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• Per un determinat sòl el potencial està relacionat amb el contingut d’aigua. 
• Contingut d’aigua a CC s'estandarditza a 33 kPa i a punt de marciment a 1500 kPa. 

http://www.tutorvista.com/topic/soil-pore-space 

Capacitat de camp i punt de marciment 

Capacitat de camp ( θcc): Quantitat 
màxima d’aigua que un sòl pot 
retenir després del drenatge de 
l’aigua gravitaciona l, normalment 
de 2 a 3 dies.  
 
El punt de marciment ( θpm):  
Contingut d’aigua a partir del qual 
les plantes no poden extreure aigua 
del sòl. 

Introducció  



El temps que triga a drenar l’aigua gravitacional i arribar a 
capacitat de camp depèn de la textura del sòl 

Capacitat de camp 

Capacitat de camp 



La porositat, el contingut 
d’aigua a CC i PM estan 
relacionats amb la geometria 
de les partícules i per tant 
amb la seva granulometria 

Dingman, 2002  

Relació entre capacitat de camp (CC) i punt de marciment 
(PM) i textura del sòl 



Parells de valors de contingut d’aigua ( θ) i potencial 
matricial ( h) obtinguts experimentalment  

Arbat, 2005 
Monells (Baix Empordà) 
Typic Haploxeralfs 



Funcions matemàtiques per a representar la relació 
entre  θ i h: Funció de retenció d’aigua al sòl  

 La funció de retenció d’aigua del sòl θ-h és altament no lineal . 
 

 Poden ajustar-se funcions matemàtiques simples : lineal, potencial, 
exponencial, polinòmica, .... 

 
 És interessant la utilització de funcions paramètriques que s’ajustin a 

la forma que prenen els parells de valors per tal de caracteritzar la 
relació θ-h 
 

 Funcions paramètriques per a caracteritzar la relació θ-h: Brooks and 
Corey, van Genuchten, Leij, Russo, Kosugi, ...  
 



Funcions paramètriques per a 
representar la relació entre θ i h 

 Les funcions paramètriques per a caracteritzar la relació θ-h han de: 

1. Contenir pocs paràmetres per tal de facilitar la seva estimació. 
 

2. Que els paràmetres  tinguin sentit físic . 
 

3. Descriure  el comportament de la corba de retenció a la banda 
més seca  i més humida de la corba, quan el comportament és 
menys lineal.  

 Una de les funcions paramètriques més populars és la funció de van 
Genuchten  (VG)  

 Es caracteritza per la seva forma de S invertida quan es 
representa en una escala semi-logarítmica. 



Funció de van Genuchten  (1980) 
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La funció de van Genuchten es basa en la definició del contingut d’aigua efectiu 
(Se): 

Cinc paràmetres independents:  
 
  θs, θr, α, m y n  

Aïllant el contingut d’aigua: 
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Funció de van Genuchten  (1980) 

Representació gràfica de l’equació de van Genuchten, corresponent a un sòl de 
textura franc-arenosa (θs= 0.39, θr=0.04, α=0.027, m=0.3096  y  n = 1.4484 ). 

dθ/dh tendeix a 0 



Funció de van Genuchten  (VG) (1980) 

Els paràmetres de l’equació de VG tenen sentit físic tot i que a la 
pràctica s’utilitzen com a paràmetres d’ajust. 

θs : Contingut a saturació , es pot determinar experimentalment. 
 
θr : Contingut residual d’aigua , es pot determinar experimentalment 
determinant el contingut d’aigua en una mostra secada a l’aire. 
 A la corba es pot determinar gràficament quan dθ/dh tendeix a 0. 
 
α ~ 1/ha. Invers del potencial de entrada de aire (ha), valor límit de 
succió en el que els porus més grans comencen a perdre aigua. 
 
n: correlacionat amb la textura, augmenta a mesura que augmenta el 
percentatge de sorra (pors més grans). 
 
m =1-1/n , per tal de poder derivar l’equació K(h) a partir de  θ-h, resolent 
amb la teoria de Mualem. En aquest cas també es coneix com van 
Genuchten  - constrained. 



n=1,20 
Textura més sorrenca 
L’aigua està menys retinguda 

Representació gràfica de l’equació de van Genuchten, corresponent a 
un sòl de textura franc-arenosa (θs= 0.39, θr=0.04, α=0.027) 

n=3,19 
Textura més argilosa 
L’aigua està més retinguda 

L’aigua es troba més retinguda en 
el sòl amb n = 3,19 



Corba de la conductivitat hidràulica insaturada K(h) o K(θ) 

 K decreix al augmentar el potencial matricial (h)  

 K sat  



Corba de la conductivitat hidràulica insaturada K(h) o K(θ) 

La dificultat de mesurar K(h) experimentalment ha portat a desenvolupar 
models que permetin relacionar la funció de retenció d’aigua al sòl amb 
la funció K(h). 

