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5.1 Introducció 
 
Recentment s’ha constituït un grup de treball europeu sota el nou paradigma de processos 
centrats en la persona i sistemes de suport a la decisió (Barthélemy et. al. 2000) (v. Capítol 
10 de Ríos et. al. 2002). L’objectiu bàsic és la necessitat d’integrar l’expertesa 
d’investigadors que provenen de les ciències cognitives, investigació d’operacions, i 
intel·ligència artificial, en un nou marc que plantegi l’anàlisi i l’estudi de la presa de 
decisió distribuïda – com a generalització de la presa de decisió d’una sola persona -,  i la 
cooperació persona-màquina - que ha substituït al concepte de interacció persona-màquina 
-. Aquest grup de treball està fent esforços per aconseguir marcs teòrics centrats en la 
persona, essent els resultats més rellevants fins al moment aquells que fan referència al 
comerç electrònic. També hi te cabuda, com aplicació, el control supervisor de processos: 
 

• Control de processos expressat en la representació d’espai d’estat  
• Aprenentatge supervisat basat en casos i anàlisi d’estratègies 
• Definició d’eines de suport a la decisió pels operaris 

 
Reprenent el fil del treball de recerca, en el Capítol 3 s’ha fet èmfasi en l’estudi de patrons 
i pautes de comportament en la supervisió del micro-món de 5 tancs, mentre que en el 
Capítol 4 s’ha fet servir el raonador NQA per fer la comparació entre l’acció humana vers 
l’artificial. La recerca en aquesta temàtica ofereix indicis per dissenyar controladors que 
puguin fer de forma automàtica la supervisió. L’objectiu d’aquest capítol és la creació de 
controladors automàtics ja que en la literatura sobre interacció i cooperació persona-
màquina es fa palesa la necessitat de construir automatismes que ajudin o puguin arribar a 
substituir als operaris en el govern de dinàmiques complexes. En l’entorn real, hi ha 
situacions certament complexes com per exemple el control de tràfic aeri o el govern d’una 
sala de control de planta nuclear. En aquest dominis és habitual l’anàlisi en profunditat de 
la cooperació entre persona i màquina per tal d’evitar accidents. Constantment s’investiga, 
també, el redisseny de les activitats a realitzar per potenciar el confort de l’operari. 
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La creació de controladors es pot enfocar a la persona o a la màquina. El disseny orientat a 
màquina utilitza raonaments combinacionals, seqüencials o predictius - exemples típics 
que apareixen en l’automàtica -, conjuntament amb una gran potència computacional. De 
forma que és factible donar n accions de control en un mateix instant de temps, o bé, 
tractar problemes força complexes d’interacció entre variables – sistemes MIMO 
Multiinput-Multioutput m dimensionals, per exemple – (Ollero 2001).  
 
El disseny orientat a la persona que es proposa en aquest capítol parteix de tres idees molt 
senzilles: 

• Arquitectura interna del controlador en la forma de cicle percepció-presa de 
decisió-execució, seguint així el mateix esquema que utilitzen les persones en la 
solució de problemes, i essent conseqüents amb el cicle observació-procediment-
execució present en el diagrama de decisió obtingut a partir d’estudis de camp (cf. 
Capítol 2). A efectes externs, es pretén aconseguir controladors que realitzin una 
sola acció per cicle i obtenir així traces automàtiques d’execució i comportament  

• Utilització d’elements bàsics de conducta i de modes d’execució - dissenyats en el 
Capítol 3 -, per tal de modelar els aspectes bàsics del raonament del controlador.  

• Encabir diversos raonaments de manera que el controlador generi solucions 
alternatives i esculli d’entre aquestes la més adequada en funció de la situació 
dinàmica, a la manera com les persones procedeixen en la presa de decisió (c.f. 3.2. 
Supervisió del micro-món)  

 
Per obtenir aquests controladors, d’entrada cal tenir en compte l’organització de l’acció 
que s’ha de dur a terme. Aquesta organització passa principalment per com es porten a 
terme accions de control consecutives en el domini temporal. Per cada cicle percepció-
presa de decisió- execució, només es realitzarà una acció en un instant de temps. De 
l’experimentació es dedueix que difícilment hi ha dues traces d’execució iguals en el sentit 
de que difereix el nombre i ordre d’accions realitzades, així com l’instant en que es 
produeixen. A més, s’observen intervals aperiòdics entre dues accions consecutives. 
Intervals grans entre accions consecutives arranquen en valors de 0.8 segons fins a 
dotzenes de segons; intervals petits entre accions consecutives es mouen en un valor 
promig de 0.5 segons1.  
 
A més del ritme en que s’implementen les accions, caldrà esbrinar quina acció és més 
apropiada en la situació dinàmica plantejada. Així s’entra en una valoració de diverses 
accions possibles, escollint, en base a certs criteris, quina és la millor acció a fer per una 
situació determinada.  
 
D’entre tots aquells diversos raonaments a encabir dins el controlador, es voldrà destacar 
aquells que donen resultats més eficaços i fiables.  
 
I finalment, per concloure aquesta introducció, cal veure si un cop obtinguts modes 
d’execució eficaços que han estat utilitzats per alguns persones en diverses proves 
realitzades, es poden encabir dins l’arquitectura del controlador. Per exemple, un mode 
d’execució observat i enregistrat és aquell en el que la persona comença la prova obrint les 
tres vàlvules de sortida (v25, v35 i v45). Incorporar aquest mode en el controlador podrà 

                                                           
1 Inspeccionant tot el conjunt de dades experimentals, el valor més petit d’interval temporal enregistrat entre 
dues accions consecutives és de 0.3 segons, en casos excepcionals on la persona te una gran facilitat en l’ús 
del ratolí 
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servir per informar de si aquest mode implica un temps d’execució més elevat o si pel 
contrari, pot significar una millora en la reducció del  temps d’execució.  
 
 
5.2 Arquitectura 
 
De manera genèrica per les plantes hidràuliques utilitzades en el disseny de micro-mons, 
l’estructura genèrica dels controladors vindrà definida per una sèrie de factors: 

 
1. Realitzar la primera acció: el micro-món es troba en situació estàtica, de manera que 

cal  obrir una vàlvula d’entre les vuit possibles accions 
2. Utilitzar variables de percepció per generar diverses formes d’obrir camins des del tanc 

T1 fins al tanc T5 
3. Aplicar certes estratègies de control per evitar vessaments i aconseguir realitzar la 

prova amb el mínim temps possible 
 
A continuació es presenten en els següents subapartats els fragments necessaris per 
dissenyar un controlador de propòsit genèric 
 
5.2.1. Primera acció  

 
La primera acció es pot realitzar de manera que l’algorisme obri una vàlvula aleatòriament 
o bé, el dissenyador selecciona la vàlvula (1 opció entre vuit possibles accions).  
 
Tot i que no es tracta d’una acció inicial, es destaca una altre opció: realitzar les primeres 
accions encadenades en obrir totes les vàlvules de sortida (v25, v35 i v45). Aquest 
encadenament és un exemple que apareix en algunes sessions experimentals realitzades per 
persones. 
 
