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Capítol 2 
Aspectes generals sobre els sistemes de control.  

Estat de la qüestió 
 

 En P.O. Malaterre va presentar un treball de recull de tota la documentació 

sobre control de canals existent fins al 1998, el qual va ser publicat al Journal of 

Irrigation and Drainage de l’American Society of Civil Engineers (ASCE). De tot 

aquest recull d’informació, en aquest apartat introduïm els conceptes generals 

sobre els sistemes de control, una classificació d’algorismes de control de canals 

que inclou tant els que estan implementats en algun canal com els estudiats en 

recerca, així com una introducció als diferents models predictius. Per tal d’establir 

una classificació dels sistemes de control, el primer que cal fer és definir els 

criteris en que es basa. 

 

2.1 Conceptes generals 
 

 Un sistema està caracteritzat per un conjunt de paràmetres i variables que 

evolucionen en el temps, degut tant a accions externes com a accions internes. Les 

accions externes al sistema es representen per unes variables anomenades 

d’entrada. Aquestes, a la vegada, es subdivideixen en variables de control, aquelles 

que podem manipular, i en pertorbacions, aquelles que no. Les variables de sortida 

representen la resposta del sistema a les variables d’entrada, en virtut de les 

accions externes del propi sistema. La característica més important de tot sistema 

és la relació causa-efecte que existeix entre les variables d’entrada i les de sortida. 
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Controlar un sistema consisteix en manipular les variables de control amb 

l’objectiu de que les variables de sortida compleixin uns objectius determinats, 

fixats prèviament per nosaltres, consignes. La metodologia del control ha d’estar 

preparada per resoldre els problemes inherents al procés dinàmic i a l’entorn. Un 

mètode de control ideal hauria de satisfer els següents requeriments: 

 

1.- Garantitzar l’estabilitat i, particularment, ser robust davant pertorbacions i 

errors en els models. 

2.- Ser tan eficient com sigui possible, segons el criteri preestablert. 

3.- Ser fàcilment implementable i còmode d’operar en temps real amb l’ajut 

d’un ordenador. 

 

 La simplicitat en la implementació i operació és un factor important tal que 

la metodologia del control sigui practicable. La simplicitat matemàtica comporta 

un temps de càlcul curt, la qual cosa és important en sistemes de control en temps 

real. 

 Una altra particularitat a considerar és la presència de retards inherents en 

el temps, especialment en processos que impliquen transport de massa o energia, 

com és el nostre cas. Aquest retard comporta perill d’inestabilitat. 

Definim un sistema de control en canals com aquell sistema encarregat 

d’accionar les estructures de control existents en el canal a partir de la informació 

extreta del propi canal (mesures de certes variables), de les condicions d’operació 

pròpies del canal i d’uns objectius preestablerts. El nucli central d’un sistema de 

control està constituït pels algorismes, que són els que calculen les quantitats que 

s’han de moure les diferents estructures.   

 Existeixen molts criteris per a caracteritzar els algorismes de control de 

canals, com ara, les variables a controlar, la configuració en la implementació 

(local, centralitzat, ... ), les comunicacions requerides, la tècnica de disseny, les 



 -17-

alarmes, i la localització al llarg del canal, entre d’altres. D’entre tots els possibles 

criteris, ens quedarem amb aquell nombre mínim que permeti elegir l’algorisme 

adequat en funció de la caracterització del comportament hidràulic, del seu 

rendiment i les restriccions imposades pel propi algorisme. S’utilitzaran dos tipus 

de criteris essencials: 

• Variables considerades: les controlades, les mesurades i les que recau l’acció 

de control. 

• La lògica de control: tipus de control i la direcció de control.    

 

2.2 Les variables considerades 
 

 Si es defineix un tram de canal com la porció de canal situada entre dos 

estructures de control  o almenares, aleshores les variables estaran referenciades 

respecte un tram de canal. Es consideren tres tipus de variables en els algorismes 

de control: les variables controlades, les variables mesurades i les variables d’acció 

de control.  

