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6. REGULACIÓ DEL DIPÒSIT DE TAULAT 
 
6.1. Introducció 
 
La finalitat de la regulació Local del dipòsit de Taulat és definir el comportament de 
tots els seus actuadors de manera que s’assoleixin els objectius pels quals s’ha 
dissenyat. El Control Local estableix el moviment de les comportes i el funcionament 
de les bombes en funció de la situació de la xarxa propera al dipòsit. 
 
6.2. Procés de disseny d’un sistema de control 
 
La fase de disseny d’un sistema de control, dins del marc de l’explotació 
centralitzada de la xarxa, consta dels següents passos: 
 

1) Estudi de la xarxa. El coneixement precís i actualitzat de la xarxa és 
fonamental per a un correcte disseny del sistema de control. Això 
s’aconsegueix amb un sistema de cartografia GIS (Geografical Information 
System) que permet emmagatzemar, tractar i proporcionar informació sobre la 
cartografia urbana i la seva relació amb els elements de la xarxa de 
clavegueram. L’estudi de l’àmbit del dipòsit de Taulat s’ha basat en el GIS 
SmallWorld. Aquest permet conèixer el traçat dels col·lectors, la seva secció, 
les cotes dels pous de registre i qualsevol altre element singular de la xarxa 
com salts, sobreeixidors, sifons, comportes, etc. El coneixement detallat de la 
zona d’estudi permet elaborar amb el major rigor possible el model per les 
simulacions. 

 
2) Modelització hidrològica i hidràulica de les conques i de la xarxa local. La 

modelització de la xarxa es realitza amb una aplicació informàtica 
especialitzada que permet representar les característiques hidràuliques i 
hidrològiques de la xarxa en un model dinàmic amb el qual se simulen 
diferents situacions, tant en tipus i magnitud de pluja com en característiques 
variables de la pròpia xarxa. Per la modelització de la xarxa de la zona 
d’estudi s’ha utilitzat l’aplicació MOUSE 2001(Modelling of Urban Sewer 
Systems) del DHI (Danish Hydraulic Institute). MOUSE és un sistema de 
modelització matemàtica per a la simulació d’escolament superficial, fluxos, 
qualitat d’aigües i transport de sediments en sistemes de sanejament urbans. 
El MOUSE permet definir la xarxa de clavegueram mitjançant un conjunt de 
nodes i trams, que simulen pous de registre i col·lectors, respectivament. 
Aquests elements contenen les característiques geomètriques de la xarxa 
com la secció i el pendent dels col·lectors o les cotes, tant de la cubeta com 
del terreny, dels pous de registre. A més disposa d’altres elements auxiliars 
que serveixen per simular les particularitats de la xarxa: sobreeixidors, 
bombes, dipòsits, comportes, sortides al medi receptor, etc.  

 
Una vegada definida la xarxa, cal introduir les dades hidrològiques de la zona. 
S’introdueix el concepte de conca hidrogràfica o “catchment” associada a 
certs nodes. Aquest element representa les característiques del terreny tenint 
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en compte la superfície de la conca, el pendent, el percentatge d’àrea 
impermeable, el nombre d’habitants, la rugositat del terreny, etc. 
 
Finalment, cal definir la pluja amb què es faran les simulacions. Aquesta pot 
ser sintètica, extreta de les corbes IDF (Intensitat-Duració-Freqüència), o pot 
ser un episodi de pluja real. 

 
3) Simulació de diferents episodis de pluja. El MOUSE permet realitzar les 

simulacions afegint estratègies de control en temps real (RTC, Real Time 
Control), regulant certs elements de la xarxa segons una sèrie de paràmetres i 
funcions prèviament establerts i que varien en funció dels resultats parcials 
obtinguts en cada pas de temps de la simulació. Cal establir les hipòtesis de 
les simulacions lligades a les pròpies limitacions del programa i definir un 
esquema ordenat de les simulacions i dels resultats que se n’extrauran. 

 
4) Realització d’un primer esquema d’estratègies a seguir en cada situació. Amb 

els resultats de les simulacions es té una idea del marc hidrològic de la zona 
d’estudi i es pot definir un primer esquema de les estratègies de control més 
adients en cada cas. És important resumir els resultats obtinguts i extreure’n 
conclusions que es traduiran en una primera versió d’estratègies de control. 

 
5) Construcció d’un model representatiu de la xarxa. Amb l’ajuda del software 

MATLAB/SIMULINK es dissenya un model simplificat de la xarxa a base de 
diagrames de blocs gràfics. Aquest serà un sistema dinàmic amb el qual es 
poden fer simulacions, analitzar el comportament del sistema i millorar 
l’esquema d’estratègies inicial. 

 
6) Transformació de l’esquema d’estratègies a una aplicació informàtica que 

pugui actuar sobre el model. Aquesta tasca es realitza amb el MATLAB, amb 
el que es programen les estratègies de control definides a partir dels resultats 
obtinguts amb el MOUSE. 

 
7) Testeig, millora i parametrització del sistema de control dissenyat, simulant 

amb diferents pluges i determinant els principals paràmetres de control. Es 
realitzen les simulacions necessàries sobre el model per tal de millorar les 
estratègies de control i optimitzar el comportament del dipòsit. Aquesta 
metodologia de treball permet determinar els principals paràmetres de control, 
analitzar el comportament del model en funció d’aquests paràmetres i millorar 
les estratègies de control. D’aquesta manera es poden conèixer les respostes 
de la xarxa davant de qualsevol situació plantejada.  

 
8) Realització de les especificacions funcionals definitives del sistema de control. 
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6.3. Estratègia de control inicial 
 
Hidràulicament, el dipòsit de Taulat té el següent funcionament (Falcó, 2001): 
 
En temps sec, les aigües residuals by-passen les obres de captació i segueixen 
aigües avall sense entrar al dipòsit. 
 
En un episodi de pluja el nivell en els col·lectors d’entrada I i IV augmenta i, quan se 
supera la cota dels sobreeixidors respectius, l’aigua entra al dipòsit. Igualment, en 
les captacions de Prim i Diagonal, quan l’aigua supera el sobreeixidor és conduïda a 
l’entrada del dipòsit. Abans de les comportes d’entrada, s’uneixen els col·lectors 
procedents de Prim i Diagonal i l’aigua queda temporalment retinguda per la 
presència de dos sobreeixidors construïts just abans de cada comporta. La seva 
finalitat és evitar l’entrada d’elements gruixuts arrossegats per la pluja (veure annex 
1). Una vegada l’aigua entra al dipòsit, s’omple el primer compartiment fins que 
s’arriba a la cota 0 m, corresponent al sobreeixidor que separa el cos 1 del 2, i 
comença a omplir-se el segon compartiment. El mateix passa amb el tercer. 
 
La posició de les comportes de derivació en el by-pass de residuals a la captació de 
Prim és la de permetre el pas de l’aigua residual aigües avall, sense que entri al 
dipòsit, en temps sec (oberta) i, quan comenci un episodi de pluja i es detecti un cert 
nivell en els col·lectors de la Rambla Prim, les comportes es tancaran, provocant que 
l’aigua entri al dipòsit, però sempre actuant com a sobreeixidor ja que no tanquen la 
totalitat de la secció del col·lector. Finalment, si el nivell a Prim és crític, es tornaran 
a obrir per recuperar la capacitat de desguàs i evitar problemes d’inundacions aigües 
amunt. A l’obra de captació de Diagonal no s’ha projectat cap comporta de derivació. 
 
Les comportes d’entrada del dipòsit estaran sempre obertes a menys que es vulgui 
aïllar el dipòsit de la xarxa o evitar que entri més aigua si ja està ple. 
 
Com ja s’ha comentat en el capítol anterior, el buidat del dipòsit es realitza 
exclusivament per bombeig. Cada compartiment es pot buidar amb independència 
dels altres gràcies a l’estació de bombament instal·lada en cadascun d’ells. 
 
D’acord amb els criteris de dimensionament i funcionament del dipòsit s’ha pensat la 
següent estratègia de regulació sobre els diferents actuadors: 
 
Les comportes de derivació, destinades a conduir l’aigua al dipòsit en temps de 
pluja, tenen només dues posicions: obertes, deixant lliure el by-pass de residuals, i 
tancades, formant un sobreeixidor de 0,5 m d’alçada i afavorint l’entrada de l’aigua al 
dipòsit. 
 
Es defineixen dos llindars de nivell que regulen les comportes de derivació: 
 

• Llindar de residuals. Aquest és el límit que, en ser superat, fa tancar les 
comportes de derivació. Representa el nivell màxim que poden assolir les 
aigües residuals a la captació de Prim. Aquest llindar es determinarà amb les 
simulacions amb MOUSE. De la mateixa manera, quan la pluja hagi passat i 
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ens situem per sota d’aquest llindar les comportes es tornaran a obrir per 
deixar lliure el by-pass de residuals. 

 
• Llindar de pluvials. Aquest representa el nivell pel qual els col·lectors de Prim 

estan propers a la situació de càrrega. Quan se superi aquest nivell es donarà 
l’ordre d’obrir les comportes per reduir l’estancament de l’aigua i evitar 
problemes d’inundació aigües amunt. El valor d’aquest llindar també es 
determina gràcies al MOUSE. 

 
És important destacar que aquests dos límits requereixen un certa histèresi, és a dir, 
un rang de nivell dins del qual la posició de les comportes no variï. Això evitarà que 
petites oscil·lacions de nivell facin oscil·lar el moviment de les comportes. En l’apartat 
6.6.3 es detalla aquesta qüestió. 
 
Les comportes d’entrada es regulen en funció del nivell de la làmina d’aigua en 
l’interior del dipòsit. Les seves úniques posicions seran: obertes o tancades. 
Inicialment, el límit establert és la cota 0,70 m (50 cm per sota de la cota del 
sobreeixidor d’emergència) amb un marge de 20 cm, 10 cm per sobre i 10 cm per 
sota del nivell llindar. Si el nivell en el dipòsit és inferior al llindar menys els 10 cm, 
les comportes estaran obertes; si el nivell està per sobre el llindar més els 10 cm, les 
comportes estaran tancades i si el nivell es manté dins del marge establert, les 
comportes no canviaran de posició. 
 
El buidat del dipòsit és l’aspecte que presenta més casuística en funció de l’estat de 
la xarxa aigües avall. Les variables que es tenen en compte per establir el criteri 
d’engegada del bombament de cada compartiment són les següents: 
 

• El volum d’aigua en el compartiment considerat. 
 

• L’antiguitat de l’aigua, entesa com el temps de permanència en el 
compartiment considerat. 

 
• El rang de cabal que accepta l’interceptor de Llevant fins que arriba a entrar 

en càrrega. 
 

• El rang de cabal de tractament que admet la depuradora del Besòs. 
 



                                                                                                                     Regulació del dipòsit de Taulat                      

Disseny de la Regulació Local del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Taulat                                                 38
  
 

A continuació es mostra l’esquema de funcionament del dipòsit amb totes les 
variables que hi intervenen: 
 
 
 
       q e 1 
    q by-pass 
            Sobreeixidor 
                       d’emergència 
 
   q emergència 
  
 
              q s 1                    q s 2                          q s 3 
 
 
                    Interceptor de la Costa                                q s Interceptor de Llevant 
 
    q DSU Prim 
 q DSU EDAR 
  
 
 
 
 
                 DSU                                    Aigua depurada                DSU de la  
          a Rambla Prim                                                                        EDAR 
 

Figura 6.1. Esquema del funcionament hidràulic del dipòsit 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
on: 
 

- q e 1 és el cabal total d’entrada al dipòsit. 
 

- q e 2 és el cabal que passa del compartiment 1 al 2 a través del sobreeixidor. 
 

- q e 3 és el cabal que passa del compartiment 2 al 3 a través del sobreeixidor. 
 

- q by-pass és el cabal que by-passa les entrades del dipòsit. 
 

- q emergència és el cabal que surt pel sobreeixidor d’emergència i se suma al de 
by- pass. 

 
- V i és el volum d’aigua en el compartiment i. 

 
- a i és l’antiguitat de l’aigua en el compartiment i. 

 

Compartiment 1 
 

V1 
a1 

            q e 2 

Compartiment 2 
 

V2 
a2 

                 q e 3 

Compartiment 3 
 

V3 
a3 

EDAR
BESÒS 1q∆

2q∆  
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- q s i és el cabal de bombament del compartiment i. 
 

- q s  és el cabal total de sortida del dipòsit. 
 

- q DSU Prim és el cabal que no admet l’interceptor de la Costa i provoca la DSU a 
la sortida dels col·lectors de la Rambla Prim. 

 
- q DSU EDAR és el cabal que no admet la depuradora provoca la DSU a la sortida 

de la mateixa. 
 

- 1q∆  és el rang de cabal que admet l’interceptor de Llevant abans d’entrar en 
càrrega. 

 
- 2q∆  és el rang de cabal de tractament de la EDAR del Besòs. 

 
La variable “volum” en cada compartiment s’ha utilitzat per establir un dels criteris 
d’engegada de les bombes de buidat. En la pràctica, en la programació del control 
local, es relacionarà el volum amb la variable “nivell”, amb la qual és més fàcil 
treballar ja que és una dada obtinguda directament dels sensors. 
 
