminueix i 

conseqüentment les velocitats augmenten.  

4.2 Escenari 2. Hidrograma d’avingudes 
Amb els factors comentats en el escenari 1, es procedeix a comentar els mateixos factors, però 

en aquest cas el cabal no serà constant sinó que es parteix d’un hidrograma d’avingudes del 

maig de 2008, comentat al 3.4.  

Aquesta simulació s’ha dut a terme per un total de 6 dies, al igual que en les altres, i per una sola 

capa. Els resultats obtinguts corresponen a la superfície de l’embassament, ja que el cost 

computacional augmentava notablement amb la generació de models amb més capes, 

necessitant més d’una setmana de simulació per tenir uns canvis notables. 

Per aquest segon escenari es va analitzar els resultats per als factors de velocitats i nivell de la 

làmina d’aigua, que es mostraran a continuació. 

   

   
Figura 39. Variació de velocitats al llarg dels sis dies de simulació, representant una per cada dia simulat, per un 

hidrograma d’avinguda al 2008. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

En la Figura 39, es poden observar la variació de velocitats al llarg del embassament durant els 

sis dies simulats, observant que al punt de captació de l’aigua, les velocitats van augmentant 

arribant als 12 m/s (Figura 41) a diferencia del resta de l’embassament, on les velocitats varien 

entre 0 i 4 m/s, tal i com es pot veure a la Figura 40, en la que la velocitat fluctuada augmenta 

com més a prop de la presa es trobi.  
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Figura 40. Gràfica de la velocitat fluctuada per l'eix central del embassament (m=5) al mig de la simulació. 
 Font: Delft3D-QUICKPLOT 

En el hidrograma mostrat al apartat 3.4, Figura 15, es pot veure com més o menys a dos dies de 

la simulació, la suma dels cabals de l’Ebre i el Segre és màxim, per la velocitat augmentarà en 

aquest dia ja que l’àrea del embassament no varia. Al mateix temps al hidrograma es pot veure 

que després el cabal disminueix, sent així les velocitats també han de disminuït, tal i com es veu 

a la Figura 39. 

 

Figura 41. Ampliació del perfil de velocitats longitudinals al tram final del embassament un dia abans d’acabar la 
simulació. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Una vegada comentades les velocitats, es disposa a observar la variació del calat al llarg del 

embassament.  
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Figura 42.Variació del calat al llarg dels sis dies de simulació, representant una per cada dia simulat, per un 

hidrograma d’avinguda al 2008. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

A la Figura 42, es pot veure clarament, amb la representació de colors, l’augment de profunditat 

al llarg del embassament durant els sis dies simulats. Durant les primeres hores de simulació el 

calat estava a un màxim de 40 metres (Figura 43) a peu de presa, per contra a la resta del 

embassament el calat fluctua entre els 5 i 25 metres de profunditat (depenen de la ubicació 

d’aquest). Pel que fa als altres dies de simulació, es va apreciant com l’aigua es va acumulant al 

tram final de l’embassament, provocat per l’avinguda arribant a un màxim de profunditat d’uns 

35 metres, aproximadament. 
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Figura 43. Calat de l’embassament a poques hores del començament de la simulació. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

La làmina d’aigua va variant durant els primers dies de simulació, arribant als 10 metres per sota 

del nivell introduït i 10 metres per sobre d’aquest, i durant els últims dies es va estabilitzant a 

un mateix nivell Figura 44, disminuït les turbulències a la làmina de l’aigua, depenent aquestes 

dels increments de cabals i els cabals de desguàs.  
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Figura 44. Variació de la làmina d’aigua al llarg dels sis dies de simulació, representant una pels primers dies 

simulats, per un hidrograma d’avinguda al 2008. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

4.3 Escenari 3. Anàlisi del transport de sediment 
En aquest últim escenari es dur a terme a partir de l’escenari 1 afegint el sediment com a procés. 

La concentració de sediment introduïda a aquest escenari es de 0.02 kg/m3 (apartat 3.4) aquesta 

concentració tindrà una variació en les velocitats i en els calats, produint-se unes fluctuacions a 

al llit del riu, dels comentats en el escenari 1. 