 

2.2.1 Variables controlades 

  

 Les variables controlades són aquelles que descriuen el comportament del 

canal desitjat, és a dir, la consigna establerta per al seu funcionament. En el control 

de canals es solen escollir com a variables controlades els nivells d’aigua, els 

cabals sota comporta o l’evolució el volum d’emmagatzematge d’aigua dins d’un 

tram. 

 

a) Cabals. Les necessitats dels usuaris dels canals de regadiu estan definides 

principalment mitjançant cabals i la seva durada. Les necessitats de l’agricultura 

estan expressades en termes de cabals entregats a una parcel.la, a un canal 
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secundari o a una estació de bombeig, etcètera. Les necessitats ambientals 

s’expressen com un cabal mínim. Les necessitats urbanes es defineixen com un 

cabal entregat a una vivenda o a una planta potabilitzadora. I finalment les 

necessitats industrials s’expressen per exemple com el cabal a subministrar a una 

factoria. Quan es té una gran capacitat d’emmagatzematge en línia, s’acostuma a 

flexibilitzar aquest tipus de consigna i es parla d’un volum d’aigua servit en un 

temps determinat i dins un interval de cabals. Així, l’algorisme de control ha de 

manipular cabals per tal de satisfer les necessitats. Són exemple de mètodes de 

regulació que controlen els cabals: Sawadogo (1992), Rodellar (1993) i Chevereau 

(1991). 

 

b) Nivells d’aigua o calats. Al contrari que els cabals, els calats són fàcilment 

mesurables en rius i en canals en làmina lliure. A més a més, les restriccions que 

imposen els sobreeixidors laterals, l’estabilitat dels talusos, el creixement de la 

vegetació i el risc de desbordament, s’expressen en termes de nivells d’aigua. Els 

nivells d’aigua controlats Y  poden ser aigües amunt upY (vegeu Figura 2.1), aigües 

avall dwY  (vegeu Figura 2.2), o intermitjos inY  (vegeu Figura 2.3) dins el tram. La 

localització dels nivells controlats és indicatiu del comportament hidràulic del 

sistema. Els valors dels nivells d’aigua controlats són iguals sigui quin sigui el 

cabal de circulació, encara que les característiques d’operació seran molt diferents 

segons la localització de la variable controlada.  

Un dels avantatges del control del nivell aigües amunt del tram és el fet que 

el volum d’emmagatzematge aigües amunt de la comporta està disponible entre el 

cabal nul ( 0Q = ) i el cabal màxim ( maxQ Q= ). Això és adequat per donar 

respostes ràpides en cas de demandes imprevistes o per emmagatzemar aigua en 

cas de reducció de consum. Pel contrari, el seu inconvenient és que les parets 

laterals del canal han de ésser horitzontals durant tot el tram, la qual cosa encareix 

el canal enormement. Per tant, només es pot utilitzar en canals amb pendents molt 
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suaus. Exemples de sistemes de control que utilitzen el nivell aigües amunt són 

Goussard (1993) i Zimbelman (1987). 

 
Figura 2.1 Control del nivell aigües amunt. 

 

Quan la variable controlada és el calat aigües avall, les parets laterals poden 

seguir la pendent natural del canal, la qual cosa redueix els costos de construcció. 

En canvi, no hi ha volum emmagatzemat disponible entre el cabal nul i el cabal 

màxim, de manera que el sistema no pot respondre ràpidament davant demandes 

imprevistes. L’excés d’aigua no pot ser emmagatzemat localment i “es perd” pel 

tram següent aigües avall. Exemples de sistemes de control que utilitzen el nivell 

aigües avall són Chevereau (1991), Deltour (1992), Zimbelman (1987), etcètera. 