El concepte d’“antiguitat” es refereix al temps que roman l’aigua dins de cada 
compartiment. L’aigua que entra al dipòsit és una mescla d’aigua residual i aigua de 
pluja a l’inici de l’episodi, donat que el dimensionament del dipòsit només accepta 
pluges de fins a 3 mesos de període de retorn. Per tant, la mescla d’aigües està molt 
poc diluïda i, a més, representa l’anomenat “first flush” que fa la funció de primer 
rentat dels carrers. Per aquestes raons la concentració de matèria contaminant és 
elevada i és important que l’aigua no excedeixi un temps llindar de permanència amb 
l’objectiu d’evitar processos sèptics que generin gasos causants de males olors. A 
més, aquests gasos impliquen un cert risc d’explosions o d’intoxicacions per 
inhalació als operaris que, eventualment, es trobin en el dipòsit. Aquest valor llindar 
varia molt en funció del tipus i de la concentració de contaminants. En el cas que ens 
ocupa s’ha optat per un valor de 12 hores, la justificació del qual es troba a l’annex 2. 
 
És important destacar que, en la pràctica, aquesta variable serà parametritzable, 
ajustant el seu valor en funció del comportament del sistema en situacions reals. En 
aquest cas en concret, el sistema de neteja de gasos per biofiltració descrit en 
l’apartat 5.3 influirà en el valor de l’antiguitat llindar que aquí s’estableix, podent 
assolir un valor més elevat, ja que la biofiltració dels gasos permetrà emmagatzemar 
l’aigua durant més temps. No obstant, s’ha obviat aquesta influència en el càlcul de 
l’antiguitat llindar. 
 
En l’apartat 6.4 es detallen els càlculs de l’antiguitat en temps real, tant de forma 
analítica com simplificada per la posterior programació de l’estació remota. 
 
El rang de cabal que admet l’interceptor de Llevant és el cabal que accepta 
aquest abans d’entrar en càrrega. Aquesta dada serà coneguda gràcies al 
limnímetre instal·lat en aquest col·lector i a la relació entre el nivell mesurat i el cabal 
(aquest aspecte no és objecte d’aquesta tesina). D’altra banda també cal determinar 
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la capacitat màxima del col·lector. En l’apartat 6.4 s’explica més detalladament la 
metodologia seguida. 
 
El rang de cabal que admet la depuradora és la diferència entre el cabal màxim de 
tractament i el cabal afluent, tant de l’interceptor de Llevant com del de la Costa. En 
l'apartat 6.4 es detallen les consideracions per deduir aquesta variable. 
 
En la gràfica següent es representa el criteri d’engegada de les bombes en un 
compartiment genèric en funció del volum d’aigua i de l’antiguitat de la mateixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Criteri d’engegada de les bombes del dipòsit 
 (Font: Elaboració pròpia) 

 
La zona 1 és la que contempla totes les situacions en què l’antiguitat de l’aigua 
supera el valor llindar establert en 12 hores. També recull els casos en què el volum 
acumulat superi la capacitat del dipòsit. En aquestes situacions entrarà en 
funcionament el bombament independentment de les condicions de l’entorn. 
D’aquesta manera s’intenta evitar fenòmens sèptics que provoquin males olors i 
desbordaments a través del sobreeixidor d’emergència. 
 
La zona 2 és la delimitada pel volum màxim d’emmagatzematge, corresponent a la 
cota del sobreeixidor d’emergència, el límit de l’antiguitat i la poligonal definida pels 
següents punts: 
 

1) a = 0 h; V = 90 % del volum màxim 
 

2) a = 10 % de l’antiguitat màxima; V = 90 % del volum màxim 
 

Zona 2

Zona 3 

Zona 1 

Zona 1
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3) a = 90 % de l’antiguitat màxima; V = 10 % del volum màxim 
 

4) a = 90 % de l’antiguitat màxima; V = 0 m3 
 
Quan els valors de volum i antiguitat en el compartiment ens situen a la zona 2, 
l’engegada de les bombes tampoc depèn de les condicions externes ja que es 
considera que, o el volum, o l’antiguitat, o ambdós estan massa propers al seu valor 
llindar. Segons aquesta gràfica les situacions de volum molt gran o antiguitat molt 
elevada porten al buidat incondicional del dipòsit, independentment del valor de 
l’altre variable. 
 
La zona 3 és la que queda per sota de la poligonal anteriorment definida. Al estar en 
situació de volum baix o d’aigua relativament “nova”, la posada en marxa del 
bombament depèn del cabal que admeten l’interceptor de Llevant i la depuradora. 
En aquesta zona cal que es compleixin les dues condicions següents per a que les 
bombes es posin en marxa: 
 

• El cabal de sortida del dipòsit ha de poder ser acceptat per l’interceptor de 
Llevant:      1qqs ∆<  

 
• El cabal de sortida del dipòsit ha de ser inferior a la capacitat de tractament de 

la depuradora:     2qqs ∆<  
 
havent calculat el cabal de sortida, qs, en funció del número de bombes que caldria 
posar en marxa. Així s’assegura que l’aigua bombejada serà tractada per la 
depuradora abans de ser abocada al mar. A més, el pas de l’aigua pel dipòsit 
redueix la seva càrrega contaminant, la qual cosa beneficia a la depuradora, tant en 
els processos de tractament de l’aigua com en els de tractament dels fangs. 
 
Amb aquest criteri de buidat s’espera assolir els objectius marcats en el 
dimensionament del dipòsit, reduint la DSU considerablement. No obstant, el testeig 
de l’estratègia de control proporcionarà informació sobre com modificar alguns dels 
criteris establerts per assolir els resultats esperats. 
 
El criteri de bombament de la figura 6.2 fa referència a un compartiment individual. 
Per tant, es pot donar la situació en què les condicions del dipòsit i de l’entorn 
impliquin el buidat de més d’un compartiment. D’aquí la necessitat d’establir un 
criteri de prioritat que doni, en cada moment, l’ordre d’engegada de les bombes 
dels diferents compartiments. Amb aquest objectiu s’ha desenvolupat una fórmula 
adimensional que valora l’antiguitat de l’aigua i el volum en cada compartiment i 
dóna un valor comprès entre 0 i 1. 

 

V
v

A
af ⋅+⋅= βα         [1] 

on: 
- α i β són factors de ponderació de l’antiguitat i el volum respectivament. 
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- a és la variable “antiguitat” en cada compartiment. 
 
- A és l’antiguitat llindar establerta en un 90% de les 12 hores, és a dir, 10,8 

hores. 
 

- v és la variable “volum” en cada compartiment. 
 
- V és el volum llindar establert en un 90% del volum màxim en cada 

compartiment, corresponent al nivell fins a la cota del sobreeixidor 
d’emergència. 

 
Les consideracions sobre els paràmetres d’aquesta fórmula es detallen en l’apartat 
6.4.2. 
 
6.4. Variables i paràmetres de la regulació 
 
6.4.1. Antiguitat 
 
L’antiguitat de l’aigua emmagatzemada és un concepte que expressa el temps que 
fa que l’aigua és a dins del dipòsit i, com s’ha vist en l’apartat anterior, és una  de les 
variables que s’utilitzen per determinar la necessitat de començar a buidar el dipòsit. 
 
Aquesta variable s’entén, es calcula i s’utilitza segons les següents hipòtesis: 
 

• El càlcul i l’aplicació de l’antiguitat es considera a cadascun dels 
compartiments del dipòsit. 

 
• L’antiguitat és homogènia, és a dir, tot el volum emmagatzemat en el 

compartiment té la mateixa antiguitat, en cada instant de temps. 
 
6.4.1.1. Desenvolupament analític del càlcul de l’antiguitat 
 
El càlcul de l’antiguitat de l’aigua depèn de les següents variables: 
 

• Cabal d’entrada. És l’hidrograma d’entrada al compartiment considerat, 
proporcionant dades de cabal d’entrada en funció del temps. 

 
• Cabal de sortida. És l’hidrograma de sortida del compartiment considerat que 

proporciona dades del cabal de sortida en funció del temps. Aquest cabal pot 
tenir tres components en el cas del compartiment 1: el cabal que surt 
mitjançant el bombament, el cabal que sobreeixeix cap al compartiment 2 i el 
cabal que surt pel sobreeixidor d’emergència o dues components en el cas 
dels altres compartiments: el cabal del bombament i el que pot sobreeixir cap 
als altres compartiments. 

 
• Antiguitat de l’aigua que entra al compartiment. És una funció temporal del 

temps de permanència de l’aigua que entra en el compartiment considerat. 
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Per tant, aquest paràmetre serà nul en el cas que es calculi l’antiguitat de 
l’aigua en el primer compartiment. 

 
Aquestes tres variables es consideren conegudes analíticament en aquest 
desenvolupament teòric. A més, el càlcul de l’antiguitat també depèn del volum 
d’aigua en el compartiment. És el volum d’aigua emmagatzemada en el 
compartiment en cada instant de temps. 
 
En la següent figura es pot veure l’esquema de funcionament d’un compartiment 
qualsevol del dipòsit: 

 
 
          qe (t)                                         qs (t) 
          ae (t)  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.3. Esquema de funcionament hidràulic d’un compartiment genèric 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Amb aquests paràmetres es poden plantejar les següents equacions per obtenir les 
funcions del volum i de l’antiguitat en funció del temps: 
 

1. Variació del volum respecte el temps (balanç de massa en un cert 
compartiment): 

)()()( tqtq
dt
tdV

se −=                    [1] 

 
2. Variació de l’antiguitat respecte el temps: 
 

La variació de l’antiguitat respecte el temps és deguda a dos factors 
diferenciats: 
 
- El propi pas del temps, és a dir, l’aigua retinguda es va envellint pel mateix 

avanç del temps: 
 

dt
tda )(         ⇒    1)(

=
dt
tda           [2] 

 

 
V (t) 

 
a (t) 

qe (t) Cabal d’entrada 
ae (t) Antiguitat de l’aigua a l’entrada 
qs (t) Cabal de sortida                                         
 
V (t) Volum  d’aigua en el compartiment 
a (t) Antiguitat de l’aigua en el compartiment 
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- L’entrada d’aigua amb certa antiguitat. És a dir, a l’aigua acumulada se li 
afegeix l’aigua que prové d’un altre compartiment i que ja porta una certa 
antiguitat associada. La nova antiguitat es calcula de la següent manera: 

 

tqV
tqaVaa

ei

eeii
i ∆⋅+

∆⋅⋅+⋅
=+1          [3] 

on, 
 ai+1 és l’antiguitat en l’instant i+1 
 
 ai és l’antiguitat en l’instant i 
 
 Vi és el volum en l’instant i 
 
 qe és el cabal d’entrada en i+1 

 
 Calculem la variació de l’antiguitat en un interval de temps: 
 

tqV
aatq

tqV
tqVatqaVaaaa

ei

iee

ei

eiieeii
ii ∆⋅+

−⋅∆⋅
=

∆⋅+
∆⋅+⋅−∆⋅⋅+⋅

=−=∆ +

)()(
1         [4] 

 
 Finalment, es calcula la variació de l’antiguitat respecte el temps: 
 

tqV
aaq

t
a

ei

iee

∆⋅+
−⋅

=
∆
∆ )(          [5] 

 
La variació instantània de l’antiguitat la trobem fent tendir l’interval de 
temps a 0: 

V
aaq

dtqV
aaq

dt
da ee

e

ee )()( −⋅
=

⋅+
−⋅

=

↓
321

    [6] 

                                                             0 
 

Sumant les dues variacions de l’antiguitat respecte el temps, [2] i [6], s’obté la 
següent equació: 
 

1
)(

)()()()(
+

−
⋅=

tV
tatatq

dt
tda e

e              [7] 

 
Les equacions [1] i [7] formen un sistema d’equacions diferencials no lineal on les 
incògnites són les funcions V(t) i a(t). Aquestes equacions estan desacoblades, per 
tant, es pot integrar la primera i introduir el resultat V(t) en la segona per obtenir la 
funció que ens donarà l’antiguitat de l’aigua en funció del temps: 
 

                                       [ ]∫ ⋅−=
t

se dttqtqtV
0

)()()(            [8] 
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Havent integrat la variable V(t) es procedeix a transformar l’equació [7] fins a obtenir 
una equació diferencial de primer ordre lineal: 
 

)()()()( tQtatP
dt
tda

=⋅+      [9] 

on: 

 
)(
)()(
tV
tqtP e=  

 
)(
)()(1)(
tV
tqtatQ e

e ⋅−=  

 
La solució de la EDO [9] és: 
 

∫ +∫⋅=∫⋅
⋅⋅

CdtetQeta
dttPdttP )()(

)()(         [10] 

 
de la qual es pot aïllar l’expressió analítica de a(t) i calcular el valor de la constant C 
a partir de les condicions inicials: 
 
 t = t* 

• En el compartiment 1:    
 a = ae = 0 
 
 
   t = t* 

• En els compartiments 2 i 3: 
 a = ae (t*) 
 
on t* representa l’instant de temps en què comença a entrar aigua al compartiment 
considerat. 
 
6.4.1.2. Càlcul de l’antiguitat de forma discreta 
 
En aquest apartat es mostra el desenvolupament del càlcul de l’antiguitat de forma 
discreta, de manera que es pugui programar fàcilment en el programa de càlcul de 
l’estació remota. En la pràctica, la dada de la qual es parteix és el nivell d’aigua en el 
col·lector a l’entrada del dipòsit. Aquesta dada es coneixerà en temps real, gràcies a 
la mesura d’un limnímetre, i permetrà calcular el cabal d’entrada al dipòsit. De la 
mateixa manera, els limnímetres interiors al dipòsit proporcionaran, també en temps 
real, el nivell de l’aigua que permetrà calcular els cabals, d’entrada i/o sortida de 
cada compartiment. 
  
