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2.1.3.- Anàlisi de la descàrrega del flux mitjançant el ADCP 

El mètode mitjançant el moviment del vaixell per a mesurar la descàrrega total 

utilitzant el ADCP, es realitza fent transsectes de riba a riba del canal i acumulant la 

descàrrega per a cada agrupació vertical de cel·les, tal i com s'ha comentat anteriorment en 

l'apartat 1.2.4.3 de la memòria d'aquest document. No obstant, l’equació general per a 

determinar el cabal total del canal (Qt) a través d'una superfície arbitrària (s) és: 

	 v �.è � � � =� 

Eq 2. 2: Simpson i Oltman, 1990; Gordon, 1989. 

on, 

ds = diferencial d'àrea. 

Vf = vector velocitat mitjana de l'aigua. 

n= vector unitari normal a la trajectòria en un punt determinat. 

L'àrea "s" es determina mitjançant el moviment del vaixell a través del canal, 

quantificant com a tal la superfície vertical que hi queda per sota d'aquest en la seva 

 Decorrelació 

Imatge 2. 4: decorrelació en una batimetria. 
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trajectòria. Al enregistrar el moviment del vaixell mitjançant el "Bottom track velocity" i la 

velocitat del flux, podem reorganitzar l'anterior equació de la següent forma: 

=� v |.ã| � =� � =� 
.è � � v .è � sin� 

	 v �.è � � � =� v � � .� � |.µ| � sin � � =� � =��
�

��
�� v � � �.��.µ� � � � =� � =��

�
��
��  

Eq 2. 3 

On, 

dz= profunditat diferencial. 

dt= temps diferencial. 

Vb= vector mig de velocitat del vaixell. 

T=temps total. 

z= fondària total. 

k= vector unitari en la direcció vertical. 

Si convertim el producte creuat en coordenades rectangulars obtindrem la següent 

expressió: 

�.è�.ã� � � v ý� � �þ � ýþ � �� 

Eq 2. 4 

On, 

Fx= component X del vector mig de la velocitat de l'aigua. 

Fy= component Y del vector mig de la velocitat de l'aigua. 

Bx= component X del vector mig de la velocitat del flotador. 

By= component Y del vector mig de la velocitat del flotador. 

En la següent imatge es mostra la disposició d'aquests vectors respecte el flotador 
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Imatge 2. 5: flotador i vectors de velocitat. 

 

2.1.4.- Fiabilitat de les dades obtingudes amb el ADCP 

Com ja s'ha comentat anteriorment, un problema usual en la presa de dades és el la 

decorrelació, així doncs, la fiabilitat de les dades es veu afectada en gran mesura per el 

número d'espais o cel·les que queden sense llegir en cada assemblatge. 

No obstant, el software WinRiver també indica en cadascuna de les mesures 

realitzades la quantitat d'assemblatges dolents durant el recorregut del ADCP (Ens. Perdidos), 

a més també indica la porció de cel·les afectades per la decorrelació en tota la batimetria (% 

de celdas Malas). D'altra banda, indica l'espai de temps que transcorre entre assemblatge i 

assemblatge (Tiempo Delta). 

  

Imatge 2. 6: sectors d'una batimetria no llegits (decorrelació). 
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A més, en la pantalla de recol·lecció de dades del ADCP es mostra contínuament el 

número de cel·les bones en cada assemblatge, essent aquesta funció un altre indicador de la 

bondat de les mesures, ja que en el moment en que les mesures comencen a ser errònies el 

programa ho indica com una lectura errònia i sense dades útils. 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 2. 7: comptador de lectures errònies del software WinRiver. 

Imatge 2. 8: pantalla de recol·lecció de dades del software StreamPro. 
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2.2.- Annex 2: mètode gràfic per trobar el volum 
unitari entre els filets d’una bomba helicoïdal 

A continuació es descriu el procediment que s’ha realitzat per poder calcular el volum 

unitari d’aigua entre els filets d’una bomba helicoïdal. Per tal de exemplificar-ho, s’utilitza un 

cas d’una bomba cilíndrica fixa amb les següents característiques: 

>B�{	=}	�B={� → 	? v 0,5; 
>}~B�{ó	=}	�B� → 	< v 1; 
!º	=}	��
}�çB
}�� → 	B v 3; 
,��~{�B�{ó	=}~	�B���~ → 	@ v 30°; 
En la següent imatge, es representa les sinusoides que projecten els filets del cargol en 

una secció en direcció a l’eix d’aquest. En aquest cas, s’han utilitzat els radians com a 

unitat per a mesurar el període de les ones sinusoïdals. 

El següent pas és el de representar els punts de tall de la superfície d’aigua de cada 

volum unitari amb les projeccions dels filets, ja que això ens indicarà on arriba el nivell de 

l’aigua en secció realitzada en el pla perpendicular a l’eix del cargol. Per facilitar el procés, el 

cargol es mantindrà horitzontal, mentre l’aigua tindrà la inclinació del cargol.  

En la imatge 2.10 es mostren les projeccions dels punts A, B, C, D, E, F, G i H, encara 

que, més endavant es podrà veure com la unió d’aquests punts marquen els nivells superiors i 

inferiors d’aquella part del volum unitari que no queda en contacte total amb les dues 

superfícies de dos filets adjacents. Es evident, que aquesta part del volum unitari serà la més 

Imatge 2. 9: projecció de la secció d’una bomba cilíndrica fixa de tres començaments. 
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complicada de calcular, donat que la profunditat d’aquesta porció d’aigua no es manté 

constant. Així doncs, el següent objectiu serà el de trobar els punts intermedis que uneixen 

cada parell de punts i per tant, que permeten determinar el contorn de l’aigua en contacte amb 

els filets. 