En aquest apartat es representaran el comportament hidrodinàmics que té la massa d’aigua de 

l’embassament amb concentració de sediments. Els valors que es mostraran a continuació faran 

referencia a: Les velocitats i calats, la concentració de sediments amb l’anàlisi del transport en 

suspensió i de fons, i finalment la variació de transport de sediments en la columna d’aigua. 

Els primers resultats a mostrar-se fan referencia a les velocitats i els nivells de la làmina d’aigua. 
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Figura 45. Variació de velocitats amb concentració de 0.02 kg/m3 al llarg dels sis dies de simulació, representant una 

per cada dia simulat. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

A la Figura 45, es mostra la variació de velocitats al llarg del embassament amb una concentració 

de sediments de 0.02 kg/m3 (apartat 3.4) pels sis dies simulats, del qual cada un mostra la 

velocitat d’un dia d’aquesta.  

El primer que es pot observar es que al inici de la simulació les velocitats màximes es donen al 

tram final de l’embassament, donats pel cabal de sortida de l’embassament, de 2 a 2.5 m/s 

aproximadament. I a la confluència entre el Segre i l’Ebre, on és dona un corba en que la velocitat 

arriba, aproximadament, als 1.5 m/s Figura 46. A més, també es pot veure que al llarg del 

embassament manté aquesta velocitat entre els 0 i 0.5 m/s. 

     

Figura 46. Perfil de velocitats al llarg del embassament en l'inici de la simulació. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

A mesura que s’avança en la simulació aquesta velocitat va variant al llarg de l’embassament, 

encara que es solen donar a la llera interior del meandres del embassament, arribant a tenir un 

comportament esperat. Les velocitats en els meandres arriba als 3 m/s, com es pot veure a la 

Figura 47. També es pot apreciar que mirant el comportament d’aigües avall es pot veure com 

la velocitat va disminuint per l’acumulació de massa en el tram final de l’embassament. 
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Figura 47. (a) Perfil de velocitats al llarg del embassament en els últims dies de simulació i (b) Perfil longitudinal de la 
variació de velocitats en la profunditat. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Les velocitats, en aquest escenari, es un aspecte important a mirar ja que com s’ha comentat 

anteriorment aquest embassament té un comportament molt semblant al d’un riu, per tant, el 

fenomen d’erosió/sedimentació es pot donar. Aquest últim ve donat per les velocitats i 

concentracions de sediments transversals, i que es donen principalment en els meandres, que 

més endavant es comentaran. 

Una vegada comentades les velocitats, es disposa a observar la variació del calat al llarg del 

embassament.  
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Figura 48. Variació de la làmina d’aigua amb l’entrada d’una concentració de 0.02 kg/m3  de sediments al llarg dels 

sis dies de simulació, representant una per cada dia simulat. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

La làmina d’aigua de l’embassament, tal i com es pot veure a la Figura 48, té el comportament 

esperat, per al qual el nivell d’aquesta va pujant aigües amunt de la presa, en el cas de que no 

s’obrin comportes. Al llarg de la simulació es pot veure com el nivell de l’aigua va augment des 

de 2.5 metres sota el nivell introduït fins a un màxim d’ 1 metre, aproximadament, per sobre tal 

i com es mostra a la Figura 49. 

 

Figura 49. Perfil de la làmina d’aigua en la mitat dels dies simulats. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Comentades les velocitats i els nivells de la làmina d’aigua, es procedeix al anàlisi de resultats 

del transport de sediment de fons i en suspensió. Primerament, s’analitzarà la concentració de 

sediments que transcorre per l’embassament. 
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Figura 50. Variació de concentració  de sediments al llarg dels sis dies de simulació, representant una per cada dia 

simulat. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Tal i com es pot apreciar a la Figura 50, al llarg del 6 dies simulats la major quantitat de 

concentració passada durant el transcurs del embassament es troba a la confluència entre el 

Segre i l’Ebre, i als meandres, tenint un comportament esperat com al comentat per Marina 