A continuació es mostra l’esquema dels cabals d’entrada i de sortida en cada 
compartiment, que intervenen en el càlcul de l’antiguitat: 
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 q emergència 
 
 
 q 2-1 q 3-2 
  
     q 1-2                                 q 2-3 
 
 
 
      q entrada 
 
 
 
 
                                      q bomb 1                               q bomb 2                                             q bomb 3 
 
 
 
 

Figura 6.4. Esquema dels cabals d’entrada i de sortida de cada compartiment 
(Font: Elaboració pròpia) 

 

 
 

V1 
a1 

V2 
a2 

 
 
 

V3 
a3 
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En el cas del primer compartiment el cabal d’entrada és la part del cabal 
d’aportació de totes les conques implicades que supera els sobreeixidors i entra al 
dipòsit. En aquest treball, aquesta dada s’extreu de les simulacions realitzades amb 
el MOUSE. 
 
A partir del cabal d’entrada es calcula l’increment de volum d’entrada, multiplicant el 
cabal per l’increment de temps. La suma progressiva dels volums d’entrada 
proporciona el volum acumulat, en cada moment. El nivell en el compartiment s’obté, 
a partir del volum acumulat, interpolant linealment en una taula que relaciona el 
volum i el nivell, centímetre a centímetre. Finalment es calcula el cabal de sortida del 
compartiment en funció del nivell i del número de bombes engegades: 
 

- El cabal de sortida pel sobreeixidor d’emergència es calcula amb la fórmula 
del cabal abocat per un sobreeixidor de llavi fi: 5,1dhLKQ ⋅⋅= , on 

gK ⋅⋅= 2µ . µ és el coeficient de descàrrega i g és l’acceleració de la 
gravetat (9,8 m/s2). Amb un valor de µ de 0,48, K val 2,135 m1/2/s, L és 
l’amplada del sobreeixidor (20 m) i dh és la sobreelevació d’aigua per sobre la 
cresta del sobreeixidor (Coutinho de Lancastre, 1998). 

 
- El cabal entre compartiments es calcula amb la fórmula del cabal abocat per 

un sobreeixidor de llavi fi: 5,1dhLKQ ⋅⋅= , on K val 2,135 m1/2/s i L és l’amplada 
del sobreeixidor (27 m). dh depèn dels nivells de la làmina d’aigua en cada 
compartiment. Si només un d’ells supera la cota del sobreeixidor, llavors dh 
és la sobreelevació d’aigua per sobre el sobreeixidor. En canvi, si els dos 
nivells superen la cota del sobreeixidor, llavors dh és la diferència entre els 
nivells d’aigua i el cabal va des del compartiment més ple al més buit 
(Coutinho de Lancastre, 1998). 

 
- El cabal de bombament es calcula coneixent el número de bombes en 

funcionament i el cabal nominal d’aquestes. 
 
L’aigua que entra al dipòsit es considera “nova”, amb antiguitat nul·la. En el cas que 
hi hagi cabal d’entrada procedent del segon compartiment s’haurà de tenir en 
compte l’antiguitat associada a aquest cabal. 
 
El detall de l’ajust de la fórmula del cabal d’entrada es troba en l’annex 3. 
 
En el segon compartiment, el cabal d’entrada és el que sobreeixeix del primer 
compartiment i del tercer, si es donés el cas. El cabal de sortida és la suma del cabal 
de bombament i del que va als altres dos cossos. D’altra banda, apareix la variable 
de l’antiguitat de l’aigua del compartiment del qual prové; en aquest cas, podria ser 
del primer, del tercer o d’ambdós. 
 
Finalment, al tercer compartiment només pot entrar aigua procedent del segon. En 
canvi, el cabal de sortida és la suma del cabal de bombament i del possible cabal 
que vagi al segon cos. En aquest cas, també té la influència de l’antiguitat de l’aigua 
del compartiment anterior. 
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Coneixent com calcular les variables necessàries, es detalla el càlcul de l’antiguitat, 
basat en un esquema iteratiu en el temps, molt simplificat: 
 

1) taa ii ∆+= −1
,   

 

2) 
∑
∑

∆⋅+

∆⋅⋅+⋅
=

−

−

tqV
tqaVa

a
ei

eeii
i

1

1
,

  

 
3) ∑∑ ∆⋅−∆⋅+= − tqtqVV seii 1        

 
on, 

- a’i és l’antiguitat “prèvia”, deguda només al pas del temps. 
 

- ai és l’antiguitat final que es vol calcular. 
 

- Vi-1 és el volum d’aigua acumulat en el pas anterior. 
 

- ae és l’antiguitat de l’aigua entrant. El seu valor dependrà del compartiment 
de procedència. 

 
- qe és el cabal d’aigua entrant, des de cada compartiment. 

 
- qs és cadascun dels cabals de sortida del compartiment considerat. 

 
- t∆   és l’interval de temps de càlcul. 

 
S’observa com cada cabal d’entrada ha d’anar associat a la seva antiguitat, en 
funció del compartiment de procedència. 
 
6.4.2. Coeficients de ponderació de la funció “prioritat de bombament” 
 
Tal i com s’ha exposat en l’apartat 6.3, els criteris d’engegada del bombament de 
cada compartiment són el volum i l’antiguitat de l’aigua. Al poder-se donar el cas de 
bombaments simultanis és necessari establir un criteri de prioritat, és a dir, l’ordre 
d’engegada de les bombes. Amb aquesta finalitat s’ha pensat en una funció que, 
valorant amb diferents pesos les variables volum i antiguitat, estableix l’ordre de 
d’engegada de les bombes. 
 
El valor dels coeficients de ponderació α i β s’han establert donant més importància 
a l’antiguitat de l’aigua que al volum acumulat. La justificació és que no es busca 
regular un gran volum d’aigua, com en un dipòsit anti-inundació, sinó que es pretén 
captar la primera part de la pluja, la més contaminada, i assegurar el seu tractament 
a l’estació depuradora. A més, una aigua que ha estat estancada durant molt de 
temps pot generar greus problemes a la planta de tractament, biològic en aquest 
cas, degut a la falta d’oxigen. 
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Per aquests motius s’han assignat els següents valors: 
 

- α = 0,65 
 

- β = 0,35 
 
En cada instant de temps es coneixeran els compartiments que es poden buidar, la 
prioritat de cadascun d’ells i les condicions exteriors, és a dir, el cabal que admeten 
l’interceptor i la depuradora. L’engegada de les bombes es farà de forma 
progressiva, seguint l’ordre de prioritat, fins que el cabal de sortida s’aproximi al 
màxim, sense superar-lo, del cabal permès. És a dir, el mínim dels cabals que 
admetin l’interceptor i la depuradora, respectivament. 
 
6.4.3. Cabal a l’interceptor de Llevant 
 
L’interceptor de Llevant recull l’aigua del bombament del dipòsit, per tant, el 
coneixement del seu cabal és fonamental per a la regulació del buidat. 
 
Aquest col·lector prové dels municipis de Badalona i Sant Adrià del Besòs. El cabal 
que arriba a la zona de connexió amb la sortida del dipòsit és el proporcionat per una 
estació de bombament aigües amunt de l’interceptor. En aquest treball, al no 
disposar d’aquest cabal en temps real, s’han considerat diferents casos: 
 

1) El cabal circulant és el degut a la pluja. En aquest cas s’ha extret l’hidrograma 
dels resultats de les simulacions amb el MOUSE. 
 

2) El bombament està aturat (per alguna avaria o operació de manteniment), per 
tant, el cabal circulant és nul. 
 

3) El bombament dóna el seu cabal màxim de 7,27 m3/s (dada proporcionada 
per EMSSA, Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A.). 

 
Una vegada l’obra estigui acabada es disposarà d’un limnímetre en aquest col·lector 
que permetrà tenir dades de nivell en temps real. A partir de les mesures del 
limnímetre es podrà deduir el cabal circulant pel l’interceptor. 
 
Per verificar si es compleixen els criteris de buidat del dipòsit cal conèixer el cabal 
que li resta a l’interceptor per entrar en càrrega. Per tant, s’ha hagut de determinar el 
cabal pel qual l’interceptor entra en càrrega. Al disposar del MOUSE, s’ha aprofitat 
per simular amb l’interceptor, desconnectat de qualsevol condicionant extern, 
imposant una pluja de 10 anys de període de retorn i s’ha observat que el cabal que 
el fa entrar en càrrega és de 7,60 m3/s (annex 4). Ara doncs, ja estem en condicions 
de conèixer la capacitat de l’interceptor en cada moment. 
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6.4.4. Capacitat de tractament de l’estació depuradora del Besòs 
 
La depuradora del Besòs és el destí final de les aigües dels interceptors de Llevant i 
de la Costa. La seva capacitat de tractament és determinant a l’hora d’establir les 
estratègies de control del dipòsit ja que l’objectiu és evitar els abocaments de la 
xarxa al medi, assegurant el seu tractament. 
 
En aquest estudi es desconeix el cabal de tractament en temps real de manera que 
es calcularà la capacitat de tractament restant a la capacitat màxima els cabals 
afluents procedents dels dos interceptors. 
 
S’ha considerat com a capacitat de tractament el cabal màxim hidràulic en 
tractament biològic, definit com el cabal màxim a passar pel tractament biològic, 
constituït pel reactor biològic i els decantadors secundaris. Amb l’ampliació de la 
depuradora prevista pel 2004 es preveu que aquest cabal tingui un valor de 11,5 
m3/s (dada proporcionada per EMSSA). 
 
Quan el dipòsit entri en funcionament, el cabal de tractament de la depuradora serà 
conegut en temps real gràcies a les dades aportades per l’empresa gestora, 
EMSSA. Per tant, la capacitat de tractament s’obtindrà restant el cabal tractat, en 
temps real, del cabal màxim. 
 
6.4.5. Cabal a l’interceptor de la Costa 
 
El cabal a l’interceptor de la Costa és necessari per poder determinar la capacitat de 
tractament de la depuradora mentre no es tingui dades d’aquesta en temps real. 
 
L’últim col·lector que intercepta aquest col·lector és el de Bac de Roda, on hi ha una 
estació de bombament que impulsa l’aigua a l’interceptor. De la mateixa manera que 
amb l’interceptor de Llevant, s’han considerat els següents casos: 
 

1) El cabal circulant és el degut a la pluja. En aquest cas s’ha extret 
l’hidrograma dels resultats de les simulacions amb el MOUSE. 

 
2) El bombament està aturat (per alguna avaria o operació de manteniment), 

per tant, el cabal circulant és nul. 
 
3) El bombament dóna el seu cabal màxim de 8,40 m3/s (dada proporcionada 

per EMSSA). 
 
Quan el sistema entri en funcionament el cabal a l’interceptor de la Costa no serà 
necessari ja que es disposarà de la capacitat de tractament de la depuradora en 
temps real. 
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6.5. Estudi hidrològic 
 
6.5.1. Introducció 
 
Per tal de conèixer el marc hidrològic de la zona d’estudi i poder avaluar les 
conseqüències de l’entrada en funcionament d’aquest nou dipòsit, s’han realitzat una 
sèrie de simulacions sobre les condicions d’omplenat i de buidat del dipòsit 
mitjançant el software MOUSE 2001. 
 
6.5.2. Descripció de la xarxa 
 
El MOUSE permet crear un model dinàmic amb el qual simular el comportament de 
la xarxa de clavegueram amb diferents magnituds de pluja i funcionament dels seus 
elements. El model conté les característiques geomètriques de la xarxa com la 
secció, el pendent dels col·lectors o les cotes, tant de la cubeta com del terreny, dels 
pous de registre. També permet definir altres elements auxiliars que serveixen per 
simular les particularitats de la xarxa: sobreeixidors, bombes, dipòsits, comportes, 
sortides al medi receptor, etc. En aquest aspecte cal tenir en compte una limitació 
que presenta el programa en sí mateix i que limita el ventall d’hipòtesis de 
funcionament del dipòsit de Taulat que es poden simular. El MOUSE no permet 
variar el nombre de bombes en funcionament dins una mateixa simulació, de manera 
el cabal de sortida del dipòsit serà constant en cada simulació. 
 

Figura 6.5. Xarxa utilitzada en les simulacions amb MOUSE 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
 
 

 

Zona d’actuació del dipòsit 
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En concret, la xarxa que s’ha utilitzat per les simulacions consta de: 
 

- 972 pous de registre 
 

- 1079 trams de col·lector 
 

- 29 sortides al medi receptor 
 

- 8 estacions de bombament 
 

- 5 comportes 
 

- 33 sobreeixidors 
 
S’ha simplificat la xarxa de Barcelona afectada per l’estudi representant-la de la 
següent manera: 
 

• L’obra de captació de Prim s’ha simplificat mitjançant un tipus de pou 
anomenat “basin”. Aquest element té la característica d’estar definit 
geomètricament en funció de l’alçada d’aigua que s’hi acumula, havent 
d’introduir l’àrea mullada lateral i de la solera en funció de la posició de la 
làmina d’aigua. La connexió d’aquest node amb els col·lectors d’aigües amunt 
de Rambla Prim és un sobreeixidor amb una alçada de 0,5 m (de 0,8 m a 1,30 
m de cota absoluta) i una amplada de 28 m. D’aquesta manera, l’aigua que 
supera la cota del sobreeixidor cau al “basin”, amb una caiguda de 2,5 m 
(cota -1,20 m),  i és conduïda al dipòsit. Existeix un altre sobreeixidor des del 
“basin” cap als col·lectors de Prim d’aigües avall amb una alçada de 2,5 m 
(cota 1,30 m) i 28 m d’amplada. Aquest serveix per evacuar l’aigua que no pot 
entrar al dipòsit en episodis de pluja més importants. Finalment, també s’ha 
tingut en compte el by-pass per les aigües residuals, l’entrada de les quals al 
dipòsit depèn de la posició de les comportes de derivació que estaran 
telecontrolades. Aquestes comportes no tanquen tota la secció del col·lector 
de manera que quan s’ha volgut simular amb les comportes tancades s’ha 
col·locat un sobreeixidor per representar el seu comportament. 