 
Figura 2.2 Control del nivell aigües avall. 

min 0Q =

maxQ

dwY

min 0Q =

maxQ

upY
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Controlar un determinat nivell intermig proper al mig del tram és 

equivalent a controlar el volum emmagatzemat en el tram. Aquest calat pot ser 

mesurat directament, o pot obtenir-se com una combinació linial entre el nivell 

aigües amunt i el nivell aigües avall. Exemples de sistemes de control que utilitzen 

el nivell intermig són Chevereau (1991) i Zimbelman (1987).  

 
Figura 2.3 Control del nivell en un punt intermig. 

 

c) Volum. Aquests tipus de controladors són menys sensibles davant de les 

pertorbacions, en canvi, tenen temps superiors de resposta. Aquests mètodes 

s’apliquen en canals de regadiu amb volums d’emmagatzematge molt importants. 

Uns exemple d’aquest tipus de controladors són Deltour (1988), Lefebvre (1977) o 

Buyalski (1991). 

 

2.2.2 Variables mesurades 

 

 Les variables mesurades anomenades entrades o input d’un algorisme de 

control són les variables mesurades sobre el sistema de canals que permeten 

estimar els valors de les variables controlades. En general, les variables mesurades 

en canals de regadiu són els calats, que poden ser mesurats aigües amunt, aigües 

min 0Q =

maxQ

inY
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avall o en un punt intermig del tram, com ara Buyalski i Serfozo (1979). En alguns 

casos les variables mesurades poden ser cabals, les quals es mesuren amb equips 

especials (basats en mesurar una o varies velocitats amb una hèlice, o amb 

mecanismes ultrasònics o electromagnètics). Finalment, també poden mesurar-se 

volums, els quals són avaluats mitjançant diversos calats al llarg d’un tram, o 

mitjançant el balanç del cabal d’entrada i de sortida, com és el cas de la regulació 

dinàmica.   

 

2.2.3 Variables d’acció de control 

 

 Les variables d’acció de control U , també anomenades sortides o output, 

provenen de l’algorisme de control i són subministrades als acturadors de les 

estructures transversals de control per tal de conduir les variables controlades cap a 

les seves consignes. Aquestes variables són les posicions de comporta G  o els 

cabals circulants Q .  Les variables d’acció de control  G  o Q , o són valors 

absoluts o valors relatius a un de referència, o bé, són valors incrementals referits 

als valors de les variables en instants de temps anteriors.  

 L’ús de la posició de comporta G , o obertura de comporta, com a variable 

d’acció de control U  té l’avantatge de tenir en compte la dinàmica complexa 

existent entre les obertures de comporta i els nivells d’aigües amunt i aigües avall. 

Considerar els cabals com a variables d’acció de control permet desacoblar el 

sistema en subsistemes, essent això interessant quan s’usen controladors 

monovariables en sèrie. En canvi, no es té en compte la dinàmica associada a 

l’obertura de comporta, i per tant, la qualitat del comportament global del sistema 

no pot assegurar-se.  

 Si la variable d’acció de control  U  és el cabal Q , és necessari convertir-la 

en posició de comporta G  per tal que pugui ser aplicada sobre el sistema. Aquesta 



 -22-

conversió pot dur-se a terme a través de la inversió de l’equació estàtica 

1 2( , , )Q z z G  o per mitjà d’un controlador local.  

 

2.3 Lògica del control  
 

 La lògica del control fa referència al tipus i a la direcció de les connexions 

entre les variables controlades i les variables d’acció de control. 

 

1.- Tipus  

  

 L’algorisme de control fa servir tant el control en llaç tancat (FB) com el 

control en llaç obert (FF), o una combinació d’ambdós. 

