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OBJECTIU DEL PROJECTE  
 
 

 

Aquest projecte està adreçat a modelitzar el comportament del clor residual lliure en un 

dipòsit final d’una planta de tractament d’aigua potable. 

 

Actualment el clor continua sent l’únic producte capaç de garantir que l’aigua es manté 

desinfectada en tot el recorregut des de la planta de tractament fins l’aixeta del usuari. 

Per les seves propietats, el clor es altament efectiu per combatre tot tipus de microbis 

que pugui contenir l’aigua – incloses bactèries, virus, fongs i llevats – i les algues i llims 

que proliferen en l’interior de les canonades de subministrament i en el dipòsits 

d’emmagatzematge. 

 

Les normatives de qualitat sobre l’aigua tractada s’han posat més estricte amb l’ús del 

clor com a mètode de desinfecció i es vol reduir la seva dosificació degut als problemes 

que poden arribar a generar degut als subproductes generats, els més nocius THM’s. El 

Real Decret 140/2003 establia com límit màxim de la concentració de trihalometans un 

nivell de 150 µg/l fins l’any 2008, i en compliment de la Directiva Europea, des de 2009 

aquest nivell màxim està situat en 100 µg/l. 

 

Els requisits en la cloració són més estrictes i el sistema ha de ser més precís en la 

dosificació de clor per poder ser molt exacte en el valor de clor residual de l’aigua de 

sortida de planta. 

 

El control del clor residual de sortida de les plantes potabilitzadores fins fa una dècada 

es realitzava de manera manual i realitzant els anàlisis dels valors de sortida de planta 

manualment per un operador de laboratori. 

 

El control del valor en l’aigua tractada del clor residual lliure era molt poc exacte i tenia 

un rang molt ample. A mesura que ha avançat la tecnologia en la mesura del paràmetre 

de clor lliure de forma automàtica, quasi en continu en l’aigua potabilitzada i 

l’automatització en el control de la dosificació del clor en el tractament de les estacions 



IV 

depuradores ha impulsat que el sistemes es puguin automatitzar i ha generat la 

necessitat d’estudiar i crear els models del sistema de cloració. 

 

Aquest estudi té la finalitat de generar un model global del sistema de cloració que 

tingui en compte els principals paràmetres que interactuen durant la cloració. Per portar 

a terme aquest objectiu farem servir una tècnica que consisteix en identificar el sistema 

en diferents entorns de treball, estimant els paràmetres dels diferents models del sistema 

variant algun d’ells i posteriorment integrarem els diferents models en una única 

expressió que representi el sistema i com entrades tingui les diferents variables que 

interactuen en el procés de cloració. 
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ACRÒNIMS 
 

Rh Radi hidràulic. 

Re Nº de Reynolds. 

CFD  Dinàmica de Fluids Computacional (‘Computational Fluids Dynamics’). 

PI-IO-LPV Parameter Interpolation Input Ouput linear parameter varying. 

MI-IO-LPV Model Interpolation Input Ouput linear parameter varying. 

ARX Model Polynomial ARX. 

ARMAX Model Polynomial ARMAX. 

OE Model Polynomial Output-Error. 

BJ Model Polynomial Box-Jenkis. 

θ Paràmetres d’un vector. 

N4SID SubSpace State Space System Identification. 

SSEST Sub-space estimation. 

LS Least Square. 

PEM Pedriction Error Method. 

ML Maximum Likelihood. 

IV Instrumental Variable. 

SISO Single Input Single Output. 

MIMO Multiple Input Multiple Ouput. 

SVD Singular Value Decomposition. 

CVA Canonical Variable Algorithm by Larimore. 

SSARX Identificació SubSpace fent servir el method ARX. 

MOESP Multivariable Output Error State Space. 

LossFcn Valor de la funció de pèrdua quan l’estimació finalitza. 

MSE Arrel del error mig quadràtic normalitzat (NRMSE). 

FPE Error de predicció final per al model. 

AIC Raw Akaike Information Criteria mesurada de la qualitat del model. 

AICC AICC corregida. 

nAIC AIC normalitzada. 

BIC Bayesian Information Criteria. 

Kp Constant proporcional del model de primer ordre. 
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Tp Constant de temps del model de primer ordre. 

Td Retard del model. 

VBA Visual Basic per aplicacions (‘Visual Basic for Application’). 

ZOH Zero Order Hold 

PCM Predictive Control Mode 

LMIS Linear Matrix Inequalities 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta tesi té com a objectiu poder obtenir un únic model del comportament del clor 

en el dipòsit d’aigua tractada . Per poder dur a terme aquesta finalitat hem d’entendre el 

procés de cloració. 

L’aigua crua es captada directament del riu aquesta es tractada amb diferents processos 

per obtenir la qualitat adequada pel consum, en el final d’aquest procés l’aigua es 

tractada amb una dosificació de clor que aquesta reacciona amb les components 

orgàniques i inorgàniques que encara puguin restar a l’aigua i fer la apte pel consum 

humà. 

 

 
 

Fig.1.1 Esquema plana potabilitzadora tractament convencional. 

 

 
 

Fig.1.2 Visualització del SCADA del tractament global de l’ETAP. 
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La dosificació de clor es regula mitjançant la relació entre la quantitat de producte per 

desinfectar amb la quantitat de producte desinfectant. En el nostre cas es fa servir la 

relació de kg/h de producció de clor per desinfectar amb m³/h de cabal produït d’aigua 

potable. Aquesta relació s’indica amb ppm’s. En la planta de tractament amb la que 

treballem al final del tractament hi ha dos dipòsits de 100.000m³ de capacitat cadascun.  

 

 
Fig.1.3 Esquema dels dipòsits de sortida D4 de la planta de tractament. 

 

 
Fig.1.4 Esquema dels dipòsits de sortida D3 de la planta de tractament. 

 

Es dosifica a l’entrada dels dos dipòsits i es mesura el clor residual lliure en dos punts 

en cada dipòsit. En el dipòsit 4 es mesura en un punt intermedi del dipòsit i al final, en 

el dipòsit 4 es mesura molt a prop de l’entrada del dipòsit 3 y al final d’aquest mateix 

dipòsit. Mostrem les dades més rellevants del sistema de cloració automàtica. 

 

 
 

Fig.1.5 Vista del SCADA del sistema de regulació de clor. 
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1.1 COMPORTAMENT DEL CLOR 

 

El clor és un element químic que s’ha de combinar i reaccionar amb les diferents 

molècules orgàniques i inorgàniques. Podem separar en dos parts el comportament de la 

reacció, l’estàtic i el dinàmic. 

 

1.1.1 Comportament estàtic 

 

Aquesta reacció química necessita d’un temps per a poder combinar-se per a que sigui 

eficaç, per als elements inorgànics la reacció es més ràpida que per als elements 

orgàniques més lenta, s’ha de mantenir una determinada concentració del desinfectant 

durant un període de temps, es a dir, l’expressió C·t, representaria la concentració del 

desinfectant final mg/l(C) durant un temps mínim d’exposició en minuts (t) per poder 

garantir la seva desinfecció. L’expressió que ens mostra l’efecte de la concentració del 

desinfectant sobre la velocitat de destrucció de bactèries s’expressa més correctament 

Cn·t = Cte, l’exponent n per al clor pot variar entre 0,1 i 1,5, depenent del pH i de la 

temperatura.  

 

    
Fig.1.6 Concentració d’àcid hipoclorós en funció de temperatura i pH. 

 

La reacció final per acceptar que l’aigua està totalment lliure de patògens ha de donar 

una certa quantitat de clor residual, un valor al voltant de 0,2ppm, aquest clor lliure pot 

ser format per clor residual lliure o combinat. El clor residual lliure està constituït 

essencialment per l’àcid hipoclorós i el ió d’hipoclorit(el component més actiu per 

desinfectar es l’àcid hipoclorós ), el clor residual combinat està format generalment per 

cloramines. S’ha de posar molta atenció a la hora d’escollir els analitzadors, ja que 

poden donar mesures no esperades si no es diferencia entre els dos tipus de clor 

residual. 
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Hi han analitzadors que per exemple mesuren el nivell de clor mitjançant una resistència 

elèctrica, aleshores no són capaços de diferenciar entre el clor residual lliure i el 

combinat. En el nostre cas els analitzadors són capaços de diferenciar un tipus de clor 

de l’altre degut a que l’anàlisi el fa dosificant un reactiu que fa tenyir l’aigua d’un color 

rosat solament si hi ha presència de clor residual lliure i l’instrument mesura la 

intensitat de color que hi ha per determinar el valor del clor residual lliure en l’aigua 

tractada. 

 

1.1.2 Comportament dinàmic 

 

Si apliquem una dosi de clor en una quantitat d’aigua determinada veurem que el valor 

del clor residual lliure varia amb el temps, augmentant fins arribar a un valor final, la 

diferencia serà el ‘consum’ de clor que té l’aigua. Això es degut a la reacció del clor 

amb els diferents elements que hi ha a l’aigua. Posteriorment veuríem una altra reacció 

en forma de decaïment provocada pels elements que no han reaccionat en el primer 

procés de contacte, elements que es va trobant a l’aigua mentre aquesta circula pels 

dipòsits o canonades, tant de transport com de distribució. El comportament de cada 

reacció es pot representar d’una manera simple  per un sistema de primer ordre amb uns 

valors dels factors concrets per a cada reacció. En la primera reacció intervenen els 

elements com TOC, NH4, matèries inorgàniques i en el segon procés de decaïment 

intervenen els microorganisme que es generen en les parets dipòsit o canonada [20]. Es 

poden representar de la amb la següent funció: 

 

Primer procés de reacció. 

������ = ������ �1 − �� �� � 

En el nostre procés la K1 està representada per tots els elements orgànics e inorgànics 

que hi han dintre de l’aigua amb els que reaccionarà el clor. 

 

Segon procés de reacció:  

������ = ������ ��� �� � 

�2 = ������ + ��������� (1.3) 

(1.1) 

(1.2) 
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������ = ������� �� , �	"º�$ ��������� = %��& 

 

En el nostre cas la canonada representa els dipòsits i el TOC[mg/l] de l’aigua que 

tractem normalment està al voltant de 4-6. De les expressions anteriors els paràmetres 

alfa, b, a i D són paràmetres que es troben empíricament, en el nostre cas hem realitzat 

uns assaigs amb el que trobem el factor k global que es fa servir directament per a trobar 

el valor en funció del temps. 

 

El nostre treball s’enfoca a trobar el valor dels diferents paràmetres de la representació 

del comportament del clor en el procés creixement del valor de clor lliure i no el 

decaïment, per a aquesta finalitat existeixen programes que calculen el clor residual 

esperat en les xarxes de distribució com es PICCOLO, aquests programes es centren en 

decaïment del clor a la xarxa una vegada tens un valor inicial de clor residual lliure. Els 

diferents factors que determinen el comportament del sistema es troben empíricament. 

El factor K trobat empíricament pel departament de “Planificació de Transport” en la 

xarxa de transport està entre els valors 0,002 y 0,007. 

 

1.1.3 Reacció del clor amb l’amoni 

 

Per les característiques de l’aigua captada del un dels principals elements inorgànics que 

reaccionen amb el clor es l’amoni. No entrarem em detalls però l’àcid hipoclorós 

reacciona amb l’amoni (amb alguna de les variants NH3 i NH4
+), produint una sèrie de 

subproductes (monocloramina NH2Cl, dicloramina NHCL2 i tricloramina NCL3), una 

vegada el clor ha fet reacció formant aquests productes - cloramines- arriba al punt de 

ruptura on es comença a formar clor residual lliure compost per molècules d’àcid 

hipoclorós i àcid clorhídric (això si fos una aigua que no tingues una altre component). 

La relació de pes atòmic entre els dos components es de 5:1 sumat a les característiques 

partícules de l’aigua tracta fa que per a que tot l’amoni reaccioni amb el clor y comenci 

a produir clor residual lliure s’ha de dosificar amb una relació de 7:1. 

(1.5) 

(1.4) 
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Fig.1.7 Total de subproductes de NH4 (cloramines) generats en funció del pH. 

 

     
 Fig.1.8  Clor residual lliure en funció de la  dosi de clor aplicat. 

 
Aquesta reacció es pot arribar a observar en el nostre procés de cloració. 

 

        
 

Fig.1.9 Clor residual lliure en el dipòsit 4. 