 

A continuació, en la secció del plànol paral·lel a l’eix, es divideix la distància entre els 

parells de punts que formen cada línia de contorn en vuit parts iguals i es trasllada a l’altra 

projecció mantenint el desplaçament angular. Aquest procediment es mostra en les següent 

imatge. 

 

Imatge 2. 10: projecció dels punts de tall de la làmina lliure d’aigua en la secció realitzada en un plànol perpendicular a l’eix del cargol. 

Imatge 2. 11: projecció d’un dels punts de tall intermedis de la làmina lliure d’aigua en la secció realitzada en un plànol perpendicular a l’eix del 

cargol. 
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Una vegada s’han representat tots els punts que defineixen les línies de contorn, es 

poden visualitzar quines zones del volum d’aigua no tenen contacte total entre dos filets 

adjacents. En la següent imatge es mostra l’estat final de les línies de contorn del cargol que 

s’ha fet anar per a exemplificar el mètode gràfic, on la part ombrejada en blau representa la 

superfície de l’aigua i la ombrejada en negre la part de l’espai entre filets totalment inundada. 

 

Imatge 2. 12: projecció del volum d’aigua contingut en una cambra d’un cargol d’Arquímedes de tres filets i un pas 

equivalent al diàmetre exterior. 

 

Una vegada s’ha dibuixat el contorn del volum d’aigua dins d’una cambra del cargol, 

s’ha de realitzar un anàlisi geomètric més acurat, per tal d’analitzar cadascuna de les porcions 

que formen la part del volum unitari que no presenta un contacte total entre filets (zona 

ombrejada en blau). A fi de poder fer aquesta anàlisi, s’ha de dividir l’espai entre el diàmetre 

extern i l’intern en z capes tal i com es mostra en la següent imatge. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. 13: divisió de la secció del cargol per l’anàlisi del volum corresponent al volum d’aigua que no té contacte total amb els filets. 
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A continuació s’analitza cadascuna de les porcions restants que estan ombrejades en 

blau, tal i com es mostra en la següent imatge. 

 

 

 

 

 

 

On, 

~� v ~���{�³=	=�B��	=}	~B	����{ó	�	�
�. 
� v B��~}	=}~	�}�í
}��}	=}	~B	����{ó	B�~{��B=B	�°�. 
� v B
�~B=B	=}	�B=B	����{ó	�
�. 
D’altra banda, aquestes dimensions es podem expressar com: 

~1 £ ~2 v �C £ ��2 � 360 � 2 � � � �� £ > � �� � !� ; 	� v > � �� ; 
On, 

> v >B={	}��}�{��	=}~	�B���~	�
� 
� v >B={	=}	~�}{�	=}~	�B���~�
� 
� v �ú
}��	=}	={�{���	�}B~{��B=}�	�B={
}��{��B~� 
! v ���{�{ó	=}	~B	����{ó	}��³={B=B, ��=}�B=}�	=}	={��	�B�	B	���B	�B={
}��{��B~� 

Així doncs, si es considera que cadascun dels trossos té un perfil triangular, es pot 

determinar el volum de cadascun d’aquests de forma aproximada mitjançant la següent 

expressió 

Imatge 2. 14: dimensions considerades pel càlcul dels volums unitaris d’aigua de les zones sense contacte total entre filets. 
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. v �C £ ��2 � 360 � 2 � � � �� £ > � �� � !� � > � �� � +						z
�| 
Eq 2. 5 

 

Imatge 2. 15: perfil triangular considerat per cada porció analitzada del volum d’aigua unitari. 

Es obvi que el volum que quedarà per sota de la zona ombrejada en blau serà fàcil de 

calcular, ja que mitjançant algun programa de dibuix (Autocad) es pot saber el valor de la 

secció corresponent i per tant, una vegada trobat el volum de totes les cambres omplertes en 

una volta del cargol, es sumen donant com a resultat el volum unitari (VU). No obstant, el 

volum per cicle o volta (VC)  realitzada pel cargol vindrà donat per la següent expressió: 

.� v B � .A	z
�| 
Eq 2. 6 

Així doncs, una vegada s’ha calculat el volum descarregat per cada volta del cargol, 

l’expressió que definirà el cabal teòric que aporta el cargol serà: 
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	� v .� � �60 � -		 x
�
� y 

Eq 2. 7  
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2.3.- Annex 3: bomba cònica 

2.3.1.- Dades adquirides 

A continuació es mostren les dades que s’han recollit mitjançant els mètodes descrits 

l’apartat 1.2.4 de la memòria. S’inclouen referències als fitxers del Winriver que contenen la 

informació referent a cada mesura segons l’ordre en el que es van prendre. 

o Correcció del cabal mesurat 

S’inclou una correcció del cabal mesurat, ja que la configuració per defecte del ADCP 

estava preparada per treballar en canals amb secció trapezoïdal, no obstant, en el canal on es 

van realitzar les mesures de la bomba cònica era de secció circular. 

Així doncs, sabent la distància a les ribes del canal amb les s’havia configurat l’aparell 

per tal de mesurar el cabal i sabent la dada de velocitat mitjana que havia mesurat el ADCP 

per aquestes zones, es va optar per restar la part proporcional del cabal que l’aparell havia 

mesurat per les ribes al total, tenint en compte que el ADCP considerava que aquesta part del 

flux circulava per una secció triangular com la que es mostra en la següent figura: 

 

 

 

 

 

Al resultat obtingut de la resta anterior, se li suma el calculat per a un flux que circula 

a la mateixa velocitat però per en una porció de la secció circular ombrejada en la següent 

figura. 

