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    Capítol 3 
Plantejament i resolució del problema 

 

 

3.1 Introducció   
 

 Considereu que es disposa de les trajectòries de control que s’han 

d’implementar en un canal durant una jornada de regadiu de 24 hores per tal 

d’assolir determinades consignes de nivell en certs punts o seccions del canal (tant 

les trajectòries de control com les definides per la consigna de nivells s’anomenen 

a partir d’ara i en endavant trajectòries de referència). 

 Suposeu també que s’inicia la jornada de regadiu i s’observa que en un 

instant de temps determinat del control Ik k= , les mesures de nivell són diferents 

a les previstes per les trajectòries de nivell de referència per aquest instant, és a dir, 

que es produeix una desviació respecte la consigna. És en aquest moment quan 

s’ha de recalcular en temps real la posició de la comporta a implementar en el 

canal a l’instant següent per tal de reconduir el més aviat possible els nivells cap a 

la consigna.  

 L’objectiu del present capítol és, doncs, introduir un model de control 

predictiu en temps real amb la finalitat de, en el cas en que es produeixi una 

desviació respecte la consigna, provocada per una pertorbació no prevista, 

modificar la trajectòria de comportes a aplicar en el canal respecte la trajectòria de 

referència en el següents períodes de temps, per redirigir el més ràpidament 
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possible els nivells de sortida a la consigna. En aquest capítol s’inclouen els 

desenvolupament matemàtics necessaris per a dur a terme aquest objectiu.  

Dins  l’apartat de plantejament del problema es defineix el control predictiu 

com el càlcul de les accions de control que són capaces de produir unes sortides 

del sistema properes a una consigna. Degut a una sèrie de problemes que són 

descrits posteriorment, la trajectòria de comportes de referència a aplicar 

inicialment, encara que introduïda en el model predictiu proporciona la consigna, 

en la realitat es produeixen desviacions. A continuació i en el mateix apartat es 

mostra esquemàticament el funcionament del procés de control que es seguirà per 

intentar corregir aquestes desviacions. Aquest procés es fonamenta en la mesura de 

la desviació, en les trajectòries de referència i en l’algorisme de control, que ha de 

ser capaç de proporcionar l’acció de control a aplicar. Com es veurà, el problema 

ha de ser resolt en cada instant de temps k , ja que només s’aplica sobre el canal 

l’acció de control corresponent a l’instant 1k + .  

Després s’inclou la definició matemàtica de la trajectòria de comporta, la 

qual es representa mitjançant una funció temporal discontínua i definida per trams. 

El problema queda plantejat amb la linealització (a l’entorn de la trajectòria de 

comportes de referència) d’un model que proporciona el comportament del canal 

en funció de les trajectòries de comporta aplicades. Així s’arriba a formular un 

sistema d’equacions que té com a solució les modificacions que s’han d’introduir a 

la trajectòria de comportes de referència per intentar eliminar la desviació en els 

propers instants de temps. Per plantejar aquest sistema, però, és necessari establir 

una hipòtesis d’evolució futura de la desviació dins l’horitzó de predicció, que en 

la tesina és de tipus lineal.  

Per últim s’inclou una de les possibles formes de resolució del sistema 

d’equacions plantejat, el qual consisteix en un procés d’optimització basat en un 

mètode dels anomenat de “Trust Region”.    
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3.2 Plantejament del problema  
 

 El control predictiu aplicat a un sistema dinàmic, com és el flux en un 

canal, consisteix bàsicament en calcular l’acció de control que és capaç de produir 

una sortida propera a un valor desitjat, la consigna. La idea fonamental és la 

d’utilitzar el model del sistema amb els següents objectius: 

 

1.- Predir per mitjà del model predictiu la resposta del sistema en un horitzó de 

temps considerat en funció de les accions de control i determinades 

consignes. 

 

2.- En funció del model, determinar la seqüència d’accions de control a 

l’interval de predicció per tal que la resposta del sistema sigui la desitjada. 

 

3.- La qualitat de la resposta desitjada es calcula en termes d’un determinat 

criteri de rendiment, el qual s’intenta minimitzar.  