Arbat al estudi comentat al apartat 3.3.2. La concentració de sediments a la confluència arriba 

a un màxim d’aproximadament 0.20 kg/m3 a la superfície i de 0.025 kg/m3 al fons (Figura 51), 

mentre que als meandres s’arriba a un màxim d’aproximadament 0.025 kg/m3 a la superfície i 

de 0.045 kg/m3 (Figura 52). 
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Figura 51. Perfil longitudinal de la variació de concentració en l'embassament. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

 

 

Figura 52. Perfil longitudinal de la variació de concentració en l'embassament. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Si s’observa amb més detalls aquest punts on hi ha més concentració es podrà veure per on 

transcorre aquesta concentració de sediments. 
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Figura 53. Perfil transversals d’on es dona la màxima concentració en la durada de la simulació. Font: Delft3D-

QUICKPLOT 

Una vegada comentades les concentracions de sediments, es prossegueix a comentar el 

comportament de fons que es donen en aquest punts on es donen les concentracions màximes. 

Per dur a terme el estudi de fons, és necessari conèixer quin és el cabal sòlid que transcorre per 

l’embassament (Figura 54).  
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Figura 54. Variació del cabal unitari sòlid de fons que transcorre per l’embassament. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Observant la concentració de sediments (Figura 50) i comparant amb el cabal unitari sòlid de 

fons, es pot observar que en els llocs on la concentració de sediment és màxima, el cabal sòlid 

també augmenta. En aquest comportament, a més del comportament de la capacitat de 

transport de sediments de fons també té en compte la capacitat de transport de sediments en 

suspensió, mostrats a la Figura 55, per arribar a la conclusió. 
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Figura 55. Variació del cabal unitari sòlid en suspensió que transcorre per l’embassament. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

Això comporta una erosió o deposició de sediments en el llit del embassament, arribant a 

concloure que en una disminució de la capacitat de transport de sediments causa un augment 

de la deposició de sediments. 

 
Figura 56. Modificacions de la llera del riu, erosió i deposició, al final de la simulació. Delft3D-QUICKPLOT 

A la Figura 56, es pot veure que al llarg del embassament i al final de la simulació s’arriba a 

depositar fins a 1 metre de sediments i a erosionar una profunditat superior a 1 metre. Aquestes 

variacions de la llera del embassament es produeixen principalment als meandres (Figura 57). 

Per altre banda, s’espera que la màxima deposició sigui al tram final del embassament, on es 

pot apreciar a la Figura 56 i a la Figura 58 que en aquest arriben a depositar-se fins a 4 metres 

de sediments al peu de la presa.  
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Figura 57. Representació de l’erosió i deposició de sediments al finalitzar la simulació als meandres. Font: Delft3D-

QUICKPLOT  

 
Figura 58. Representació de l’erosió i deposició de sediments al finalitzar la simulació al tram final de 

l’embassament. Font: Delft3D-QUICKPLOT 

 

  



59 
 

5 CONCLUSIONS 
S’ha aconseguit realitzar uns escenaris tridimensionals hidràulics i morfològic del embassament 

de Riba-Roja des d’abans de la desembocadura del Segre fins la presa. Mitjançant la informació 

de la batimetria proporcionada i la informació obtinguda a partir d’estudis del 2015, s’ha pogut 

construir els escenaris representatius de la zona d’interès, tenint en compte tantes variables i 

processos com es desitgi. En aquests escenaris va ser possible la implementació de 

l’embassament de Riba-Roja amb el programa Delft3D 4.02.03 per projectar en un període de 

sis dies els possibles canvis sota els diferents escenaris obtenint resultants hidrodinàmics 

diferents. 

La realització d’aquests escenaris han tingut una gran complexitat alhora de generar la malla i 

preparar la batimetria per als diferents models. La generació d’aquests documents m’ha 

comportat la major part de la duració d’aquesta tesina, quedant-me amb un temps relativament 

curt per poder generar models per cada escenari.  