 

 

 

 

Profunditat marge 

Distància marge canal 

Imatge 2. 16: secció trapezoïdal del canal per defecte en la configuració del ADCP. 

Profunditat marge 

Distància marge canal 

Sc 

Imatge 2. 17: secció circular del canal on es trobava la bomba cònica. 
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	� v 	 � �	� £ 	�� £ �� � ��� £ ��� 
Eq 2. 8 

D’aquesta forma es corregeix la mesura de cabal obtinguda amb el ADCP i 

s’aproximen els resultats als de la situació real. 

o Dades 

En la següent taula es mostren les dades adquirides per el ADCP per a diferents 

velocitats de gir de l’eix de la bomba. La distància del marge del canal introduïda al ADCP 

ha estat de 10 cm. 
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Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el ADCP 

Fitxers de 
StreamPro Ê	 Û½Ü ¯ Ý QE	Û½Ü ¯ Ý QD  Û½Ü ¯ Ý ¾ �½ ¯⁄ � ¾¨ �½ ¯⁄ � ¾¡ �½ ¯⁄ � Ç¼ �¼X½. � § �%� ¡¨ �½� ¡¡ �½� ¦¨ �½� ¦¡ �½� Ê§ 	Û½Ü ¯ Ý Ê§	''''' Û½Ü ¯ Ý ¨Ê�%� 

3 

Conica.1000r.000 0,045 0,000 0,000 0,137 0,031 0,051 60 <1 

0,100 0,100 

1,000 1,000 
0,058 

0,056 

-21,957 

Conica.1001r.000 0,040 0,000 0,000 0,086 0,026 0,028 51 <1 0,970 0,920 
0,048 -17,249 

Conica.1002r.002 0,079 0,000 0,000 0,067 0,038 0,059 48 1 1,040 1,000 
0,094 -15,937 

Conica.1003r.003 0,052 0,000 0,000 0,083 0,042 0,03 47 0 1,070 0,950 
0,063 -17,613 

10 

Conica.2000r.000 0,189 0,000 0,000 0,147 0,122 0,153 72 4 

0,100 0,100 

1,060 0,860 
0,231 

0,222 

-18,344 

Conica.2000r.002 0,197 0,010 0,010 0,156 0,127 0,187 63 1 1,120 1,020 
0,225 -12,631 

Conica.2000r.003 0,180 0,010 0,010 0,17 0,166 0,151 56 2 1,120 1,020 
0,209 -13,853 

14 

Conica.3001r.000 0,286 0,010 0,010 0,254 0,25 0,243 80 <1 

0,100 0,100 

1,130 1,030 0,343 

0,412 

-16,619 

Conica.3002r.000 0,411 0,010 0,010 0,274 0,271 0,273 66 0 1,150 1,010 0,476 -13,651 

Conica.3003r.000 0,333 0,010 0,010 0,341 0,283 0,24 64 0 1,140 0,990 0,395 -15,631 

Conica.3004r.000 0,170 0,010 0,010 0,279 0,268 0,212 82 0 1,150 1,020 0,225 -24,436 

Conica.3005r.000 0,331 0,010 0,010 0,234 0,24 0,288 93 0 1,190 1,010 0,393 -15,877 

Conica.3006r.000 0,496 0,010 0,010 0,261 0,253 0,303 73 0 1,180 1,040 0,563 -11,877 

Conica.3008r.000 0,389 0,010 0,010 0,245 0,241 0,284 80 0 1,120 0,940 0,451 -13,748 

17 

Conica.4000r.000 0,433 0,010 0,010 0,318 0,319 0,312 68 0 

0,100 0,100 

1,120 1,030 0,512 

0,544 

-15,357 

Conica.4001r.000 0,489 0,010 0,010 0,322 0,371 0,315 68 0 1,120 1,020 0,576 -15,127 

20 

Conica.5002r.000 0,552 0,020 0,010 0,366 0,376 0,359 111 0 

0,100 0,100 

1,170 1,000 0,637 

0,635 

-13,318 

Conica.5003r.000 0,548 0,020 0,010 0,352 0,387 0,346 74 0 1,130 1,060 0,632 -13,359 

Taula 2. 1: dades adquirides de la bomba cònica pel ADCP. 
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A continuació es presenten la resta de dades: 

Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el tub piezomètric Dades mesurades amb el multímetre 

∆Á�½� ��¿� ¹�¹� 
3 0,265 0,9 400 

10 0,265 4 400 
14 0,260 7 400 
17 0,250 10 400 

20 0,250 12 400 
Taula 2. 2: dades adquirides de la bomba cònica amb el tub piezomètric i el multímetre. 

Amb les dades vistes anteriorment es possible fer el càlcul de l’energia comunicada a 

l’aigua, la potència hidràulica cedida al fluid, l’energia elèctrica consumida per el motor i 

l’eficiència de la bomba.(degut a la falta de corbes de càrrega-rendiment del motor AEG 

AM160 LRY es considera que el factor de potència es de 0,89 com a conseqüència de la 

correcció realitzada per el variador de freqüència). 