 
• El col·lector de Diagonal també és interceptat amb una obra similar a la de 

Prim. El sobreeixidor d’aigües amunt té una alçada de 0,78 m (de 0,52 m a 
1,30 m en cotes absolutes) i una amplada de 6 m. Quan el nivell supera 
aquest valor l’aigua cau una alçada de 2 m (cota -0,70 m) per arribar fins al 
dipòsit. També existeix un altre sobreeixidor des d’aquest pou cap als 
col·lectors de Prim d’aigües avall amb una alçada de 2 m (cota 1,30 m) i 6 m 
d’amplada. Aquest serveix per evacuar l’aigua que no pot entrar al dipòsit en 
episodis de pluja més importants. Les aigües residuals, en temps sec, no 
entren al dipòsit ja que by-passen l’obra de captació sense que cap comporta 
les pugui derivar cap al dipòsit. 

 
• Les comportes d’entrada del dipòsit es representen amb un tram molt curt de 

secció igual a les dimensions de les comportes. Just abans de les comportes 
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d’entrada es troba un sobreeixidor que fa parar l’aigua de manera que puguin 
decantar els sòlids més grans i les sorres que porta la mescla d’aigua residual 
i de pluja. Així, l’aigua que entra és més neta i s’eviten problemes per 
acumulació de sediments. 

 
• L’entrada al dipòsit de les aigües tant del costat Muntanya com del costat Mar 

es representa mitjançant un sobreeixidor lateral, de manera que, mentre no se 
superi un cert nivell en el col·lector, l’aigua by-passarà el dipòsit cap a un dels 
sis col·lectors de Rambla Prim. En el col·lector I (costat Muntanya) la 
diferència de cota és de 0,48 m (de 0,72 m a 1,20 m en cotes absolutes) i 
l’amplada del sobreeixidor és de 5 m; en el col·lector IV (costat Mar) l’aigua ha 
de superar una alçada de 1,07 m (de 0,23 m a 1,30 m en cotes absolutes) en 
una amplada de 5 m. 

 
• Cada compartiment del dipòsit s’ha representat mitjançat dos trams o “links” 

amb pendents oposades d’un 1% conduint l’aigua al pou central on s’ha 
col·locat el bombament. La secció associada a cadascun dels “links” 
representa la secció transversal del dipòsit, és a dir, 27 m d’amplada per 5 m 
d’alçada. Els compartiments es connecten entre sí amb un sobreeixidor a cota 
absoluta de 0 m i amb una amplada igual a la del dipòsit. Les estacions de 
bombament impulsen l’aigua a la canonada d’impulsió que connecta amb 
l’interceptor de Llevant. A cada bombament se li associa una taula que 
relaciona el nivell d’aigua en el pou de bombes amb el cabal de bombeig, en 
funció de si es té una o dues bombes en funcionament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.6. Perfil del dipòsit en el model amb MOUSE 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
• Al compartiment 1 es troba el sobreeixidor d’emergència, situat a una cota 

absoluta de 1,20 m i amb una longitud de llavi de 20 m. Aquest sobreeixidor té 
sortida al mateix col·lector dels by-passos de Mar i Muntanya. 
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• Els sis col·lectors de Prim són interceptats per l’interceptor de la Costa 
mitjançant sobreeixidors amb una diferència de cota de 1,80 m. Aigües avall 
de l’interceptor els col·lectors segueixen amb una contrapendent del 0,4% fins 
a la seva sortida al mar. 

 
• La planta depuradora del Besòs ve representada per un “basin” en el qual s’hi 

ha posat bombament i un sobreeixidor. L’aigua acumulada en el “basin” és 
bombejada fora de la xarxa (aigua tractada) mentre la depuradora tingui prou 
capacitat per tractar el cabal que hi arriba. Quan el bombament és insuficient 
l’aigua s’acumula en el “basin” fins que supera l’alçada del sobreeixidor (1,70 
m) i surt al mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.7. Zona d’actuació del dipòsit de Taulat 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Altres elements singulars de la xarxa que intervenen en les simulacions són: 
 

• Els dipòsits de regulació d’aigües pluvials de Bori i Fontestà i el d’Escola 
Industrial. Tots dos s’han representat mitjançant “basins”, amb les seves 
comportes de derivació, de sortida, bombaments, etc. 

 
• El riu Besòs s’ha representat com un col·lector a cel obert, amb la seva secció 

característica. 
 

• Els punts de sortida al medi receptor que estan regulats amb sobreeixidors o 
bombaments. Aquests són a Ginebra, Bogatell i Bac de Roda. 
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Interceptor de Llevant 
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• L’interceptor de Llevant, que recull aigua de part de Badalona i Sant Adrià del 
Besòs i la porta a l’estació depuradora del Besòs. 

 
• L’interceptor de la Costa, procedent de Barcelona, que recull l’aigua dels 

col·lectors que aboquen al mar i la condueix fins a la depuradora. 
 
Una vegada definida la xarxa, cal introduir les dades hidrològiques de la zona. 
S’introdueix el concepte de conca hidrogràfica o “catchment” associada a certs 
nodes. Aquest element representa les característiques del terreny tenint en compte 
la superfície de la conca, el pendent, el tant per cent d’àrea impermeable, el nombre 
d’habitants, la rugositat del terreny, etc. 
 
Cal definir també la pluja amb què es faran les simulacions. Degut a les 
característiques de funcionament del dipòsit, es necessiten unes pluges de període 
de retorn de 3 mesos, com a màxim. Aquestes s’han obtingut a partir de la pluja 
sintètica de 10 anys de període de retorn definida en el PECLAB que simula la 
descàrrega d'una cèl·lula convectiva de precipitació. La pluja sintètica té unes 
característiques derivades dels estudis estadístics realitzats sobre les pluges reals 
(corbes IDF, Intensitat-Duració-Freqüència), que la fan congruent amb aquestes i 
que integra en sí mateixa les característiques de totes les pluges reals de certa 
magnitud (alguna intensitat corresponent a períodes de retorn més grans d’1 any) 
enregistrades a l’Observatori Fabra des del 1927 fins a l’actualitat. Cal destacar que 
a aquesta pluja sintètica se li aplica, a més, una variació espacial, per atansar-se al 
fet real de que, quan plou, no ho fa igual en tot el territori (Equip redactor del Pla 
Especial del Clavegueram de Barcelona, 1997). 
 
La metodologia seguida per determinar els pluviogrames de les pluges per les 
simulacions consisteix en calcular el factor de relació entre la intensitat corresponent 
a una certa duració (20 minuts) i al període de retorn de 10 anys i la intensitat 
corresponent a la mateixa duració però al període de retorn desitjat (veure annex 5). 
 
Finalment es calcula un cabal de residuals representatiu del consum d’aigua en una 
ciutat. S’ha adoptat un cabal de valor mig de 230 l/habitant/dia, que es distribueix 
durant les 24 hores del dia segons uns factors de ponderació (dades extretes de 
diferents campanyes de mesura). El cabal d’aigua residual generat per cada conca 
es calcula en funció de les característiques hidrològiques de la mateixa i el nombre 
d’habitants equivalents. Per aquest motiu s’ha determinat una relació entre la 
superfície i el nombre d’habitants equivalents per tal d’estimar aquesta última 
variable (veure annex 6). 
 
El procés de simulació seguit pel MOUSE té dues fases diferenciades: la 
transformació de la pluja a escolament superficial i la propagació dels cabals per la 
xarxa una vegada la pluja hi entra (DHI, 2001a). 
 

• El model utilitzat en el càlcul de l’escolament és l’anomenat “Kinematic Wave, 
B”, basat en el mètode de la ona cinemàtica. L’escolament superficial es 
calcula com a flux en un canal obert, tenint en compte les forces 
gravitacionals i de fricció (DHI, 2001b). 
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• En la propagació de cabals per la xarxa s’utilitza un model dinàmic, basat en 

les equacions de Saint Venant, tenint en compte les següents hipòtesis: 
l’aigua és homogènia i incompressible, els pendents són suaus i el flux és 
paral·lel a la solera del col·lector (DHI, 2001c). 

 
6.5.3. Simulacions amb MOUSE 
 
Cada simulació es realitza sota una sèrie d’hipòtesis de partida: 
 

• El període de retorn de la pluja definida en les condicions hidrològiques. En 
aquest cas s’han fet simulacions amb pluges de període de retorn de 0,1, 0,2 i 
0,3 anys. Els dipòsits anti-DSU es dimensionen per pluges relativament 
petites ja que el seu objectiu principal no és evitar inundacions sinó 
abocaments de la xarxa al medi receptor. 

 
• S’associa la pluja definida a tots els nodes on s’ha definit un “catchment”, 

considerant que plou de forma homogènia a tota la ciutat. 
 

• Es simula amb l’opció de RTC (Real Time Control). Aquesta funció regula els 
diferents elements de la xarxa (bombes, sobreeixidors, comportes...) segons 
una sèrie de paràmetres i funcions prèviament establerts. 

 
• Les simulacions es fan amb un cabal de residuals afegit a la pluja. 

 
Per cada simulació en particular cal definir les condicions específiques de la xarxa 
com ara les posicions de les comportes de derivació, l’estat inicial del dipòsit, el 
número de bombes en funcionament o el període de retorn de la pluja utilitzada en la 
simulació. 
 
A continuació es mostra la taula on es recullen totes les simulacions realitzades. 
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BCN Simulació amb el cabal de residuals a la xarxa de BCN, sense el dipòsit 
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Taula 6.1. Simulacions realitzades amb el MOUSE (Font: Elaboració pròpia) 
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Els resultat d’aquestes simulacions es troba en l’annex 8, juntament amb les anàlisis 
corresponents. 
 
6.5.4. Conclusions 
 
Dels resultats de les simulacions es poden extreure les següents conclusions de 
cara a entendre el comportament del dipòsit: 
 

• És necessari definir un llindar de cabal d’aigua residual per sota del qual les 
comportes de derivació es mantinguin obertes. Dit d’una altra manera, quan el 
cabal circulant superi aquest llindar les comportes s’hauran de tancar. Una de 
les raons és la pròpia concepció del dipòsit de no permetre l’entrada d’aigua 
residual en temps sec. La segona raó s’extreu dels resultats de les 
simulacions: el tancament de les comportes derivació en temps de pluja 
afavoreix l’entrada d’aigua al dipòsit, reduint el cabal de by-pass i la possible 
DSU a la sortida dels col·lectors de Prim. 

 
D’altra banda, aquest llindar també serveix per donar l’ordre d’obrir les 
comportes una vegada ha passat la punta de pluja. És a dir, la seva funció és 
evitar que les aigües residuals entrin al dipòsit, en temps sec. 
 
De les simulacions realitzades s’extreu que el cabal llindar per donar l’ordre 
de tancament de les comportes de derivació és de 1,74 m3/s. A la pràctica, 
aquest llindar es traduirà a una condició de nivell, ja que el limnímetre situat a 
l’obra de captació de Prim donarà dades de nivell, no de cabal. A més, caldrà 
definir-li un marge de moviment, és a dir, un rang de nivell per tal de que, en 
temps sec, un lleuger augment en el nivell de l’aigua no faci tancar les 
comportes i derivin l’aigua residual a l’interior del dipòsit. 

 
• Cal establir un llindar de cabal per sobre del qual es doni l’ordre d’obrir les 

comportes de derivació quan el cabal d’aportació sigui molt important i hi hagi 
perill de provocar inundacions aigües amunt de l’obra de captació. En les 
simulacions s’ha observat que, pels períodes de retorn de 0,2 i 0,3 anys, quan 
les comportes de derivació estan tancades es detecta cabal que vessa aigües 
avall als sobreeixidors de Prim i Diagonal. Pels mateixos períodes de retorn 
també se supera la cota del sobreeixidor d’emergència. S’ha establert que 
aquest llindar serà el cabal total que fa entrar en càrrega els col·lectors que 
desemboquen al sobreeixidor de Prim.  

 
El valor obtingut per aquest llindar és de 108,64 m3/s (annex 3). 

 
• És important tenir en compte la regulació de les comportes d’entrada. Com ja 

s’ha comentat, el MOUSE no permet canviar la posició de les comportes 
durant el transcurs d’una simulació. Per aquest motiu s’ha detectat que, per 
períodes de retorn de 0,2 i 0,3 anys, quan el nivell en el dipòsit és prou 
important, al voltant de la cota 0, la zona de l’entrada queda inundada i es 
podrien provocar inundacions aigües amunt. Sota aquestes hipòtesis també 
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s’ha detectat cabal a través del sobreeixidor d’emergència. En l’apartat 6.6.3 
es descriu amb detall la regulació de les comportes d’entrada. 

 
• En quant al funcionament de les bombes és evident que cada bombament ha 

de regular-se d’acord amb la mesura de nivell del seu compartiment. A més, 
cal establir un nivell mínim d’aigua per la posada en marxa de les bombes. 
Aquest serà de 30 cm. 

 
La regulació de les bombes depèn, a part del volum acumulat (o nivell), del 
concepte “antiguitat”, amb el qual no es pot treballar amb el MOUSE. Aquest 
aspecte sí que es podrà tractar amb el model de MATLAB/SIMULINK. 

 
• L’interceptor de Llevant no entra en càrrega en cap de els simulacions 

realitzades. No obstant, caldrà tenir en compte el seu cabal en la decisió 
d’engegada dels bombament per evitar que se superi la seva capacitat. 

