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Capítol 1 
Introducció i Objectius 

 

1.1  Introducció 
 

 L’aigua és un bé escàs que ha de gestionar-se de forma eficient. La 

consciència d’aquesta necessitat ha anat creixent significativament al llarg dels 

últims anys, a la vegada que ha anat augmentant el seu ús per a diverses utilitats. 

Un d’aquests usos és l’agrícola, el qual consumeix aproximadament el 93% de 

l’aigua dolça disponible en el món, i es calcula que d’aquest regadiu en depèn una 

tercera part de la producció d’aliments a nivell mundial. A España, segons el Libro 

Blanco del Agua, l’agricultura absorveix el 80% de la totalitat dels recursos 

generats en forma d’aigua dolça. En aquest context, la gestió dels sistemes de 

distribució de l’aigua entre la font de subministrament i els regants adquireix una 

gran importància. Qualsevol millora en aquesta gestió pot tenir repercussió 

immediata en l’estalvi d’aigua. 

Segons un estudi de la Comissió Internacional de Regs i Drenatges (ICID), 

una tercera part de l’aigua dolça consumida es perd en la fase de transport, una 

altra tercera part es perd en l’aplicació sobre la parcel.la, i l’última tercera part és 

la consumida realment per les plantes. La quantitat d’aigua perduda durant la fase 

de la distribució i transport es deguda a la infiltració, a l’evaporació i a les 

operacions de control i regulació. Aquesta tesina intentarà contribuir a la reducció 

de les pèrdues d’aigua dolça en el transport i distribució de l’aigua, a través de les 
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xarxes de canals, degudes a les operacions de control i regulació, que segons 

Goussard (1993) poden ser reduïdes fins a un 10%.  

 

1.1.1  Evolució del disseny de canals 

 

El concepte “d’equitat” va marcar el disseny dels canals en els seus 

orígens. Això és que antigament l’aigua es repartia entre els regants en funció de la 

superfície de terra que cadascun d’ells posseïa. Juntament amb la senzillesa 

d’operació, l’equitat del repartimet portava cap a un subministrament inflexible, i 

per tant, ineficient (Plusquellec, 1988). 

Tradicionalment, els canals han estat dissenyats suposant que l’aigua es 

mou per la xarxa dels canals a velocitat constant amb un flux uniforme i suposant 

una làmina lliure paral·lela al fons del canal. 

Aquesta situació no es dóna pràcticament mai ja que es produeixen canvis 

de cabal i de nivell al llarg del temps, la qual cosa fa que sigui un règim no 

estacionari. Aquests canvis constants que es produeixen —causats principalment 

pel model consumitiu exposat anteriorment i la manca de capacitat de 

tamponament—, obliguen a reajustar nivells per tal de mantenir operatives les 

estructures transversals de regulació. 

Un dels problemes més greus que es tenen per dur a terme aquests 

esmentats reajustos és l’excessiu temps de resposta que existeix entre l’instant en 

què es fa l’acció de control —com ara una operació de comporta— i el moment en 

el qual s’obté la resposta del canal, en aquest cas el reajustament del nivell. Això 

fa que la regulació, entesa com el conjunt d’operacions que s’han de dur a terme 

per fer casar els cabals subministrats als cabals desitjats en cada punt del canal en 

el moment desitjat, sigui una tasca complexa i difícil de dur a terme. A tall 

d’exemple suposeu que, en un canal de 50Km pel qual circula aigua a una velocitat 

de 1.5m/s, es produeix un tancament de la comporta de capçalera; se suposa que 
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l’ona provocada té una celeritat de 3,5m/s, no serà fins al cap d’unes 3h que no es 

començarà a notar la variació de nivell aigües avall. 