 

 El càlcul de les trajectòries de control òptimes a implementar per tal 

d’assolir determinats objectius proposats pot considerar-se com l’etapa més 

important del control de processos, ja que és aquí on s’intenta fer evolucionar el 

sistema resseguint determinades trajectòries (trajectòries de referència) que són 

favorables a l’assoliment dels objectius desitjats. Tot i que la informació sobre el 

futur proper de la que es disposa en el moment de realitzar l’acció de control pot 

contenir dades de naturalesa molt diferent (necessitats hídriques dels cultius, 

patrons de bombament, previsions meteorològiques, ... ) es pot integrar tota la 

informació i arribar a expressar-la en forma, per exemple, d’un hidrograma de 

cabal en punts de derivació del canal. L’essència del control predictiu és, doncs, la 
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d’optimitzar les previsions del comportament del sistema realitzades pel model 

predictiu, manipulant les seves entrades.   

 Considereu que s’han calculat les trajectòries de control *U  que s’han de 

seguir durant una jornada de regadiu per tal d’obtenir, segons el model predictiu, la 

consigna *Y .  

En una situació ideal, en el qual el model fos perfecte, és a dir, que el model 

pronostiqués un comportament exactament igual al produït en el canal, en resposta 

a una determinada acció de control, a l’anar implementant les accions de control 
*U  sobre les estructures de control del canal , aquest respondria amb les 

trajectòries de referència calculades *Y —cosa aquesta que es pot representar de la 

següent manera * *( )Y f U=  com més endavant s’insistirà—. Si això fos així, el 

problema de control ja estaria acabat. En realitat, però, això no passa mai, ja que 

existeixen una sèrie de problemes: 

 

• Errors conceptuals del model: incompliment de les hipòtesis establertes 

en la formulació del model. 

• Errors en la presa de mesures que fan estimar erròniament les variables 

físiques del canal (calats, velocitants del flux, cabals, ... ).  

• Pertorbacions no controlades introduïdes en el canal: velocitat del vent, 

infiltració i pèrdues per esquerdes en el revestiment, extraccions d’aigua amb 

bombaments no permesos, etcètera. 

 

En el cas d’existir un bombament no controlat, a mesura que hom s’allunya 

de l’instant inicial, les mesures preses sobre el sistema mY  es van allunyant cada 

vegada més de les trajectòries de referència *Y . Per tant, és necessari aplicar una 

eina de control predictiu en temps real, per tal d’introduir un controlador que 
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intenti reconduir en cada instant de temps l’estat del canal cap a les trajectòries de 

referència, anul.lant l’efecte de l’esmentada pertorbació..  

Suposeu que en un instant de control Ik k= , des de l’instant 1Ik k= +  fins a 

l’instant futur F Ik k λ= +  és coneixen les trajectòries de nivell de referència 

calculades ( )*

1

F

I

k

k
Y

+
 i les trajectòries de control de referència per aquest horitzó de 

predicció ( )*

1

F

I

k

k
U

+
. En aquest mateix instant de temps, suposeu que el canal ha 

produït una sortida diferent a les trajectòries de nivell de referència, causada per 

l’extracció no controlada. En aquesta situació, el problema que planteja el control 

predictiu és el de calcular com s’han de modificar les trajectòries de control per tal 

de reconduir les sortides del sistema el més aviat possible a les trajectòries de 

nivell de referència. A la Figura 3.1 es mostra esquemàticament el funcionament 

del control en temps real.  

 
Figura 3.1 Esquema de funcionament del control en temps real. 

Controlador

Sistema

Actuador Sensor

Sortida
1k k= +

Pertorbacions

( 1)a Iu k +

*Y
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mY
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Trajectòries de  
Referència 
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 Segons es representa a la Figura 3.1, en un període de temps determinat el 

sistema evoluciona segons les obertures de comporta aplicades i de les 

pertorbacions ( )pq  actuants en el canal. Al finalitzar aquest període de temps 

s’obtenen unes mesures de nivell ( )mY  en una sèrie de punts del canal que, degut a 

la presència de les pertorbacions, s’allunyen més o menys de la consigna ( )*Y . A 

partir de d’aquestes mesures i de les trajectòries de referència, l’algorisme de 

control és capaç de proporcionar l’acció de control per intentar eliminar, dins 

l’horitzó de predicció, els efectes de les pertorbacions.   

 

Així doncs, definim: 

 

• L’instant de temps en que es troba el control: Ik k=  

• L’instant final de l’horitzó de predicció: F Ik k λ= + , on λ  és el 

nombre total d’intervals de mostreig definits per l’usuari. A F Ik kλ = −  

l’anomenarem horitzó de predicció. 

• Vector de trajectòries de nivell de referència:  *

1

F

I

k

k
Y

+
 

• Vector de trajectòries de control de referència: *

1

F

I

k

k
U

+
 

• Vector incògnita: 
1

F

I

k
a k

U
+

 que és el vector de trajectòries de control 

recalculades on –line per l’horitzó de predicció. 