L’energia comunicada al fluid es calcula amb la següent expressió: 

/ v ∆+ £	

�
��
���	�'''' ���  �

2� �	�����
2�

!
""
"#

 

Eq 2. 9 

 

On es considera que el l’aigua a 

l’entrada està en repòs i que la secció 

humida a la sortida de la bomba és la que es 

va mesurar in situ, on el nivell de l’aigua 

estava 290 mm per sobre de l’eix. Així 

doncs, per tal de trobar la secció humida es 

calcularà la secció d’una circumferència 

que té el diàmetre dels filets i se li restarà 

l’àrea ocupada per l’eix interior de la Imatge 2. 18: secció humida a la sortida de la bomba cònica (la línia 
blava és l’altura de l’aigua a la sortida de la bomba). 
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bomba, tal i com es pot veure en la següent imatge. 

On, 

> v 0,5	
 

� v 0,3	
 

�C v > � sin @ 

=� v �> � sin @ � =@ 

�� v � � sin� 

=� v �> � sin� � =� 

Per tant, 

�� v �2 � > � $ �{��@ � =@ £ 2 � � � $ �{��� � =�%�&�,'()( "$� v*�&�,C')+	 "$�   

v �2 � ,> � ñ12 � @ � 1
4 � sin�2 � @�ò £ � � ñ12 � � � 1

4 � sin�2 � ��ò�
�,'()(

�
�,C')+ - v æ, Üøõ	½ô 

Eq 2. 10 

D’altra banda, es calcula la potència hidràulica amb la següent expressió: 

&Ì v 	�'''' � / � Ï 

Eq 2. 11 

La potència elèctrica activa consumida pel motor serà: 

&�;�8 v √3 � . � , � cos. 

Eq 2. 12 

El rendiment global de la bomba serà: 

DF v &Ì&�;�8 � 100	�%� 
Eq 2. 13 

En la taula resum de la bomba cònica en l’apartat 1.2.4.4 es poden veure el resultats 

derivats d’aplicar les expressions anteriors a les dades adquirides. 
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2.3.2.- Resultats del càlcul del volum unitari d’aigua entre dos filets 

• Situació en la que es troba el dispositiu real analitzat 

La bomba cònica estudiada no incorpora cap element de flotació ni la configuració 

mecànica que li permeti variar la inclinació d’aquesta en funció del nivell d’aigua a l’entrada 

de la mateixa, no obstant, es possible realitzar un model similar amb aquesta funció i per tant, 

s’analitzarà també el canvi del volum unitari entre filets en el cas de que es variés la inclinació 

de l’eix de la bomba. 

La bomba cònica real té el seu eix de rotació paral·lel al pla 

horitzontal, amb un nivell d’aigua a l’entrada a 20 cm per sota de 

l’eix, així doncs, serà aquesta mateixa distància respecte el centre de 

l’entrada de la bomba, la que es considerarà per tots els demès casos 

en els que s’analitza l’efecte de la inclinació en el volum d’aigua 

elevat. A la sortida de la bomba hi ha instal·lada una comporta 

antiretorn que reté el flux d’aigua per evitar que hi hagin retorns quan 

la bomba s’atura. 

• Secció considerada per al càlcul. 

En aquest cas, la bomba té una forma cònica i per tant la secció tindrà la forma d’una 

espiral d’Arquímedes tal i com es mostra en la imatge 2.12, on l’expressió que descriu la 

funció és: 

� v B £ µ � � 

Eq 2. 14 

On, 

B v é�	}~	�B={	
í�{
	=}	~�}��{�B~	�

�. 
µ v {���}
}��	=}~	�B={	�}�	�B=B	B��~}	�}����}�³�	}�	~�}��{�B~	�

�. 
� v ���{�{ó	B��³~B�	��B=�.	

Així doncs, mitjançant la funció anterior, es pot definir la secció del primer pas de la 

bomba cònica estudiada com: 

�C v BC £ µC � � v 825 £ 83,55 � �	�

�

Imatge 2. 19: espiral d'Arquímedes. 
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�� v B� £ µ� � � v 1000 £ 79,58 � �	�

� 

Imatge 2. 20: secció de la bomba cònica per al primer pas. 

• Aplicació del mètode gràfic 

A continuació és mostren els resultats gràfics i numèrics de l’aplicació del mètode 

gràfic, per tal de trobar el volum unitari d’aigua en la bomba cònica per cadascuna de les 

inclinacions possibles. En les següents imatges, es presenta la bomba cònica incorporant un 

flotador en la boca d’entrada que permet que la bomba pugui variar la seva inclinació en 

funció del nivell d’aigua a l’entrada (en la situació real, la bomba no incorpora el flotador). 

o Eix de la bomba a 0º (paral·lel al pla horitzontal, situació real) 

En la següent imatge es presenta l’estat real de la bomba cònica analitzada, on s’hi pot 

apreciar com el volum unitari que ocupar el primer pas queda en contacte total amb les dues 

parets dels filets que delimiten la cambra del primer pas, com a conseqüència de la posició de 

l’eix de la mateixa amb el pla horitzontal. 

Imatge 2. 21: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació 

del seu eix de 0�. 
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Volum entre filets m3 0,1648 

Volum per cicle m3/rev 1,3186 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0758 

10 0,2527 

14 0,3538 

17 0,4296 

20 0,5054 

Taula 2. 3: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 0⁰. 

o Eix de la bomba a 5º 

Imatge 2. 22: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

5⁰. 

Volum entre filets m3 0,1558 

Volum per cicle m3/rev 1,2464 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0717 

10 0,2389 

14 0,3344 

17 0,4061 

20 0,4778 

Taula 2. 4: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 5⁰.
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o Eix de la bomba a 10º 

 

Imatge 2. 23: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

10⁰. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. 5: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 10⁰. 

o Eix de la bomba a 15º 

Imatge 2. 24: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

15⁰.