A més, en els canals de regadiu, l’existència de la xarxa secundària de 

distribució fins a peu de la parcel·la, que dóna lloc a molts punts de derivació 

lateral d’aigua del canal principal, provoca molts canvis de cabal i de nivell en 

aquest canal, de manera que s’han de fer nombrosos reposicionaments de 

comporta per tal de reajustar els nivells en determinats punts. Aquestes variacions 

de nivell viatgen tant aigües avall com aigües amunt perquè habitualment els 

canals de regadiu funcionen en règim subcrític (excepte en els ràpids, on queden 

tallats els viatges de les pertorbacions). Obviament, aquest constant 

reposicionament necessita de la presència permanent d’un nombrós personal 

d’operació, la qual cosa encareix molt el procés de regulació. 

Un altre dels inconvenients és que les operacions manuals implementades 

pel personal d’operació no sempre tenen el resultat esperat ja que, tot i tenir 

experiència suficient, són massa les variables a tenir en compte a l’hora de 

manipular una determinada estructura de control. 

 Per tal d’evitar totes aquestes dificultats, antigament es mantenia el 

transport continu i s’obligava els regants a regar quan l’autoritat ho permetia, per 

torns, i no quan els cultius ho necessitaven, independentment de l’hora del dia. Es 

tractava, doncs, d’un sistema amb poca flexibilitat. 

Per sort, la millora dels sistemes d’aplicació de l’aigua a parcel·la han anat 

millorant les seves eficiències i per tant la necessitat de transport d’aigua a través 

del canal ha disminuït i ha permès, en alguns casos, establir el sistema de reg a la 

demanda lliure o controlada. En d’altres casos, l’estalvi ha permès augmentar la 

superfície regada i per tant el manteniment de la situació de transport continu. 
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1.1.2 Els nous condicionants en el disseny de canals 

 

En els darrers anys hi ha hagut uns condicionants nous que han afectat els 

dissenys de nous canals i han obligat a millorar els vells sistemes: 

 

1. Han augmentat, i molt, els costos de la mà d’obra. 

2. Els sistemes d’aplicació d’aigua a parcel·la ajusten cada cop més 

l’aigua subministrada a les necessitats reals (actuals) dels cultius, per la 

qual cosa reclamen molta més flexibilitat. 

3. La manca d’aigua s’ha generalitzat i es necessita estalviar-la el màxim 

possible, cosa que obliga a prevenir possibles pèrdues provocades per 

tempestes sobtades, per estimacions d’evapotranspiració no gaire 

bones, per la infiltració no estudiada, etcètera. 

 

1.1.3 Els canals moderns 

 

Els fets descrits a l’apartat anterior han obligat a abandonar l’antic 

funcionament del canal amb distribució per torns, per passar a entendre els canals 

com unes estructures amb una dobla funció: la de transport i la d’emmagatzematge 

temporal (capacitat de taponament). Una manera d’assolir aquesta dobla funció en 

canals de nova creació seria la de dimensionar els canals de manera que fossin 

capaços de suportar canvis bruscos de demanda, mentre que en canals ja 

constituïts, la manera de fer-ho seria amb la construcció de basses de regulació en 

línia. Evidentment, la regulació de les estructures de control, en aquest supòsit, 

resulta del tot inabordable si és feta manualment. 
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1.1.4  Regulació automàtica de canals 

 

Idealment, un sistema de regadiu hauria d’assegurar l’enviament i posterior 

lliurament d’aigua als pericons dels regants d’acord amb els seus requeriments 

actuals, tant des del punt de vista de l’instant de lliurament com de la seva 

quantitat. A la pràctica, l’anterior objectiu rara vegada és assolit per dues raons 

principals (Goussard, 1993). 

 

1. Els requeriments d’aigua dels conreus són en el millor dels casos 

aproximacions i es basen tant en estimacions dels agricultors de les 

necessitats, possiblement sobreestimades per la por a fer curt, com en 

estimacions dels responsables del reg, les quals es bases en registres 

climatològics i previsions del temps i les dades dels propis cultius. En 

aquest últim cas, l’existència de la discrepància entre la demanda 

anticipada i l’actual dependrà de factors com la durada del període de 

previsió, la freqüència d’actualització de les dades i la variabilitat de les 

condicions climatològiques en temps i espai, i la diversitat de cultius. 