 

En la teoria del control predictiu exposada, per exemple, a Martín Sánchez i 

Rodellar (1996) només s’implementa en el canal la primera component del vector 

1
F

I

k
a k

U
+

, és a dir, ( 1)a Iu k + , tornant a resoldre el problema en el següent instant de 

mostreig 1k k= + . 



 -34-

3.2.1. Les trajectòries de comporta i els seus paràmetres 

 

 En el control de canals de regadiu, el temps de durada d’una operació de 

comporta –entenent com a tal un canvi de posició de la mateixa- es pot considerar 

negligible si es compara amb el temps en què la comporta resta sense moure’s. La 

raó d’aquest fet és que qualsevol moviment de comporta té els seus costos i 

existeix un dilema entre assolir el millor control i realitzar el menor nombre 

d’operacions. Per aquest motiu, la millor manera de representar matemàticament la 

trajectòria de comporta és mitjançant una funció temporal discontínua, per trams, 

tal i com es pot veure a la Figura 3.2.  

 
*Y  és la trajectòria de referència, que en aquest cas vol mantenir el nivell constant. 

mY  són els nivells mesurats fins l’instant kt . 

. 

Figura 3.2  Representació matemàtica d’una obertura de comporta. 
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Ik k=



 -35-

Aquesta representació matemàtica facilita la parametrització del problema, 

que és el procés d’identificació de les variables del problema, perquè simplement 

identificant com a paràmetre l’obertura de comporta ( )u k  existent durant el 

període de mostreig k , entre els instants de mostreig 1kt −  i kt . Es defineix una 

trajectòria de comporta com el següent vector de paràmetres: 

 

( ) ( ) ( )1
T

I FU u k u k u k= + ⋅⋅⋅ ⋅⋅ ⋅                                    (3.1) 

 

 Cal dir que ( )u k  conté totes les accions de totes les estructures de control.   

 

3.2.2. El model predictiu 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, es té un model que dóna el 

comportament del canal 
1

F

I

k

k
Y

+
 en funció de les trajectòries de comporta 

1
F

I

k

k
U

+
 

aplicades, i que es denota de la següent manera: 

 

1 1
( )F F

I I

k k

k k
Y f U

+ +
=            (3.2) 

 

Si les trajectòries de comporta fossin les de referència *

1

F

I

k

k
U

+
, segons la 

Funció 3.2, les trajectòries de nivell que s’obtindrien si no hi hagués cap tipus de 

pertorbació serien exactament les de referència *

1

F

I

k

k
Y

+
 — això s’ha representat 

com * *

1 1
( )F F

I I

k k

k k
Y f U

+ +
= —.  
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Per evitar que la nomenclatura no es faci massa farragosa, a partir d’ara en 

aquest apartat parlarem simplement de Y  i U , entenent que sempre fan referència 

als instants compresos entre 1Ik +  i Fk .   

 En el cas d’existència de pertorbació, a l’hora d’implementar sobre el canal 

les trajectòries de comporta de referència ( *U ), s’obtindria unes mesures de nivell 

mY  diferents a les trajectòries de referència *Y . És a dir, es produiria una desviació 

Y∆ , (on *Y Y Y∆ = − ), ja que l’extracció d’aigua hauria fet variar els nivells 

previstos.  

 El problema consisteix, doncs, en calcular l’increment d’obertures de 

comporta U∆  que s’hauria d’aplicar a les trajectòries d’obertura de comporta de 

referència *U , per tal de reconduir els nivells mesurats cap els nivells de 

referència.      

 Tal com es mostra a la “Teoria de la pertorbació” de Brogan (1974), 

desenvolupant (3.2) en sèrie de Taylor a l’entorn de la trajectòria de comporta de 

referència *U  tenim: 

 

* *

2
* * * 2

2

1( ) ( )
2U U

Y YY Y U U Y U U U
U U

 ∂ ∂ = + ∆ = + ⋅∆ + ⋅∆ + ⋅⋅⋅  ∂ ∂   
            (3.3) 

 

Suposant que la pertorbació provocada pel bombament no controlat és 

suficientment petita, es pot negligir els termes superiors al primer de (3.3), obtenit-

se: 

 
* *Y Y J U = + ⋅∆             (3.4) 
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on 
*

*

U

YJ
U
∂   =   ∂ 

 és la matriu d’influència hidràulica (HIM), segons es defineix a 

Soler (2003) (1), o el que és el mateix: 

 

    *Y J U ∆ = ⋅∆             (3.5) 

 

 Multiplicant ambdós costats de la igualtat per *T

J 
  podem escriure: 

 

* * *T T

J Y J J U     ⋅∆ = ⋅ ⋅∆               (3.6) 

 

o el que és el mateix, emprant la matriu pseudoinversa de *J   :  

   
1

* * *T TU J J J Y
−

   ∆ = ⋅ ⋅ ⋅∆                                              (3.7) 

 

Abans de poder resoldre el sistema d’equacions (3.7), es necessita establir 

quin ha de ser el vector Y∆ .   