 

a) Control en llaç tancat. En un algorisme de control en llaç tancat, les 

variables controlades (Y ) són mesurades o obtingudes indirectament a partir de 

mesures. Qualsevol desviació de la consigna ( *Y ) és introduïda en l’algorisme de 

control per tal de produir una acció correctiva (U ) que recondueixi les variables 

controlades cap els seus valors de consigna (vegeu Figura 2.4). Les pertorbacions 

( P ), encara que siguin desconegudes, es tenen en compte indirectament a través 

dels seus efectes sobre la sortida (Y ) del sistema. En teoria de control aquest 

concepte és essencial perquè lliga una variable d’acció de control U  a una 

variable controlada Y . El control en llaç tancat pot aplicar-se sigui quina sigui la 

variable controlada (calats, cabals, volums). La majoria dels sistemes de control 

que es desenvolupen actualment són de llaç tancat. Per a processos complexos, 

com ara els processos amb “retard”, és a dir, aquells en els quals hi ha un retard 

entre l’instant en que es realitza l’acció de control i el moment en el qual comença 

a notar-se els seus efectes, els sistemes de control en llaç tancat tenen limitacions. 

És el cas dels canals de regadiu, on els retards entre les accions fetes aigües amunt 
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i els seus efectes notats en les variables mesurades aigües avall són importants i 

poden anar des de minuts a hores o dies. 

 

 
Figura 2.4 Esquema de control en llaç tancat. 

 

• Exemples de controladors en llaç tancat de cabals series Sawadogo 

(1992) o Rodellar (1993). 

• Exemples de controladors en llaç tancat de nivells serien Burt (1983) o 

Zimbelman (1987). 

• Exemple de controlador en llaç tancat de volums seria regulació 

dinàmica de la Societat del Canal de Provença 

 

b) Control en llaç obert. En un algorisme de control en llaç obert, les 

variables d’acció de control (U ) són calculades a partir de les variables de 

consigna ( *Y ), d’estimacions de les pertorbacions ( 'P ) i d’un procés de simulació 

(vegeu Figura 2.5). El control en llaç obert normalment millora el resultat del 

control que té poques pertorbacions en el canal i pot compensar els retards 

inherents, mitjançant la incorporació anticipada de les necessitats dels usuaris en el 

Sistema

Control

U
Y

*Y

−

P
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model. Aquestes necessitats han de ser estimades amb tanta exactitud com sigui 

possible. Tals estimacions han de tenir en compte dades climàtiques, 

agronòmiques i sociològiques, així com també registres de consum d’aigua 

obtinguts en temporades immediatament anteriors. Al igual que el llaç tancat, el 

control en llaç obert també pot ser aplicat a totes les variables controlades. Els 

models en llaç obert que treballen amb els cabals com a variable controlada 

utilitzen com a forma de càlcul o la inversió del model (resoldre les equacions del 

model de simulació emprat enrera en el temps), o bé, l’optimització. Per altra 

banda, els models en llaç obert que treballen amb nivells com a variable a 

controlar usen la inversió del model, l’optimització i la simulació. El control en 

llaç obert és en general insuficient per si sol a causa tant dels errors del model com 

de l’estimació de les pertorbacions desconegudes. Així doncs, per tal de 

compensar aquests desencerts ha de combinar-se amb un control en llaç tancat.  

 

 
Figura 2.5 Esquema de control en llaç obert. 

 

• Control de cabal: 

 

- Exemples de controladors en llaç obert per mitjà de la solució 

inversa serien Sawadogo (1992) o Chevereau (1991). 

- Exemples de controladors en llaç obert per mitjà d’algun procés 

d’optimització serien Tomicic (1989), i Lin i Manz (1992). 

- Per simulació Malaterre (1989). 

'P

*Y
Y

U
Control Sistema

P
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c) Combinació. Podem concloure per tant que tant el control en llaç tancat 

com el control en llaç obert presenten avantatges i inconvenients. Per aquesta raó, 

també s’utilitzen sistemes que combinen ambdues estratègies, on el llaç tancat 

permet corregir els errors comesos pel llaç obert.  