Volum entre filets m3 0,1487 

Volum per cicle m3/rev 1,1896 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0684 

10 0,2280 

14 0,3192 

17 0,3876 

20 0,4560 
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Volum entre filets m3 0,1385 

Volum per cicle m3/rev 1,108 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0637 

10 0,2123 

14 0,2973 

17 0,3610 

20 0,4247 

Taula 2. 6: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 15⁰. 

o Eix de la bomba a 20º 

Imatge 2. 25: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

20⁰. 

 

Volum entre filets m3 0,1315 

Volum per cicle m3/rev 1,052 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0605 

10 0,2016 

14 0,2823 

17 0,3428 

20 0,4033 

Taula 2. 7: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 20⁰. 
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o Eix de la bomba a 25º 

 

Imatge 2. 26: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

25⁰. 

Volum entre filets m3 0,1227 

Volum per cicle m3/rev 0,9816 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0564 

10 0,1881 

14 0,2634 

17 0,3198 

20 0,3763 

Taula 2. 8: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 25⁰. 

o Eix de la bomba a 30º 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. 27: projecció del volum d’aigua contingut en el primer pas de la bomba cònica per una inclinació del seu eix de 

30⁰. 
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Volum entre filets m3 0,1117 

Volum per cicle m3/rev 0,8936 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

3 0,0514 

10 0,1713 

14 0,2398 

17 0,2912 

20 0,3425 

Taula 2. 9: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cònica per un angle d'inclinació del seu eix de 30⁰. 
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2.4.- Annex 4: bomba cilíndrica de nivell variable 

2.4.1.- Dades adquirides 

A continuació es mostren les dades que s’han recollit mitjançant els mètodes descrits 

l’apartat 1.2.4 de la memòria. S’inclouen referències als fitxers del Winriver que contenen la 

informació referent a cada mesura segons l’ordre en el que es van prendre. 

o Correcció del cabal mesurat 

D’igual forma que en el cas de la bomba cònica, s’inclou una correcció del cabal 

mesurat, ja que la configuració per defecte del ADCP estava preparada per treballar en canals 

amb secció trapezoïdal, no obstant, en el canal on es van realitzar les mesures de la bomba 

cilíndrica de nivell variable era de secció rectangular. El mètode que s’ha seguit per a trobar 

el cabal real ha estat el mateix que en l’anterior bomba, encara que considerant les porcions 

laterals del canal com a seccions rectangulars. 

o Dades 

En a següent taula es mostren les dades adquirides per el ADCP per a dues velocitats 

de gir de l’eix de la bomba. 
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Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el ADCP 

Fitxers de StreamPro Ê	 Û½Ü ¯ Ý QE	Û½Ü ¯ Ý QD  Û½Ü ¯ Ý 
¾ �½ ¯⁄ � ¾¨ �½ ¯⁄ � ¾¡ �½ ¯⁄ � Ç¼ �¼X½. � § �%� ¡¨ �½� ¡¡ �½� ¦¨ �½� ¦¡ �½� Ê§ 	Û½Ü ¯ Ý Ê§	''''' Û½Ü ¯ Ý ¨Ê�%� 

20 torn2.1000r.000 0,380 0,000 0,000 0,081 0,039 0,062 88 1 0,100 0,100 1,500 1,650 0,396 0,396 -4,059 

40 

torn2.3001r.000 0,780 0,010 0,020 0,167 0,071 0,109 106 1 

0,300 0,300 

1,620 1,720 0,841 

0,882 

-7,226 

torn2.3002r.000 0,850 0,020 0,040 0,173 0,110 0,219 90 <1 1,690 1,680 0,956 -11,101 

torn2.3003r.000 0,750 0,020 0,020 0,170 0,116 0,122 72 1 1,680 1,710 0,831 -9,753 

torn2.3004r.000 0,810 0,020 0,030 0,159 0,122 0,151 118 <1 1,700 1,680 0,898 -9,832 

Taula 2. 10: dades adquirides de la bomba cilíndrica de nivell variable pel ADCP. 

 

 

Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el tub piezomètric 

∆Á�½� 
20 0,265 
40 0,202 

Taula 2. 11: dades adquirides de la bomba cilíndrica de nivell variable amb el tub piezomètric. 
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Amb les dades vistes anteriorment és possible fer el càlcul de l’energia comunicada a 

l’aigua i també la potència hidràulica. En aquest cas es disposa de la corba del motor elèctric, 

la qual cosa facilita trobar el punt en el que està funcionant el motor elèctric segons la càrrega 

que se li està aplicant, respecte la màxima admissible. 

Per tal de comparar la potència hidràulica amb la potència absorbida pel motor, a 

continuació es mostra el gràfic en el que es contemplen dades com intensitat, velocitat del 

motor, rendiment mecànic del motor, i factor de potència en funció de la càrrega que s’aplica 

al motor.  

Si es considera que el rendiment de la transmissió ηt és del 90% i el rendiment intern 

ηi del 90% (veure apartat 1.2.2.9), es pot determinar la càrrega que se li està aplicant al 

motor, ja que llavors, la potència hidràulica desenvolupada es considera el 80% del total 

del la potència mecànica que esta proporcionant el motor.  

àX � à\ v &Ì&7�8.ú�:; � 100	z%| → &7�8.ú�:; v &Ìæ, øæ	,	 

�¼À[®¯\	¬®YX½®Y\	é¯	[Y¼	¯[ªZ¯X±Xó� 
Eq 2. 15 

Imatge 2. 28: gràfic d’intensitat, rendiment, FP i velocitat de gir del motor de la bomba cilíndrica de nivell variable, en funció de la 

càrrega que se li aplica al motor. 
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Sabent que la màxima càrrega que se li pot aplicar al motor són 37kW, es pot 

determinar la potència elèctrica consumida pel motor, seleccionant en el gràfic el rendiment 

del motor amb la dada del percentatge sobre la càrrega màxima. 