 

Es presenta amb la línia de color groc continua amb més intensitat el valor de clor lliure 

a la sortida del dipòsit 4. En les dues representacions es pot observar com abans 

d’arribar al seu valor final es produeix una baixada per recuperar-se a continuació degut 

a la reacció amb l’amoni. 
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2 RETARDS 

 

Com s’ha descrit en el primer apartat el clor es genera en unes instal·lacions des de les 

que s’ha de transportar fins els dipòsits de tractació final y posteriorment  l’aigua a de 

circular pels dipòsits fins a arribar a les bombes de mostreig i que aquestes portin 

l’aigua de mostreig fins els equips que han de realitzar els anàlisis. 

 

El nostre sistema té una sèrie d’analitzadors per a mesurar les diferents variables que 

interaccionen i de les que depèn el valor del clor residual del sistema de regulació de 

clor. Aquests sensors són: alçada dels dipòsits d’aigua, cabal de l’aigua tractada, el 

cabal de l’aigua impulsat, valor de l’amoni en la cambra de mescla, nivells de clor 

residual a l’entrada i sortida dels dipòsits Nº4 i Nº3, mesura de la dosificació de clor de 

les diferents cabines de cloració. 

 

A més de contemplar les diferents variables que interaccionen amb el sistema de 

regulació hem de tenir en compte els retards deguts al desplaçament de l’aigua i al 

temps de renovació de l’aigua dels dipòsits que són variables depenent de l’alçada dels 

mateixos, el cabal tractat i el cabal impulsat, les bombes de mostres. 

 

Mostrarem a continuació un gràfic que representa de manera senzilla una variació en el 

sistema de dosificació de clor i com reacciona en la planta, es podran apreciar de 

manera molt simple els diferents retards que implicats en el procés. 

 

 
 

Fig.2.1 Retards implicats en el procés de cloració de l’ETAP. 
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En aquest gràfic es pot apreciar de manera molt senzilla com un augment en el valor de 

la dosificació de clor (groc discontinu fluix, inic de la gràfica), provoca un temps més 

tard una pujada en la concentració de clor en l’entrada del dipòsit 4 (groc fluix), que 

més tard arriba a la sortida del dipòsit 4 (groc fort), que arriba un instant després a 

l’entrada del dipòsit 3 (vermell flux) per finalment observar-lo en la sortida del dipòsit 3 

(vermell fort). 

 

Els retards es poden dividir en un temps fixos deguts al temps de generació de clor, el 

temps que triga en realitzar les mesures els diferents analitzadors, el temps que triga en 

arribar l’aigua clorada des de les instal·lacions de clor fins els dipòsits i per últim els 

temps de les diferents bombes de mostres. 

 

2.1 RETARDS TEMPS FIXOS 

 

En els següents apartats s’aniran detallant el valor cada retard i a que es degut la seva 

naturalesa. 

 

2.1.1 Temps en la mesura de l’amoni 

 

En aquest retard menysprearem el retard que triga en agafar la bomba l’aigua i 

transportar-la fins l’analitzador, ja que el instrument de mesura està instal·lat sobre la 

cambra de mescla i és molt petit i el desestimarem. 

Així que només ens queda el retard de la mesura de l’instrument que està programat a 

una mesura cada 8,5 min. 

T_mesura_amoni = 8,5 min. 

Per a comprovar que el temps programat en l’aparell es el mateix que en realitat es fa 

servir en el sistema automàtic coincideix. Com es pot comprovar en la següent figura. 

 

 
 

Fig. Temps de l’analitzador d’amoni de la cambra de mescla. 
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2.1.2 Temps de la mesura mostra del clor 

 

En la mesura del clor intervenen dos variables una es el temps que triga en arribar 

l’aigua des de el punt en que s’agafa la mostra fins el punt en que està situat 

l’analitzador de clor. La segona variable a tenir en compte es el temps en que triga 

l’instrument en fer la mesura. En el nostre cas els instruments estan programats per 

donar una mesura cada 2,5 min. 

 

Per calcular el temps teòric que triga en arribar la mostra al laboratori s’ha mesurat la 

longitud de tram de canonada, saben que és una canonada de PVC de DN25 i s’ha 

mesurat el cabal de la sortida de la canonada al laboratori. Podem mesurar la longitud 

aproximada del tub en els plànols. 

 

Distancia mostra D4 inici: 202m ; Volum = D x A = 202m x (Pi*0.0125m^2) =  99,15 l 

Distancia mostra D4 final: 103m ; Volum = D x A = 103m x (Pi*0.0125m^2) =  50,55 l 

Distancia mostra D3 inici: 122m ; Volum = D x A = 122m x (Pi*0.0125m^2) =  59,88 l 

Distancia mostra D3 final: 132m ; Volum = D x A = 132m x (Pi*0.0125m^2) =  64,79 l 

 

Es podria calcular el cabal saben el model de la bomba i el corrent que consumeix, però 

les bombes tenen muntat un sistema per a que no es cremin si es tanca molt la sortida en 

el laboratori, que fa que part del cabal torni al dipòsit i aquest cabal no es pot mesurar. 

Es mesura el cabal en les diferents sortides del laboratori i les mesures són les següents: 

 

Velocitat D4 inici: 1,88 l/min 

Velocitat D4 final: 12,0 l/min 

Velocitat D3 inici: 1,66 l/min 

Velocitat D3 final: 8,57 l/min 

 

 

Amb les dades anteriors obtenim que el retard en les mostres es de: 

 

T Dip 4 inici = Volum / Velocitat = 99,15 l /  1,88 l/min = 52,73 min 

T Dip 4 final = Volum / Velocitat = 50,55 l /  12,0 l/min = 4,21 min 
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T Dip 3 inici = Volum / Velocitat = 59,88 l /  1,66 l/min = 36,07 min 

T Dip 3 inici = Volum / Velocitat = 64,79 l /  8,57 l/min = 7,56 min 

 

Les mesures anteriors s’han contrastat empíricament mitjançant un assaig consistent en 

aturar les bombes amb un nivell baix de clor residual i tornant-les a engegar amb un 

nivell més alt de clor, aquestes probes es mostren en els annexes en l’apartat 2.1.4. Per 

treure els valors d’aquestes gràfiques es realitzen canvis abruptes en increments en la 

dosificació de clor de 0,5-0,6 ppm. 

 

Es pot comprovar que hi han mesures teòriques que no es corresponen a la realitat degut 

a que en la instal·lació real dels analitzadors que mesuren les entrades de clor dels 

diferents dipòsits hi ha un retorn abans d’arribar a l’instrument que tampoc podem 

mesurar. 

 

 

2.1.3 Temps en la mesura de clor residual 

 

El retard de la mesura de l’instrument que està programat a una mesura cada 8,5 min. 

T_mesura_clor = 5 min. 

Per a comprovar que el temps programat en l’aparell es el mateix que en realitat es fa 

servir en el sistema automàtic coincideix. Com es pot comprovar en la següent figura. 

 

 
 

Fig.2.2 Temps dels diferents analitzadors de clor residual en els dipòsits. 
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2.1.4 Temps de la dosificació del clor 

 

Per a calcular el temps de dosificació de clor la calcularem de manera teòrica segons les 

mides del plànols tenim una distancia de 260 metres aprox. i la canonada es de DN100. 

No tindrem en compte ni el fregament ni les pèrdues de càrrega degut als colzes. 

Podem estimar la velocitat de l’aigua segons mètodes tradicionals ja que podem dir que 

la canonada està plena d’aigua sense aire per que té pendent positiva des de la sala de 

clora dors fins al punt de cloració en les diferents dipòsits. 

 

Temps = Volum[m³]/Cabal[m³/s]  

Volum = Longitud[m]xÀrea[m²] = 260 m x (Pi*0,05^2) = 2,4 m³ 

Cabal = 5 l/s (aforada) = 0,005 m³/s 

t3(dip4) = 408 s => 6,8 min => 6 min 48seg 

 

Volum = Longitud[m]xÀrea[m²] = 280 m x (Pi*0,05^2) = 2,2 m³ 

Cabal = 5 l/s (aforada) = 0,005 m³/s 

t3(Dip3) = 439,82 s => 7,33 min => 7 min 20seg 

 

Comprovem que els càlculs anteriors són correctes verificant el temps agafant mostres 

en la canonada de cloració del dipòsit. Es pot comprovar com a als 7,5 min ja comença 

a variar el valor de la concentració de clor però no es fins els 9,5 min quan el valor ja 

arriba a un valor final estable. 

En el Dipòsit 3 aquesta verificació no es possible assumirem que els temps teòrics són 

correctes. 

 
Fig.2.3 Retard  en la dosificació de clor del dipòsit 4. 
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2.1.5 Temps de reacció del clor 

 

Aquest temps es calcularà dins de la identificació del sistema de cloració en apartats 

posterior. 

 

2.2 RETARDS TEMPS VARIABLES 

 

En els apartats anteriors s’ha enumerat i avaluat els diferents retards fixes del sistema de 

cloració. En els següents apartats es calcularà el temps  

 

2.2.1 Temps de circulació entre cambra de mescla i dipòsit 4 

 

Aquest temps depèn de la velocitat de l’aigua i de la longitud del tram de canonada. El 

tram de canonada es un terme fix però el cabal es variable així que desenvoluparem una 

expressió que ens detalli el retard en funció del cabal: 

 

Temps = Volum[m³]/Cabal[m³/s]  

Volum = Longitud[m]xÀrea[m²] x 2(dos canonades Ø1600 )= 

Volum = 28 m x (Pi*0,8^2) x 2 = 112,59 m³ 

Temps = 112,59 m³ / Cabal = f(Cabal) 

Temps = 112,59 m³ / (2-5,2 m³/s) = 56,29 – 21,65 s 

t2 = 56,29 – 21,65 s 

 

2.2.2 Volum d’aigua dels dipòsits 

 

En aquest apartat es farà una aproximació del volum que hi ha en els diferents dipòsits 

que ens aportarà quan de temps triga en renovar-se l’aigua. 

Degut a la construcció física dels dipòsits solament es pot arribar a la màxima capacitat 

de emmagatzematge en els dipòsits 1 i 2 que són de 2300m³ el Dip1 i 2150m³ el Dip 2, 

ja que els sobreeixidors d’aquests dipòsits està a una alçada menor que els sobreeixidors 

dels dipòsits 3 i 4. 

(2.3) 
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Fig.2.4 Representació simplificada de la secció transversal dels dipòsits. 

 

Les mides teòriques agafades dels plànols són, 25,6x92,75 (2374,4m²) mides exteriors 

el que queda (resten 0,5 de murs) queda 24,6x91,75 (2257,05m²), en el dipòsit 3 les 

mides són 24,5x91,75(2247,87m²). Obtenim un àrea aproximada de 2300m² cadascun, 

amb l’alçada màxima de 4,34m ens dóna un volum total del dos dipòsits de 20.000 m³. 

Degut a la diferència de cota en la construcció dels dipòsits, els dipòsits 3 i 4 estan 

limitats en la seva capacitat l’alçada màxima a la que poden arribar és de 3,4 metres el 

que et suposa un volum real màxim de 15.640m³ entre els dos dipòsits. 

 

 

2.2.3 Temps de circulació del clor pels dipòsits 

 

El clor es propaga pels dipòsits per dos efectes superposats un és el que l’aigua dels 

dipòsits triga en circular per l’interior fins que es renovat totalment. L’altre efecte és el 

que el clor triga en assolir un valor final per que té un temps de reacció amb les 

molècules que s’ha de recombinar. 

 

El primer retard es pot calcular fent una aproximació que el dipòsit es comporta com 

una canalització oberta, d’àrea i distancia concreta que calcularem més endavant. 

També hem de saber quin tipus de moviment té l’aigua per saber la velocitat que porta 

dins del dipòsit i de quina manera es barreja del clor amb l’aigua, aquest moviment de 

l’aigua el podem saber tenint en compte el número de Reynolds per a conduccions 

obertes. Valors per sobre 4000 el moviment es turbulent o per sota de 2000 és regim 

6,5 
7,5 

Sobrexeidor 11,5 

8,1 8,1 

Sobrexeidor 12,1 aprox. 

Dip 4 Dip 3 

Dip 1 Dip 2 

Alçada d’aigua màxima del Dip4 y 3, es de 3,4 m, ja que a aquesta alçada el Dip. 1 està a 4,0m y el Dip. 2 a 
5,0m. 
Es pot estimar que el nivell del Dip. 2 marca  bé ja que té una sonda mecànica que et verifica el nivell 
electrònic. L’alçada del Dip1 marca un 0,15 més.  El Dip. 3 mesura  0,4m més y el Dip. 4 mesura 0,55m 
més. 