Els models realitzats per a cada escenari no han superat les 3 capes, això comporta que no s’ha 

pogut dur a terme un anàlisi de sensibilitat, amb diferents models d’un mateix escenari, en 

profunditat. Els resultats obtingut en la superfície (1 capa) i en tres capes de profunditat són 

pràcticament iguals, obtenint resultats no el suficient acurats als desitjats. A major nombre de 

capes el comportament que s’estudia es més pròxim a la realitat. De totes maneres, el 

comportament per cada escenari (apartat 4) tenen un comportament pròxim al mencionat. 

Al observar en detall els resultats obtinguts dels models dels escenaris, es pot concloure que, en 

l’escenari 1 amb la introducció d’un cabal constant a l’entrada de l’embassament, a cabal 

d’entrada inferiors al de sortida, el nivell de la làmina d’aigua disminueix i conseqüentment les 

velocitats augmenten, arribant fins als 6 m/s. Aquest augment de velocitats són provocades per 

l’obertura de les comportes, produint unes turbulències superficials en la làmina d’aigua (Figura 

37). On aquestes turbulències creen un perfil de velocitats verticals, on aquestes són majors a 

la superfície i en el fons són pràcticament o iguals a zero.  

Per contra a l’escenari 2, s’introdueix a l’entrada del embassament un hidrograma d’avingudes, 

així que el cabal augmentarà o disminuirà en el temps de simulació. La introducció del 

hidrograma d’avinguda provoca una disminució de les velocitats al llarg del embassament quan 

les comportes es troben tancades acumulant les masses d’aigua i frenant la velocitat del cabal 

entrant. Per contra, amb l’obertura de les comportes provoca un augment de velocitats prop de 

la presa Figura 40 i Figura 41. Pel que fa al calat de l’embassament, amb l’augment del cabal 

entrant, aquest augmenta a peu de la presa, tenint un comportament esperat. Al mateix temps, 

amb la obertura de comportes, es pot veure les turbulències de la lamina d’aigua provocats per 

l’augment de cabal entrant, arribant a 10 metres tant per sobre com per sota. 

En l’escenari 3 s’afegeix una concentració de sediments a l’entrada del embassament de 

0.02kg/m3,per un cabal constant. Als resultats mostrats es pot apreciar que en la hidràulica 

d’aquest, el comportament, es el més pròxim al que es troba a l’embassament, on les velocitats 

màximes es donen a la confluència entre el Segre i l’Ebre i als meandres de 1.5 m/s i 3 m/s, 

respectivament (Figura 45). Aquestes velocitats venen donades entre altres, per la concentració 

de sediments. La concentració varia al llarg del embassament, arribant a concloure que on hi ha 

un augment de concentració hi ha un augment de capacitat de transport de sediment. En 

l’augment del cabal sòlid és produeix una disminució de la llera del llit produint erosions en 

aquest (Figura 56). Aquestes erosions i deposicions s’ubiquen a la llera principal del antic riu i a 

peu de la presa depositant-se el sediment al fons, tenint el comportament esperat. 
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En conclusió, la generació dels tres escenaris, depenent si s’introdueixen cabals constant, 

hidrogrames d’avinguda o introduint una concentració a l’entrada, s’han dut a terme per 

observar la variació d’alguns factors a la zona de l’embassament de Riba-Roja. Delft3D 

proporciona la visualització de models 3D tornant-se molt útil quan es tracta de veure com 

varien aquests factors tant en la superfície com en la profunditat.  

Amb totes les conclusions expressades, es pot realitzar una reflexió final, en la que actualment 

les eines de modelització hidrodinàmiques tridimensionals no poden abastar grans zones o grans 

períodes de temps, pel cost computacional que comporta. Encara que l’estudi de la realització 

de models 3D són imprescindibles per començar a veure i preveure el comportament hidràulic 

de les masses d’aigua provinents de rius, llacs o embassaments amb una certa profunditat i això 

afectarà a diferents processos que succeeixen en un embassament (temperatura, qualitat de 

l’aigua, etc.). Aquests comportaments, i a major durada, poden fer referencia a possibles estudis 

futurs.  
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