&�;è8 v �ÑÒÓ.úÔÕÖ/Ñ  

Eq 2. 16 

L’energia comunicada al fluid es calcula amb la següent expressió: 

/ v ∆+ £	

�
��
���	�'''' ���  �

2� �	 ���2�
!
""
"#

 

Eq 2. 17 

En aquest cas, la velocitat d’entrada a la bomba serà la que ha mesurat el ADCP, la 

qual es pot veure en la taula 2.10. Per a realitzar el càlcul de la velocitat de sortida es calcula 

l’àrea humida a la sortida Ss, no obstant, per a calcular-la es tindrà en compte l’angle del 

cargol respecte l’horitzontal, en aquest cas, es va fer un seguiment de quina era la posició 

angular del cargol respecte l’horitzontal en cadascun dels seus punts de funcionament. 

 

Imatge 2. 29: variació de la inclinació de la bomba cilíndrica de nivell variable en funció del règim de voltes del cargol. 
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D’altra banda, el rendiment global de la bomba serà: 

DF v �Ð
�ÒÖÒÓ � 100	�%� 

Eq 2. 18 

En la taula resum de la bomba cilíndrica de nivell variable, en l’apartat 1.2.4.4 es 

poden veure el resultats derivats d’aplicar les expressions anteriors a les dades adquirides. 

2.4.2.- Resultats del càlcul del volum unitari d’aigua entre dos filets 

• Aplicació del mètode gràfic 

A continuació és mostren els resultats gràfics i numèrics de l’aplicació del mètode 

gràfic, per tal de trobar el volum unitari d’aigua en la bomba cilíndrica de nivell variable. En 

aquest cas, es realitzen tres càlculs degut al canvi d’inclinació de la bomba, com a 

conseqüència de l’enfonsament de tot el cos quan es produeix un canvi en la velocitat de gir 

de la mateixa. 

o Marxa 1: inclinació de l’eixa de la bomba a 11,67º 

 

Imatge 2. 30: projecció del volum d’aigua contingut en cada cambra de la bomba cilíndrica de nivell variable per una 

inclinació del seu eix de 11,67⁰. 

Volum entre filets m3 0,3964 

Volum per cicle m3/rev 1,1894 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

20 0,4559 

Taula 2. 12: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cilíndrica de nivell variable per un angle d'inclinació del 

seu eix de 11,67⁰. 
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o Marxa 2: inclinació de l’eixa de la bomba a 11,06º 

 

Imatge 2. 31: projecció del volum d’aigua contingut en cada cambra de la bomba cilíndrica de nivell variable per una 

inclinació del seu eix de 11,06⁰. 

Volum entre filets m3 0,4076 

Volum per cicle m3/rev 1,2228 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

26 0,6094 

Taula 2. 13: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cilíndrica de nivell variable per un angle d'inclinació del 

seu eix de 11,06⁰. 

o Marxa 3: inclinació de l’eixa de la bomba a 10,59º 

 

Imatge 2. 32: projecció del volum d’aigua contingut en cada cambra de la bomba cilíndrica de nivell variable per una 

inclinació del seu eix de 10,59⁰. 
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Volum entre filets m3 0,4105 

Volum per cicle m3/rev 1,2315 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

40 0,9442 

Taula 2. 14: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cilíndrica de nivell variable per un angle d'inclinació del 

seu eix de 10,59⁰. 
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2.5.- Annex 5: bomba cilíndrica fixa 

2.5.1.- Dades adquirides 

A continuació es mostren les dades que s’han recollit mitjançant els mètodes descrits 

l’apartat 1.2.4 de la memòria. S’inclouen referències als fitxers del Winriver que contenen la 

informació referent a cada mesura segons l’ordre en el que es van prendre. 

o Correcció del cabal mesurat   

S’ha realitzat la mateixa correcció que en els casos anteriors, considerant igual que en 

el cas de la bomba cilíndrica de nivell variable, que es tracta d’una secció rectangular, en lloc 

d’una secció trapezoïdal tal i com esta configurat per defecte el ADCP. 

o Dades 

En a següent taula es mostren les dades adquirides per el ADCP per a la única 

velocitat de funcionament de la bomba. La distància del marge del canal introduïda al 

ADCP ha estat de 30 cm. 
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Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el ADCP 

Fitxers de StreamPro Ê	 Û½Ü ¯ Ý QE	Û½Ü ¯ Ý QD  Û½Ü ¯ Ý ¾ �½ ¯⁄ � ¾¨ �½ ¯⁄ � ¾¡ �½ ¯⁄ � Ç¼ �¼X½. � § �%� ¡¨ �½� ¡¡ �½� ¦¨ �½� ¦¡ �½� Ê§ 	Û½Ü ¯ Ý Ê§	''''' Û½Ü ¯ Ý ¨Ê�%� 

23 

torn.1000r.000 3,560 0,010 0,020 0,137 0,056 0,123 151 <1 0,300 0,300 1,410 1,610 3,613097 

3,590 

-1,470 

torn.1001r.000 3,520 0,010 0,010 0,136 0,079 0,062 135 <1 0,300 0,300 1,600 1,470 3,565262 -1,270 

Taula 2. 15: dades adquirides de la bomba cilíndrica fixa pel ADCP. 
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En la següent taula es presenten les dades corresponent a la presa de dades de la 

bomba cilíndrica fixa amb el tub piezomètric i les dades elèctriques del projecte de la 

instal·lació treballant a l’altura màxima d’elevació. En el primer cas, les dades del tub 

piezomètric, s’ha realitzat una separació entre el desnivell a l’entrada i la sortida de la 

instal·lació de bombament funcionant una única bomba cilíndrica fixa i comptant la 

pèrdua de càrrega provocada per la comporta de clapeta a la sortida de la instal·lació i la 

següent dada de desnivells correspon a l’altura màxima que la bomba pot elevar al fluid, 

segons les dades del projecte de la instal·lació de bombament. D’aquesta forma, es separa el 

funcionament de la bomba del conjunt de la instal· lació.  