5.2.2. Percepció  
 
En el cas de la persona, el subapartat d’aspectes cognitius (c.f. 2.6. Aspectes cognitius de la 
interacció), mostra com a partir d’un model 2D dels tancs, la persona pot fer-se una 
representació tridimensional dels tancs i les canonades, així com una valoració de com és 
la velocitat del fluït en pantalla.  
 
A nivell del controlador, la percepció es pot concretar considerant les opcions: 
 
- Variable nivell hi(t) (tanc). Utilització en la forma algebraica hi(t) més gran >, igual =  

o més petit que < un cert llindar 
- Variable cabal qi(t) (canonada). Utilització en la forma algebraica qi(t) més gran >, 

igual = o més petit que < un altre cabal que passa per una altre canonada del micro-
món 

- Variable predicció sobre el nivell hi(t) (tanc). Utilització en la forma algebraica hi(t) 
més gran >, igual = , o més petit que  < un cert llindar, però considerant una restricció 
temporal com a horitzó de predicció 
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5.2.3. Formes d’obrir camins  
 
En primer lloc es considera la possibilitat d’obrir els camins començant per les vàlvules 
d’entrada i acabant per les de sortida. Aquest mode d’execució, està basat en la idea 
d’omplir el tanc T5 el més ràpid possible, i això s’aconsegueix obrint cada camí començant 
per la seva vàlvula d’entrada i posteriorment obrint la de sortida.  
 
En segon lloc cal concretar quin són els criteris que s’utilitzen per obrir camins 
 
Els criteris que s’utilitzen per obrir camins fan servir algunes variables, nivell, cabal, 
etcètera -, definides en el subapartat de percepció: 
 
1. CQMAX: Obrir camins considerant la suma de cabals màxims  
2. CPRED: Obrir camins considerant els que omplen més el tanc 5 en una predicció de 

1.5 segons  
3. CRELAT: Obrir camins centrals (125, 135 i 145) considerant els que tenen més cabal 

per expulsar l’aigua. En aquest cas també es te en compte que un camí central pot 
expulsar l’aigua a través d’un camí interconnectat (1235 o 1435). Així s’obren els 
camins depenent d’altres camins relatius, que no formen part del mateix però 
l’influeixen  

 
Aquestes tres formes són prou significatives com per no incloure més, perquè permeten 
obrir els tres camins centrals, 125, 135 i 145,  de tres formes diferents (començant pel 
primer, segon o tercer camí). 
 
CQMAX 
El criteri CQMAX utilitzat per obrir els camins, es basa en prioritzar aquells camins que 
tenen la suma de cabals màxims més gran. L’objectiu que es busca consisteix en obrir 
aquells camins que, degut al nivell màxim Hi dels tancs que els composen o  be pel 
diàmetre de les seves canonades, tinguin els cabals més grans.    

 
Per classificar els camins segons els seus cabals màxims, es disposa: 

 
 

q1max (cabal màxim del camí 1-2-5)   =  q25max + q12max = 149.5563 l/s 
q2max (cabal màxim del camí 1-3-5)   =  q35max + q13max = 126.3802 l/s 
q3max (cabal màxim del camí 1-4-5)   =  q45max + q14max = 147.1416 l/s 
q4max (cabal màxim del camí 1-2-3-5) = q23max + q35max = 94.7081   l/s 
q5max (cabal màxim del camí 1-4-3-5) = q43max + q35max = 112.8621 l/s 
 
 
 

Figura 5.1 Relació de cabals màxims per la planta de 5 tancs 
 

Així per exemple, el cabal màxim q12max s’obté quan el tanc 1 està ple, mentre que el 
cabal q25max s’obté en la situació ideal de tanc 2 ple. De manera que q1max és un llindar 
teòric. Aplicant aquest criteri, els camins s’obriran seguint el següent ordre: 
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Camins       1-2-5   1-4-5   1-3-5   1-4-3-5    1-2-3-5 
 
Cal destacar que els camins interconnectats no es tindran en compte a l’hora d’aplicar 
aquest criteri a no ser que el camí central  del tanc que està interconnectat (tanc 2 o 4) 
estigui obert. Això vol dir que només es pot tenir en compte el camí 1-2-3-5 en el cas que 
el camí 1-2-5 estigui obert, i d’igual manera, es tindrà en compte el camí 1-4-3-5 en el cas 
que el camí 1-4-5 ja estigui obert. La forma concreta dels cabals màxims de les canonades 
per a cada camí són els següents: 
 
 

q12max=a12· 2·g·H1max ·1000           on: H1max = 
1000·1
max1

A
C  

q25max=a25· 2·g·H2max ·1000           on: H2max = 
1000·2
max2

A
C  

 
 

Figura 5.2 Camí 1: format per les canonades a12 i a25 
 
 

q13max=a13· 2·g·H1max ·1000           on: H1max = 
1000·1
max1

A
C  

q35max=a35· 2·g·H3max ·1000           on: H3max = 
1000·3
max3

A
C  

 
 

Figura 5.3 Camí 2: format per les canonades a13 i a35 
 
 

q14max=a14· 2·g·H1max ·1000           on: H1max = 
1000·1
max1

A
C  

q45max=a45· 2·g·H4max ·1000           on: H4max = 
1000·4
max4

A
C  

                                                
 

Figura 5.4 Camí 3: format per les canonades a14 i a45 
 
 

q12max=a12· 2·g·H1max ·1000           on: H1max = 
1000·1
max1

A
C  

q23max=a23· 2·g·H2max ·1000           on: H2max = 
1000·2
max2

A
C  

q35max=a35· 2·g·H3max ·1000           on: H3max = 
1000·3
max3

A
C  

 
 

Figura 5.5 Camí 4: format per les canonades a12, a23 i a35 
 
 

 127 



Capítol 5. Disseny de controladors 

 

q12max=a12· 2·g·H1max ·1000           on: H1max = 
1000·1
max1

A
C  

q43max=a43· 2·g·H4max ·1000           on: H4max = 
1000·4
max4

A
C  

q35max=a35· 2·g·H3max ·1000           on: H3max = 
1000·3
max3

A
C  

 
 

Figura 5.6 Camí 5: format per les canonades a14 , a43 i a35 
 
 

CPRED 
En aquest cas la forma d’obrir camins és aquella que farà que en una predicció a 1.5 
segons s’ompli més el tanc5. La predicció està fixada a 1.5 segons, perquè per obrir els 
camins 1-4-3-5  i 1-2-3-5 es necessiten 3 accions, i es necessita un mínim de 0.5 segons per 
realitzar cada acció2. 

 
Per aquesta forma, es consideren els 5 camins per trobar els que omplen més ràpidament el 
tanc5. El procés d’obrir camins s’acabarà quan estiguin els tres camins centrals oberts 
(125, 135 i 145). 

 
Els resultats obtinguts mostren els litres que tindrà el tanc5, després de 1.5 segons, obrint 
un camí: 
 

obrint camí 1-2-5, després de 1.5 segons el tanc5 tindrà    7.6956 litres 
obrint camí 1-3-5, després de 1.5 segons el tanc5 tindrà     8.3106 litres 
obrint camí 1-4-5, després de 1.5 segons el tanc5 tindrà     7.1444 litres 
obrint camí 1-2-3-5, després de 1.5 segons el tanc5 tindrà  2.4209 litres 
obrint camí 1-4-3-5, després de 1.5 segons el tanc5 tindrà  2.9553 litres 

 
 

Els camins que s’obriran per ordre són: 
 

 
 

Camins       1-3-5   1-2-5   1-4-5   1-4-3-5    1-2-3-5 
 
 
 
CRELAT 
La forma que s’utilitza en aquest cas, és la de Obrir camins centrals prioritzant els que 
poden expulsar més aigua ,tenint en compte també que un camí central pot expulsar 
l’aigua a través d’un camí interconnectat (1235 o 1435). 