 
• Les simulacions del MOUSE confirmen que, en temps sec, no es produeixen 

abocaments de la xarxa al medi receptor (DSU). 
 

En temps de pluja, sense la intervenció del dipòsit, les DSU a la zona d’estudi 
(Rambla Prim i Depuradora) representen de l’ordre del 20 % de la DSU total 
de la ciutat. 
 
En termes de DSU es torna a posar en evidència la necessitat de la regulació 
de les comportes de derivació. De les simulacions se n’extreu que la reducció 
de DSU a Prim amb les comportes tancades és molt superior a la que s’obté 
amb les comportes obertes. Per exemple, amb una pluja de període de retorn 
de 0,1 anys i amb les comportes de derivació tancades s’aconsegueix 
eliminar la DSU a Prim. Pels altres períodes de retorn simulats, les reduccions 
de DSU amb les comportes tancades dupliquen a les obtingudes amb les 
comportes obertes. 
 
D’altra banda, no s’observen diferències significatives entre les DSU 
provocades per la depuradora quan no hi ha el dipòsit i les obtingudes en les 
simulacions amb el dipòsit en funcionament. Això vol dir que el volum de 
pluja, ja sigui passant pel dipòsit o no, acaba provocant la mateixa DSU a la 
depuradora. Per tant, és evident la necessitat de regular el buidat del dipòsit 
per tal de reduir les DSU, ja sigui a la depuradora com a la sortida dels 
col·lectors de Prim. La idea bàsica és retenir el volum de pluja retingut al 
dipòsit fins que la punta de pluja hagi passat per la depuradora i aquesta torni 
a ser capaç d’acceptar un nou afluent, tenint sempre present l’antiguitat de 
l’aigua. 
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6.6. Programació amb MATLAB/SIMULINK 
 
6.6.1. Introducció 
 
MATLAB és un entorn informàtic d’alt rendiment amb estructura oberta. S’utilitza per 
a càlculs matemàtics, anàlisi de dades i visualització i desenvolupament d’algoritmes 
de sistemes de control. 
 
SIMULINK és una eina interactiva que serveix per modelar, simular i analitzar 
sistemes dinàmics. Gràcies a la construcció de diagrames de blocs gràfics es pot 
avaluar el rendiment del sistema i optimitzar els dissenys dels sistemes de control 
implementats. També permet detectar errors i corregir-los en les fases inicials del 
procés de disseny. 
 
Aquestes dues eines informàtiques són les que s’han utilitzat per dissenyar el 
sistema de Control Local del dipòsit de Taulat. 
 
6.6.2. Descripció del model i de les variables 
 
A partir de les característiques de la xarxa es construeix el model dinàmic amb el 
qual es realitzaran les simulacions per determinar les estratègies de control del 
dipòsit. 
 
Amb el SIMULIK es crea un model representatiu de la xarxa real. Aquest model 
consta de dues parts diferenciades i enllaçades formant un bucle: la Xarxa, que 
equival a la Planta en models de control clàssic, i el Control. La Xarxa dóna 
informació sobre l’estat de la xarxa associada al dipòsit en funció de les posicions i 
funcionament del actuadors i el Control decideix el moviment dels actuadors en 
funció de les dades proporcionades per la Xarxa. 
 

Figura 6.8. Model en SIMULINK, format pel Control i la Xarxa (Font: Elaboració pròpia) 
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Les dades per a construir el model procedeixen de les simulacions amb MOUSE i 
d’equacions bàsiques d’Hidràulica. 
 
La Xarxa. En aquesta part del model és on es realitzen els càlculs dels paràmetres 
que controlen el dipòsit en funció de les dades de partida i dels resultats del Control. 
Representa el comportament hidràulic, simplificat, del sistema i les seves reaccions 
enfront les ordres de l’estratègia de control. 
 
Les dades inicials de la Xarxa són: 
 

- El cabal circulant pels col·lectors de Rambla Prim. Aquesta dada representa la 
principal aportació d’aigua a la zona del dipòsit, ja que els cabals dels 
col·lectors de Diagonal, de Mar i de Muntanya són molt poc importants, 
segons els resultats obtinguts en les simulacions amb MOUSE. D’aquesta 
variable en depèn el cabal d’entrada al dipòsit i el cabal en els by-passos. La 
relació entre aquest cabal d’aportació i els cabals d’entrada i de by-pass s’han 
establert gràcies als resultats de les simulacions amb el MOUSE (annex 3). 
 

- El cabal a l’interceptor de Llevant. Aquesta dada també s’introdueix com a 
dada inicial i s’obté de les simulacions realitzades amb el MOUSE (veure 
apartat 6.4.3). 
 

- El cabal a l’interceptor de la Costa. De la mateixa manera que el cabal a 
l’interceptor de Llevant, aquesta és una dada d’entrada coneguda gràcies a 
les simulacions amb el MOUSE (veure apartat 6.4.5). 

 
- La posició de les comportes de derivació i d’entrada al dipòsit. El 

posicionament de les comportes es decideix en el Control en funció de l’estat 
de la Xarxa, de manera que, en cada instant de temps es coneix la seva 
posició. Cal comentar que s’han considerat dos úniques posicions: oberta o 
tancada, sense posicions intermitges, ja que la seva missió no és la de 
regular el cabal d’entrada sinó la de decidir d’utilitzar o no el dipòsit. 
 

- El número de bombes en funcionament. Amb aquesta informació es calcula el 
cabal de sortida pel bombament en cada compartiment. Aquesta dada també 
prové del Control. 

 
Els resultats obtinguts de la Xarxa són: 
 

- El nivell d’aigua en cada compartiment del dipòsit. 
 

- El volum d’aigua acumulat en cada compartiment del dipòsit. 
 

- L’antiguitat de l’aigua en cada compartiment del dipòsit. 
 

- El cabal de sortida a través dels bombaments i del sobreeixidor d’emergència. 
 
 



                                                                                                                     Regulació del dipòsit de Taulat                      
 

Disseny de la Regulació Local del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Taulat                                                 62 
 

El nivell, el volum i l’antiguitat es calculen tal com s’ha explicat en l’apartat 6.4. 
 
El cabal d’entrada es determina en funció del cabal d’aportació de Prim i la posició 
de les comportes d’entrada i de derivació (annex 3). Amb la diferència entre el cabal 
d’aportació i el d’entrada s’obté el cabal de by-pass. 
 
Els cabals entre compartiments i el del sobreeixidor d’emergència es calculen en 
funció dels nivells en cada cos amb la fórmula del cabal en un sobreeixidor de llavi fi 
(apartat 6.4.1.2). El model crida a un programa en MATLAB que compara els nivells 
en cada compartiment i determina quins són els cabals. 
 
La següent figura mostra el conjunt de blocs que realitzen tots aquest càlculs: 
 

 
Figura 6.9. Diagrama de blocs que integren el sistema de la Xarxa (Font: Elaboració pròpia) 
 
És important tenir en compte el temps de transport de l’aigua des dels diferents 
punts de procedència fins a la depuradora o la connexió de l’interceptor de Llevant 
amb la canonada de buidat. De les simulacions del MOUSE s’ha avaluat si aquests 
temps són significatius o no. Els resultats obtinguts són: 
 

- Del bombament de Bac de Roda a la intersecció de l’interceptor de la Costa 
amb els col·lectors de Prim, l’aigua té un temps de transport mig de 6 minuts. 

 
- De l’obra de captació de Prim a la intersecció de l’interceptor de la Costa amb 

els col·lectors de Prim, l’aigua té un temps de transport mig de 6 minuts. 
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- De la intersecció de l’interceptor de la Costa amb els col·lectors de Prim a la 
depuradora, el temps de transport és menyspreable. 

 
- Del bombament de l’interceptor de Llevant a la connexió d’aquest amb la 

canonada d’impulsió del dipòsit, l’aigua tarda uns 15 minuts. 
 

- El temps de transport en la canonada d’impulsió del dipòsit és insignificant. 
 

- De la connexió de la impulsió amb l’interceptor de Llevant a la depuradora, el 
temps és de 2 minuts. 

 
En la xarxa s’han tingut en compte aquests temps de transport per representar millor 
el moviment real de l’aigua en la xarxa de clavegueram. 
 
La DSU no es calcula amb el model de MATLAB/SIMULINK sinó que es fa amb el 
MOUSE ja que proporciona una millor aproximació del comportament hidràulic de la 
xarxa. El procediment seguit és el següent: 

 
- Del MATLAB/SIMULINK s’extreu el moviment de les comportes de derivació i 

el cabal de sortida pel bombament establerts per les estratègies de control. 
 

- Les simulacions amb MOUSE no es realitzen amb pluja sinó que s’introdueix 
directament l’hidrograma provocat per cada període de retorn considerat. 
 

- El sobreeixidor que representa les comportes de derivació es regula segons 
els resultats obtinguts del MATLAB/SIMULINK. D’aquesta manera es genera 
el cabal de by-pass que baixa pels col·lectors de Prim i és susceptible a 
provocar DSU. 
 

- Finalment, s’introdueixen els cabals corresponents dels interceptors i del 
bombament segons cada situació. 

 
El Control. Aquesta és la part del model que decideix el moviment i la posada en 
marxa dels actuadors. Les seves dades de partida són els resultats obtinguts de la 
Xarxa, és a dir, el nivell o volum d’aigua en cada compartiment, l’antiguitat de l’aigua 
en cada compartiment i les dades inicials, és a dir, els cabals a Prim i en els 
interceptors. La capacitat de tractament de la depuradora es calcula en el mateix 
programa, tal com es comenta a l’apartat 6.4.4. El Control consta d’un sol bloc des 
d’on es crida el programa en MATLAB que recull les estratègies de control del 
dipòsit. 
 
6.6.3. Esquema general del programa de control 

 
L’estratègia de Control implantada en el model defineix el comportament dels tres 
actuadors principals del dipòsit: 
 

• Les comportes de derivació. Degut a que en el model en MATLAB/SIMULINK 
es treballa amb cabals i no amb nivells, els llindars de regulació de les 
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comportes de derivació també són en termes de cabal. L’estratègia seguida 
manté les comportes obertes mentre el cabal mesurat no superi el límit del 
cabal de residuals, és a dir, les comportes no es tanquen fins que no es 
detecta que ha començat a ploure. Quan el cabal mesurat es manté entre el 
límit de residuals i el límit de pluvials que accepta el col·lector sense entrar en 
càrrega les comportes de derivació es tanquen, derivant part de l’aigua cap a 
l’entrada del dipòsit. Cal recordar que aquestes comportes no tanquen 
totalment la secció del col·lector de manera que per nivells alts l’aigua les pot 
sobreeixir i passar pel by-pass. Quan la pluja ja ha passat i els cabals 
disminueixen per sota el límit de residuals les comportes es tornen a obrir. 
Finalment, si es detecta que el cabal a l’obra de captació és molt important, 
superior al límit de pluvials, les comportes de derivació s’obren, deixant lliure 
el by-pass amb l’objectiu d’evitar inundacions aigües amunt. Aquest límits són 
parametritzables i el seu càlcul inicial es detalla en l’annex 4. 

 
• Les comportes d’entrada. El funcionament de les comportes d’entrada ve regit 

pel nivell en l’interior del dipòsit. Les comportes es mantenen obertes mentre 
no es detecti que el nivell en el dipòsit està pròxim a la cota del sobreeixidor 
d’emergència. Es defineix un llindar de nivell amb rang de variació o histèresi, 
valors també parametritzables. Inicialment, el nivell llindar s’estableix a la cota 
0,70 m, 50 cm per sota el sobreeixidor d’emergència, amb una histèresi de 20 
cm, de manera que quan el nivell supera la cota 0,80 m es dóna l’ordre de 
tancament de les comportes, quan el nivell és inferior a la cota 0,60 m la 
posició de les comportes és oberta i, quan el nivell es troba entre els dos 
límits anteriors, les comportes no canvien la seva posició, quedant en la 
mateixa posició establerta en el pas de temps anterior. D’aquesta manera 
s’eviten les oscil·lacions de les comportes degudes a les variacions de nivell 
en l’interior del dipòsit. 
 

• El nombre de bombes en funcionament. 
 
L’engegada de les bombes es decideix segons el gràfic de la figura 6.2. Quan 
la situació ens porta a les zones 1 o 2 s’engeguen les dues bombes del 
compartiment en qüestió, independentment de les condicions exteriors de la 
xarxa. Quan estiguem en la zona 3, en la qual l’engegada de les bombes 
depèn de les condicions exteriors, es distingeixen diferents casos: 

 
- Un compartiment en la zona 3 i els altres 2 en les zones 1 o 2. És a dir, cal 

engegar forçosament les bombes de dos cossos mentre que l’engegada 
de les bombes del tercer depèn de la capacitat de la xarxa. El raonament 
seguit pel programa és el d’engegar el màxim nombre de bombes (2) i 
anar-les suprimint fins que el cabal de sortida del dipòsit sigui acceptat per 
la xarxa, tant per l’interceptor de Llevant com per la depuradora. 

 
- Dos compartiments en la zona 3 i l’altre en les zones 1 o 2. És a dir, cal 

engegar les bombes d’un compartiment i l’engegada de les bombes dels 
altres depèn de la capacitat de la xarxa. En aquest cas és on intervé el 
concepte de “prioritat de bombament”. En funció de l’antiguitat de l’aigua i 
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del nivell en cada compartiment s’avalua una funció de prioritat per cada 
cos, definida en l’apartat 6.3. El raonament és similar que en el cas 
anterior: en un principi es tenen el màxim de bombes engegades i es van 
parant fins que el cabal de sortida és acceptat per la xarxa, respectant el 
criteri de prioritat, és a dir, les bombes que primer es paren són les del 
compartiment amb una prioritat inferior. 
 