Y�¬ª½� 
Dades mesurades amb el tub piezomètric 

Dada de 
projecte 

∆ÁXY¯\¼°�°¼±Xó�½� ∆Á½¼d.ÈZ½È¼�½� ��¿� ¹�¹� 
20 0,030 1,55 170 400 

Taula 2. 16: dades adquirides de la bomba cilíndrica fixa amb el tub piezomètric i dades elèctriques de la instal·lació. 

 

Per a poder fer el càlcul de l’energia cedida al fluid faran falta les dades de velocitat 

del fluid a la sortida de la bomba, ja que a l’entrada es molt baixa En el moment en el que va 

realitzar la presa de dades no va ser possible mesurar la secció de sortida de la bomba i per 

tant, com a solució s’ha optat per aplicar el mètode que s’utilitza en els vessadors per trobar 

algunes de les dimensions de la secció de sortida de la bomba i així poder determinar la 

velocitat del fluid en aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. 33: obertura de sortida de la bomba cilíndrica fixa. 
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Considerant la obertura que es mostra en la imatge 1.42 com un vessador rectangular 

de cresta aguda en aresta, el doll de sortida de l’aigua es contrau en les parts superiors i 

inferiors. Si es menyspreen les contraccions és possible derivar una equació per a la 

descàrrega.  

 

 

L’equació de Bernoulli aplicada entre 1 i 2: 

/ £ 0 £ 0 v ��
2 � � £ / � M £ 0 

Eq 2. 19 

D’on la càrrega en 1 ha estat menyspreada. Resolent l’anterior expressió: 

� v �2 � � � M 

Eq 2. 20 

 

Imatge 2. 34: doll del vessador i sense contraccions. 
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La descàrrega Q serà, 

	 v � � � =- v � � � 0 � =MÌ
� v �2 � � � 0� MC � � =MÌ

� v 2
3 � �2 � � � 0 � /� �  

Eq 2. 21 

Si de l’anterior expressió es té les dada de cabal, únicament faltaria saber una altra més 

per poder determinar la secció de sortida, en aquest cas, es determinar l’amplada de la sortida 

mitjançant una mesura de proporcionalitat en la imatge 1.42 respecte l’amplada del cargol. 

Tal i com es pot veure en la següent imatge. 

 

Imatge 2. 35: amplada del vessador de sortida de la bomba cilíndrica fixa. 

Així doncs, 

/ v 12 3 � 	
2 � �2 � � � 03

�
v¢ 12 3 � 3,59

2 � �2 � � � 1,53
�¢ v æ, ø÷	½ 

Eq 2. 22 

Per tant, la secció de sortida serà, 

�� v 1,5 � 0,87 v 1,305	
� 

Eq 2. 23 
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La velocitat a la sortida, 

�� v 	�''''�� v 3,59
1,305 v 2,75	
 �⁄  

Eq 2. 24 

Ara és possible fer el càlcul de l’energia comunicada a l’aigua i la potència hidràulica 

cedida al fluid. D’altra banda, per al càlcul de l’energia elèctrica consumida per el motor, es 

tindrà en compte un factor de potència d’aquest de 0,92. 

/ v ∆+ £	2���2� �	 ���2�3 

Eq 2. 25 

No obstant, per tal de realitzar el càlcul del rendiment es tindran en compte les dues 

situacions anteriorment descrites, és a dir, el rendiment de la bomba  i el de la instal·lació. 

Així doncs, en aquest últim cas, es considerarà que el fluid té un velocitat nul·la a la sortida i 

a l’entrada, ja que una vegada l’aigua surt del cargol, aquesta cau a un nivell inferior dissipant 

l’energia que li ha cedit aquest. 

&ÌÕìíÔîÖ�ÖîÓÕó v 	�'''' � /:���";�;"8:ó � Ï 

Eq 2. 26 

&ÌïðÑïî v 	�'''' � /ã�7ã" � Ï 

Eq 2. 27 

En la taula resum de la bomba cilíndrica fixa, en l’apartat 1.2.4.4 es poden veure el 

resultats derivats d’aplicar les expressions anteriors a les dades adquirides. 

2.5.2.- Resultats del càlcul del volum unitari d’aigua entre dos filets 

• Aplicació del mètode gràfic 

A continuació és mostren els resultats gràfics i numèrics de l’aplicació del mètode 

gràfic, per tal de trobar el volum unitari d’aigua en la bomba cilíndrica fixa. 

En aquest cas, la bomba es troba en una única posició, amb un inclinació de 30º 

respecte el pla horitzontal i una única velocitat de gir, concretament n=23 rpm. A continuació 

es representa aquesta situació i una taula amb el resultat del càlcul.  
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Imatge 2. 36: projecció del volum d’aigua contingut en cada cambra de la bomba cilíndrica fixa. 