 
Aquest criteri, el que pretén és anar obrint els camins centrals tenint en compte que en el 
camí 1-2-5 el tanc2 pot buidar-se més fàcilment al tenir la canonada 23, en el camí 1-4-5 el 
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tanc4 també es pot buidar més fàcilment al tenir la canonada 43, i que en el camí 1-3-5 el 
tanc3 té moltes dificultats en expulsar l’aigua que li arriba dels tancs1,2 i 4 al tenir només 
una canonada de sortida. El millor camí central serà el que tingui més facilitat d’expulsar 
aigua (encara que sigui a través d’altres camins).  

 
Raonament utilitzat: 
 

Camí1-2-5  q12max-q23max-q25max = 32.2483 l/s que no pot expulsar el tanc2 
Camí1-3-5  q13max+q23max+q43max-q35max =111 l/s que no pot expulsar el tanc3 

Camí1-4-5  q14max-q43max-q45max = 16.5091 l/s que no pot expulsar el tanc4 
 
 

Els camins que s’obriran per ordre són: 
 
 

Camins      1-4-5   1-2-5   1-3-5 
 
 

Els millors camins són els formats pels tancs 1-4-5 i 1-2-5 perquè poden expulsar fàcilment 
l’aigua a través del tanc3 i així es podria evitar haver de tancar la vàlvula d’entrada en 
situacions de risc de vessament. El pitjor camí el formen els tancs 1-3-5 perquè té tres 
entrades d’aigua i només una de sortida, i això fa que es pogui arribar ràpidament a una 
situació de risc de vessament. 
 
5.2.4. Arquitectura bàsica 
 
El disseny de l’arquitectura bàsica consisteix en encabir els anteriors subapartats en una 
estratègia de control fiable, tenint en compte que:  
- Per cada cicle percepció-presa de decisió-execució es realitzarà una sola acció  
- Entre una acció i la següent, l’interval de temps serà aperiòdic.  
- S’ha d’establir l’organització de l’acció que cal portar a terme. L’organització es 

divideix en comandes que s’executen amb una escala de prioritats. Aquestes prioritats 
s’ordenen de major a menor grau, i són : 
 

1. Realitzar la primera acció  
2. Aplicar el control corresponent quan h2,3,4>85% 
3. Obrir camins 
4. Aplicar el control corresponent quan   h2,3,4<20% 
5. Aplicar el control corresponent quan   20%< h2,3,4<85% 
 
La finalitat d’utilitzar una escala de prioritats, és saber en tot moment quina acció és més 
necessària pel sistema. Així doncs, només s’obrirà camins quan no hi hagi perill de 
vessament. D’igual manera, només s’aplicarà el control per a casos on h1,2,3<80%, en el 
cas que s’hagin obert tots els camins centrals (125, 135 i 145) i no hi hagi perill de 
vessament. 
 
En el moment en que es disposa de la primer acció automàtica i s’entra en el procés 
d’elaboració de la segona acció, cal tenir en compte l’estructura del controlador en forma 
de caixa. Per exemple, un algorisme seqüencial utilitza el valor de la variable d’estat h(k), 
el valor de la variable de control v(k) com a entrades; el raonament del controlador per 
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elaborar l’acció; i finalment la variable de control v(k+1) com a sortida. Aquest subprocés 
es produeix de forma recursiva per tal d’obtenir una sèrie de valors com a vector de 
control.  
 
Per poder generar la sortida en un temps donat en un algorisme seqüencial, es necessari 
conèixer els valors previs d’algunes variables. Cal llavors emmagatzemar la informació 
referida als valors de les entrades passades per a poder generar la sortida a partir de 
l’entrada present i dels valors emmagatzemats. Els estats es poden entendre en aquest 
context com elements amb memòria. En qualsevol instant, una màquina seqüencial està en 
un dels estats finits, i aquest queden determinats pel valor de les variables d’estat. La 
seqüència d’estats interns resumeix la història del controlador seqüencial. 
Esquemàticament: 

 

 

 
      Sortida  

    Entrada  
           
          X   

      Vij     Sistema combinacional 
      sense memòria              y  

 
             Y  

 
    Estat actual 

 
      Memòria   

      Pròxim estat  
    Realimentació  

Figura 5.7- Esquema del control seqüencial 
 
On: 

- X(ti) que correspon al senyal d’entrada que rebria del sensor corresponent. 
- Vij(ti) que correspon al senyal de sortida que accionaria la vàlvula 

corresponent. 
- Y(ti) que correspon a l’estat de la vàlvula Vij(ti). 
- y(ti +∆t) = Y(ti)   que correspon a l’estat de la vàlvula Vij(ti) després d’haver 

passat per la memòria. D’una altre manera:  y(ti) = Vij (ti - ∆t). 
 
 

 
 
 
5.3. Comparatives entre controladors 
 
L’estratègia de control contempla el raonament portat a l’acció del controlador. Al disposar 
d’una estructura algorísmica seqüencial, juntament amb les variables de percepció i les 
diverses formes d’obrir camins, es poden crear moltes possibilitats. Alguns exemples 
rellevants a estudiar:   

 
a) Controlador _1: 

Estructura algorísmica: seqüencial  
Variable de percepció: cabal 
Forma d’obrir camins: CQMAX, o bé CPRED, o bé CRELAT 
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b) Controlador _2 
Estructura algorísmica: seqüencial  
Variable de percepció: nivell 
Forma d’obrir camins: CQMAX, o bé CPRED, o bé CRELAT 
 

c) Controlador_3 
Estructura algorísmica: seqüencial  
Variable de percepció: predicció sobre el nivell 
Forma d’obrir camins: CQMAX, o bé CPRED, o bé CRELAT 
 
 

5.3.1. Controlador_1 
 
Per tal de facilitar la comprensió de l’estratègia feta servir, s’escriu de manera genèrica les 
principals funcions de cada una de les parts del codi.  
 
* Pas 1:  Primera acció 
 
Es consideren 8 possibles situacions inicials diferents (accionant una sola vàlvula). Es 
considera també el 9è cas d’obrir v25, v35, i v45 , que requereix tres accions consecutives. 
 
* Pas 2:  h2,3,4>85% 
 
Quan en alguns dels tancs intermitjos es supera el 85% d’aigua es tancarà la vàlvula 
d’entrada de la canonada per on surt el cabal més gran. Si són varis els tancs que ho 
superen, sempre s’actuarà sobre el que tingui la diferència entre cabals d’entrada i sortida 
més gran, actuant així sobre els tancs que tenen més tendència a omplir-se:  

 
S’actua sobre tanc i si la diferència  Σqentrada – Σqsortida  és la més gran dels altres tancs 
intermedis. 
 