- Els tres compartiments en la zona 3. En aquest cas l’engegada de 
qualsevol bomba depèn de les condicions de cabal de la xarxa. En primer 
lloc es comprova si amb totes les bombes engegades la xarxa accepta el 
cabal de sortida. Si és així, es posen en marxa totes les bombes. En cas 
contrari, es calcula el valor de la prioritat de bombament en cada 
compartiment i es va reduint el nombre de bombes en funcionament, 
seguint l’ordre de prioritat, fins que la xarxa accepta el cabal de sortida. 

 
Cal comentar que en tots els casos s’ha establert un nivell mínim (30 cm) per 
poder engegar les bombes de manera que no es doni l’ordre d’engegar les 
bombes si no hi ha aigua suficient. 

 
És important comentar que en algunes primeres simulacions amb el model 
s’ha observat que quan el nivell i l’antiguitat de cert compartiment el fan estar 
molt proper a la frontera entre les zones 2 i 3 la situació va alternant entre una 
zona i l’altra. Això provoca la repetida engegada i parada de les bombes del 
compartiment en qüestió. Per solucionar aquest problema s’ha transformat la 
recta frontera en una banda, de manera que quan s’està dins d’aquesta 
banda la variable “zona” no canvia de valor respecte el pas de temps anterior. 
El desenvolupament d’aquesta qüestió es recull en l’annex 7. 

 
6.6.4. Simulacions amb MATLAB/SIMULINK 
 
En primer lloc cal comentar les hipòtesis de cada simulació. Aquestes tenen una 
duració de 15 hores per tal de poder observar tot el procés d’omplenat i buidat del 
dipòsit. S’ha fixat un interval de temps de càlcul constant d’1 minut amb la restricció 
de que el programa de control s’executi cada 5 minuts, és a dir, els càlculs de nivell, 
volum i antiguitat es realitzen cada minut però el moviment de les comportes i el 
funcionament de les bombes es determina cada 5 minuts. El motiu d’aquesta 
restricció és la pròpia realitat física dels actuadors. Les comportes necessiten un cert 
temps (uns 3 minuts) per realitzar les maniobres de manera que no és lògic donar 
una ordre de moviment d’un minut si la comporta en necessita 3 per completar una 
maniobra. El mateix passa amb les bombes: no és recomanable tenir una bomba 
parant-se i engegant-se cada minut. L’interval de temps de 5 minuts és adequat pel 
tipus de bombes del dipòsit, a més, cal tenir en compte que, a diferència d’una 
estació de bombament d’aigües residuals, les bombes del dipòsit només funcionaran 
en situacions de pluja. 
 
La següent taula mostra els escenaris de les simulacions que s’han realitzat amb el 
MATLAB/SIMULINK. S’ha intentat tenir en compte un ampli ventall de condicions de 
la xarxa a l’hora d’imposar les variables inicials. 
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nº simulació Cabal a Prim Cabal a Llevant Cabal a la Costa 

1 Prim_1 nul Nul 
2 Prim_1 nul Costa_1 
3 Prim_1 nul Costa màxim 
4 Prim_1 Llevant_1 Nul 
5 Prim_1 Llevant_1 Costa_1 
6 Prim_1 Llevant_1 Costa màxim 
7 Prim_1 Llevant màxim Nul 
8 Prim_1 Llevant màxim Costa_1 
9 Prim_1 Llevant màxim Costa màxim 

10 Prim_2 nul nul 
11 Prim_2 nul Costa_2 
12 Prim_2 nul Costa màxim 
13 Prim_2 Llevant_2 nul 
14 Prim_2 Llevant_2 Costa_2 
15 Prim_2 Llevant_2 Costa màxim 
16 Prim_2 Llevant màxim nul 
17 Prim_2 Llevant màxim Costa_2 
18 Prim_2 Llevant màxim Costa màxim 
19 Prim_3 nul nul 
20 Prim_3 nul Costa_3 
21 Prim_3 nul Costa màxim 
22 Prim_3 Llevant_3 nul 
23 Prim_3 Llevant_3 Costa_3 
24 Prim_3 Llevant_3 Costa màxim 
25 Prim_3 Llevant màxim nul 
26 Prim_3 Llevant màxim Costa_3 
27 Prim_3 Llevant màxim Costa màxim 

Taula 6.2. Variables d’entrada de les simulacions amb MATLAB/SIMULINK 
 (Font: Elaboració pròpia) 

 
Els cabals indicats en la taula són els següents: 
 

- Prim_x es correspon al cabal circulant per Rambla Prim per una pluja de 
període de retorn de 0,x anys. 
 

- Llevant_x es correspon al cabal circulant per l’interceptor de Llevant per una 
pluja de període de retorn de 0,x anys. 
 

- Costa_x es correspon al cabal circulant per l’interceptor de la Costa per una 
pluja de període de retorn de 0,x anys. 
 

- Llevant màxim és el cabal màxim que pot donar el bombament que hi ha en 
aquest col·lector. Té un valor constant de 7,27 m3/s durant el temps que 
dura la pluja, unes dues hores. 
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- Costa màxim és el cabal màxim del bombament de Bac de Roda. Té un 
valor constant de 8,40 m3/s, durant el temps que dura la pluja. 

 
S’observa que es contempla que els cabals en els interceptors puguin ser nuls. Això 
és degut a que existeix la possibilitat de que els bombaments que donen el cabal a 
aquests col·lectors estiguin parats per avaria o operacions de manteniment. 
 
El plantejament d’aquestes 27 situacions fa necessàries unes altres 27 simulacions 
més amb MOUSE, representat el mateix escenari, per tal de calcular les DSU que es 
donen sense l’actuació del dipòsit i poder així comparar-les amb els resultats 
obtinguts del MATLAB/SIMULINK. 
 
Els resultats obtinguts de totes aquestes les simulacions es resumeixen en la 
següent taula. La posterior anàlisi es pot trobar en l’annex 9. 
 

     
DSU amb TAULAT 

(m3) 
DSU sense TAULAT 

(m3)   

Sim nº Volum màxim 
(m3) 

Antiguitat 
màxima(h) 

Temps de 
buidat (h) 

Prim EDAR Prim EDAR 
% 

reducció 
Prim 

% 
reducció 

EDAR 

1 28.680 6,1 7,0 0 0 0 1.730 - 100 

2 28.680 6,1 7,0 0 0 0 3.900 - 100 

3 37.490 8,7 7,7 0 0 25.110 11.190 100 100 

4 32.960 7,8 8,7 0 0 72 8.400 100 100 

5 35.910 8,4 7,0 0 0 8.620 10.900 100 100 

6 38.950 8,9 7,4 4.560 8.490 44.950 15.460 90 45 

7 39.620 9,0 7,4 0 0 14.790 13.910 100 100 

8 39.920 9,1 7,4 0 280 24.820 15.980 100 98 

9 40.320 9,1 7,5 18.900 15.900 66.130 19.350 72 18 

10 42.900 9,6 9,2 0 0 20.360 8.810 100 100 

11 43.120 9,6 8,9 0 2.980 24.940 9.420 100 68 

12 43.820 9,5 8,2 11.910 8.520 64.270 13.980 81 39 

13 43.970 9,8 8,7 4.680 9.880 39.740 17.420 88 43 

14 43.970 9,9 8,7 10.790 13.930 47.710 20.280 77 31 

15 43.820 9,8 8,5 43.700 20.230 96.020 22.330 54 9 

16 43.970 9,6 8,3 4.720 8.400 51.330 18.190 91 54 

17 43.970 9,6 4,4 10.640 12.330 59.180 19.490 82 37 

18 43.820 9,6 8,3 51.940 19.850 106.340 22.090 51 10 

19 44.780 9,6 8,8 5.990 5.840 37.900 10.600 84 45 

20 44.950 9,5 8,7 9.460 7.160 41.980 11.150 77 36 

21 45.090 9,5 8,4 41.340 12.860 85.520 15.210 52 15 

22 45.090 10,1 9,0 28.140 17.390 61.050 19.250 54 10 

23 45.090 10,2 9,0 36.700 22.980 67.210 24.050 45 4 

24 45.090 10,2 9,0 77.350 22.960 118.760 25.840 35 11 

25 45.090 9,7 8,5 30.130 15.650 71.440 19.680 58 20 

26 45.090 9,7 8,5 37.190 17.860 77.470 20.820 52 14 

27 45.090 9,7 8,5 85.220 21.390 128.500 23.270 34 8 

Taula 6.3. Resultats de les primeres simulacions amb MATLAB/SIMULINK  
(Font: Elaboració pròpia) 
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7.6.5. Conclusions 
 
Dels resultats de les simulacions plantejades en l’apartat anterior es poden treure les 
següents conclusions sobre el primer esquema d’estratègies de control plantejat: 
 

• La regulació de les comportes de derivació evita l’entrada d’aigües residuals 
al dipòsit. Aquestes es mantenen obertes quan el cabal de Prim és poc 
important i es tanquen quan es detecta un augment en el cabal degut a l’inici 
de la pluja, afavorint l’entrada de l’aigua al dipòsit. Quan la pluja ha passat i el 
cabal torna a disminuir, les comportes s’obren per deixar lliure el by-pass i 
evitar l’entrada de l’aigua residual. 

  
• La pluja de 0,1 anys de període de retorn no és prou important per fer tancar 

les comportes d’entrada. El volum màxim assolit en el dipòsit és de 40.320 m3 
que representa el 81 % de la capacitat total anti-DSU. Aquest volum es 
correspon a una cota màxima de 0,70 m que no arriba a superar el llindar de 
0,70 + 0,10 m pel qual es donaria l’ordre de tancament de les comportes. 

  
En el cas de període de retorn de 0,2 anys, la cota màxima de la làmina 
d’aigua arriba a 1,10 m, per tant, les comportes d’entrada es tanquen fins que 
el buidat fa disminuir la cota per sota de 0,60 m i es tornen a obrir fins al final 
de la simulació. 

 
En les simulacions amb un període de retorn de 0,3 anys s’observa que les 
comportes d’entrada es tanquen i s’obren repetidament en tres ocasions 
degut a que les variacions de nivell són més grans que el marge de 20 cm 
preestablert. Aquest resultat es podria millorar augmentat aquest marge de 
moviment. Quan el nivell s’estabilitza, les comportes d’entrada es mantenen 
tancades fins que la cota disminueix per sota de 0,60 m. En aquest moment 
s’obren i es mantenen en aquesta posició fins al final de la simulació. 

 
A continuació es mostra una gràfica amb els moviments de les comportes de 
derivació i d’entrada d’una simulació amb una pluja de 0,3 anys de període de 
retorn. 
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Figura 6.10. Moviments de les comportes de derivació i d’entrada durant la simulació 
número 23, amb una pluja de T=0,3 anys (Font: Elaboració pròpia) 

 
• El comportament general del bombament és molt similar en totes les 

simulacions. Des del primer moment que hi ha un mínim de nivell, les bombes 
del primer compartiment s’engeguen durant el temps en que la xarxa ho 
permet. Quan els cabals dels interceptors i de by-pass arriben a la 
depuradora fan aturar els bombaments. A partir d’aquest moment es 
distingeixen dos casos diferents: 

 
- Quan la pluja és poc important (període de retorn de 0,1 anys) o la 

xarxa està poc carregada l’inici del buidat es dóna quan el cabal de 
bombament és acceptat per la xarxa, per tant, el buidat del dipòsit no 
provoca una DSU addicional pel fet d’estar aportant un cabal que la 
depuradora no serà capaç de tractar. 

 
- Per les pluges de període de retorn de 0,2 i 0,3 anys o quan els cabals 

en els interceptors són importants, s’observa que l’engegada del tercer 
bombament i, en algunes ocasions, del segon es dóna perquè el nivell i 
l’antiguitat corresponents ens situen en la zona 2 del gràfic del criteri de 
bombament definit en la figura 6.2. Per tant, les bombes proporcionen 
un cabal que la xarxa no admet, provocant una DSU que es podria 
evitar. 

 
En la següent gràfica, com a exemple, es pot observar l’evolució del 
funcionament de les bombes de buidat al llarg de tota una simulació de 15 
hores. 
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Figura 6.11. Funcionament de les bombes de buidat durant la simulació número 23 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
• La regulació definida per aquesta primera estratègia de control proporciona 

els resultats de DSU següents: 
 

- Per una pluja de 0,1 anys de període de retorn s’aconsegueix eliminar 
totalment la DSU a Prim i a la depuradora excepte en dos situacions: les 
simulacions 6 i 8. No obstant, en aquests casos les reduccions de DSU 
respecta la que es dóna sense el dipòsit són del 90 % i del 72 % a Prim, 
respectivament i del 45 % i del 18 % a la depuradora, respectivament. En 
la simulació 8, la DSU a Prim és nul·la i a la depuradora es redueix en un 
98 %. 

 
- Per una pluja de 0,2 anys de període de retorn s’elimina la DSU a Prim en 

les simulacions 10 i 11. En les altres situacions no s’aconsegueix eliminar 
totalment la DSU però els percentatges de reducció van del 91 % al 51 %. 
Pel que fa a la depuradora, la DSU és nul·la únicament en la simulació 10. 
En la resta de casos la DSU es redueix d’entre un 68 % a un 8 %. 

 
- Per una pluja de 0,3 anys de període de retorn la DSU no s’anul·la 

totalment en cap cas però s’aconsegueixen reduir considerablement. Als 
col·lectors de Rambla Prim, els coeficients de reducció van del 84 % al 
34%. En canvi, a la depuradora les reduccions no són tant importants: des 
d’un 45 % a un 4 %. 