 

2.   Per tal de poder subministrar els requeriments d’aigua de tots els cultius 

fa falta reunir totes les demandes en els punts on es fa l’extracció lateral del 

canal principal (punts de sortida d’aigua cap a la xarxa secundària) i 

posteriorment, cal que la demanda agregada resultant en aquests punts sigui 

transportada a través del sistema de manera que se’n disposi en el moment 

precís i en la quantitat requerida. A més a més, s’ha d’assegurar que les 

possibilitats físiques del canal no siguin superades tot restringint el nivell 

d’aigua a un interval d’operació per evitar desbordaments i per controlar 

les sortides laterals de cabal en els esmentats punts d’extracció. El 

problema d’ajustar el transport i l’enviament d’aigua a la demanda en molts 



 -9-

sistemes d’abastament d’aigua és especialment pesat en el cas d’una xarxa 

de canals on el flux d’aigua rarament és estacionari i on les distàncies de 

transport i en conseqüència els temps d’enviament són molts grans. El 

sistema podria, a més, ser alimentat per més d’una font, tenir ramificacions 

i incloure formes com l’emmagatzematge en línia. 

 

A pesar d’aquestes dificultats, és possible assolir l’objectiu si s’utilitzen 

tècniques adequades. El grau d’assoliment dependrà de les tècniques utilitzades, 

però, els elements clau per un control efectiu del sistema haurien d’incloure els 

següents pilars bàsics de l’automatització: 

 

• Un equipament adequat pel control dels nivells d’aigua, els cabals i els 

volums d’aigua, com per exemple, les comportes. 

• Una estratègia de control o algorisme de càlcul. 

• Un mètode de distribució, com per exemple, a la demanda. 

 

Tradicionalment, les estructures reguladores han estat sota el control dels 

operaris designats (control manual local). Aquest tipus de control només té en 

compte l’estat del canal en base a dades locals pròximes al controlador mentre que 

un control òptim hauria de tenir en compte l’estat de tot el canal. A la pràctica, cap 

operari per molt experimentat que sigui pot tenir en compte tots els paràmetres del 

sistema, el qual és molt complex. A més, el control manual té un altres defectes 

com són el de la no total disponibilitat de personal per poder atendre contínuament 

cadascuna de les estructures, el seu grau de dedicació i motivació i la seva habilitat 

per resistir les possibles pressions dels regants. 

Per tot això, habitualment les estructures de control són posicionades 

incorrectament i l’operació és, per tant, irregular i/o fora de temps. Pels mateixos 

motius, les mesures i les lectures poden ser imprecises o poden estar falsejades. 
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Aquests errors, juntament amb les pèrdues per infiltració, redueixen les eficiències 

del transport i distribució. La pèrdua resultant de seriositat, flexibilitat i equitat en 

els enviaments sembla ser la causa dels molts baixos rendiments de molts projectes 

de regadiu. 

Aquesta situació va en detriment dels agricultors, els quals acaben tenint 

baixes produccions, insatisfacció i manca de sensibilitat per al medi ambient, la 

qual cosa dóna lloc a l’anegament del sòl i salinització. 

Clemmens i Replogle (1989) asseguren que l’experiència mundial diu que 

una direcció important en la solució d’aquesta problemàtica és la regulació 

automàtica de la distribució de l’aigua en els sistemes de reg, la qual garanteix: 

 

• Un augment de l’efectivitat en l’ús d’aquest preuat recurs. 

• Un estalvi d’energia elèctrica. 

• Una disminució considerable de les pèrdues improductives d’aigua en 

assolir una estricta correspondència entre les demandes i els lliuraments 

d’aigua. 