 

2.- Direcció 

 

• Control aigües avall: una estructura de control pot ser manipulada en 

resposta a una variable controlada localitzada aigües avall de l’estructura. Aquest 

cas s’anomena control aigües avall, i és adequat en sistemes a la demanda, ja que 

les pertorbacions viatgen d’aigües avall a aigües amunt i les estructures de control 

reaccionen quan és necessari i sense retard. Són sistemes orientats als usuaris. Si 

per contra les pertorbacions viatgen d’aigües amunt a aigües avall poden esdevenir 

inestables. Totes les variables poden ser controlades en aquesta direcció. Treballs 

d’aquest tipus són Burt (1983), Zimbelman (1987), Chevereau (1991), etcètera. 

 

• Control aigües amunt: una estructura de control també pot respondre a una 

variable controlada ubicada aigües amunt de l’estructura. Aquest tipus de control 

s’anomena control aigües amunt, i només poden ser controlats els nivells o els 

volums quan les condicions són de flux subcrític. Aquesta limitació explica per 

què el control aigües avall és un mètode més interessant que el d’aigües amunt. 

Treballs en aquesta línia són Buyalski (1979). 

 

• Mixtos: alguns mètodes de control consideren ambdues direccions de 

control, combinant una estratègia de control aigües amunt i aigües avall, i 

s’anomenen controls mixtos. Donat que aquests mètodes es beneficien dels 
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principals avantatges del mètodes de control aigües avall, per simplicitat 

s’anomenen també mètodes de control aigües avall.  
 

2.4 Els models predictius  
 

 S’entén com a model de simulació o model predictiu, tota eina matemàtica 

capaç de pronosticar el comportament d’un fenomen (sortida del model) en funció 

d’un conjunt de paràmetres i variables (entrades del model). Tot i que paràmetres i 

variables són entrades del model, cal distingir entre valors fixos (paràmetres) i 

incògnites del problema (variables). Habitualment els simuladors depenen d’un 

gran nombre de paràmetres i variables en funció del seu grau de complexitat.  

 Per tal de dur a terme aquesta tesina, actualment no disposem d’un canal 

real d’assaig, amb la qual cosa necessitem crear un simulador que sigui capaç de 

reproduir numèricament aquest canal. Tal i com queda reflectit a l’Annex 1 

d’aquesta tesina el simulador creat es basa en la discretització de les equacions de 

Saint-Venant, mitjançant el Mètode de les Característiques. Les equacions 

completes de Saint-Venant (MSV) constitueixen el model més complet i exacta 

que descriu el flux d’aigua en làmina lliure en canals.  

 Hi ha molts tipus de models que descriuen el flux d’aigua en làmina lliure 

en canals, podent-se classificar en dos apartats, models linials i models no linials.  

 L’ús de models no linials en el control predictiu ve motivat per la 

possibilitat de millora del control pel que fa a la qualitat de les previsions, ja que 

molts processos, com els principis de conservació de la massa, de la quantitat de 

moviment i de l’energia, introdueixen no linialitats en la seva descripció. Així 

doncs, en el transport i distribució d’aigua a través de xarxes de canals on es 

vulgui mantenir l’estat proper a l’estat estacionari, on el flux està sotmès a petites 

pertorbacions, la millora potencial de les previsions usant models no linials pot 
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semblar petita. En canvi, en els casos on el flux està sotmès a grans pertorbacions, 

l’ús de models no linials pot aportar grans avantatges.  

D’alta banda, pel que fa als models linials, la seva major simplicitat en la 

implementació afavoreix la velocitat de càlcul i els fa més adequats per operar en 

temps real. Molts d’ells provenen de simplificacions de les equacions de Saint-

Venant. Una de les vies de simplificació d’un model no linial com el MSV 

consisteix en linialitzar-lo a l’entorn d’un estat estacionari, anomenat referència. 

D’entre diverses tècniques, els desenvolupaments en sèrie de Taylor són una de les 

eines més utilitzades en la linialització d’equacions no linials. Aquesta manera de 

fer és la que s’usa la major part de vegades quan el model és no linial, i és també la 

que s’usarà en aquesta tesina.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