 
En la següent gràfica es pot veure l’evolució temporal de la DSU que es dóna 
a Prim i a la depuradora: 
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Figura 6.9. Evolució temporal de la DSU a Prim i a la depuradora durant la simulació 
número 23 (Font: Elaboració pròpia) 

 
És important destacar que l’antiguitat màxima assolida en el dipòsit és de poc més 
de 10 hores (en les simulacions 21,22 i 23), per tant, en cap cas se supera el llindar 
de les 12 hores. Així, no es dóna el cas d’engegada dels bombaments per entrar en 
la zona 1. 
 
 
6.7. Millores de l’estratègia de Control 
 
6.7.1. Modificacions de l’estratègia de Control 
 
Els resultats de les simulacions amb l’estratègia de control proposada inicialment 
mostren com és necessari modificar certs aspectes d’aquesta per tal de que els 
resultats siguin els esperats. 
 
Tal com s’ha comentat en les conclusions de les primeres simulacions, en 
nombroses situacions les bombes del tercer i, en algunes ocasions, del segon 
compartiment es posen en marxa perquè s’entra en la zona 2 del criteri de 
bombament. En aquestes situacions, el nivell és relativament alt però sense que 
l’antiguitat arribi a valors preocupants. Per millorar la regulació del dipòsit s’ha 
augmentat l’àrea corresponent a la zona 3 de la gràfica del criteri de bombament.  
 
Amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de regulació es planteja una nova frontera entre 
les zones 2 i 3. Amb aquest nou plantejament, es busca omplir el dipòsit amb la 
major part de la pluja i retenir el volum acumulat fins que la xarxa permeti el seu 
buidat, en definitiva, fins que la depuradora sigui capaç de tractar-lo. De les 
simulacions amb els cabals més importants s’observa que la depuradora treballa al 
màxim de la seva capacitat durant tot el temps de pluja i fins a 4 hores després de 
l’inici de la simulació. Per tant, cal traduir aquestes 4 hores a un valor d’antiguitat.  
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Amb els resultats de les simulacions es pot deduir l’evolució temporal de l’antiguitat, 
en cada compartiment. Veien les gràfiques de l’annex 9 es pot considerar que la 
relació és lineal. A continuació es mostren les relacions obtingudes, segons els 
resultats de la simulació 23, i els corresponents valors de l’antiguitat a l’instant de 
temps t = 4 hores (en segons): 
 

Compartiment 1    ⇒      2930946,0)(1 −⋅= tta   ⇒ a1 = 3 hores 
 
Compartiment 2    ⇒      2610963,0)(2 −⋅= tta     ⇒   a2 = 3 hores i 10 minuts 
 
Compartiment 2    ⇒      2480985,0)(3 −⋅= tta     ⇒  a3 = 3 hores i 15 minuts 

 
Una antiguitat de poc més de 3 hores no és un valor preocupant, per tant, amb 
aquest resultats es considera que el punt de la frontera corresponent a les 1,2 hores 
(10 % de l’antiguitat màxima) i al 90 % del volum màxim del criteri de bombament 
inicial es transformi en el punt corresponent a les 3,2 hores (30 % de l’antiguitat 
màxima) i al 90 % del volum màxim. 
 
La nova gràfica del criteri de bombament és pot veure en la següent figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.13. Nou criteri d’engegada de les bombes del dipòsit 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Caldrà comprovar que, amb aquest nou criteri d’engegada dels bombaments, el 
retràs del buidat fins que la xarxa ho permeti no provoqui situacions amb valors 
d’antiguitat superiors a 12 hores. Si s’entrés en aquesta situació les bombes 
s’engegarien igualment però la qualitat de l’aigua hauria disminuït considerablement 
i, com ja s’ha comentat anteriorment, una aigua en condicions d’anoxia pot provocar 
greus problemes a la planta de tractament. 
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Un altre aspecte que s’ha modificat en el programa de control és la histèresi de 
moviment de les comportes d’entrada. Per la pluja de període de retorn de 0,3 anys, 
la posició de les comportes oscil·la degut a les oscil·lacions del nivell, sobretot del 
primer compartiment. Les noves simulacions s’ha fet amb una histèresi de 30 cm al 
voltat de la cota 0,70 m. 
 
6.7.2. Simulacions 
 
Amb les modificacions de l’esquema d’estratègies de control s’han tornat a fer totes 
les simulacions plantejades en la taula 6.2. A continuació es resumeixen els resultats 
obtinguts: 
 

     
DSU amb TAULAT 

(m3) 
DSU sense TAULAT 

(m3)   

Sim nº Volum 
màxim (m3) 

Antiguitat 
màxima(h) 

Temps de 
buidat (h) 

Prim EDAR Prim EDAR 
% 

reducció 
Prim 

% 
reducció 

EDAR 

1 28.680 6,1 7,0 0 0 0 1.730 - 100 

2 28.680 6,1 7,0 0 0 0 3.900 - 100 

3 37.490 8,7 7,7 0 0 25.110 11.190 100 100 

4 32.958 7,8 8,7 0 0 72 8.400 100 100 

5 35.912 8,4 7,0 0 0 8.620 10.900 100 100 

6 38.951 8,9 7,4 4.400 8.730 44.950 15.460 90 44 

7 39.625 9,0 7,4 0 0 14.790 13.910 100 100 

8 39.923 9,1 7,4 0 280 24.820 15.980 100 98 

9 40.321 9,2 7,5 18.270 15.950 66.130 19.350 72 18 

10 42.900 9,6 9,2 0 0 20.360 8.810 100 100 

11 43.120 9,8 8,9 0 2.870 24.940 9.420 100 98 

12 43.830 9,5 8,2 11.910 8.500 64.270 13.980 81 39 

13 43.970 10 8,7 4.580 9.250 39.740 17.420 88 47 

14 43.980 10,1 8,7 10.530 13.030 47.710 20.280 78 36 

15 43.840 10,1 8,5 43.360 19.630 96.020 22.330 55 12 

16 43.980 9,7 8,3 4.640 8.220 51.330 18.190 91 55 

17 43.980 9,7 4,4 10.060 11.970 59.180 19.490 83 39 

18 43.830 9,7 8,3 51.890 19.560 106.340 22.090 51 11 

19 44.780 9,6 8,8 5.940 5.820 37.900 10.600 84 45 

20 44.950 7,7 8,7 9.240 6.500 41.980 11.150 78 42 

21 45.100 9,6 8,4 41.170 12.760 85.520 15.210 52 16 

22 45.100 10,6 9,0 27.950 15.790 61.050 19.250 54 18 

23 45.100 10,8 9,0 34.930 21.430 67.210 24.050 48 11 

24 45.100 10,7 9,0 76.060 22.860 118.760 25.840 36 12 

25 45.100 9,8 8,5 29.950 15.330 71.440 19.680 58 22 

26 45.100 9,8 8,5 32.530 17.230 77.470 20.820 58 17 

27 45.100 9,8 8,5 82.070 21.210 128.500 23.270 36 9 

Taula 6.4. Resultats de les noves simulacions amb MATLAB/SIMULINK  
(Font: Elaboració pròpia) 

 
Els resultat d’aquestes noves simulacions així com la seva anàlisi es recullen a 
l’annex 9. 
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6.7.3. Conclusions 
 
Dels resultats de les noves simulacions se’n poden extreure les següents 
conclusions: 
 

• El canvi en el criteri de bombament amplia la capacitat de regulació del 
bombament del dipòsit. Amb aquest canvi s’aconsegueix retenir l’aigua 
acumulada durant més temps. D’aquesta manera es garanteix que el dipòsit 
no es buidarà fins que la pluja hagi passat i la planta de tractament sigui 
capaç de tractar-ne el cabal de sortida, reduint la DSU a la depuradora. 

 
La següent gràfica mostra com canvia l’inici del buidat del dipòsit segons el 
nou criteri de bombament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.14. Funcionament de les bombes de buidat durant la simulació 23, segons 
el nou criteri de bombament (Font: Elaboració pròpia) 

 
 
• Aquest fet també ajuda a reduir la DSU als col·lectors de Prim ja que, al 

arribar menys cabal a la depuradora afavoreix a que l’interceptor de la Costa 
tingui major capacitat de desguàs i pugui absorbir un major cabal procedent 
del by-pass del dipòsit. 

 
Les millores en quant a reducció de DSU, tant a Prim com a la depuradora, 
són poc significatives respecte les primeres simulacions ja que la principal 
causa de DSU són els cabals als interceptors i el de by-pass i a la seva 
arribada pràcticament simultània a la planta de tractament. No obstant, la 
nova regulació del dipòsit proporciona els resultats de DSU següents: 
 
- Per una pluja de 0,1 anys de període de retorn s’aconsegueix eliminar 

totalment la DSU a Prim i a la depuradora excepte en dos situacions: les 
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simulacions 6 i 8. En aquests casos les reduccions de DSU respecta la 
que es dóna sense el dipòsit són del 90 % i del 72 % a Prim, 
respectivament i del 44 % i del 18 % a la depuradora, respectivament. En 
la simulació 8, la DSU a Prim és nul·la i a la depuradora es redueix en un 
98 %. 

 
- Per una pluja de 0,2 anys de període de retorn s’elimina la DSU a Prim en 

les simulacions 10 i 11. En les altres situacions no s’aconsegueix eliminar 
totalment la DSU però els percentatges de reducció van del 91 % al 51 %. 
Pel que fa a la depuradora, la DSU és nul·la únicament en la simulació 10. 
En la resta de casos la DSU es redueix d’entre un 98 % a un 11 %. 

 
- Per una pluja de 0,3 anys de període de retorn la DSU no s’anul·la 

totalment en cap cas però s’aconsegueixen reduir considerablement. Als 
col·lectors de Rambla Prim, els coeficients de reducció van del 84 % al 
36%. En canvi, a la depuradora les reduccions són menys importants: des 
d’un 45 % a un 9 %. 

 
En la següent gràfica de l’evolució de la DSU al llarg del temps es pot apreciar 
la reducció de la DSU respecte la figura 6.12 corresponent a la mateixa 
simulació però amb el criteri de bombament inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.15. Evolució temporal de la DSU a Prim i a la depuradora durant la 
simulació 23, segons el nou criteri de bombament (Font: Elaboració pròpia) 

 
 
• El fet de retenir durant més temps l’aigua en el dipòsit no fa variar el volum 

màxim que s’hi acumula ja que mentre s’omple, el bombament del primer 
compartiment està en funcionament, facilitat precisament l’entrada d’un major 
volum. En les noves simulacions, no es detecta en cap moment un cabal de 
sortida a través del sobreeixidor d’emergència del dipòsit ja que el volum 
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màxim assolit és de 45.100 m3 que és inferior a la capacitat del dipòsit  
(50.000 m3). 

 
• Amb les noves simulacions s’observa com l’antiguitat màxima de l’aigua 

augmenta lleugerament degut al retràs de l’inici del buidat fins que la xarxa 
admet el cabal de bombament. En les simulacions 22, 23 i 24 s’assoleix una 
antiguitat màxima de gairebé 11 hores, per tant, en cap cas s’arriba a entrar 
en la zona 1 del criteri de bombament. 

 
• Amb l’ampliació de la histèresi per les comportes d’entrada es redueixen les 

seves oscil·lacions, tal i com es mostra en la següent figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.16. Moviment de les comportes de derivació i d’entrada, segons el nou 
criteri de bombament en les simulacions de 0,3 anys de període de retorn 

(Font: Elaboració pròpia) 
 
 
Finalment es poden comparar els resultats obtinguts de DSU en les dues situacions 
següents: 
 

• Sense regulació, amb les comportes estàtiques i els bombaments engegats 
(apartat 6.5.3). 

 
• Amb regulació, obtinguda de les simulacions amb MATLAB/SIMULINK. 

 
Així es demostra la necessitat de la regulació dels actuadors del dipòsit. 
 
En la següent taula es recullen les DSU, a Prim i a la depuradora, obtingudes de les 
simulacions sense regulació i les obtingudes amb la regulació del dipòsit, 
corresponents a les simulacions 5, 14 i 23, les que representen els escenaris amb 
les pluges de període de retorn de 0,1, 0,2 i 0,3 anys, respectivament: 
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 Simulacions sense regulació 

 Comportes de derivació 
obertes 

Comportes de derivació
tancades 

Simulacions amb 
regulació 

T (anys) DSU a Prim 
(m3) 

DSU a EDAR 
(m3) 

DSU a Prim 
(m3) 

DSU a EDAR 
(m3) 

DSU a Prim 
(m3) 

DSU a  EDAR 
(m3) 

0,1 20.480 15.270 0 4.850 0 0 

0,2 63.240 26.120 22.780 21.660 10.530 13.030 

0,3 85280 31.770 53.450 26.740 34.930 21.430 

Taula 6.5. Resultats de DSU obtingudes sense i amb la regulació dels actuadors del dipòsit 
(Font: Elaboració pròpia)  

 
Dels resultats de la taula es verifica la necessitat de les estratègies de regulació del 
dipòsit. 
 
Per un període de retorn de 0,1 anys, la regulació aconsegueix eliminar totalment la 
DSU a Prim i a la depuradora. La regulació de les comportes de derivació fa que el 
volum de pluja entri al dipòsit. Quan les comportes es tornen a obrir, una vegada ha 
passat la pluja, les aigües residuals segueixen aigües avall i són conduïdes a la 
depuradora per l’interceptor de la Costa. Amb la regulació del buidat la depuradora 
és capaç, en tot moment, de tractar el cabal que li arriba. 
 