Model de van Genuchten -Mualem  
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La Kr està relacionada amb el contingut d’aigua efectiu ( Se): 

l és un paràmetre de conectivitat entre porus, que sol prendre un valor de 0.5. 



Modificació de van Genuchten  per sòls amb macropors  
Model bimodal de Durner (1994) 

En sòls amb un sistema heterogeni de porositat les funcions de van 
Genuchten-Mualem poden provocar errors importants en els resultats de 
les simulacions basades en l’equació de Richards. 
 
El model bimodal de Durner (1994) introdueix paràmetres addicionals a 
les equacions de van Genuchten-Mualem per adaptar-se a sòls amb dos 
sistemes de porositat diferents tal i com succeeix en el cas de sòls amb 
macro-pors. 
 
En el cas de que es combini l’obtenció de la corba de retenció i de 
conductivitat hidràulica insaturada a partir de: 

•  HYPROP (Branca humida i mostra inalterada) 
•  WP4 (Branca seca i mostra alterada) 

Degut a la discontinuïtat entre les dues parts de la corba el model 
bimodal de Durner es sol ajustar millor als resultats experimentals . 



van Genuchten  bimodal ( Durner , 1994) 

Degut a la discontinuïtat entre les dues parts de la corba (branca 
humida i seca) el model bimodal de Durner ajusta millor.  
 
Però cal veure si dóna millors resultats en les simulacions...  

van Genuchten  (1980), constrained  



HYDRUS es un software  que resolt l’equació de 
Richards  a partir de mètodes numèrics  (mètode 
dels elements finits). 

Permet definir diferents dominis de flux, condicions 
de contorn, condicions inicials, ... 

Hi ha una versió 1D (que es gratuïta) 

i una versió 2D/3D (que es de pagament) 

El model HYDRUS  

http://www.pc- progress.com/en/default.aspx  



Equació de Richards  

L’equació de conservació de la massa (1) 
combinada amb l’equació de Buckingham-Darcy (2) 
dóna lloc a l’equació de Richards (3). 

(1) 

(2) 



Equació de Richards  
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Efecte de la 
capilaritat 

Efecte de la 
gravetat 

La distribució d’aigua calculada amb l’equació de 
Richards  dependrà de com s’obtinguin les funcions:  

Terme que considera 
l’extracció d’aigua per la 
planta i/o l’evaporació 

(3) 

Funció de retenció de l’aigua al sòl  

Funció de conductivitat hidràulica insaturada 



Comparar els resultats de les simulacions amb mesures de 
contingut d’aigua al sòl preses amb sensors. 

 

1) Les funcions hidràuliques del sòl s’estimen a partir de 
funciones d’edafo-transferència amb Rosetta  (Schapp et al., 
2001). 

1.1) van Genuchten constrained 

 

2) Les funcions es determinen experimentalment amb HYPROP i 
WP4. 

2.1) van Genuchten constrained 

2.2) van Genuchten bimodal (Durner, 1994) 

OBJECTIUS 



75 cm 

Posició del lateral de reg en relació a les plantes de blat 
de moro. Proves realitzades a Mas Badia 

METODOLOGIA L’ASSAIG DE CAMP  

Separació emissors: 0.5 m 
 
Separació laterals: 1.5 m 
 
Cabal emissors: 2.1 l/h 



Posició dels sensors  

Profunditat de les sondes 



Sondes 10 HS de Decagon 

Precisió ±0.03 cm3/cm3 en sòls minerals amb una salinitat inferior a 10 dS/m i 
calibració estàndard. 
 
±0.02 cm3/cm3 utilitzant una calibració específica del sòl. 