 

 

 

 

 

                                                 
(1) La matriu d’Influència Hidràulica (HIM) o matriu de sensibilitat de les condicions 
hidrodinàmiques d’un canal a canvis dels paràmetres definitoris de les trajectòries de comporta és 
una eina que es mostra molt eficaç en el control de canals, tant en el llaç obert com en el llaç tancat. 
Com que s’està en temps real, s’han d’utilitzar uns horitzons més curts de previsió i per tant, 
agafem una submatriu de la HIM, que abusant del llenguatge també anomenarem HIM, definint 
adequadament la matriu d’observador discret. Per a més detalls vegeu L’Annex 2 d’aquesta tesina. 
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El PID és un controlador que s’utilitza habitualment com a base de moltes 

estratègies avançades de control, i es basa en proporcionar una modificació de 

l’entrada del sistema prevista, en un instant de temps, en funció de la història dels 

errors obtinguts en els instants de temps passats. La modificació  que proporciona 

el PID és la suma de tres temes: un terme Proporcional (que és proporcional a 

l’error obtingut en l’instant de temps actual), un terme Integral (que és 

proporcional a la suma dels errors de tots els instants de temps passats en que 

l’error ha estat present) i un terme Derivatiu (que és proporcional a la variació de 

l’error produït respecte el temps a l’instant de temps actual). Aquest mètode 

calcula l’acció de control sense tenir en compte la dinàmica del procés. Això és 

com conduir un vehicle sense mirar la carretera, únicament mirant enrera (utilitza 

la informació de passat).   

De la informació del passat, aquí únicament s’emprarà l’error mesurat a 

l’instant k , i es farà la hipòtesi de que durant l’horitzó de predicció la desviació 

s’anirà atenuant d’una manera lineal en el temps, tal i com es mostra a la Figura 

3.2. A diferència del PID, s’utilitza la HIM, la qual conté incorporada la dinàmica 

futura del comportament del canal.   

Per tant, en aquest cas es vol que l’error produït en l’instant Ik , ( )Iy k∆ , 

disminueixi linealment en els següents instants de temps, de manera que a l’instant 

de temps Fk  de l’horitzó de predicció, l’error que s’obtingui sigui zero i es 

recuperin de nou les consignes. Així doncs, podem escriure el vector Y∆  de la 

següent manera: 

 

, 2 , ,
I I I I I I

T

K K K K K KY y e y e y eλ ∆ = ∆ − ∆ − ⋅⋅⋅ ∆ −                          (3.8) 

on  I

I

K
K

Y
e

λ
∆

= . 
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Un cop resolt el sistema (3.7) bo i emprant (3.9), les noves obertures de 

comporta dins l’horitzó de predicció s’obtenen com: 

 

    aU U U= + ∆                (3.9) 

 

 Tot i que el vector (3.9) conté les noves trajectòries de control que 

s’haurien d’implementar en el canal des de l’instant 1Ik +  a l’instant Fk  per tal 

que la desviació s’extingeixi en els λ  intervals següents, segons (3.8), només 

s’aplicarà com acció de control la seva primera component ( 1)a Iu k + . En el 

següent període de mostreig 1k k= +  el problema s’haurà de resoldre de nou. 

  

3.3 Resolució del sistema   
 

 Com hem explicat a l’apartat anterior, el problema consisteix en resoldre 

(3.7) en cada instant de mostreig. Per mostrar el procés de resolució de (3.7) d’un 

manera compacta es defineix: 

     [ ] * *T

G J J   = ⋅            (3.10) 

    *T

b J Y = ⋅∆           (3.11) 

 

De manera que (3.7) es pot escriure de la següent manera: 

 

[ ]b G U= ⋅∆          (3.12) 

 

 Tot i que la matriu del sistema [ ]G  és definida positiva per definició, està 

molt mal condicionada (Soler, 2003). Això implica que a l’hora de resoldre el 

sistema, els errors numèrics poden ser molt importants. Per tal d’evitar aquest 
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inconvenient se li suma un terme positiu µ  a la seva diagonal, terme aquest que en 

la literatura d’anàlisi numèrica s’anomena paràmetre de Marquardt i que més 

endavant s’analitzarà.  