Amb una pluja de 0,2 anys de període de retorn, les DSU també es redueixen 
considerablement. Les comportes de derivació es mantenen tancades durant la 
pluja, derivant l’aigua cap al dipòsit. Les comportes d’entrada es tanquen quan ja ha 
passat la part més important de la pluja però es genera un cabal de by-pass amb 
una punta de cabal de 19 m3/s. És aquest cabal, sumat al de l’interceptor de la 
Costa, el que provoca la DSU a Prim, que s’aconsegueix reduir en un 83 % respecte 
a mantenir la derivació sempre oberta. En canvi, si es compara amb el cas en què 
les comportes de derivació estan sempre tancades la disminució de DSU és del 
54%. Pel que fa al funcionament de les bombes, l’estratègia de control retarda el 
buidat del dipòsit afavorint la disminució de DSU a la depuradora. Aquesta és de 
l’orde del 45 %. 
 
Quan la pluja és de 0,3 anys de període de retorn, també s’observen els beneficis de 
regular les comportes i el bombament del dipòsit. Les reduccions de DSU a Prim són 
del 57 %, comparant amb el cas de les comportes de Prim obertes, i del 31 % si es 
compara amb la simulació que manté les comportes tancades en tot moment. En 
relació al buidat del dipòsit, la regulació retarda l’engegada de les bombes tot i que 
les dels cossos 2 i 3 es posen en marxa abans que la depuradora accepti el seu 
cabal. No obstant, s’aconsegueix reduir la DSU en un 21 %, aproximadament. 
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6.8. Estratègia final del Control Local del dipòsit de Taulat 
 
 
6.8.1. Introducció 
 
Després del procés de testeig del model amb el programa de control  es presenta 
l’esquema definitiu de l’estratègia de la Regulació Local del dipòsit de Taulat. 
 
En el mode de Control Local es consideraran dos possibles estats de regulació 
quasi-global o Local del dipòsit: 
 

• Regulació en règim ordinari. 
 

• Regulació en règim de seguretat. 
 
 
6.8.2. Variables i paràmetres de la regulació 

 
Els punts de control del nivell al dipòsit i als col·lectors circumdants són, segons 
l’esquema adjunt: 
 

• 2 limnímetres per cada compartiment del dipòsit. 
 
• 1 limnímetre aigües amunt de l’obra de captació de Prim. 

 
• 1 limnímetre a la cambra de l’obra de captació de Prim. 

 
• 2 limnímetres col·lector Prim-Diagonal (a la zona de les comportes d’entrada). 

 
• 1 limnímetre a la connexió de la canonada de buidat amb l’interceptor de 

Llevant. 
 

• 1 limnímetre a un col·lector de Prim, aigües avall de la intercepció amb 
l’interceptor de la Costa. 
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Figura 6.17. Localització dels punts de control de nivell en el dipòsit i la xarxa circumdant 
(Font: Elaboració pròpia) 

 
 
A l’interior del dipòsit es consideren diferents llindars, tant de nivell com de volum, 
per establir les consignes de moviment dels actuadors: 

 
• Nivell mínim per bombament: 

 
 Compartiment 1 : Nmin1 

 Compartiment 2 : Nmin2 
 Compartiment 3 : Nmin3 
 

• Nivell llindar de pluvials: 
 

 Compartiment 1 : Nc1 
 Compartiment 2 : Nc2 
 Compartiment 3 : Nc3 

 
• Volum inferior per bombament (deduït de les mesures dels limnímetres): 

 
 Compartiment 1 : v10_1 
  Compartiment 2 : v10_2 

 Compartiment 3 : v10_3 
 

• Volum superior per bombament (deduït de les mesures dels limnímetres): 
 

 Compartiment 1 : v90_1 
  Compartiment 2 : v90_2 

 Compartiment 3 : v90_3 
 

• Volum màxim, a nivell del sobreeixidor d’emergència: v_max 
 

 
Comporta 
 
Limnímetre 
Boies 
 
Bombes 

EDAR
Interceptor de Llevant Interceptor de la Costa 

Cos 1 Cos 2 Cos 3 
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Figura 6.18. Llindars en l’interior del dipòsit (Font: Elaboració pròpia) 

 
També es  defineixen els següents límits per l’antiguitat: 
 

• Antiguitat màxima :  a_max 
 

• Llindar superior d’antiguitat :  a90 
 

• Llindar inferior d’antiguitat :  a30 
 
A la xarxa circumdant del dipòsit es defineixen els següents llindars: 
 

• Llindar de cabal de residuals: q_residuals 
 

• Llindar de cabal de pluvials: q_pluvials 
 

• Capacitat de l’interceptor de Llevant: ∆q_LLEV 
 

• Capacitat de tractament de la depuradora: ∆q_EDAR 
 
També cal definir els paràmetres que defineixen la frontera del criteri de bombament 
definit en la figura 6.13. 
 

• Pendent de la recta: m_i 
 inantiguitatimvolum __ +⋅=  

• Terme independent: n_i 
 
Finalment, el cabal de sortida es calcula multiplicant el nombre de bombes en 
funcionament pel seu cabal nominal: 
 

ii qbombesnsortidaq ∑ ⋅= º_  
 
 
 
 
 

SOBREEIXIDOR D’EMERGÈNCIA 

Nivell mínim per bombament 

Volum superior per 

1 2 3 

Nivell llindar de pluvials 

Volum inferior per bombament 

Volum màxim 
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6.8.3. Estratègia de Control Local 
 
6.8.3.1. Regulació en règim ordinari 
 

 

 

 

No plou ( cabal a Prim ≤ q_residuals )

Comportes derivació obertes 

Comportes entrada obertes 

Bombaments parats 

 

3) Bombaments  (per cada cos, i = 1, 2, 3, amb les prioritats corresponents; veure apartat 6.4)

ai > Amax 
o 

vi > v_max 
Zona 1

2 bombes del 
cos i en marxa 

Ni > Nmin_i

Ni < Nmin_i
Bombament parat 

Plou ( cabal a Prim > q_residuals ) Règim de regulació: Ordinària

Cabal a Prim < Cabal llindar de pluvials, q_pluvials Comportes derivació tancades 
(aigües cap al dipòsit) 

1) Comportes de derivació 

Cabal a Prim > Cabal llindar de pluvials, q_pluvials Comportes derivació obertes 
(aigües cap a Prim) 

Nivell a tots els compartiments, Ni < Nci Comportes d’entrada obertes 

2) Comportes d’entrada 

Nivell en algun compartiment, Ni > Nci Comportes d’entrada tancades 



                                                                                                                     Regulació del dipòsit de Taulat                      
 

Disseny de la Regulació Local del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Taulat                                                 82 
 

Figura 6.19. Esquema de la regulació en règim ordinari (Font: Elaboració pròpia) 
 
 

 
ai > a90 

o 
vi > v90_i 

a30 < ai < a90 
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i 

vi < ( mi · ai + ni ) 

ó Zona 3 

q_sortida < ∆q_LLEV 
i 

q_sortida < ∆q_EDAR 

q_sortida > ∆q_LLEV 
ó 

q_sortida > ∆q_EDAR 

2 bombes del 
cos i en marxa 

Ni < Nmin_i

Ni > Nmin_i

Bombament parat 

2 bombes del 
cos i en marxa 
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q_sortida < ∆q_LLEV 
i 

q_sortida < ∆q_EDAR 

q_sortida > ∆q_LLEV
ó 

q_sortida > ∆q_EDAR

1 bomba del 
cos i en marxa

Bombament parat
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6.8.3.2. Regulació en règim de seguretat 
 
En el projecte de Telecontrol del dipòsit, redactat pels serveis tècnics de CLABSA, 
es defineixen diferents estratègies de seguretat en cas de fallada d’algun dels 
elements que constitueixen el sistema de telecontrol. Aquestes estratègies es 
defineixen sobre el comportament de les comportes, tant d’entrada com de derivació, 
i dels bombaments. 
 
Les posicions de seguretat dels diferents actuadors són les següents: 
 

• Comportes de derivació: obertes, deixant que l’aigua segueixi aigües avall 
pels col·lectors de Prim. 

 
• Comportes d’entrada: obertes, permetent l’entrada d’aigua al dipòsit. 

 
• Bombaments: aturats. 

 
Les estratègies de seguretat s’agrupen segons el criteri d’operació a seguir: 
 

a) Seguretat per fallada de l’estació remota i seguretat per fallada de xarxa 
elèctrica i grup electrogen. 

 
La fallada de l’estació remota es detecta mitjançant un sistema de vigilància 
de dos temporitzadors. L’estació remota envia periòdicament una senyal al 
quadre elèctric. Quan aquesta falla, la senyal no li arriba i aquest detecta la 
fallada de la remota passa a governar ell mateix els actuadors (mode 
electromecànic). 
 
En ambdós casos, al tractar-se d’emergències greus en les quals no es pot 
desenvolupar cap tipus de control que no sigui l’electromecànic, les 
comportes, tant d’entrada com de derivació, aniran a la seva posició de 
seguretat. El bombament també entrarà en situació de seguretat, és a dir, 
s’aturarà. 
 

b) Seguretat de moviment i seguretat de sobrepressió de les comportes. 
 

S’entra en seguretat de moviment quan, passat un cert temps, l’actuador no 
executa l’ordre de moviment dictada per l’estació remota. La seguretat de 
sobrepressió es produeix al detectar-se una pressió excessiva en el circuit 
oleohidràulic que fa moure les comportes. 
 
En aquests dos casos sí que és possible desenvolupar el Control Local. Per 
tant, les comportes es comportaran seguint les estratègies de control. 
L’estratègia a seguir, en cas d’alarma, es determina en funció de les mesures 
dels limnímetres locals i de l’estat i posició dels altres actuadors. Aquesta serà 
la següent: 

 
 



                                                                                                                     Regulació del dipòsit de Taulat                      
 

Disseny de la Regulació Local del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Taulat                                                 84 
 

• Comportes de derivació 
 
 Volum al dipòsit < v_max  ⇒  Es manté la consigna inicial 
 
 Volum al dipòsit > v_max  ⇒  Posició de seguretat 
 

• Comportes d’entrada 
 
 Volum al dipòsit < v_max  ⇒  Posició de seguretat 
 
 Volum al dipòsit > v_max  ⇒  Es manté la consigna inicial 
 

Pel que fa al bombament, no es modificaran les consignes determinades pel 
Control Local. 

 
c) Seguretat per nivell màxim 

 
Aquest darrer cas pretén establir uns criteris de seguretat quan es detectin 
nivells crítics en alguna de les boies associades a cadascuna de les 
comportes. En el cas dels bombaments, aquests seguiran funcionant segons 
les estratègies de control local, sense canviar el seu funcionament per 
l’activació de les boies de màxim de l’interior del dipòsit. 
 
Les seguretats aplicades seran de tipus electromecànic (independents de 
l’estació remota), pel tal de garantir al màxim l’actuació d’aquestes seguretats. 
 
Amb l’objectiu d’obtenir una visió més generalista del sistema, s’ha establert 
una lògica d’actuació que té en compte les boies associades a les comportes 
de derivació, a les d’entrada i al dipòsit. 
 
En la següent taula es detalla l’actuació sobre les comportes en cada cas: 
 

BMD BME BMDip CD CE 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 1 0 1 1 

0 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 1 1 0 

Taula 6.6. Actuacions sobre les comportes en situació de seguretat per nivell màxim 
(Font: Serveis tècnics de CLABSA, 2001) 
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on: 
 
BMD representa la boia de màxim de les comportes de derivació. Els seus 
valors poden ser: 
 
 0 ⇒ no detecta aigua 

 
 1 ⇒ sí detecta aigua 
  
BME representa la boia de màxim associada a les comportes d’entrada. Els 
seus valors poden ser: 
 
 0 ⇒ no detecta aigua 

 
 1 ⇒ sí detecta aigua 
 
BMDip representa la boia de màxim del dipòsit. Els seus valors poden ser: 
 
 0 ⇒ no detecta aigua 

 
 1 ⇒ sí detecta aigua 
 
CD representa la posició de les comportes de derivació. Els seus valors 
poden ser: 
 

0 ⇒ no s’envien les comportes a la seva posició de seguretat, per tant, 
es queden segons li ha ordenat la última consigna. 
 
1 ⇒ les comportes van a la seva posició de seguretat (obertes, deixant 
lliure el by-pass) 

 
CE representa la posició de les comportes d’entrada. Els seus valors poden 
ser: 
 

0 ⇒ no s’envien les comportes a la seva posició de seguretat, per tant, 
es queden segons li ha ordenat la última consigna. 
 
1 ⇒ les comportes van a la seva posició de seguretat (obertes, 
permetent l’entrada d’aigua al dipòsit) 

 
 
6.8.3.3. Regulació per operador 
 
Finalment, i ja fora de les estratègies de seguretat, l’operador podrà realitzar dues 
actuacions per tal de poder deixar les comportes en una determinada posició sense 
que cap tipus de control o seguretat actuï sobre elles: 
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• Desactivació de les vàlvules de seguretat. 
 

Si el mode de control està en Controlat, des del centre de control es podran 
activar o desactivar les vàlvules de seguretat, de manera que les comportes 
no tindran pressió i quedaran lliures, movent-se cap a la posició de seguretat 
(obertes). 

 
• Activació de les vàlvules de bloqueig. 

 
Si el mode de control està en Controlat, des del centre de control es podran 
activar o desactivar les vàlvules de bloqueig de la comporta, de manera que 
les comportes restaran a la posició prefixada prèviament per l’operador. 
Aquesta operació també es podrà realitzar in situ mitjançant unes vàlvules 
manuals. 
 

També es podran realitzar actuacions sobre el bombament. Si el mode de control 
està en Controlat, des del centre de control es podran engegar o aturar les bombes 
de buidat. 