Les mides són d e cota terren y. 
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laminar. Els càlculs ens aporta que el moviment de l’aigua dintre dels dipòsits 2 i 4 és 

turbulent, el que ens assegurarà una bona barreja del clor. 

 

Re= (Dh x V) / v  � Radi hidràulic [m], Velocitat de l’aigua [m/s] , viscositat 

cinemàtica de l’aigua 1,13x10-6 [m2/s] a 15ºC. 

Dh = A / P = 4 Rh = 4A/P 

 Sabent que per Re<2000 hi ha moviment laminar, per a 2000<Re<4000 moviment 

transitori i per a Re>4000 hi ha moviment turbulent. 

 

El número de Reynolds adaptat per  a canalitzacions obertes: 

 

Re= (4xRH x V) / v  � Radi Hidràulic [m], Velocitat de l’aigua [m/s] , viscositat 

cinemàtica de l’aigua 1,13x10-6 [m2/s] a 15ºC. 

RH = A / P � A àrea de pas, P Perímetre mullat. 

 
Fig.2.5 Secció transversal d’una canalització oberta. 

 

Dels plànols dels dipòsits obtenim, que: 

     Dipòsit 4  Dipòsit 3 

Alçada del vessador : 4,0m  4,0m 

Distancia mitja de l’aigua :  184 m  182 m 

Amplada mitja del canal de pas : 12,28m   12,26m 

 

Aproximant que normalment els dipòsits es porten a una alçada de 3,3m (real 2,9 

segons apartat 6.4.1), obtenim els diferents radis hidràulics: 

 

RH4 = A / P = (2,9 x 12,28) / (2,9x2+12,28) = 35,61 m² / 20,69m = 1,7211 m 

RH3 = A / P = (2,9 x 12,26) / (2,9x2+12,26)=  35,55 m² / 18,06m = 1,9684 m 

 

El que ens dóna un rang de valors de Reynolds, suposant un cabals entre 2,6 m³ i 5,2 m³, 

són els següents: 

 

(2.4) 

(2.5) 
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Re4/3 mín= (RH4 x V) / µ  = ( 1,96 m x (2,0 m3/s / 35,55m²) ) / 1,13x10-6 m2/s 

Re4/3 màx= (RH3 x V) / µ  = ( 1,96 m x (5,2m3/s / 35,55m²) ) / 1,13x10-6 m2/s 

Re4/3 mín = 97664 , Re4/3 màx= 170912 

 

 

2.2.4 Temps de transició de l’aigua dipòsits 

 

Com hem esmentat anteriorment el dipòsit es pot aproximar a una canalització oberta 

que amb els plànols hem calculat les mides en el anterior apartat. 

Els cabals de l’aigua tracta a l’ETAP poden variar entre 2m³/s i 5,2m³/s. Podem calcular 

el temps de transició de l’aigua pels diferents dipòsits.  

 

Temps [s] = Distancia [m] / Velocitat [m/s] 

Temps = Distancia mitja (dipòsit 4 i 3) [m] / (Cabal [m³/s] / Àrea [m²]) = 

Temps màxim = 182m / ( 2m³/s / (2,9m x 12,2m)) = 

Temps mínim = 182m / ( 5,2m³/s / (2,9m x 12,2m)) = 

Temps màxim = 3219 s ���� 53,7 min 

Temps mínim = 1238 s ���� 20,6 min 

 

 
 

Fig.2.6 Imatge d’una simulació amb programa Iber de CFD del Dip 4. 
 

    
 

Fig.2.7 Velocitat de l’aigua al dipòsit 4, esq. A 1,5m³/s i dret 5,2m³/s. 
 

(2.6/2,7) 

(2.8) 
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Encara que la velocitat de l’aigua no sigui constant ni faci un camí pel centre del dipòsit 

podem calcular els nous retards, amb el valor mig de la velocitat de l’aigua: 

 

Temps [s] = Distancia [m] / Velocitat_mitja [m/s] = 

Temps màxim = 187m / ( 0,063 m/s) = 

Temps mínim = 187m / ( 0,185 m/s)) = 

Temps màxim = 2968 s ���� 49,46 min 

Temps mínim = 1008 s ���� 16,8 min 

Es verifica que les aproximacions anteriors eren correctes. 

 

 
 

Fig.2.8 Imatge d’una simulació amb programa Iber de CFD del Dip 3. 
 

    
 

Fig.2.9 Velocitat de l’aigua al dipòsit 3, esq. A 1,5m³/s i dret 5,2m³/s. 
 

Encara que la velocitat de l’aigua no sigui constant ni faci un camí pel centre del dipòsit 

podem calcular els nous retards, amb el valor mig de la velocitat de l’aigua: 

 

Temps [s] = Distancia [m] / Velocitat_mitja [m/s] = 

Temps màxim = 155m / ( 0,049 m/s) = 

Temps mínim = 155m / ( 0,129 m/s)) = 

Temps màxim = 3157 s ����52,61 min 

Temps mínim = 1198 s ����  19,96 min 

 

(2.9) 

(2.10) 
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Es verifica que les aproximacions anteriors eren correctes. 

 

Hem de recordar que l’analitzador de l’entrada del dipòsit 4 agafa mostres del mig del 

dipòsit 4, l’analitzador de sortida agafa mostres del final, està just abans de sortir del 

dipòsit, l’analitzador de l’entrada del dipòsit 3 agafa mostres a uns 16 m de l’entrada i 

l’analitzador del dipòsit agafa mostres just del final del dipòsit 3. D’aquesta manera 

podem obtenir el retard entre les diferents mostres degut a la circulació de l’aigua. 

La unió entre dipòsits està composta per dos canonades de 1600Ø amb una distancia 

mitja de 94 m. 

Temps = Volum[m³]/Cabal[m³/s]  

Volum = Longitud[m]xÀrea[m²] x 2(dos canonades Ø1600 )= 

Volum = 94 m x (Pi*0,8^2) x 2 = 377,99 m³ 

 

Temps unió dipòsits = 378  m³ / Cabal = f(Cabal) 

Temps unió_dipòsits = 378 m³ / (2 -5,2 m³/s) = 189 – 72,69 s 

t = 189 s – 72,69 s ���� 3,15 min – 1,21 min 

 

Temps (D4 inici_final) = 92m / ( 2-5,2m³/s / 2,9m x 12,2m) = 1627,5- 625 s 

 

Temps (D4 final_D3 inicial) = Temps_unió + Temps_D3_inicial 

(94 m x (Pi*0,8^2) x 2) + (16 m x 2,9 m x 12,3 m) / ( 2-5,2m³/s) = 

378 + 566 / (2-5,2m³/s) = 472 s – 181,5 s ���� 7,86 min – 3,025 min 

 

Temps (D3 inici_final) = (182 – 16) x 2,9m x 12,3m / (2-5,2m³/s)  

= 2936,5 s – 1129,4s ���� 48,94 min – 18,82 min 

 

Els valors anteriorment calculats són els casos extrems, els mínims i els màxims, més 

endavant es mostrarà els càlculs dels temps de retenció en funció del cabal. 

 

 

 

 

 

 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 
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2.3 VALIDACIÓ DELS RETARDS 

 

Tots els temps obtinguts en apartats anteriors se li ha de sumar adequadament diferents 

termes de retards de dosificació i temps de mostres de clor. Tenir en compte que el 

temps agafat en els retards de les bombes es el màxim ja que en aquest temps es quan 

arriba el valor final.  

 

Les equacions que descriuen els retards en els diferents punts de mostres són les 

següents: 

 

T_mesura_clor_D4_inici = 

T_dosif_cloro_D4_max(10min) + T_bomba_entrada_max(15min) + T(f(V,C)) = 

25 + ((2300*altura)/2)/Caudal 

 

 

T_mesura_clor_D4_final = 

T_dosif_cloro_D4_max(10min) + T_bomba_sortida_max(5min) + T(f(V,C)) = 

15 + (2300*altura)/Caudal 

 

 

 

T_mesura_clor_D3_inici = 

T_dosif_cloro_D3_max(10min) + T_bomba_entrada_max(7min)  + T_unio_dip(f(V,C))  

+ T_D3_inici + T(f(V,C)) = 

17 + 378/Caudal + (2300*(16/92.5)*Altura)/Caudal 

 

T_mesura_clor_D3_final = 

T_dosif_cloro_D3_max(10min)+T_bomba_salida_max(6min) + 

T_unio_dip(f(V,C)) + T_fregament +T_D3_final + T(F(V,C))= 

17 + 378/Caudal + 15 + (2300*(16/92.5)*Altura)/Caudal 

 

 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 
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Fig.2.10 Gràfica del retard de la mesura del clor en funció del cabal (rosa teòric, blau real). 

 

 

 
Fig.2.11 Gràfica del retard de la mesura del clor en funció del cabal (rosa teòric, blau real). 

 

 
Fig.2.12 Gràfica del retard de la mesura del clor en funció del cabal (rosa teòric, blau real). 
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Fig.2.13 Gràfica del retard de la mesura del clor en funció del cabal (rosa teòric, blau real). 

 

En els gràfics anteriors es representa amb la corba obscura de tendència logarítmica dels 

temps observats en les gràfiques durant diferents dies amb diferents caudals i en 

circumstàncies determinades que són les adequades per poder realitzar posteriorment la 

corba. La corba de color rosa representa la corba de tendència del retard del clor dels 

punts calculats amb les formules tenint en compte variables observades en la gràfica 

com el cabal i alçada dipòsit, retards en els temps de dosificació de clor, retards en els 

temps de mostres, coeficient de correcció de propagació de l’aigua pel D3 degut a la 

col·lisió de l’aigua contra les parets, etc. 
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3 DEFINICIÓ DELS MODELS 

 

3.1 INTRODUCCCIÓ 

 

Aquest treball enfoca l’esforç en modelar la resposta del sistema de cloració en una 

instal·lació real i concreta com es la Estació tractament d’aigua potable de Sant Joan 

Despí d’Aigües de Barcelona. Es vol trobar els diferents paràmetres que formen part de 

les expressions del modelatge.  

En el dipòsit 4 es dosifica la quantitat de clor necessària per tal de que el clor residual 

lliure estigui sempre per sobre del breakpoint de les cloramines, aquest valor s’ha fixat 

de 0,4 ppm. En la sortida del dipòsit 3 el valor del clor residual lliures es està fixat en 

0,9 ppm amb un marge de +/- 0,1 ppm en el valor de sortida. 

En el sistema a modelar  hi han diferents variables a tenir en compte, com els retards en 

la dosificació del clor i en la mesura dels paràmetres a controlar, diferents valors de 

cabal tractada, diferents valors de consum de clor, variacions de l’amoni dins dels 

dipòsits. 

 

A continuació representem un esquema del procés de cloració. 

 

 
 

Fig.3.1 Esquema complert del procés de cloració. 
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Com es pot comprovar en aquest esquema un paràmetre molt important, són els retards. 

Els retards en el procés són molt grans i tenen un gran rellevància ja que estan present 

en quasi totes les mesures i son diferents en cadascun d’ells. 

Els retards els podem dividir en dos grups. El primer són els que pertanyen als 

analitzadors i dosificació, com ara els analitzadors de clor, amoni i les cabines de 

cloració, aquests retards són fixos deguts a que les mostres son agafades del punt de 

procés corresponent i es transportant mitjançant canonades de PEAD (polietilè d’alta 

densitat) a cabal constant fins on està l’analitzador corresponent. En els cloradors es 

igual però de forma inversa el clor es dosifica en una canonada de PEAD y es porta a 

cabal constant fins els punts de cloració dels diferents dipòsits. El segon grup, el retard 

es variable segons el cabal tractat de la planta i el volum que hi ha en els dipòsits. És el 

retard que provoca la circulació de l’aigua dins dels dipòsits. 

A continuació mostrem el sistema de cloració eliminant els retards indicant en blau 

variables d’entrada del sistema, en vermell consignes d’entrada, en taronja paràmetres 

per poder obtenir el valor dels retards variables i el violeta les consignes de clor de 

sortida cap als cloradors. 

 

 

 
Fig.3.2 Esquema simplificat del sistema de cloració. 