El sistema d’equacions es pot escriure, doncs, com:  

 

[ ]b G I Uµ= + ⋅∆                                                (3.13) 

 

on [ ]I  és la matriu identitat de les mateixes dimensions que [ ]G . 

 

 Per solucionar el sistema (3.13) es poden usar diferents mètodes. En el 

nostre cas usarem un procés d’optimització basat en un mètode dels anomenats de 

“Trust Region”.  

Suposeu que disposem d’una matriu diagonal[ ]Λ  de components els valors 

propis de la matriu [ ]G , i d’una matriu ortonormal [ ] [ ]( ): TV V V I ⋅ =   formada 

pels vectors propis associats a cada autovalor de [ ]G .  

 Multiplicant ambdós costats de la igualtat (3.13) per la matriu TV    tenim: 

 

 T T T TV G V I V V U V bµ     ⋅ + ⋅ ⋅ ∆ = ⋅                 (3.14) 

 

Introduint ara la propietat de que la matriu [ ]V  és ortonormal, es pot escriure: 

 

   T T T TV G V V I V V U V bµ     ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ∆ = ⋅              (3.15) 
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I atenent a la propietat de que  [ ] TV G V Λ = ⋅ ⋅  , es pot transformar (3.15) de la 

següent manera: 

 [ ] T TI V U V bµ    Λ + ⋅ ⋅∆ = ⋅               (3.16) 

 

Aquestes matrius [ ]Λ  i [ ]V  es poden obtenir mitjançant l’algorisme de 

Jacobi, el qual serveix per matrius quadrades i simètriques, com és el cas de la 

matriu [ ]G . Per altra banda, el fet d’utilitzar una matriu ortonormal com la matriu 

[ ]V  ens permet assegurar que [ ] T TI V U V bµ    Λ + ⋅ ⋅∆ = ⋅    . 

 Per simplificar (3.16), definim ara els vectors Z  i B  de la següent forma: 

 

 TZ V U = ⋅∆             (3.17) 

 TB V b = ⋅            (3.18) 

 

D’aquesta manera, Z  és la nova incògnita, i (3.16) és pot transformar en: 

 

  [ ]I Z BµΛ + =                 (3.19) 

 

 A partir de (3.19) les components de Z  es poden aïllar fàcilment donat que 

la matriu del nou sistema és ara diagonal. Cada una de les components de Z  es pot 

calcular segons (3.20): 

  

     ( )( )
( , )
B iZ i
i i µ

=
Λ +

            (3.20) 
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 Tot i que la matriu [ ]G  és definida positiva, està tant mal condicionada que 

és possible que algun valor propi de [ ]G  surti negatiu, això sí, de valor absolut 

molt proper a zero. Per evitar que aquest fet impedeixi la resolució del problema  

s’introdueix el paràmetre de Marquardt ( )µ , el valor del qual ha de ser 

necessàriament més gran que el valor absolut de l’autovalor més petit de [ ]G , per 

tal que ( ( , ) )i i µΛ +  sempre sigui un número positiu. En funció del valor que 

prengui µ , però,  la solució serà diferent. Per tant s’ha d’optimitzar la solució 

d’alguna manera. 

 A mesura que µ  és fa gran, a igualtat de B , U∆  tendirà a zero i no es 

podran recuperar els nivells. En canvi, si µ  es troba molt proper al valor mínim es 

poden obtenir U∆  excessivament grans, les quals provocarien grans oscil.lacions 

de nivell. Per tant, el que es busca en aquest cas és un rang de valors de µ  que 

proporciona una norma U∆  menor o igual a un determinat valor maxε . S’escull, 

doncs,  com a paràmetre de Marquardt µ  a aquell que proporciona la norma 

màxima de U∆ , és a dir, maxU ε∆ = .  

Una vegada conegut el valor de µ  es resolt (3.20) i després (3.17), obtenint 

els valors desitjats de U∆ , que era la incògnita del sistema original (3.7). 

 

[ ]U V Z∆ = ⋅          (3.21) 

  

Com s’explica a l’apartat anterior, les noves trajectòries de control dins 

l’horitzó de predicció s’obtenen amb l’expressió (3.9), encara que la única acció de 

control que s’aplicarà serà la que correspon al instant de temps següent, la primera 

component del vector (3.9). El problema haurà de ser resolt de nou en el següent 

instant de temps 1k k= + .  