* Pas 3:  Obrir camins 
 
Els camins s’obriran seguint la forma (CQMAX, CPRED, o CRELAT) assignada fins que 
els camins principals (1-2-5, 1-3-5 i 1-4-5) estiguin oberts.  

 
 

* Pas 4:  h2,3,4<20% 
 
Quan algun dels tancs tingui el nivell d’aigua per sota del 20% s’obrirà la vàlvula 
d’entrada de la canonada per on surt el cabal més gran. Si són varis els tancs que ho 
superen, sempre s’actuarà sobre el que tingui la diferència entre cabals d’entrada i sortida 
més petita, actuant així sobre els tancs que tenen més tendència a buidar-se:  

 
S’actua sobre tanc i si la diferència  Σ qentrada – Σqsortida  és la més petita dels altres tancs 
intermedis. 

 
* Pas 5:  20%<h2,3,4<85% 
 

 131 



Capítol 5. Disseny de controladors 

En el cas on el nivell d’aigua és entre el màxim i el mínim, es tindrà preferència en obrir 
les vàlvules d’entrada (v12, v13 i v14) i posteriorment s’actuarà sobre les vàlvules v23 i 
v43 per equilibrar la proporció d’alçades alçades entre els tancs intermedis. Si són varis els 
tancs que es troben en aquesta situació, sempre s’actuarà sobre el que tingui la diferència 
entre cabals d’entrada i sortida més petita, actuant així sobre els tancs que tenen més 
tendència a buidar-se: 
 
S’actua sobre tanc i si la diferència  Σqentrada – Σqsortida  és la més petita dels altres tancs 
intermedis. 
 
* Quan h1 = 0 
 
S’actua només sobre les vàlvules v23 i v43 per evitar possibles vessaments en el tanc3 i a 
l’hora igualar els nivells dels tancs intermedis. S’utilitzarà el valor dels cabals i cabals 

màxim per saber la proporció de nivell de líquid dels tancs (
qijmàx

qij ). En el cas que alguna 

de les vàlvules de sortida que connecten amb el tanc5 estigui tancada, es tindrà preferència 
en obrir-les. 

 
El mètode utilitzat per igualar la proporció de nivells entre tancs consisteix en tenir oberta 
la vàlvula v23 en el cas que (q35(k)/q35max) < (q25(k)/q25max) i tancar-la en el cas 
contrari. D’altre banda, es manté oberta la vàlvula v43 en el cas que (q35(k)/q35max) < 
(q45(k)/q45max) i es tanca en el cas contrari. 

         
Les taules 5.1, 5.2 i 5.3 mostren els resultats obtinguts d’aplicar aquest controlador a la 
planta de 5 tancs, variant la primera acció a realitzar i la forma utilitzada per obrir camins.  

 
 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.5 20 125-145-135
obrir v25 15.4 19 125-145-135
obrir v13 14.8 18 135-125-145
obrir v35 15.1 20 135-125-145
obrir v14 16 23 145-125-135
obrir v45 16 23 145-125-135
obrir v23 15.6 20 1235-125-145-135
obrir v43 15.6 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 16.5 21 125-145-135  

  
Taula 5.1. Comparativa per l’estratègia_1 utilitzant CQMAX 
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1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.2 18 125-135-145
obrir v25 15.2 20 125-135-145
obrir v13 14.8 18 135-125-145
obrir v35 15.1 20 135-125-145
obrir v14 15.2 18 145-135-125
obrir v45 15.2 20 145-135-125
obrir v23 15.4 17 1235-125-135-145
obrir v43 15.5 18 1435-145-135-125
obrir v25,35,45 15.9 18 135-125-145

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taula 5.2. Comparativa per l’estratègia _1 utilitzant CPRED 
 

 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.5 20 125-145-135
obrir v25 15.4 19 125-145-135
obrir v13 15 18 135-145-125
obrir v35 15.2 20 135-145-125
obrir v14 16 23 145-125-135
obrir v45 16 23 145-125-135
obrir v23 15.6 20 1235-125-145-135
obrir v43 15.6 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 16.3 21 145-125-135  

 
Taula 5.3. Comparativa per l’estratègia _1 utilitzant CRELAT 

 
 
Independentment de la forma per obrir camins que s’utilitzi, la opció que sempre dóna un 
temps millor és obrir primer la vàlvula v13. Realitzant aquesta opció, s’ha aconseguit un 
temps mínim de 14,8 segons amb 18 accions utilitzant la forma CQMAX i CPRED. Això 
informa que utilitzant aquest raonament, els camins que s’han de seguir seran els 135-125-
145. 
 
5.3.2. Controlador_2 
 
La forma concreta de l’arquitectura d’aquest controlador és: 
 
* Pas 1:  Primera acció 
 
Es consideren 8 possibles situacions inicials diferents (accionant una sola vàlvula). Es 
considera també el cas d’obrir v25, v35, i v45 , que requereix tres accions consecutives. 
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* Pas 2:  h2,3,4>85% 
 
Quan en alguns dels tancs es supera el 85% d’aigua es tancarà la vàlvula d’entrada 
relacionada amb el tanc més ple.  Si són varis els tancs que ho superen, sempre s’actuarà 
sobre el que estigui més ple, és a dir, el qui tingui la proporció de nivell d’aigua i nivell 
màxim més gran: 

 

S’actua sobre tanc i si la proporció 
hmàx

hi  és la més gran dels altres tancs intermedis. 

 
* Pas 3:  Obrir camins 
 
Els camins s’obriran seguint la forma assignada fins que els camins principals (1-2-5, 1-3-5 
i 1-4-5) estiguin oberts.  
 
* Pas 4:  h2,3,4<20% 
 
Quan algun dels tancs tingui el nivell d’aigua per sota del 20% s’obrirà la vàlvula 
d’entrada relacionada amb el tanc més ple Si són varis els tancs que ho superen, sempre 
s’actuarà sobre el que estigui més buit, és a dir, el qui tingui la proporció de nivell d’aigua i 
nivell màxim més petita: 

 

S’actua sobre tanc i si la proporció 
hmàx

hi  és la més petita dels altres tancs intermedis. 

 
 

* Pas 5:  20%<h2,3,4<85% 
 
En el cas on el nivell d’aigua esta entre el màxim i el mínim, es tindrà preferència en obrir 
les vàlvules d’entrada (v12, v13 i v14) i posteriorment s’actuarà sobre les vàlvules v23 i 
v43 per equilibrar la proporció d’alçades entre els tancs intermedis. Si són varis els tancs 
que ho superen, sempre s’actuarà sobre el que estigui més buit, és a dir, el qui tingui la 
proporció d’alçada d’aigua i alçada màxima més petita: 

S’actua sobre tanc i si la proporció 
hmàx

hi  és la més petita dels altres tancs intermedis. 

 
* Quan h1 = 0 
 
S’actua només sobre les vàlvules v23 i v43 per evitar possibles vessaments en el tanc3 i a 
l’hora d’igualar els nivells dels tancs intermitjos. S’utilitza el valor dels nivells per 
aconseguir-ho. En el cas que alguna de les vàlvules de sortida que connecten amb el tanc5 
estigui tancada, es tindrà preferència en obrir-les. 