 

 

Aquest bloc el podem dividir en dos parts el que pertany al dipòsit 4 (part superior) i el 

que pertany al dipòsit 3 (part inferior). 
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Fig.3.3 Part superior esquema simplificat de la cloració del dip 4, 

 part inferior esquema simplificat de la cloració del dip 3. 

 

D’aquests dos blocs ja podem extreure el que seran els dos sistemes dels models que 

volem estimar que representen el comportament del clor en els dos dipòsits. Les 

variables d’entrada seran les consignes de dosificació de clor cap als cloradors, les 

variables de sortida seran els valors de clor residual lliures en els diferents punts de 

mesura i hauran els paràmetres per poder calcular els retards variables. 

 

 
Fig.3.4 Esquema model del dipòsit 4. 

 

 
Fig.3.5 Esquema model del dipòsit 3. 
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en el dipòsit 3 perquè una vegada que existeix clor residual lliure s’ha eliminat per 

complert l’amoni, és un dels paràmetre més rellevants de l‘aigua del riu Llobregat que 

és l’origen principal de l’aigua que es tracta a l’ETAP de Sant Joan Despí. També es pot 

apreciar com en el model del dipòsit 3 té com a variable el valor de clor residual lliure 

de la sortida del dipòsit4  ja que físicament els dos dipòsits estan construïts un a 

continuació de l’altre. 

 

Una vegada que ja tenim definit les entrades, sortides i paràmetres que afecten al nostre 

model es hora d’escollir i calcular el model. 

Per la singularitat de les instal·lacions de l’ETAP SJD, fan que els retards en la 

dosificació i mesura del clor residual lliure siguin grans i això eleva la importància en el 

model del comportament. Els paràmetres per calcular els retards variables del model són 

l’alçada, cabal d’entrada a dipòsits i cabal de sortida de dipòsits. El càlcul dels retards 

variables i fixos han sigut calculats detalladament en capítols anteriors. 

 

3.2 TIPUS DEL MODEL 

 

Per l’elecció del model amb el que representarem el comportament del sistema de 

cloració tindrem un seguit de consideracions.  

El model que volem desenvolupar es un model de control no de simulació. Existeixen 

dos mètodes principals per obtenir el model d’un sistema. 1. Modelat teòric, es tracta 

d’un mètode analític, en el que es recorre a lleis de la física per descriure el 

comportament dinàmic d’un fenomen o un procés (“White model”) 2. Identificació del 

sistema, es tracta d’un mètode experimental que permet obtindré el model del sistema a 

partir de dades rals recollides de la planta sota estudi (“Black model”). Encara que 

nosaltres sabem part del comportament del clor i les seves expressions esperades. No 

sabem els paràmetres d’aquestes expressions, a més hi han molts elements orgànics i 

inorgànics que interactuen amb el clor i no tenim el mesurador per a cadascun d’ells i el 

nostre principal objectiu es obtenir un model de control. Per aquest motiu per trobar les 

expressions del nostre model treballarem com si fos una capsa negra de la que no 

coneixem res, agafarem les estimulacions amb les respostes i mitjançant un programa de 

càlcul i amb els seus algoritmes iteratius fins trobar l’expressió que més s’apropi al 
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nostre model. Farem servir els coneixements que tenim del procés per poder delimitar 

els assajos i així que sigui més simple poder trobar la caracterització. 

 

Hi ha  un esquema general que es fa servir per classificar els sistemes i poder escollir el 

millor procés d’identificació [14]. 

 
 

Fig.3.6 Classificació del models. 

 
 

Fig.3.7 Elecció del nostre model. 

 

Hem representat les diverses classificacions dels models a tindre en compte per a 

escollir el nostre. La nostra elecció es la d’obtenir un model de tipus dinàmic amb la 

part principal determinista amb paràmetres distribuïts, encara que no sigui lineal el 
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linealitzarem, el considerarem invariant en el temps i encara que farem servir eines per 

obtenir el model discret la nostre finalitat serà la de obtindré el model continu. 

 
3.3 ESTRUCTURA DEL MODEL SISO 

 

En la teoria d’identificació hi han multitud de maneres per obtenir el nostre model, s’ha 

escollit la identificació de polinomial d’entrada-sortida que es una de les més adequades 

per a fer servir en un posterior sistema de regulació. Existeix una expressió que 

representa un model general d’un sistema.  

     

'()*+(,* = - .�()*/�()*
��
�0� 1�(, − 2��* + �()*3()* �(,* 

'(4*5(4* = .(4*/(4* 6(4* + �(4*3(4* 7(4* 

   
Fig.3.8 Estructura general d’un model. 

 

A partir d’aquest model general, coneixent el nostre sistema i uns assajos previs hem de 

poder trobar la solució de compromís del model que representi el nostre sistema amb el 

model més senzill i l’ordre més petit del mateix que ens proporcioni una bondat d’ajust 

[2], suficient i sobretot que no produeixi un sobre-ajust “overfiting”, augmentar l’ordre 

del model sense que aquest aporti una millora significativa de la bondat. 

 

Les dades obtingudes dels assajos son tractades mitjançant MATLAB per poder obtenir 

l’estimació dels paràmetres. En les diferents proves durant el procés d’identificació es 

pot observar com el nostre sistema es comporta principalment con un sistema de primer 

ordre, això es degut a que de les dues reacciones químiques es molt més important la 

reacció amb la matèria dintre de l’aigua que la que fa aquesta amb les parets del dipòsit. 

(3.1) 

(3.2) 
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Els diferents assajos ens han proporcionat els paràmetres del model en els diferents 

punts de treball que es faran servir per realitzar l’expressió única del comportament 

global del sistema. 

 

S’ha realitzat un estudi previ en la identificació del sistema paramètric per triar els 

models que millor defineixen el sistema i l’ordre dels mateixos. S’han omès els models 

que produeixin “overfitting” i d’altres que per exemple no tenen sentit real, com ara els 

sistemes que tenen el nombre zeros superior al nombre de pols. 

 
De tots els sistemes estudiats representem una comparativa dels més significatius en els 

diferents punts de treball i d’aquesta taula escollirem el que millor proporcioni s’adeqüi 

al nostre sistema. 

 

Farem la comparativa amb els models ARX, ARMAX i OE. Els quals tenen diferents 

mètodes d’obtenció dels paràmetres. 

 

'()*+(,* = - .�()*��
�0� 1�(, − 2��* + �(,* 

 

Fig.3.9 Estructura d’un model ARX. 

 

'()*+(,* = - .�()*��
�0� 1�(, − 2��* + �()*�(,* 

 

Fig.3.10 Estructura d’un model ARMAX. 

(3.3) 

(3.4) 
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+(,* = - .�()*/�()*
��
�0� 1�(, − 2��* + �(,* 

 

Fig.3.11 Estructura d’un model OE. 

 

En MATLAB a més de ser estructures diferents fan servir diferents sistemes per trobar 

la millor solució per a cada model.. El model ARX obté els paràmetres mitjançant la 

tècnica de Least Square (LS), el models ARMAX obté els paràmetres mitjançant la 

tècnica Least Square però les iteracions les fa per mètode Instrument Virtual (LS-IV). 

El model OE obté els paràmetres mitjançant la tècnica de Prediction Error Method 

(PEM). Hi ha un mètode molt emprat anomenat Maximum Likelihood (ML) que en el 

nostre cas no el fem servir però que també farem una breu descripció. 

 
 
3.4 MÉTODES D’ESTIMACIÓ SISO 

 

Farem una breu explicació de com es calculen els paràmetres dels diferents sistemes 

emprats LS, PEM i ML, el del sistema LS-IV es bàsicament un LS. Les tècniques es 

diferencien en que manera es calculen els erros dels sistemes per escollir els paràmetres 

[2]. 

 

Amb el mètode de LS (Least Squares): 

- La funció de pèrdua es la que minimitza  la suma quadràtica del residuals, que es 

la suma quadràtica dels errors predits. 

Amb el mètode PEM (Prediction Error Method): 

- La funció de pèrdua que minimitza la suma quadràtica dels residuals, que son la 

suma dels erros de la sortida menys la predicció. 

Amb el mètode Maximum Likelihood (ML): 

- La funció de pèrdua es minimitzada fent servir la funció likelihood, la qual en 

sistemes lineals equival a la suma dels errors predits. 

 

(3.5) 
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En un sistema ARX els diferents mètode es poden expressar de la següent manera: 

 

- LS: La funció de pèrdua.  

 +8 = 9(%, :*; +8 = % + :<	|	7<>?�44@ó	>�?	%	12%	912B@ó	C@2�%C 
7(,, θ* = -D+(,* − +8(,*E�F

�0�  

N es el nombre total de punts de l’assaig de la identificació. 

 

L’objectiu d’aquest mètode es minimitzar la funció de pèrdua: 

θG = '?HI@2θ -D+(,* − +8(,*E�F
�0�  

 J7J% = 0	; 	J7J: = 0	 
 

Si apliquem aquesta teoria en el model ARX(1), obtenim la següent expressió. +(,* = %�+(, − 1* + :�1(, − 1* + �(,* 

 

La funció de pèrdua s’expressa de la següent manera. 

 

 θG = '?HI@2θ -D+(,* − +8(,*E� = -(+(,* − L%�+(, − 1* + :�1(, − 1*M*� =F
�0�

F
�0�  

 

- PEM: +8(,|, − 1* = 9(N���* 

 

La predicció la podem parametritzar, en termes d’un paràmetre de dimensió infinita del 

vector. +8(,|, − 1, θ* = 9(N���, θ* 

 

7(,, θ* = -D+(,* − +8(,|, − 1, θ*E�F
�0�  

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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 θG = '?HI@2θ -D+(,* − +8(,|, − 1, θ*E�F
�0�  

 

Si apliquem aquesta teoria en el model ARX(1), obtenim la següent expressió. 

 +(,* = %�+(, − 1* + :�1(, − 1* + �(,* 

 

La funció de pèrdua s’expressa de la següent manera. 

 

 θG = '?HI@2θ - �+(,* − +8�|���(θ*�� = -(+(,* − L%�+(, − 1* + :�1(, − 1*M*�F
�0�

F
�0�  

 

Per a aquest exemple simple, equival a un LS. 

 

Hi han altres maneres de representar els sistemes i finalment poder obtenir les mateixes 

solucions [14]. 

 

3.5 ESTRUCTURA DEL MODEL MIMO 

 

Hi han principalment dos maneres de representar models MIMO, una seria la 

representació de les diferents funcions de transferències directes i creuades entre totes 

les entrades i sortides. Hi ha un indicador anomenat RGA per saber quant 

d’interrelacionades poden estar dos entrades respecte a les sortides, per intentar 

d’identificar quant d’important en una entrada respecte a una sortida i d’aquesta manera 

intentar de minimitzar el model si fos el cas. En el nostre cas encara que puguem 

modelar el sistema com varies entrades i varies sortides. Les entrades son de la mateixa 

variable física (ppm’s de clor), així que la relació estàtica entre elles es una suma 

aritmètica una vegada s’ha assolit la demanda mínima de clor i per això no aplica en el 

nostre sistema. Per  a poder realitzar el model MIMO mitjançant aquesta tècnica 

s’hauria de fixar a un valor constant una entrada i identificar les dues sortides en funció 

d’aquesta entrada i posteriorment, fixar l’entrada anterior variar l’altre entrada i 

identificar les sortides en funció d’aquesta entrada i així poder unir aquestes expressions 

amb les anteriors i obtenir l’expressió global que representa el nostre sistema. 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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Una altre manera de representar un model MIMO es per espai d’estats (SS). Recordem 

que els models basats en l’espai d’estats (SS), representen les sortides mitjançant un 

conjunt de matrius: 

 <O(,* = '(,*<(,* + .(,*1(,* + P(,*�(,* +(,* = �(,*<(,* + 3(,*1(,* + �(,* 

A on, <(,*∈ℜ
�; +(,*∈ℜ

Q; 1(,*∈ℜ
R J@I"'(·*$ = 2	<	2 J@I".(·*$ = 2	<	> J@I"�(·*$ = )	<	2 J@I"3(·*$ = )	<	> 

<O(,* ∶= J<(,*J,  

 

El nostre model serà representat amb > entrades, ) sortides y 2 variables d’estat, X(·) 

s’anomena el vector d’estats, y(·) s’anomena el vector de sortida, u(·) s’anomena vector 

d’entrades o de control, A(·) es la matriu d’estats, B(.) es la matriu d’entrada, C(·) en la 

matriu de sortida i D(·) es la matriu de transmissió directa. Per simplicitat D(·) 

normalment es pren com una matriu zero. 