Simulació amb HYDRUS -2D 

Domini de flux i condicions de contorn 

75 cm 

150 cm 

Sense flux 

Potencial hidràulic unitari 

Flux constant durant el reg 

 

Flux variable per tenir en 
compte la precipitació i 
l’evaporació 

20 cm 



Definició de les propietats hidràuliques a les 
diferents profunditats  

1.- Rosetta : van Genuchten (1980) 

2.- HYPROP i WP4: van Genuchten 
(1980) 

3.- HYPROP i WP4: van Genuchten 
bimodal (Durner, 1994) 

0 cm 

30 cm 

60 cm 

90 cm 

150 cm 



Estimació de les propietats hidràuliques amb 
Rosetta  

A partir dels percentatges de sorra, llim i argila , la densitat aparent i el 
contingut a 33 i 1500 kPa es va determinar els paràmetres de VG 



van Genuchten (1980) 

Determinació experimental amb HYPROP i WP4 

van Genuchten (1980) 

Determinació mitjançant Rosetta  



van Genuchten bimodal (Durner, 1994) 

Determinació experimental amb HYPROP i WP4 



Interpretació per la corba de retenció corresponent al sensor situat a 15 cm 

Major pendent de la funció 
estimada amb Rosetta per els 
continguts d’aigua a que es 
troba el sòl 

Contingut d’aigua a saturació més gran 
per Rosetta 

Regió en la que l’aigua està 
més retinguda en la funció 
obtinguda amb Hyprop 



Comparació dels resultats mesurats i simulats amb les funcions hidràuliques 
del sòl obtingudes per diferents mètodes 

A 15 cm de profunditat 



Comparació dels resultats mesurats i simulats amb les funcions hidràuliques 
del sòl obtingudes per diferents mètodes 

A 30 cm de profunditat 



Comparació dels resultats mesurats i simulats amb les funcions hidràuliques 
del sòl obtingudes per diferents mètodes 

A 45 cm de profunditat 



Estadístics de comparació estimant les funcions amb Rosetta  i  
mesurades amb HYPROP i WP4  

RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex 
d’acord de 
Willmott) 

Rosetta 0.05 0.30 0.63 

VG 0.02 0.65 0.88 

VG- Durner 0.03 0.48 0.71 

A 15 cm de profunditat 

RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex 
d’acord de 
Willmott) 

Rosetta 0.11 0.37 0.31 

VG 0.03 0.48 0.73 

VG- Durner 0.02 0.54 0.82 

A 30 cm de profunditat 



RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex 
d’acord de 
Willmott) 

Rosetta 0.08 0.06 0.34 

VG 0.04 0.57 0.59 

VG- Durner 0.04 0.59 0.62 

A 45 cm de profunditat 

Estadístics de comparació estimant les funcions amb Rosetta  i  
mesurades amb HYPROP i WP4  



Comparació dels resultats mesurats amb 3 sensors a 15 cm i simulades 
amb VG-Durner 



Comparació dels resultats mesurats amb 3 sensors a 30 cm i simulades 
amb VG-Durner 



Comparació dels resultats mesurats amb 3 sensors a 45 cm  i simulades 
amb VG-Durner 



RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex d’acord de 
Willmott) 

Mesurat  

Rep 2-Rep 3 

0.03 0.50 0.68 

Simulat VG-Durner 0.03 0.48 0.71 

A 15 cm de profunditat 

Estadístics de comparació entre valors mesurats i simulats  

RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex d’acord de 
Willmott) 

Mesurat  

Rep 2-Rep 3 

0.02 0.65 0.83 

Simulat VG-Durner 0.02 0.54 0.82 

A 30 cm de profunditat 



RMSE 
(cm3/cm3) 

R2 D (Índex d’acord de 
Willmott) 

Mesurat  

Rep 2-Rep 3 

0.03 0.60 0.58 

Simulat VG-Durner 0.04 0.59 0.62 

A 45 cm de profunditat 

Estadístics de comparació entre valors mesurats i simulats  



Conclusions  

Quan s’utilitza HYDRUS  o qualsevol altre model basat en 
l’equació de Richards per a predir la distribució d’aigua al sòl:  

Les funcions de Θ(h) y K(h) experimentals i estimades poden 
donar lloc a una dinàmica d’aigua al sòl molt diferent. 

 Quan les funcions hidràuliques van estimar-se amb Rosetta  
(equacions d’edafotransferència) els continguts d’aigua simulats 
van ser bastant diferents dels mesurats amb sondes (Valors de 
RMSE de 0.05-0.11 cm3/cm3). 

 Quan les corbes van determinar-se amb HYPROP i WP4 la 
diferència amb els continguts d’aigua mesurats  és va reduir 
molt. Valors de RMSE de 0.02 a 0.04 cm3/cm3. Valors similars a la 
precisió del sensor. 

 



Conclusions  

 Els resultats de les simulacions amb HYDRUS no van 
mostrar diferències  importants quan l’ajust  de les funcions 
hidràuliques es va fer seguint el model de van Genuchten  
(1980) constrained  o el de  van Genuchten  bimodal 
(Durner , 1994). 
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