• Un augment de l’efectivitat en l’explotació dels canals de reg i en la 

producció d’aliments. 

 

Molts dels problemes esmentats anteriorment, considerats massa sovint 

inevitables, poden ser evitats en la seva majoria dels casos per mitjà de 

l’automatització, la qual en essència redueix la intervenció de l’home en les 

operacions. Encara que l’adopció d’automatismes comporta probablement un 

augment de recursos en les etapes de disseny i implementació, qualsevol cost 

d’inversió addicional pot ser fàcilment justificat per les millores dels rendiments 

que es deriven de la seva introducció. El beneficis inclouen: 
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• Millora de les eficiències de transport i distribució que porten cap a un 

increment de l’eficiència total de projecte en l’ús d’aigua d’un 10% o més 

(Goussard, 1993). D’aquesta manera, l’aigua estalviada pot ser utilitzada 

per incrementar la intensitat dels cultius o bé per augmentar la superfície 

conreada. 

• La reducció del consum d’aigua i dels requeriments punta que poden 

permetre una reducció de la capacitat d’emmagatzematge, de transport i de 

distribució pròpies dels canals i de les estacions de bombeig; amb el 

consegüent estalvi econòmic constructiu i amb requeriments energètics per 

bombei reduïts. 

• Simplificació de les tasques de control, fent possible la reducció de 

personal d’operació. En aquest aspecte s’ha d’enfatitzzar que 

l’automatització no implica necessàriament l’ús d’equips sofisticats difícils 

d’utilitzar i mantenir. 

• Millora del control dels nivells d’aigua que porta  a baixos costos de 

manteniment gràcies a la reducció o eliminació de bassaments i canvis 

ràpids de nivell. 

• Acurat control dels volums d’aigua enviats, reduint els riscos d’entollament 

i/o salinització, i permetent la introducció de canvis volumètrics d’aigua 

que estimulen els regants a buscar el consum d’aigua òptim. 

• Confiança en l’enviament i equitat en la distribució, creant un clima de 

confiança entre els propis regants i entre els regants i els gestors de l’aigua, 

la qual cosa permetrà de posar fi a la malversació d’aigua. Un clima de 

confiança com aquest és una condició essencial per l’èxit d’altres mesures 

beneficioses per la gestió de l’aigua tal com l’organització d’associacions 

d’usuaris i la participació en les operacions de regulació i manteniment. 
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Hi ha, però, dos desavantatges potencials que han de ser considerats a 

l’inici de qualsevol projecte per la provisió de control automatitzat: 

 

1. Alguns tipus d’aparells de control automàtic d’aigua són més vulnerables 

al vandalisme i malbarataments deliberats que les comportes convencionals 

tancades amb cadenats. L’experiència ha demostrat que aquest problema 

pot ser evitat amb tancaments i casetes permanents i amb l’educació dels 

usuaris. Aquest últim aspecte està íntimamament lligat amb el clima de 

confiança que s’ha esmentat abans. 

2. La capacitat per variar les descàrregues d’aigua –que podria augmentar el 

risc de sedimentació en els canals que porten aigua altament carregada de 

sediments. Un estudi exhaustiu d’aquests casos podria demostrar que el 

control automatitzat podria ser inadequat o tan sols aplicable amb certes 

restriccions, com per exemple restringint el grau de les variacions 

permissibles del flux i/o limitant el nombre i localització de les estructures 

de control. 

 

No hi ha cap sistema ideal de control automàtic aplicable en tot els casos. 

No obstant això, la gran diversitat de lògiques de control (algorismes), de 

programaris (software) i equipaments ( estructures de control, hardware) existents 

dóna suficient flexibilitat com per permetre el disseny d’un sistema òptim que 

tingués en compte les condicions tècniques econòmiques i socials per cada 

projecte particular. Si fos necessari es podria introduir per etapes l’automatitazció. 