 

Es pot representar gràficament de la següent manera. 

 

 
 

Fig.3.12 Diagrama de blocs d’un model en l’espai d’estat. 

 

El nostre model de dos entrades i dos variables d’estat tindrà la següent expressió 

matricial:  

(3.17) 

(3.18) 
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' = U'�� '��'�� '��V ; 				. = U.�� .��.�� .��V ; 		� = U��� ������ ���V 
 

 

3 = U3�� 3��3�� 3��V ; P = UP�� P��P�� P��V ; 		WX UWX�WX�V 
 

 

Les equacions generals es poden expressar en funció de s i q: 

 4W(4* = '()*W(4* + .()*6(4* + P()*�(4* 5(4* = �()*W(4* + 3()*6(4* + �(4* 

 

De les diferents maneres de descriure els sistemes en espai d’estats, escollim la 

canònica i realitzarem la identificació sense estimar la matriu K(·), ja que com s’ha 

demostrat en l’apartat 4.4.1 en els models SISO no ens millora el model. D’aquesta 

manera el model local del sistema queda de la següent manera: 

' = U'�� '��'�� '��V ; 				. = U.�� .��.�� .��V ; 		� = Y1 00 1Z 
 

3 = Y0 00 0Z ; P = Y0 00 0Z ;		WX Y00Z 
 

El sistema es de segon ordre el que ens implica que un sistema de segon ordre, amb dos 

entrades i dos sortides, ens genera un model amb les matrius A(·) i B(·) de dimensions 2<2. 

 

Aquesta manera de representar el model és útil a la hora de treballar matemàticament 

però es poc intuïtiu a la hora d’entendre el comportament físic del sistema, per a aquest 

motiu, transformarem el model en espai d’estat per una representació de funció de 

transferència de sistemes MIMO. 

 +(,*1(,* = [(,* = U[�� [��[�� [��V 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 
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[11(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* ; 			[12(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* 

[21(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* ; 			[11(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* 

 

Per obtenir aquesta expressió en funció dels termes de les matrius A,B,C i D de l’espai 

d’estat, realitzarem les següents operacions: 

 

Factoritzem W(4* : 

 4W(4* − '()*W(4* = .()*6(4* 

D4\ − '()*EW(4* = .()*6(4*; 					\ = Y1 00 1Z 
Aïllant W(4* : 

 

W(4* = D4\ − '()*E��.()*6(4* 

D4\ − '()*E��	�4	?�9�?�@<	%	C%	I%,?@1	@2]�?4%	J�	D4\ − '()*E 

 

Substituïm W(4* en l’ecuació de sortida: 

 5(4* = �()*W(4* + 3()*6(4* 

 

5(4* = �()* ^D4\ − '()*E��.()*6(4*_ + 3()*6(4* 

 

L’expressió de la funció de transferència 

 	
[(4* = 5(4*6(4* 

 

Substituint les expressions anteriors obtenim: 

 [(4* = �(4\ − '*��. + 3 

 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 
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On cada element de la matriu [(4* , serà una funció de transferència de segon ordre 

amb un retard en funció dels elements de les matrius A(·), B(·), C(·) i D(·). 

 

[(4, )* = �()*4� + %()*4 + :()* ��τ ��  

 

Cadascun dels termes de la funció de transferència depenen del cabal. 

 

 
3.6 MÉTODES D’ESTIMACIÓ MIMO 

 

El software MATLAB ens proporcions diferents mètodes per calcular els sistemes 

MIMO basats en SS, un dels més emprats és el subspace state space system 

identification (N4SID) el qual no es iteratiu, també es pot fer servir una altre iteratiu 

d’estimació anomenat SSEST. Es més adient fer servir el N4SID per a estimar models 

discrets i el SSEST per a calcular els models continus. 

 

· N4SID: És un mètode no-iteratiu. El mètode pot treballar en temps continu i en temps 

discret. Es poden escollir diferents algoritmes de ‘subspace’ com CVA, SSARX o 

MOESP fen servir l’opció de ‘n4weight’. 

 

· SSEST: És un mètode iteratiu i fa servir un l’algoritme de minimització de predicció 

d’error. Aquest mètode treballa tant en temps discret i en temps continu. 

 

Les condicions inicials es calculen mitjançant mètodes N4SID i després es refinen els 

paràmetres fent servir mètodes iteratius com PEM. En els dos mètodes es pot 

especificar si la finalitat (‘Focus’) es per a simulació o per a predicció. 

 

3.6.1 L’algoritme N4SID 

 

La principal avantatge del algoritme N4SID es que calcula el coeficients A,B,C,D sense 

realitzar iteracions. Els algoritmes més actuals per als càlculs dels coeficients de les 

matrius de la representació del sistema, realitzen el càlcul en dos passos. El primer basat 

(3.33) 
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en teories d’ortogonalitat i projeccions obliqües, determina unes variables auxiliars per 

finalment trobar el sistema de matrius A,B,C,D. [14,15,17]. 

 
Fig.3.13 Representació dels diferents mètodes d’estimació de paràmetres en l’espai d’estats. 

 

Si partim de l’expressió genèrica d’un model MIMO deterministes i estocàstic: 

 <`� = '< + .1 + a + = �< + 31 + ] 

Amb   a	@	]   de mitka zero, vector blanc de covariança: 

 

7 Y�aR]R � DaQ� ]Q�EZ = � b cc� d� δRQ 

 

El sistema es pot dividir en la part determinista y en la part estocàstica: 

 < = <� + <e 		, 		+ = +� + +e 

 

Podem realitzar la simplificació del nostre sistema a partir de la informació obtinguda 

dels sistemes SISO que el nostre sistema el terme estocàstic es molt més important que 

el sistema estocàstic i el podem menysprear. Si desenvolupem l’equació 3.34 tenint en 

compte 3.36 i agafant només la part determinista, obtenim:  

 <`�� = '<� + .1 +� = �<� + 31 

 

(3.34) 

(3.35) 

(3.37) 

(3.36) 
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Les matrius “Block Hankel” tenen un paer molt important en els algoritmes 

d’identificació de subespai. Aquestes matrius es poden construir fàcilment a partir de 

dades d’entrades i sortides. La matriu d’entrada “Block Hankel”, es pot definir com: 

 

 

6X|���� ≝
g
hhi

�j �k �l … �nok�k �l p … �n… … … … …�qok �q �qrk … �qrnol�q �qrk �qrl … �qrnrk�qrk �qrl �qrs … �qrn… … … … …�lqok �lq �lqrk … �lqrnolt
uuv 

 

≝ w 6X|���6�|����x ≝ w6R6� x 

 

 

 

 

6X|���� ≝
g
hhi

�j �k �l … �nok�k �l p … �n… … … … …�qok �q �qrk … �qrnol�q �qrk �qrl … �qrnrk�qrk �qrl �qrs … �qrn… … … … …�lqok �lq �lqrk … �lqrnolt
uuv 

 

≝ w 6X|�6�`�|����x ≝ w6R̀6��x 

 

El “Block Hankel” de la sortida seria descrit de la mateixa manera, 5X|����, 5R, 5� , 5R̀ , 5�� 

També podem definir la matriu “Block-Hankel” entrada-sortida de la següent manera: 

 

yX|��� ≝ ^6X|���5X|��� _ = ^6R5R _ = yR 

De igual manera podem definir: 

yR̀ = w6R̀5R̀ x 

(3.38) 

j 

i 

passat 

futur 

i 

i+1 

i-1 

j 

(3.39) 

(3.40) 
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La seqüencia dels estats exerceixen un paper important en la derivació i la interpretació 

dels algoritmes d’identificació de subespai. La part determinista W�� es defineis com: 

 W�� ≝ D<�� <�`�� … <�`z��� <�`z��� E 

 

De manera anàloga podem definir la seqüencia de les dades passades WR� i de les adedes 

futures W��: 

 WR� = WX� 			; 			W�� = W�� 

 

La matriu d’observabilitat ampliada Γ�, 
 

Γ� ≝
g
hi

��'�'�…�'���t
uv 

 

 

· La matriu d’observabilitat ampliada ∆��, 

 

 

∆�� ≝ ('���. '���. … '. .* 

 

 

· El bloc inferior de la matriu Toeplitz  {��, 

 

{�� ≝
g
hi

3�.�'.…�'���.
03�.…�'��p.

003…�'��|.
……………

000…3t
uv 

 

De manera simple podem representar la relació geomètrica entre les diferents matrius: 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.41) 

(3.42) 



 Definició dels models  50 

 
 

Fig.3.14 Representació de la relació entre els diferents vectors. 

 

Amb la relació geomètrica anterior i unes últimes consideracions estarem en disposició 

de calcular les matrius del nostre sistema. 

 

1. La seqüencia d’entrada 1 es persistentment exitada d’odre 2i si la matriu de 

covariance d’entrada es:  d�� ≝ Φ}6X|����	, 6X|����~ 
 

2. La intersecció de la fila d’espai 6� y la fila WR�  estan buides. 

 

3. Les matrius de ponderació y� i y�, son tal querank ?%2�DyRE = ?%2�DyR. y�E, on yR is la matriu “Block Hankel” de les entrades i sortides passades. 

 

4. Es pot definir la projecció obliqua de la següent manera: 

  Õ� ≝ 5� ��� yR	, Õ� = Γ� . W�� 	 
5. I el SVD: 

 

y�Õ�y� = (6� 6�* �c� 00 0� w������x 

 = 	 6�c���� 

 

Amb totes les relacions anteriors ja estem en disposició de calcular els coeficients A, B, 

C, D a partir de les dades d’entrada i sortida. Hi ha diversos algoritmes per calcular els 

coeficients alguns calculen les quatre a la vegada i altres calculen primer el A, C i 

(3.46)

(3.47)

(3.48)

(3.49)
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després el B, D. En el nostre cas descriurem l’algoritme per calcular els quatre 

coeficients en el mateix pas. 

 
 

Fig.3.15 Representació dels passos per l’obtenció dels paràmetres en l’espai d’estats. 

 

Algoritme pel càlcul dels coeficients: 

 

1. Es calculen les projeccions obliqües: 

 Õ� ≝ 5� ��� yR	 
Õ��� ≝ 5� ��o�� yR̀ 	 

2. Calculem el SVD de les ponderacions de les projeccions obliqües: 

 y�Õ�y� = 	 6�c���� 

 

3. Determinem l’ordre observant els valors singulars de S i particionar la SVD per poder 

obtindré 6�and c�. 

 

4. Determinem Γ� i Γ���, amb: 

 

Γ� = y���6�c��/�		, Γ��� = Γ� 
5. Determinem  W�� = Γ�Õ� 		,			W�`�� = Γ���Õ��� 

 

(3.51)

(3.50)

(3.52)
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6. resolem el conjunt d’equacions lineals per a, B, C i D: 

 

wW�`��5�|� x = �' .� 3� w W��6�|�x 

 

3.6.2 Estimació de l’ordre del model 

 

Hi ha una extensa literatura d’algoritmes per estimar l’ordre del model d’un sistema 

lineal en l’espai d’estats. Idealment, aquesta informació es pot determinar pel el nombre 

de valors singulars diferents de zero de les ortogonals o les projeccions obliqües dels 

espais d’estats de la fina de la matriu Hankel del bloc de dades entrada i sortida. 

 

Un altre procediment consisteix en seleccionar el valor de n, que minimitza els errors 

d’estimació, una tècnica utilitzada per algoritmes com PEM, que requereix un major 

esforç computacional. No es un criteri estadístic que pot ajudar a l’obtenció de l’ordre 

del model. 

 

SVD es basa en un teorema d’àlgebra lineal que diu que una matriu rectangular A pot 

ser dividida en el producte de tres matrius, una matriu ortogonal U, una matriu diagonal 

S i la traslladada d’una matriu ortogonal V. El teorema es presenta de la següent 

manera: '�� = 6��c������  

 

 

3.7 VERIFICACIÓ DEL MODEL 

 

Una vegada realitzada la identificació del sistema i estimació del paràmetres hem de 

poder quantificar la qualitat del nostre model i si existeix la possibilitat que s’hagi 

produït un sobre ajustament (‘overfitting’- augmentar l’ordre del model sense que 

aquest ens proporcioni una millora significativa en la predicció), degut a l’elecció d’un 

model d’ordre major que no ens aporti un benefici significatiu respecte a un altre menor 

ordre. Hem de validar el model per al conjunt complert de dades obtingudes del assaig. 