 
El mètode utilitzat per igualar la proporció de nivells entre tancs consisteix en tenir oberta 
la vàlvula v23 en el cas que (h(3,k-1)/H3max) < (h(2,k-1)/H2max) i tancar-la en el cas 
contrari. D’altre banda, es tindrà oberta la vàlvula v43 en el cas que (h(3,k-1)/H3max) < 
(h(4,k-1)/H4max) i es tancarà en el cas contrari. 
 
Les taules 5.4, 5.5 i 5.6 mostren els resultats obtinguts emprant diverses formes d’obrir 
camins.  
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1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.4 20 125-145-135
obrir v25 15.6 20 125-145-135
obrir v13 15 18 135-125-145
obrir v35 15 19 135-125-145
obrir v14 16 24 145-125-135
obrir v45 16.1 24 145-125-135
obrir v23 15.5 19 1235-125-145-135
obrir v43 15.5 19 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 16.2 23 125-145-135  

  
Taula 5.4. Comparativa per l’estratègia_2 utilitzant CQMAX 

 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15 18 125-135-145
obrir v25 15.3 19 125-135-145
obrir v13 15 18 135-125-145
obrir v35 15 19 135-125-145
obrir v14 15.2 19 145-135-125
obrir v45 15.5 21 145-135-125
obrir v23 15.7 16 1235-125-135-145
obrir v43 15.6 18 1435-145-135-125
obrir v25,35,45 15.9 20 135-125-145  

 
Taula 5.5. Comparativa per l’estratègia_2 utilitzant CPRED 

 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.4 20 125-145-135
obrir v25 15.6 20 125-145-135
obrir v13 15.1 18 135-145-125
obrir v35 15.1 18 135-145-125
obrir v14 16 24 145-125-135
obrir v45 16.1 24 145-125-135
obrir v23 15.5 19 1235-125-145-135
obrir v43 15.5 19 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 16.2 22 145-125-135  

 
Taula 5.6. Comparativa per l’estratègia_2 utilitzant CRELAT 
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Aquest controlador ha aconseguit un temps mínim de 15 segons, i ho ha aconseguit 
utilitzant les estratègies CQMAX i CPRED. Per aquestes formes, s’obté aquest temps 
mínim obrint les vàlvules v12, v13 i v35. Així es torna a obtenir el camí 135-125-145 com 
un dels més ràpids (tant si s’obre primer v13 com v35), i també el camí 125-135-145 en el 
cas d’obrir primer la vàlvula v12 en la estratègia CPRED. 
 
5.3.3. Controlador_3 
 
La forma concreta de l’arquitectura d’aquest controlador és: 
 
* Pas 1:  Primera acció 
 
Es consideren 8 possibles situacions inicials diferents (accionant una sola vàlvula). Es 
considera també el cas d’obrir v25, v35, i v45 , que requereix tres accions consecutives. 
 
* Pas 2:  h2,3,4>85% 
 
En el cas en que un dels tancs estigui en aquesta situació, s’obre la vàlvula de sortida si es 
prediu que això evitarà el vessament o en cas contrari, es tanca la d’entrada. Si dos o més 
tancs estan en alarma, llavors s’actua en el tanc on es prediu un nivell d’aigua més gran. 

 
S’actua sobre tanc i si la predicció sobre hi  és la més gran dels altres tancs intermedis. 
 
* Pas 3:  Obrir camins 
 
Els camins s’obriran seguint la forma assignada fins que els camins principals (1-2-5, 1-3-5 
i 1-4-5) estiguin oberts.  

 
* Pas 4:  h2,3,4<20% 
 
En el cas en que un dels tancs estigui per sota del seu nivell mínim, s’obre la seva vàlvula 
d’entrada. Si dos o més tancs estan per sota del seu nivell mínim, llavors s’actua en el tanc 
on es prediu un nivell d’aigua més petit. 
 
S’actua sobre tanc i si la predicció sobre hi  és la més petita dels altres tancs intermedis. 
 
* Pas 5:  20%<h2,3,4<85% 
 
En el cas en que un dels tancs estigui per entre el nivell mínim i màxim, s’obre la vàlvula 
d’entrada en el cas que estiguin tancada, o s’actua sobre v23 i v43 per igualar la proporció 
de nivells entre els tancs intermedis. Si dos o més tancs estan en aquesta situació, llavors 
s’actua en el tanc on es prediu un nivell d’aigua més petit. 

 
S’actua sobre tanc i si la predicció sobre hi  és la més petita dels altres tancs intermedis. 
 
* Quan h1 = 0 
 
S’actua només sobre les vàlvules v23 i v43 per evitar possibles vessament en el tanc3 i a 
l’hora d’igualar els nivells dels tancs intermitjos. S’utilitza el valor de la predicció dels 
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nivells per aconseguir-ho. En el cas que alguna de les vàlvules de sortida que connecten 
amb el tanc5 estigui tancada, es tindrà preferència en obrir-les. 

 
El mètode utilitzat per igualar la proporció de nivells entre tancs consisteix en tenir oberta 
la vàlvula v23 en el cas que es prediu (h(3,k+5)/H3max) < (h(2,k+5)/H2max) i tancar-la en 
el cas contrari. D’altre banda, es tindrà oberta la vàlvula v43 en el cas que es prediu 
(h(3,k+5)/H3max) < (h(4,k+5)/H4max) i es tancarà en el cas contrari. 
 
Les taules 5.7, 5.8 i 5.9 mostren els resultats obtinguts.  
 
 
 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.2 21 125-145-135
obrir v25 15 15 125-145-135
obrir v13 14.8 19 135-125-145
obrir v35 15 19 135-125-145
obrir v14 15.2 21 145-125-135
obrir v45 15.1 14 145-125-135
obrir v23 15.6 21 1235-125-145-135
obrir v43 15.6 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 15.8 21 125-145-135  

  
Taula 5.7. Comparativa per l’estratègia_3 utilitzant CQMAX 

 
 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.2 20 125-135-145
obrir v25 15.2 20 125-135-145
obrir v13 14.8 19 135-125-145
obrir v35 15 19 135-125-145
obrir v14 15.3 21 145-135-125
obrir v45 15.1 22 145-135-125
obrir v23 15.5 20 1235-125-135-145
obrir v43 15.4 19 1435-145-135-125
obrir v25,35,45 15.8 21 135-125-145  

 
Taula 5.8. Comparativa per l’estratègia_3 utilitzant CPRED 
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1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.2 21 125-145-135
obrir v25 15 15 125-145-135
obrir v13 14.9 21 135-145-125
obrir v35 15.1 15 135-145-125
obrir v14 15.2 21 145-125-135
obrir v45 15.1 14 145-125-135
obrir v23 15.6 21 1235-125-145-135
obrir v43 15.5 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 15.6 18 125-145-135  

 
Taula 5.9. Comparativa per l’estratègia_3 utilitzant CRELAT 

 
Al igual que els dos controladors anteriors que fan servir les estratègies A i B,  els camins 
que s’han de seguir per aconseguir un temps mínim són els 135-125-145. En aquest cas 
s’ha aconseguit utilitzant la estratègia CPRED i obrint v13 en la primera acció. El temps és 
de 14,8 segons. 
 