Almenys d’aquesta manera tots els projectes estan en l’estat de planificació o 

d’execució en zones amb tradició de reg o sense, com si el reg fos introdüit de nou. 

L’automatització no evita la introducció d’altres mesures físiques o 

institucionals que tinguin com a objectiu la millora de les eficiències. Quan 

aquestes mesures són aplicades aïlladament, acostumen a ser defraudadores. En 
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canvi en el cas d’ésser aplicades conjuntament amb l’automatització, poden 

realçar-se els seus efectes gràcies a un millor clima entre els usuaris, creat per les 

condicions de subministrament fiables assolit gràcies al sistema de control. 

 

1.1.5  Estat actual d’us d’algorismes 

 

Un algorisme és un procediment pas a pas concebut per resoldre un 

problema a assolir un objectiu. Un algorisme de control de canals és un algorisme 

que processa unes entrades (o inputs), per exemple mesures de nivell, i 

proporciona una acció de control, un moviment de comporta. Habitualment els 

algoritmes de control són expressats en termes d’equacions matemàtiques, les 

quals són la base dels programaris ( o software) que són implementats en 

computadores. Un Sistema de control o controlador, ha d’incloure tan programari 

com maquinari ( o hardware). Un sistema de control pot incloure sensors, equips 

de comunicació, subministradors d’electricitat, aparells electromecànics i equips 

humans. 

La regulació automàtica de canals ha estat desenvolupada des de fa algunes 

dècades fins al punt que, tant en els dissenys de canals nous, com en els projectes 

de modernització de canals construïts, inclouen algun nivell d’automatització; la 

base de l’automatització són els algorismes. Molt algorismes de control han estat 

desenvolupats, però, no tots han estat implementats en canals. Molts algorismes 

que en  la teoria funcionen perfectament presenten dificultats i errors en la 

implementació en canals real. 

Actualment, molts dels sistemes de control no utilitzen cap algorisme de 

control, perquè els propis operadors proporcionen la lògica necessària per a decidir 

les accions de control. El control supervisor manual permet monitoritzar les 

condicions hidràuliques de la xarxa i manipular les estructures de control des de 

l’oficina central. Normalment, les decisions de control es basen més en la destresa 
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i experiència de l’operador que en els algorismes. En aquest cas, l’algorisme 

solament existeix en la ment de l’operador. Amb tot, un canal pot ser operat amb 

un alt grau de flexibilitat i sensibilitat quan al capdavant de la regulació hi ha un 

home amb experiència. 

La gran quantitat d’algorismes presentats en la literatura indica que no 

existeix una solució global al problema de control, sinó que hi ha una múltiple 

resposta a molts problemes particulars.  

 

1.2  Objectius 
 

L’objectiu general d’aquesta tesina és el de presentar un model de control 

predictiu en temps real, basat en la linialització del model de Saint-Venant a 

l’entorn de les trajectòries de referència, segons la teoria de la pertorbació. Aquest 

model linialitzat relaciona la trajectòria de comporta aplicada U  amb els nivells Y  

que s’obtenen en el punt de control.  

Com a objectiu més particular és pretén avaluar la capacitat del model per 

controlar, en temps real, el flux d’aigua en una canal alterat per una pertorbació. 

Més concretament per controlar els nivells d’aigua a l’extrem aigües avall d’un 

tram de canal mitjançant moviments de la comporta ubicada a l’extrem aigües 

amunt. Per fer-ho s’assajaran numèricament tres possibles casos de pertorbació 

(impuls, escaló de curta durada i escaló de llarga durada) amb diferents valors de 

la mateixa. 

Per a dur a terme l’esmentada avaluació cal construir un simulador que 

permeti introduir pertorbacions conegudes i desconegudes, de manera que s’eviti 

la necessitat d’utilització d’un canal experimental. Queda així especificat el tercer 

objectiu d’aquesta tesina.  

 

 