Hi han diverses maneres de poder validar el model: 

(3.53)

(3.54)
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- Càlcul de la bondat d’ajust. 

- Comparant la sortida real amb una simulació o predicció del model. 

- Analitzant la correlació creuada del residual. 

- Analitzant la resposta del model en funció de la freqüència, la resposta a un 

impuls o a resposta a un esglaó. 

- Representant els pols i zeros. 

 

Dels diferents mètodes anteriors hem escollit el càlcul de la bondat d’ajust, la 

comparació de la sortida mesurada amb la predicció i la simulació. També realitzem 

l’anàlisi del residual de la correlació creuada dels valors de la sortida mesurada distinta 

als valors de la sortida emprats per a la identificació. 

 

 

3.7.1 Bondat d’ajust 

 

Hi ha diverses maneres de mesurar la bondat d’ajust d’un model, A continuació llistem 

els més emprats [16]. 

 

‘Fit Percent’ Arrel del error mig quadràtic normalitzat (NRMSE) de la mesura, de lo 

bé que la resposta del  model s’ajusta a les dades d’estimació, expressada 

com un tant per cent.  

‘LossFcn’ Valor de la funció de pèrdua quan l’estimació finalitza. 

‘MSE’ Arrel del error mig quadràtic normalitzat (NRMSE) de la mesura, de lo 

bé que la resposta del  model s’ajusta a les dades d’estimació. 

‘FPE’ Error de predicció final per al model. 

‘AIC’ Raw Akaike Information Criteria mesurada de la qualitat del model. 

‘AICC’ AICC corregida. 

‘nAIC’ AIC normalitzada. 

‘BIC’ Bayesian Information Criteria. 

 

Els tres primers mètodes ‘Fitpercent’, ’LossFcn’ i ‘MSE’, calculen objectivament 

l’error final amb el mesurat. 
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Els cinc últims FPE, AIC, AICc, nAIC i BIC, calculen la bondat en funció del error i 

altres paràmetres com l’ordre del model. 

Els cinc últims s’han fet servir en l’estudi previ del model per a comprovar que models 

superiors al segon ordre no aporten una millora significativa en la predicció de la 

sortida. Matlab indica que calcula les diferents opcions de la següent manera ('Quality 

Metric’). 

 

/@,��?B�2, = 100 w1 − ‖+���e���� − +�����‖‖+���e���� − +���e�����������������‖x 

+���e����	4�2	C�4	J%J�4	I�41?%J�	J�	C%	4�?,@J% +���e������������������4	C%	I@,�%	J�	C�4	J%J�4	J�	4�?,@J%	I�41?%J�4 +������4	C%	?�4>�4,%	J�C	I�J�C	4@I1C%,	�	>?�J@, ‖. ‖@2J@B%	C%	2 − 2�?I%C	J�C	]�B,�? 

 ��44/B2				�%C�?	J�	C%	912B@ó	J�	>è?J1%	)1%2	C��4,I%,B@ó9@2C%@,�%. 	��2,é	�C4	�9�B,�4	J�C4	CC@2J%?4	J�	�??�?, C%	>�2J�%B@ó	J�	C%	4�?,@J%	@	C%	 ?�H1C%?@,�%B@ó	�I>?%J%	>�?	C%	�4,@I%B@ó. 
 

�c7 = 1� - ��F
�0� (,*	�(,* 

�(,*	�4	C%	4�2+%C	C%	)1%C	C%	4�]%	2�?I%	�4	I@2@I@,�%J%	>�?	C��4,@I%B@ó. �	@4	�C	2�I:?�	,�,%C	J�	I�4,?�4	�2	�C	B�2�12,	J�	J%J�4	J�	C��4,@I%B@ó. 
 

/�7 = J�, ^1� 7� 	7_ �1 + 2R�1 − 2R� � 

2R	�4	�C	2�I:?�	>%?%I�,?�4	CC@1?�4	J�C	I�J�C. �	é4	�C	2�I:?�	J�	I�4,?�4	�2	�C	B�2�12,	J�	J%J�4	J�	C��4,@I%B@ó. 7	�4	C%	� − >�? − 2�I%,?@1	J�C4	�??�?4	>?�J@,4, �2	2��4	�C	2�I:?�	J�	4�?,@J�4. 
 

'\� = � ∗ C�H wJ�, ^1� 7�	7_x + 2 ∗ 2R + �D2� ∗ C�H(2�* + 1E 

 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 
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'\�B = '\� + 2 ∗ 2R ∗ D2R + 1ED� − 2R − 1E 

 

2'\� = C�H wJ�, ^ 1� 7�	7_x + 2 ∗ 2R�  

 

.\� = � ∗ C�H wJ�, ^ 1� 7�	7_x + � ∗ D2� ∗ C�H(2�* + 1E + 2R ∗ C�H(�* 

 

 

3.7.2 Predicció i simulació 

 

Un model es fa servir principalment per simular la seva sortida, obtenir la sortida per a 

una valors d’entrada. També es pot predir el resultat del model, calculant una estimació 

qualificada dels valors futurs basats en observacions passades d’entrades i sortides. 

També es pot validar models paramètrics lineals i no-lineals mitjançant comprovant de 

lo que s’asembla la la sortida simulada o predita del model amb la sortida real del 

sistema. 

La simulació proporciona una millor proba de la validació per al  model que la 

predicció. No obstant, la forma de validar els resultats del model ha de coincidir amb la 

finalitat del model. Si per exemple volem el model per control podem validar el model 

mitjançant la predicció de la seva resposta en un horitzó de temps que representi les 

constants de temps dominants del model. 

 

Simular significa calcular la resposta del model fent servir les dades d’entrada i les 

condicions inicials. El temps de mostreig del model coincideix amb el temps de 

mostreig de les entrades fetes servir per la simulació. 

 

Per a un sistema continu en el temps, la simulació significa resoldre les equacions 

diferencials. Per a un sistema discret en el temps, la simulació significa aplicar 

directament les equacions del model. 

 

El pronòstic de predicció (‘Prediction Forecast’) de la resposta del model en k passos en 

el futur fent servir els valors actuals i passats del valors mesurats en entrada i sortida. K 

(3.59) 

(3.60) 

(3.61) 
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es denomina l’horitzó de predicció i correspon a la predicció de la sortida en temps kTs, 

on Ts en el temps de mostreig. 

 

La diferencia entre predicció i simulació es que en la predicció, els valors passats de les 

sortides són utilitzades per al càlcul dels valors que es mesuren, en la simulació de les 

sortides són al seu torn resultat del càlcul fent servir les entrades i les condicions 

inicials. 

 

La forma d’utilitzar la informació en les sortides passades depèn del model de 

pertorbació H(s) del model. En els models OE (H(z)=1), no hi ha informació de les 

sortides passades que puguin ser utilitzades per a la predicció del valors futurs de les 

sortides. En aquest cas, les prediccions i les simulacions coincideixen. Per a models en 

l’espai d’estat (SS – State-space), OE estructures corresponen amb els models amb k=0, 

en els models polinòmics corresponen a a=c=d=1. 

Prediccions amb k=∞ significa que no hi ha sortides anteriors que es facin servir en el 

càlcul i la predicció retorna el mateix resultat que la simulació. 

 

Per a la validació dels models farem servir les dos opcions en els resultats dels models 

de les nostres estimacions. 

 

 

3.7.3 Anàlisis del residuals 

 

Els residuals son la diferencia entre la predicció a un pas de la sortida del model y la 

sortida mesurada del conjunt de valors de validació. Per tant, els residuals representen la 

porció dels valors de validació que no estan descrits pel model. 

El anàlisis dels residuals es composa de dos parts, la proba de ‘blancura’ (‘whiteness 

test’) i la proba de independència. En el criteri de ‘whiteness test’, un bon model té la 

funció d'autocorrelació residual dins de l'interval de confiança de les estimacions 

corresponents, indicant que no hi ha una correlació amb els residuals. En el criteri de la 

proba d’independència, un bon model té els residuals no correlats amb les entrades 

passades. La evidencia de correlació indica que el model no es descriu com a part de la 

sortida, es refereix a l'entrada corresponent. Per exemple, un pic fora de l'interval de 



 

 Definició dels models  57 

confiança del lag k vol dir que la sortida y (t) que s'origina a partir de l'entrada u (t-k) no 

està correctament descrit pel model. 

El interval de confidència (‘confidence interval’) correspon al rang de valors dels 

residuals amb una probabilitat específica sent estadísticament insignificant per al 

sistema. El software utilitza la incertesa estimada en els paràmetres dels models per 

calcular l’interval de confiança i assumeix la estimació té una distribució Gaussiana. 

 

 
3.8 PUNTS DE TREBALL 

 

Per a calcular els valors dels diferents paràmetres cal realitzar un recopilació de dades 

que ens serveixen per realitzar la identificació. 

Aquestes dades es podrien recopilar de diferents maneres, agafant de la base de dades i 

després realitzar algun tipus de selecció mitjançant tècniques de clustering o amb 

l’algoritme EM, etc. Si realitzéssim el model d’aquesta manera tindríem que 

implementar un algoritme molt complex per a poder identificar quines son les dades 

adients per fer-les servir per a la identificació precisa, ja que hi han moltes variables que 

afecten al comportament del clor i el nostre model es veuria afectat. Nosaltres finalment 

per realitzar el model hem escollit les principals variables que afecten en el sistema de 

cloració, els diferents punts  de dosificació, l’amoni, l’alçada dels dipòsits i el cabal 

tractat que ens determinarà en gran mesura els retards del model. 

 

Per calcular els paràmetres del model durant la identificació deixem fixes unes variables 

fen variacions solament modifiquen la que està en estudi, també anomenada variable de 

programació (‘Schedule variable’), en el nostre cas el cabal. Hi han dos maneres 

principals de realitzar-lo, una en la que es fa un escombrat d’aquest paràmetre des de el 

seu valor mínim fins el seu valor màxim obtenint un model tipus (model PI-IO-

LPV)[6]. Aquest mètode es adequat per a la identificació de processos per lots que no 

operen en punts fixos de treball. Una altre mètode consisteix en escollir diferents punts 

de treball des de el seu valor mínim fins els seu valor màxim de la variable de 

programació (model MI-IO-LPV), fent treballar el procés en aquests punts de treball, 

identificar el procés en cada punt de treball i posteriorment i després unir-los amb 

alguna tècnica de linealització [8]. Degut a que hem de realitzar la identificació en la 

nostre planta de tractament escollirem la segona tècnica, degut a que la planta de 
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tractament no varia contínuament el cabal de funcionament. Habitualment s’estableix un 

cabal de funcionament per estratègies de producció i aquest no es varia durant llargs 

temps. Per escollir els punts de treball que seran més adients per a la nostre identificació 

podríem fixar-los d’una manera simple dividint en parts iguals tot el rang de 

funcionament de la planta de tractament, hem fet servir un criteri en el que es fixa 

l’error en % d’una variable escollida i es divideix el rang de funcionament per mantenir 

aquest error (en %) en tots els punts escollits [19]. En el nostre cas hem escollit el retard 

degut a la circulació de l’aigua pels dipòsits com a variable a mantenir l’error i el cabal 

de tractament per determinar els punts de treball. Hem implementat l’algoritme dintre 

d’una fulla d’Excel amb codi VBA. L’algoritme implementat es el següent: 

                 ? = 1 

9�?	@		9?�I	 �w ����q ��¡¢��(krΠ�*(koΠ�*x to �w ����£���¡¢��(krΠ�*(koΠ�*x 

<��� = ^1 + Π¤1 − Π¤_� <��� 

<e�R¥ = (1 + Π¤* ^1 + Π¤1 − Π¤_� <��� 

<���¥ = (1 − Π¤* ^1 + Π¤1 − Π¤_� <��� 

? + + 

                   72J	9�? 

 

Fig.3.16 Algoritme per a l‘elecció dels punt de treball. 

 

Els punts de treball resultants son els següents: 

  
Fig.3.17 Obtenció dels punts de treball. 

 

sup inf 
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En color blau les variables que ens donaran els punts de treball que son el cabal màxim i 

mínim de funcionament del la planta i la tolerància que admetem entre les diferents 

punts en %1. Y en verd els punts calculats que compleixen els requisits. 