 
5.4. Integració de diversos raonaments en un controlador 
 
Després d’aconseguir els 3 controladors utilitzant un raonament modular, estratègies de 
control 1, 2 o 3, i al comprovar que sigui quina sigui la primera acció són capaços de portar 
la planta a un estat final estacionari amb una durada temporal breu i sense provocar 
vessament, s’està en disposició d’ajuntar aquestes idees en un sol controlador. 

 
El controlador reuniria les 3 estratègies de control sobre una mateixa estructura algorísmica 
seqüencial. La idea bàsica es conferir al controlador la possibilitat de que pugui articular 
raonaments múltiples i pugui seleccionar el més adient en funció de la situació particular, 
per analogia amb la generació de solucions alternatives que fan servir les persones en la 
solució de problemes (c.f. 3.2. Supervisió del micro-món). Per exemple, si al realitzar una 
hipotètica acció es veu que utilitzant un dels tres raonaments, com ho pot ser l’estratègia 
del Controlador_3, fa que el tanc 5 estigui més ple que utilitzant un dels altres dos, 
s’escollirà aquest. En el moment en que qualsevol altre raonament sigui més beneficiós, es 
canviarà l’estratègia per aquella més adequada a la situació.  

 
Per a cada acció que es vol fer, es fa una predicció a 1 segon i es mira quin dels tres 
raonaments s’escull. D’aquesta manera, el controlador és qui decideix quin dels tres 
estratègies és més apropiada posar en practica en cada situació. Les idees, ordenades en 
forma seqüencial, d’aquest Controlador_4 amb estratègia_4 Est4 són: 
 

• Sigui quin sigui el nivell dels tancs, en una predicció d’un segon s’aplicaran els 3 
raonaments per separat (Estratègia_1 Est1, Estratègia_2 Est2, Estratègia_3 Est3).  

• Cada raonament donarà una possible acció per aplicar al controlador i el nivell que 
tindria el tanc 5. 

• Si l’acció que dóna millor temps no provoca vessament, es posa en practica fins la 
propera acció on es tornen a estudiar els 3 raonaments altre vegada. 
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1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 14.8 17 125-145-135
obrir v25 14.8 15 125-145-135
obrir v13 14.7 18 135-125-145
obrir v35 14.9 17 135-125-145
obrir v14 15.1 20 145-125-135
obrir v45 15.1 15 145-125-135
obrir v23 15.6 20 1235-125-145-135
obrir v43 15.5 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 15.7 22 125-145-135  

  
Taula 5.10. Comparativa per l’estrategia_4 utilitzant CQMAX 

 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 15.1 16 125-135-145
obrir v25 15.2 19 125-135-145
obrir v13 14.7 18 135-125-145
obrir v35 14.9 17 135-125-145
obrir v14 15.1 19 145-135-125
obrir v45 15 21 145-135-125
obrir v23 15.5 15 1235-125-135-145
obrir v43 15.3 18 1435-145-135-125
obrir v25,35,45 15.8 19 135-125-145  

 
Taula 5.11. Comparativa per l’estrategia_4 utilitzant CPRED 

 

1ª acció Texecucio (seg) Nº accions Camins oberts

obrir v12 14.8 17 125-145-135
obrir v25 14.8 15 125-145-135
obrir v13 14.9 15 135-145-125
obrir v35 14.6 14 135-145-125
obrir v14 15.1 20 145-125-135
obrir v45 15.1 15 145-125-135
obrir v23 15.6 20 1235-125-145-135
obrir v43 15.5 20 1435-145-125-135
obrir v25,35,45 15.7 20 145-125-135  

 
Taula 5.12. Comparativa per l’estrategia_4 utilitzant CRELAT 

 
De nou, els resultats obtinguts es mostren en les taules comparatives 5.10, 5.11 i 5.12. 
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Els camins que s’han de seguir per obtenir un temps mínim és (135-125-145). Això indica 
que la millor opció per aconseguir un temps òptim està encaminada per aquesta ordenació 
d’obertura de camins. Cal destacar que els resultats d’aquest controlador milloren els 
aconseguits per la resta de controladors anteriors. En concret es redueix el temps 
d’execució - s’obté concretament un llindar inferior de 14,6 segons - i en general, s’aprecia 
una reducció del nombre d’accions emprades.  
 
 
5.5. Estratègia de control i traça de comportament 
 
En les darreres seccions s’han desenvolupat 4 controladors automàtics. Per cada 
controlador s’ha estudiat la possibilitat d’iniciar el govern de la planta accionant qualsevol 
de les vàlvules. Pel micro-món de 5 tancs, el nombre de vàlvules és 8. Algunes proves 
enregistrades a persones mostren l’inici combinat d’accions V25 – V35 i V45, de manera 
que als 8 possibles inicis cal afegir-li un novè cas. 
 
Complementàriament, s’han definit 3 criteris diferents alhora d’obrir els camins 125, 135 i 
145 en el micro-món.  
 
Així, per cada estratègia de control es disposa de 9 x 3 = 27 traces d’execució diferents. 
Això fa un total de 27 x 4 =  108 traces d’execució, tenint en compte els 4 controladors.  
 
D’entre el total de 108 traces d’execució és important les que fan referència a l’estratègia 
de control_4 ja que és la que aporta un temps d’execució més baix. La Taula 5.13 mostra 
els temps d’execució mínims aconseguits per cada controlador, indicant quina primera 
acció s’ha portat a terme (considerant totes les possibles formes per obrir camins).  

 
 

1ª acció Est1 Est2 Est3 Est4

obrir v12 15,2 15 15,2 14,8
obrir v25 15,2 15,3 15 14,8
obrir v13 14,8 15 14,8 14,7
obrir v35 15,1 15 15 14,6
obrir v14 15,2 15,2 15,2 15,1
obrir v45 15,2 15,5 15,1 15
obrir v23 15,4 15,5 15,5 15,6
obrir v43 15,5 15,5 15,4 15,5
obrir v25,35,45 15,9 15,9 15,8 15,7  

 
Taula 5.13. Temps d’execució mínim sobre qualsevol possible primera acció (en vertical) i 

per a tot el conjunt de controladors (en horitzontal) 
 
En el 77.7% de casos de la Taula 5.13, l’estratègia de control_4 dóna el temps d’execució 
més baix respecte a la resta d’estratègies. En el cas obrir V23 les diferències són –0.2 
segons respecte l’estratègia de control_1, mentre que en el cas obrir V43, les diferències 
són –0.1 segon respecte l’estratègia de control_3.  
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D’aquí es destaca que el millor controlador dissenyat és el que segueix l’estratègia_4. Dels 
controladors que només utilitzen un raonament destaca l’estratègia_3 basada en la 
predicció per sobre dels altres. 

 
Si per cada una de les 12 taules anteriors – de Taula 5.1 fins a Taula 5.12 -, es contempla 
només aquella 1ª acció que obté un temps d’execució més baix - marcat en gris en les 
taules - s’observa: 
 
- El primer accionament sobre V13 apareix en totes les estratègies com el cas on el 

temps d’execució és més baix (11 casos sobre 12), excepte en l’estratègia de control_4 
i amb el criteri CRELAT que s’obté el mínim absolut emprant V35  

- Per aquest casos emmarcats en gris, - 16 en total -, la freqüència d’aparició de camins 
oberts en la disposició 135 125 i 145 apareix en 10 ocasions. La freqüència d’aparició 
de la disposició 135 145 i 125 és de 5 ocasions, inclosa l’execució més breu (v. Taula 
5.12). La freqüència d’aparició de la disposició 125 135 i 145 és de 1 ocasió. 