Volum entre filets m3 2,5892 

Volum per cicle m3/rev 7,7676 

Velocitat (rpm) Cabal (m3/s) 

23 3,4242 

Taula 2. 17: resultats de l’aplicació del mètode gràfic a la bomba cilíndrica fixa. 
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2.6.- Annex 6: càlcul de les forces que actuen sobre la 
comporta antiretorn de pas total 

En l’apartat de modelització d’aquest dispositiu, s’estudien les forces que hi actuen en 

cadascuna de les situacions observades de la comporta, es a dir, per cadascuna de les 

inclinacions que aquesta presentava degut al canvi de velocitat del flux d’entrada a la mateixa. 

En primer lloc, es realitza un esquema del dispositiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On, 

M{�, �{�}~~	=′B{�³B	B	~′}���B=B	=}	~B	��
����B. 
M�³�, �{�}~~	=′B{�³B	B	~B	����{=B	=}	~B	��
����B. 
#4, �}���}	=}	��B�}�B�	=}	~B	��
����B. 
#ý, �}���}	=}	�~��B�{ó	=}~	�~��B=��. 
�, B��~}	=}	~B	��
����B	�}��B=��	B
µ	~′+��{�����B~. 

Els angles d’inclinació indicats en els càlculs s’han trobat mitjançant el suport de 

l’Autocad, utilitzant com a referència la variació mesurada in situ d’un dels punts de la 

comporta per a cadascun dels caudals als que s’ha avaluat aquesta (veure imatge 1.73).  

• Seccions d’entrada y sortida del V.C.: 

Imatge 2. 37: vista de perfil de la comporta antiretorn de pas total. 
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Les seccions d’entrada i sortida venen definides per les següents expressions. 

�:� v M:� � 2,5 (m2) 

Eq 2. 28 

��P� v M�P� � 2,8 (m2) 

Eq 2. 29 

• Volum d’aigua sobre el V.C.: 

El volum d’aigua que hi ha sobre el V.C. també varia amb cadascuna de les situacions 

en les que es troba la comporta i per tant, també s’ha fet anar la utilització del programa 

Autocad per a fer un seguiment el més exacte possible.  

• Càlcul de la força exercida per la pressió d’aigua sobre V.C. 

Sabent que, 

ý v � & � =���
�� v � � � � � M � B � =Mþ

�  

Eq 2. 30 

 

 

 

 

 

Així doncs, 

ý v � � � � B � M�
2  

Eq 2. 31 

Imatge 2. 38: forces de pressió sobre el volum de control considerat. 
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En el cas de l’entrada: 

ý:� v � � � � 2,5 � M{��2  

En el cas de la sortida: 

ý�P� v � � � � 2,8 � M�³��2  

• Càlcul de la força exercida pel V.C. sobre la comporta 

Per a la realització d’aquest apartat, s’han realitzat les següents suposicions les quals 

poden induir a errors d’aproximació, però que en general no s’allunyen molt del model real: 

o Règim permanent 

=	
=� v 0 

Eq 2. 32 

o Fluid incompressible  

ρ=constant 

o Repartició uniforme de la velocitat a l’entrada i a la sortida. 

o Punt d’aplicació de les forces que realitza el cos de la comporta sobre el 

fluid en el punt mig de la base de la comporta (veure imatge 2.39).  

A continuació, s’aplica la equació de conservació de la quantitat de moviment, la qual 

ens serviran per a poder trobar ��	{	�þ. 

�ý� v �� � � Ã� � �Ã� � =�������
�.�.

 

Eq 2. 33 

On, 

Ã�, són les velocitats relatives, donat que totes les magnituds es mesuren respecte el 

volum de control. 

��, és el vector secció. 
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�. #., superfície de control. 

Així doncs, si es desenvolupa l’equació, tindrem la següent expressió: 

ý�:� £ ý��P� £ >�� v	�� � � Ã� � �Ã� � =�������
�.�.

 

On, 

>��, és el vector de la força que exerceix la comporta sobre el V.C. 

Si desglossem l’expressió anterior per components, 

� →	>� £ ý:� � ý�P� v �� � Ã:�� � �:� £ � � Ã�P�� � ��P� � cos� 

� →	>þ v � � Ã�P�� � ��P� � sin� � cos� 

Una vegada es troba el vector >��, podem trobar el vector 	��� com: 

	� v �>� 

	þ v �>þ 

• Càlcul de la força de flotació 

Per a la realització d’aquest càlcul, s’aplicaran les equacions d’estàtica per a les forces 

que s’apliquen sobre el cos de la comporta, ja que es considera que la comporta en una 

posició fixa. En la següent imatge es mostra un diagrama del sòlid lliure de la comporta 

antiretorn de pas total. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 2. 39: DSLL comporta antiretorn de pas total. 
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o Sumatori de forces: 

� → !� £ 	� v 0 

M → !þ £ 	þ � & � &":FP" £ ýè;��"8:ó v 0 

o Sumatori de moments respecte l’eix de la comporta: 

	þ � °cf � 	� � °cd �¦ � °¦ � ¦¼X»[¼ � °¦¼X»[¼ £ ýè;��"8:ó � °·º°Z\¼±Xó v æ 

Així doncs, 

ýè;��"8:ó v �	þ � °cf £ 	� � °cd £¦ � °¦ £ ¦¼X»[¼ � °¦¼X»[¼°·º°Z\¼±Xó  

D’altra banda, aquest valor es pot comparar amb el valor real que hauria de tenir 

segons el principi de flotació d’Arquímedes: 

ýè;��"8:ó v .è;��"$� � Ï 

Considerant sempre que el punt d’aplicació de la força de flotació es el mateix centre 

de gravetat del flotador, ja que tot el cos d’aquest es troba submergit. 
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