 

Dels punts de treball calculats el primer de 6,36 m3/s està fora del cabal màxim de la 

planta de tractament i el segon de 4,70m3/s per raons d’estratègies de producció durant 

el període que han durat les proves d’identificació no s’ha posat la planta en aquest 

règim de planta. Així que finalment els punts de treball per a la identificació seran 

quatre punt 1- 1,4m3/s, punt 2 - 1,9m3/s, punt 3 - 2,6m3/s i punt 4 - 3,5m3/s. 

 

Una vegada escollits els punts de treball ens queda escollir les senyals d’excitació del 

sistema per poder obtenir el model més precís possible. Les tècniques més clàssiques 

fan servir la resposta a un esglaó, una senoidal, un impuls, etc. Les tècniques més 

avançades d’excitació fan servir senyals variables en el temps i en l’amplitud com 

senyals RBS, PBRS, multi sinodal, soroll blanc, seqüencies ARMA. Degut a que hem 

de realitzar les proves en la planta real i l’aigua ha de ser en tot moment apta pel 

consum humà i dintre d’uns paràmetres de qualitat farem servir tècniques clàssiques de 

resposta a esglaons. El comportament global del sistema es molt lent com s’ha pogut 

veure en els apartats on s’ha calculat els diferents retards per aquest motiu no es 

important les components a altes freqüències del nostre sistema i es suficient i adequat 

fer els assajos d’identificació amb esglaons.  

 

Així que els nostres assajos seran cadenes d’impulsos en forma d’esglaó al llarg del 

temps aplicats en les diferents entrades en els punts de treball escollits. 
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4 CÀLCULS DELS MODELS 

 

Per poder realitzar correctament les estimacions dels paràmetres dels models hem de 

tindre en compte un seguit de qüestions. Hem d’escollir l’objectiu del model si el 

desitgem per a un model de simulació o si el desitgem per a un model de predicció. 

Posteriorment hem d’eliminar les tendències i nivells de continuen que puguin tindre les 

senyals. Per últim,  encara que sigui possible identificar el retard dels senyals, nosaltres 

calcularem els retards abans de les identificacions i les agregarem posteriorment al 

model sense retard. 

 

 

4.1 OBJECTIU DEL MODEL 

 

Per a calcular els paràmetres del model s’ha de tenir en compte algunes opcions de les 

funcions a fer servir de MATLAB. 

Una de les opcions a escollir es l’objectiu del model (‘Focus’): 

 

- Predicció: �R(,* = +���e����(,* − +R��������(,* 

 

- Simulació: 

 �e(,* = +���e����(,* − +e��������(,* 

 

- Estabilitat: L’error calculat es el mateix que en l’opció de predicció però amb 

limitacions d’estabilitat. 

 

El software (‘System identification Toolbox de Matlab) estima el paràmetres del model 

minimitzant l’error entre la sortida del model y la resposta mesurada. Aquest error 

s’anomena funció de pèrdua o funció de cost (loss function or Cost function), es una 

funció positiva del error predit de e(t). En general, aquesta funció is una ponderació de 

la suma dels quadrats dels errors. Per a un model amb ny-sortides, la funció de pèrdua 

V(θ) s’expressa de la següent manera [16]. 



 

Càlculs dels models  61 

 

�(θ* = 1� - ��F
�0� (,, θ*y(θ*�(,, θ* 

N Es el nombre total de mostres. 

e(t,θθθθ) es ny per by-1 vector d’error donat en un temps t, parametritzat pel vector θθθθ. 

W(θθθθ) es la matriu de ponderació, especificada com una matriu semi definitiva positiva. Quan W es fixa o el pes conegut, no depèn de θθθθ. 

 

 
4.2 PRETRACTRAMENT DADES 

 

Per poder  realitzar una identificació adequada s’ha de realitzar un pretractament a les 

dades obtingudes. 

 

 
Fig.4.1 Dades sense tractar d’un assaig. 

 

Aquest pretractament consisteix en igualar el nivell de continu (‘Offset’)  dels senyals 

d’entrada  i sortida amb funcions que eliminin les tendències dels valors dels assajos 

(‘Trends’). Eliminar els retards dels senyals d’entrada i sortida. Una vegada realitzat el 

pretractament ja podem fer servir les diferents funcions per a poder estimar les 

paràmetres dels models. 

 

 
Fig.4.2 Dades eliminant ‘offset’ d’un assaig. 

 

 

(4.1) 
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El càlcul dels retards els hem deixat a un costat. Per calcular el retard dels diferents 

punts de treball hem calculat l’offset entre els valors d’entrada i sortida per 

posteriorment treure-li a la senyal d’entrada. D’aquesta manera estan totes les senyals al 

mateix nivell de l’eix ‘X’ i es més exacte trobar el retard entre les senyals, fem servir la 

funció DELAYEST. 

 

 
    Fig.4.3 Dades eliminant offset i retards d’un assaig. 

 
 
4.3 RESULTATS  DELS ASSAIJOS DELS MODELS LOCALS 

SISO 

 

A continuació mostrarem el gràfics dels assajos per a models SISO per a poder obtenir 

les paràmetres dels models en els diferents punts de treballs pels dipòsits 3 y 4. 

 

4.3.1 Punt d’operació Nº 1 

 
A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 1. 
 
 

Dipòsit 3 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

    
 

Fig.4.4 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
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Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

    
 

Fig.4.5 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
 
 
Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 
 

    
 

Fig.4.6 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
 
 
Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.7 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
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Dipòsit 4 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

   
 

Fig.4.8 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
 
Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

   
 

Fig.4.9 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
 
Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 
 

   
 

Fig.4.10 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
 
Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.11 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
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4.3.2 Punt d’operació Nº  2 

 

A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 2. 
 

Dipòsit 3 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

    
 

Fig.4.12 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
 
Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

   
 

Fig.4.13 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
 
Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 
 

    
 

Fig.4.14 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
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Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.15 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
 

Dipòsit 4 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

   
 

Fig.4.16 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
 
Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

   
 

Fig.4.17 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
 
Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 
 

    
 

Fig.4.18 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
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Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.19 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
 

 

4.3.3 Punt d’operació Nº  3 

 

A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 3. 
 

Dipòsit 3 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

 

  
 

Fig.4.20 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
 
Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

   
 

Fig.21 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
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Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 

   
 

Fig.4.22 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
 
 
Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.23 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
 

Dipòsit 4 

Mostrem les senyals abans i després del pretractament de les dades. 

   
 

Fig.4.24 A l’esquerre dades tractar i a la dreta dades tractades amb l’offset i retards. 
 
Mostrem les senyals d’entrada i sortida per a la identificació SISO en aquest punt 
d’operació i el valor de la bondat dels models assajats en la identificació: 
 

   
 

Fig.4.25 A l’esquerre entrada/sortida del model i a la dreta comparativa final dels models OE/TFS/P1. 
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Mostrem els resultats de les prediccions i simulació del model obtingut a partir de la 
identificació. 
 

   
 

Fig.4.26 A l’esquerre predicció del model i a l’esquerre simulació del model. 
 
Realitzen un estudi visual del residuals del nostre model. 
 

 
 

Fig.4.27 Resultats de l’Anàlisi dels residuals del model. 
 

4.4 IDENTIFICACIÓ DEL SISTEMA SISO 

 

4.4.1 Estimació paràmetres models locals SISO. 

 

En les següents taules mostrem la bondat d’ajust obtinguda per als diferents models 

SISO per al dipòsit 3 i 4. 

 

 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

ARX(LS) [1,1,1] 6,711 16,17 41,38 - 

ARX(LS) [2,2,1] 6,653 16,09 42,36 - 

ARMAX(LS-IV) [1,1,1,1] 6,65 16,25 42,09 - 

ARMAX(LS-IV) [2,2,2,1] 6,132 15,95 44,57 - 

OE (PEM) [1,1,1] 51,22 12,11 51,22 - 

OE (PEM) [2,2,1] 59,47 28,78 -0,026 - 

  

Taula 1: SISO Dipòsit 3. 
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 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

ARX(LS) [1,1,1] 72,91 62,98 79,43 - 

ARX(LS) [2,2,1] 73,4 62,62 79,75 - 

ARMAX(LS-IV) [1,1,1,1] 73,23 62,66 79,15 - 

ARMAX(LS-IV) [2,2,2,1] 73,28 61,94 79,81 - 

OE (PEM) [1,1,1] 73,38 72,5 78,92 - 

OE (PEM) [2,2,1] 75,17 72,36 78,6 - 

 

Taula 2: SISO Dipòsit 4. 

 

En el nostre cas coneixen prèviament el comportament de la reacció del clor, desitgem 

que el model final tingui l’estructura normalitzada d’un sistema de primer ordre:  

 

[(4* = �R1 + �¦4 ��τ§ 

 

Per a aquest motiu agafem el model OE de primer ordre a més de tindre l’estructura 

desitjada es amb el que s’obté els millors valors de bondat pràcticament en qualsevol 

assaig. El nostre model el passem de discret a continu, al no tindre ‘pol’, es a dir arrels 

el numerador, la conversió mitjançant ZOH no afegeix cap ZERO addicional al 

numerador B(s) i simplifica el procés de normalització de l’expressió (no cal fer servir 

cap tècnica de reducció - Padè, Maclaurin, etc.-).  

 

[()*¨� = .()*/()* ��τ§ 

 

Per últim, només cal multiplicar al numerador i el denominador per la inversa del segon 

terme del polinomi F(s), per obtindré l’expressió normalitzada H(s). 

 

Hi han funcions en MATLAB que ens poden ajudar a accelerar tot aquests càlculs. En 

la informació dels sistemes paramètrics ens indica que si finalment l’estructura escollida 

es la OE, l’algoritme d’identificació es el mateix que per a la funció TFEST, de la qual 

podem obtenir models en temps discret i continu. La diferencia entre les dues funcions 

fent servir el mateix algorisme està en que el primer representa el sistema identificat 

(4.1) 

(4.2) 
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mitjançant un model discret en funció de la variable ‘q’ i la segona funció representa el 

model en mode continu en funció de ‘s’. Existeix la funció D2C per passar expressions 

en temps discret a temps continu. 

També tenim un altre funció que ens retorna el model continu en funció de ‘t’ i amb 

l’expressió normalitzada tal i com la desitgem, aquesta funció es PROCEST. Les 

diferents funcions ens proporcionen models equivalents com ens mostra el valor del 

FITTING i el valors dels seus paràmetres. Les diferents funcions fan servir l’algoritme 

PEM. La funció OE[1,1,1] amb TFEST[x,1,1,Ts] dóna idèntics resultats y el 

D2C[OE[1,1,1]] dóna idèntics resultats al PROCEST[‘P1’]. 

 

A continuació mostrem la taula comparativa dels valors dels diferents paràmetres 

obtinguts fent servir les diferents funcions. 

 

 FIT B(s)/F(z) F(s)/F(z) Num(z) Den(z) Kp Tp1 

OE[1,1,1] 68,46 0/6,328e-4 1/-0,99928     

TFEST[x,1,1,Ts] 68,46   0/6,328e-4 1/-0,99928   

D2C[OE[1,1,1]] 68,46 6,328e-4 1/ 7,229e-4   0,875  

PROCEST[‘P1’] 68,46      1383 

 

Taula 3: Comparativa diferents estimacions discretes i continues. 

 

A continuació mostrem les taules comparatives de l’ajust per a les diferents funcions 

escollides per calcular els paràmetres dels models. 

 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

OE (PEM) [1,1,1] 51,22 12,11 51,22 - 

OE (PEM) [2,2,1] 59,47 28,78 -0,026 - 

OE (PEM) [1,1,1] & D2C 51,22 12,11 51,22 - 

OE (PEM) [2,2,1] & D2C 59,47 28,78 -0,026 - 

TFS [0 Zeros, 1 Pol] 58,82 14,93 56,09 - 

TFS [0 Zeros, 2 Pols] -2,17 38,13 60,51 - 

PROCEST [P1] 51,2 12,12 51,27 - 

PROCEST [P2] 66,43 29,48 22,78 - 

PROCEST [P2U] 56,77 46,49 57,9 - 

  

Taula 4: SISO Dipòsit 3. 
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 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

OE (PEM) [1,1,1] 73,78 72,5 78,92 - 

OE (PEM) [2,2,1] 75,17 72,36 78,6 - 

OE (PEM) [1,1,1] & D2C 73,78 72,5 78,92 - 

OE (PEM) [2,2,1] & D2C 75,17 72,36 78,6 - 

TFS [0 Zeros, 1 Pol] 74,03 72,36 78,3 - 

TFS [0 Zeros, 2 Pols] 74,84 59,55 78,73 - 

PROCEST [P1] 73,38 72,5 78,92 - 

PROCEST [P2] 75,19 76,94 79,11 - 

PROCEST [P2U] 75,19 76,91 79,17 - 

 

Taula 5: SISO Dipòsit 4. 