- La opció d’obrir primer les tres vàlvules de sortida (v25-35-45) no aporta una millora 
en el temps d’execució. De fet en la majoria de casos, aquesta opció comporta el temps 
d’execució més elevat de cada taula 

 
L’estudi sobre les estratègies de control es pot completar amb l’anàlisi de les traces de 
comportament observades. De les 108 traces d’execució, es destaquen només les 27 traces 
d’execució corresponents a l’estratègia de control_4. Després de les transformacions 
pertinents, aquestes 27 traces d’execució es poden etiquetar amb 5 traces automàtiques de 
comportament (veure les Figures 5.8 5.9 5.10 5.11 i 5.12). El motiu de la simplificació és 
que s’observa la repetició de traces de comportament. Així, per exemple començar la prova 
obrint V13 o V35, e independentment de la forma d’obrir camins, permet trobar la mateixa 
traça de comportament. D’igual manera comparteixen la mateixa traça de comportament 
els parells formats per V12-V14 i V25-V45. Una altre traça queda associada a V23-V43. 
El mode V25 V35 V45 presenta tres traces de comportament en funció del criteri per obrir 
camins que es faci servir. Això fa que de les 27 traces d’execució inicials, el conjunt de 
traces de comportament es veu notablement reduït a 5.  
 

 
 

Figura 5.8- Traça automática_1  
 

 141 



Capítol 5. Disseny de controladors 

1ª ACCIO CRITERI Nº de LLACOS 
V13 CQMAX 6 
V13 CPRED 6 
V13 CRELAT 4 
V35 CQMAX 6 
V35 CPRED 5 
V35 CRELAT 4 

V25 V35 V45 CPRED 6 
 
Taula 5.14 Aquestes 7 traces d’execució comparteixen la mateixa traça de comportament 

excepte pel que fa al nombre de llaços entre els patrons P3 i P4 
 

La traça automàtica_1 segueix les cadenes de patrons 
 

PO—P1—P2--P3—P4 
P4—P3  
P3—P4 
P3 FI 

 
La Figura 5.8 mostra la primera traça automàtica de comportament. Per tal de no dibuixar 
les 27 traces automàtiques es pot veure que els casos es poden simplificar. Les 7 traces 
d’execució de la Taula 5.14 comparteixen la mateixa traça automàtica exceptuant el 
nombre de llacos entre els patrons P3 i P4. Així la Figura 5.8 mostra els casos en gris de la 
Taula 5.14, on el nombre de llacos és 6. La traça referida a V25 V35 V45 finalitza en P4 
enlloc de P3. 

 
Figura 5.9- Traça automática_2  

 
La traça automàtica_2 segueix les cadenes de patrons 

PO—P1—P2 
P2—P1 

P1--P2—P4—P3—P6 
P6—P4 
P4—P3 
P3—P4 
P4 FI 
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1ª ACCIO CRITERI 
V12 els tres 
V14 els tres 
V25 els tres 
V45 els tres 

 
Taula 5.15 Aquestes 4 traces d’execució comparteixen la mateixa traça de comportament 

 
La Figura 5.9 mostra la segona traça automàtica de comportament. Les 4 traces d’execució 
de la Taula 5.15 comparteixen la mateixa traça automàtica, independentment del criteri  
utilitzat per obrir camins. Pels inicis amb V25 o V45 el llaç entre P2 i P1 no hi es però la 
resta de cadenes es mantenen: 
 

PO—P1—P2—P4—P6 
P6—P4 
P4—P3 
P3—P4 
P4 FI 

 

 
 

Figura 5.10- Traça automática_3  
 
 
La traça automàtica_3 segueix les cadenes de patrons 
 

PO—P4—P2—P3—P6 
P6—P4 
P4—P3 
P3—P4 
P4—P3 
P3 FI 
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Capítol 5. Disseny de controladors 

 
1ª ACCIO CRITERI 

V23 Els tres 
V43 Els tres 

 
Taula 5.16 Aquestes 2 traces d’execució comparteixen la mateixa traça de comportament 

 
La Figura 5.10 mostra la tercera traça automàtica de comportament. Les 2 traces 
d’execució de la Taula 5.16 comparteixen la mateixa traça automàtica, independentment 
del criteri  utilitzat per obrir camins. 
 

 
 
 

Figura 5.11- Traça automática_4  
 
 
La traça automàtica_4 segueix les cadenes de patrons 
 

PO—P1—P2—P3—P4—P6 
P6—P4 
P4—P3 
P3—P2 
P2—P3 
P3 FI 

 
 

1ª ACCIO CRITERI 
V25 V35 V45 CRELAT 

 
 

Taula 5.17 Aquesta traca d’execució que comença per V25 V35 V45 presenta la traça 
automàtica_4 amb el criteri CRELAT per obrir camins  
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La Figura 5.11 mostra la quarta traça automàtica de comportament que és exclusiva de la 
traça d’execució que comença obrint V25 V35 V45 i aplica el criteri CRELAT.  
 
 
 
 

 
 

Figura 5.12- Traça automática_5 
 
La traça automàtica_5 segueix les cadenes de patrons 
 

PO—P1—P2—P3—P4—P6 
P6—P4 
P4—P3 
P3—P2 
P2—P4 
P4 FI 

 
1ª ACCIO CRITERI 
V25 V35 V45 CQMAX 

 
Taula 5.18 Aquesta traca d’execució que comença per V25 V35 V45 presenta la traça 

automàtica_5 amb el criteri CQMAX per obrir camins 
 
La Figura 5.12 mostra la cinquena traça automàtica de comportament que és exclusiva de 
la traça d’execució que comença obrint V25 V35 V45 i aplica el criteri CQMAX. 
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En algunes de les traces automàtiques de comportament s’observa - en la primera de les 
cadenes -  el seguiment de les pautes de comportament definides en el Capítol 3, en concret 
les pautes A o B. En altres traces, la transició entre patrons és complicat, per exemple: 
 

P0—P4—P2—... 
 
Aquest fragment s’ha observat en la traça de comportament automàtica_3 i no està 
associada a cap pauta A, B, C o D.  
  
La gran diferència entre les traces automàtiques i les realitzades per les persones, es que en 
les traces automàtiques hi ha diverses cadenes de patrons. Així per exemple la primera 
cadena de la traça automàtica_5 fa referència al seguiment de la pauta A. La resta de 
cadenes apareixen ja que l’algorisme del controlador presenta l’opció h1 = 0, es a dir, quan 
el tanc T1 està buit es canvia el raonament del controlador i s’afavoreix que els tancs 
intermitjos s’omplin a nivells semblants, per això apareixen llaços entre patrons, - els més 
freqüents són entre P3 i P4 - . 
 
Per finalitzar aquest estudi, es comenta en detall la millor traça d’execució obtinguda. 
S’estudia el cas del controlador dissenyat amb l’estratègia_4 que realitzava la primera 
acció obrint V35, - amb el criteri CRELAT -,  perquè és el que ha aconseguit fer la prova 
amb l’execució més breu.  

 
Les gràfiques obtingudes són: 

 

 
Figura 5.13 Gràfiques de nivells 

 
Amb només 14 accions, el controlador ha estat capaç d’aconseguir un temps de 14.6 
segons. 
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Figura 5.14 Gràfiques de vàlvules V12, V13, V14, V23 i V43 

 
Figura 5.15 Gràfiques de vàlvules V25, V35 i V45 

 
Començar la prova obrint la vàlvula v35, li ha permès al controlador no haver de tancar en 
cap moment cap vàlvula d’entrada. la vàlvula v23 només s’ha obert un cop i v43 tres.  
 
La distància entre accions s’observa a la Figura 5.16. Els intervals temporals més petits són 
de 0.3 segons. A mida que la situació dinàmica del micro-món és més relaxada, l’interval 
temporal es dilata fins a valors de 1 segon al finalitzar la prova.  
 
La Figura 5.17 mostra el nombre de camins oberts respecte l’acció realitzada. El 
controlador mostra una ràpida execució que permet arribar a 4 camins oberts. El llaç 
reiteratiu entre patrons P3 i P4 provoca que el nombre de camins oscil·li entre 4 i 3. 
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Capítol 5. Disseny de controladors 

Respecte el llindar subjectiu, el controlador mostra una tendència estable en el 
manteniment del llindar subjectiu al voltant del 0.9. Això indica que el raonament del 
controlador propicia que els tancs intermitjos s’omplin en nivells d’aigua propers als valors 
màxims de capacitat de cada tanc. 
 
 

 
 

Figura 5.16 Distància temporal entre accions en la traça d’execució 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.17 Nombre de camins oberts per acció en la traça d’execució 
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Capítol 5. Disseny de controladors 

 

 
 

Figura 5.18 Evolució del llindar subjectiu 
 
Del controlador es pot extreure la traça d’execució i la traça de comportament. Aquestes 
traces permeten l’inici de la comparació entre la supervisió automàtica i la supervisió 
humana. A mode d’exemple concret, la traça del controlador es compara amb la traça de la 
persona E1.  
 
La seqüència automàtica d’accions és 
 

V35 V13 V14 V45 V12 V25 V43 V43 V43 V43 V43 V43 V23 V23 
 

La seqüència d’accions de E1 és: 
 

V35 V13 V14 V45 V25 V14 V12 V14 V23 V43 
 
Es pot apreciar que les 4 primeres accions es corresponen entre els dos tipus de supervisió. 
Si es representen les traces de comportament s’observa per a totes dues supervisions el 
seguiment de la pauta de comportament A (v. Figura 5.19). Les diferències bàsiques es 
troben en els llaços entre patrons, que indiquen la regulació de la situació de risc de 
vessament.  
 
Les similituds són que ambdues estratègies, segueixen la cadena de patrons P0—P1—P2—
P3—P4. Seguir la mateixa cadena de patrons no és indicatiu d’una supervisió eficaç, però 
en aquest exemple la persona E1 presenta el millor rendiment en l’escala definida en el 
Capítol 3, mentre que el controlador realitza la supervisió sense vessament i amb un temps 
d’execució – 14.6 segons -, per sota de tots els registres observats en les persones 
estudiades i per sota de tots els registres observats en els controladors automàtics.  
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Capítol 5. Disseny de controladors 

 

 
 

 
 
 

Figura 5.19 La traça superior correspon a la traça generada per la persona E1, amb 
rendiment R = 1, en el seu millor assaig. La traça inferior correspon a la traça automàtica 

_1 generada pel controlador que segueix l’estratègia_4 i considerant que començar la prova 
obrint V35 condueix a l’execució més ràpida sense vessament. 

 
 
5.6. En resum 
 
L’objectiu bàsic d’aquest capítol és el disseny de controladors automàtics. La metodologia 
emprada parteix de diversos conceptes desenvolupats en capítols anteriors: 
 
- Cicle observació-procediment-execució present en el diagrama de decisió obtingut a 

partir d’estudis de camp (cf. Capítol 2) i cicle percepció-presa de decisió-execució, 
seguint així el mateix esquema que utilitzen les persones en la solució de problemes, i 
essent conseqüents amb el (cf. Capítol 3)  
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- Elements de conducta com per exemple (a4) Camí obert que presenti cabal màxim (cf. 
Capítol 3) 

- Incrustació en el raonament del controlador d’aptituds observades en la supervisió amb 
persones: obrir consecutivament V25 V35 V45 o anivellar els tancs intermitjos T2, T3 i 
T4, quan el tanc T1 és buit. 

 
S’han dissenyat dos tipus de controladors: controladors d’1 raonament (estratègia_1, 
estratègia_2, estratègia_3) i controladors de raonament múltiple que permet la generació de 
solucions alternatives (3) i la presa de decisió sobre l’acció més eficaç en la situació 
dinàmica proposada (estratègia_4).  
 
A tal efecte, el controlador que segueix l’estratègia_4 mostra una reducció del nombre 
d’accions i el millor temps d’execució – 14.6 segons -, afavorint l’inici de l’estudi de 
controladors òptims en supervisió. 
 
El raonament del controlador s’encabeix en forma d’algorisme, destacant que el 
controlador modifica el seu comportament en el cas de que el tanc T1 sigui buit. La 
sintonia dels paràmetres permet que el controlador expressi la seva supervisió en forma de 
5 traces automàtiques de comportament 
 
L’elaboració de la traça automàtica de comportament permet obtenir un model complert 
que passa per la: 
 
Percepció, Generació de solucions alternatives, Presa de decisió, Traça automàtica 
d’execució i Traça automàtica de comportament  
 
A diferència de la supervisió humana on l’estudi de la conducta observada s’ha centrat en 
l’obtenció de les traces i la mesura de rendiment.  
 
La comparació entre traces de comportament humanes i artificials és un punt d’inici en 
l’estudi del modelat del raonament humà per tal de modificar l’algorisme fins a obtenir 
controladors que siguin capaços d’imitar, replicar, o millorar el comportament d’un operari 
en la supervisió, en aquelles situacions en les que es necessiti una assistència o una 
substitució de tasques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 151 



Capítol 5. Disseny de controladors 

 
 
 
 

 152 


	Capítol 5- Disseny de controladors
	5.2.1. Primera acció
	5.2.2. Percepció
	5.2.3. Formes d’obrir camins
	
	
	
	
	
	
	
	Figura 5.1 Relació de cabals màxims per la plant







	Figura 5.2 Camí 1: format per les canonades a12 �
	Figura 5.4 Camí 3: format per les canonades a14 �
	
	
	
	
	
	
	Figura 5.5 Camí 4: format per les canonades a12,�








	5.2.4. Arquitectura bàsica
	
	Taula 5.1. Comparativa per l’estratègia_1 utilit�
	
	
	
	Es consideren 8 possibles situacions inicials dif
	5.4. Integració de diversos raonaments en un con�
	
	V35 V13 V14 V45 V12 V25 V43 V43 V43 V43 V43 V43 V23 V23
	V35 V13 V14 V45 V25 V14 V12 V14 V23 V43