 

Com es mostra en les diferents taules podem accelerar el procés d’obtenir els valors del 

nostre model fent servir la funció PROCEST per a un sistema sense retards, amb cap 

zero en el seu numerador y un pol al denominador. 

 

A continuació mostrem els valors dels paràmetres per a punt de treball. 

 

 Retard OE [1,1,1] PROCEST [‘P1’] 

 [seg] Num(s) Den(s) Kp Tp1 

Punt 1 4903 1,4343e-4 S + 1,1976e-4 1,19 8333 

Punt 2 3793 2,7116e-4 S + 1,7864e-4 1,31 5569 

Punt 3 2587 6,5504e-4 S + 7,0627e-4 0,92 1415 

Punt 4 - - - - - 

 

Taula 6: Valors dels paràmetres del model del dipòsit 3 per a cada punt de treball. 

 

 Retard OE [1,1,1] PROCEST [‘P1’] 

 [seg] Num(s) Den(s) Kp Tp1 

Punt 1 3728 4,2617e-4 S + 4,468e-4 0,9538 1500 

Punt 2 3014 6,5161e-4 S + 7,3461e-4 0,887 1361 

Punt 3 2721 6,5504 S + 7,0627e-4 0,9274 1415 

Punt 4 - - - - - 

 

Taula 7: Valors dels paràmetres del model del dipòsit 4 per a cada punt de treball. 
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Recordem que els valors corresponen als paràmetres de les següents expressions: 

Per al model OE en mode discret. 

 

�7 = .(4*/(4* 1(,*���¢§ 

 

Per a un sistema de primer ordre en continu (PROCEST). 

 

[(4* = �R1 + �¦4 ���¢§ 

 

Amb els diferents assajos i les identificacions per a cada punt de treball hem aconseguit 

uns models locals amb unes bondats molt bones, tal i com es pot apreciar en els 

diferents gràfics de predicció del model, simulació del model i càlcul del residual. Això 

ens proporciona una bona base per a poder obtenir un bon model global. 

  

4.4.2 Identificació global dels models SISO 

 

Una vegada ja hem calculat els valors dels paràmetres dels models SISO en cada punt 

de treball hem d’aconseguir l’expressió única que defineixi el nostre model. Els valors 

els introduirem en un full de càlcul i trobarem les expressions per poder unir els  

diferents paràmetres de cada punt de treball. 

Model Global D3 

 

Aquí presentem les expressions dels retards en funció del cabal. 

 

 
 

Fig. Interpolació dels valors dels retards. 

 

(4.3) 

(4.4) 
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Aquí presentem el numerador y el denominador del model OE. 

 

 
 

Fig. Interpolació dels valors dels model OE. 
 

Aquí presentem les expressions de Kp i Tp en funció del cabal.  

 

[(4* = �R1 + �¦4 ���¢§ 

 
 

Fig. Interpolació dels valors de kp i Tp. 
 

Model Global D4 

 

Aquí presentem les expressions dels retards en funció del cabal. 

 

 
 

Fig. Interpolació dels valors dels retards. 

(4.5) 



 

Càlculs dels models  75 

 

Aquí presentem el numerador y el denominador del model OE. 

 

 
Fig. Interpolació dels valors dels model OE. 

 

Aquí presentem les expressions de Kp i Tp en funció del cabal. 

 

 
Fig. Interpolació dels valors de kp i Tp. 

 

 

Les expressions obtingudes pel dipòsit 3, són:  

[p(4, )* = �Rp()*1 + �¦p()*4 ���¢se 

k¦p()* = −1 · 10�ª)� + 4 · 10�|) + 2,6835 T¦p()* = 2 · 10�±)� − 1,4788) + 26611 T�p()* = 7 · 10�³)� − 0,5215) + 11258 

 

Les expressions obtingudes pel dipòsit 4, són: 

 

[|(4, )* = �R|()*1 + �¦|()*4 ���¢´e 
k¦|()* = 3 · 10�µ)� − 1 · 10�|) + 2,335 

(4.6) 

(4.7) 
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T¦|()* = 5 · 10�³)� − 0,2088) + 3625 T�|()* = −8 · 10�¶)� − 56,2 · 10�p) + 4404 

 

 

4.4.3 Validació model SISO global. 

 

Per validar el nostre model global realitzarem una simulació global del model. Aquesta 

simulació consisteix en unir les entrades dels diferents punts de treball en una única 

entrada y comparar la sortida real amb la obtinguda amb el model. 

A continuació mostrem els resultats 

 

 
 

Fig.4.28 Resultat de la simulació global del Dip 3. 
 

 
 

Fig.4.29 Resultat de la simulació global del Dip 4. 

 

Es calcularà la bondat d’ajust amb la següent funció de cost: 

/@,·§�(·���	§Q����	�����* = ¸< − <���¸�
�§  

 

(4.8) 
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/@,F¹·§�(F������º��¹���·���	§Q����	�����*(@* = 1 − ¸<���(: , @* − <(: , @*¸¼<���(: , @* − I�%2 �<���(: , @*�¼ 

 

/@,F·§�(F������º��·���	§Q����	�����*(@* = 1 − ½ <���(: , @* − <(: , @*<���(: , @* − I�%2 �<���(: , @*�½�
 

 

La bondat d’ajust del dipòsit 3, es de:  

MSE = 0,019 

NRMSE= 0,451 

NMSE = 0,451 

 

La bondat d’ajust del dipòsit 4, es de:  

MSE = 0,038 

NRMSE= 0,063 

NMSE = 0,063 

 

El valor a comparar amb els resultats locals es el NRMSE però en comptes s’ha de 

multiplicar per 100. En el dipòsit 3 s’obté una bondat d’ajust del 45% i en el dipòsit 4 

del 6%. Encara que els valors calculats poden semblar baixos aquests valors són deguts 

principalment pel salt abrupte al passar d’un punt d’operació al següent en les gràfiques 

s’observa que una vegada hem passat la transició el model s’ajusta molt acuradament a 

la resposta real del sistema. 

 

 

4.5 RESULTATS  DELS ASSAIJOS DELS MODELS LOCALS 

MIMO 

 

Una vegada ja hem descrit ens apartats anteriors com realitzem els assajos per a 

determinar l’expressió del model SISO, realitzarem la mateixa metodologia per calcular 

els valors dels paràmetres del model MIMO. 

 

(4.10.a) 

(4.9) 

(4.10.b) 
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Recordem que per poder realitzar adequadament els càlculs s’ha de realitzar un seguit 

pretractament a les dades de la mateixa manera que s’ha fet per als models SISO. Com a 

dificultat afegida està que els retards dels senyals no es poden mesurar i es faran servir 

els retards calculats i validats en apartats anteriors. 

 

El nostre model MIMO representarà tot el sistema com si fos un únic dipòsit amb dos 

punts de cloració y dos punts de lectura del clor residual, que seran el entremig i el final 

del dipòsit 3. 

 

A continuació mostrarem el gràfics dels assajos per a models MIMO per a poder obtenir 

les paràmetres dels models en els diferents punts de treballs. 

 

 

4.5.1 Punt d’operació Nº  1 

 
A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 1. 
 

Mostrem les dades d’entrada i sortida per a la identificació 

 
 

Fig.4.30 Dades tractar per a realitzar la identificació. 
 
Mostrem els resultats de les bondats dels diferents models assajats: 
 

    
 

Fig.4.31 A l’esquerre comparativa dels models escollits amb una sortida i a la dreta la comparativa amb l’altre sortida. 
 



 

Càlculs dels models  79 

Resposta a una predicció del model escollit. 

 

    
 

Fig. A l’esquerre predicció del model amb una sortida i a l’esquerre la predicció del model amb l’altre sortida. 
 
Resposta a una simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.32 A l’esquerre simulació del model amb una sortida i a l’esquerre la simulació del model amb l’altre sortida. 
 

Representació gràfica dels residuals de la simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.33 A l’esquerre el residual d’una sortida i a la dreta el residual de l’altre sortida. 
 

 

4.5.2 Punt d’operació Nº  2 

 

A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 2. 
 

Mostrem les dades d’entrada i sortida per a la identificació 
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Fig.4.34 Dades tractar per a realitzar la identificació. 
 
 
Mostrem els resultats de les bondats dels diferents models assajats: 
 

    
 

Fig.4.35 A l’esquerre comparativa dels models escollits amb una sortida i a la dreta la comparativa amb l’altre sortida. 
 

Resposta a una predicció del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.36 A l’esquerre predicció del model amb una sortida i a l’esquerre la predicció del model amb l’altre sortida. 
 
 
Resposta a una simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.37 A l’esquerre simulació del model amb una sortida i a l’esquerre la simulació del model amb l’altre sortida. 
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Representació gràfica dels residuals de la simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.38 A l’esquerre el residual d’una sortida i a la dreta el residual de l’altre sortida. 
 

 

4.5.3 Punt d’operació Nº  3 

 

A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 3. 
 

Mostrem les dades d’entrada i sortida per a la identificació 

 
 

Fig.4.39 Dades tractar per a realitzar la identificació. 
 
Mostrem els resultats de les bondats dels diferents models assajats: 
 

    
Fig.4.40 A l’esquerre comparativa dels models escollits amb una sortida i a la dreta la comparativa amb l’altre sortida. 
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Resposta a una predicció del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.41 A l’esquerre predicció del model amb una sortida i a l’esquerre la predicció del model amb l’altre sortida. 
 
Resposta a una simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.42 A l’esquerre simulació del model amb una sortida i a l’esquerre la simulació del model amb l’altre sortida. 
 

Representació gràfica dels residuals de la simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.43 A l’esquerre el residual d’una sortida i a la dreta el residual de l’altre sortida. 
 

 

4.5.4 Punt d’operació Nº  4 

 

A continuació mostrarem les dades dels assajos del punt de treball nº 4. 
 

Mostrem les dades d’entrada i sortida per a la identificació 
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Fig.4.44 Dades tractar per a realitzar la identificació. 
 
Mostrem els resultats de les bondats dels diferents models assajats: 
 

    
 

Fig.4.45 A l’esquerre comparativa dels models escollits amb una sortida i a la dreta la comparativa amb l’altre sortida. 
 

Resposta a una predicció del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.46 A l’esquerre predicció del model amb una sortida i a l’esquerre la predicció del model amb l’altre sortida. 
 
Resposta a una simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.47 A l’esquerre simulació del model amb una sortida i a l’esquerre la simulació del model amb l’altre sortida. 
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Representació gràfica dels residuals de la simulació del model escollit. 

 

    
 

Fig.4.48 A l’esquerre el residual d’una sortida i a la dreta el residual de l’altre sortida. 
 

 

 

4.6 IDENTIFICACIÓ DEL SISTEMA MIMO 

 

4.6.1 Estimació paràmetres models locals MIMO. 

 

En les següents taules mostrem la bondat d’ajust obtinguda per als diferents models 

MIMO, en el punt intermedi del dipòsit 3 i en el punt final del dipòsit 3. Per a poder 

mostrar aquesta comparativa final s’ha realitzar un estudi previ de les millors opcions 

per a realitzar la comparativa, com es augmentar l’ordre del model fins a 4rt ordre per 

veure el seu comportament, calculant els models amb soroll i sense. 

 

 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

N4SID 1er orde (simulació) -51,11 -126,8 -401,8 -222,3 

N4SID1 2n orde Discret (pred.) 46,76 52,95 -5,968 47,02 

N4SID2 2n orde Cont. (pred.) 46,74 51,84 -5,968 47,02 

N4SID3  2n orde Cont. (sim.) 46,74 51,84 -5,968 47,02 

N4SID4 3er orde Cont. (pred.) 37,65 -122,9 13,66 57,59 

N4SID5 3er orde Cont. (sim.) 37,65 -122,9 13,66 57,59 

Sistema en TF 2n ordre 46,64 53,61 -5,914 46,63 

  

Taula 8: Bondat del sistema MIMO per a cada punt d’operació a la sortida 1. 
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 Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 

N4SID 1er orde (simulació) 33,32 -82,23 -240,3 -284,2 

N4SID1 2n orde Discret (pred.) 62,07 16,92 -3,061 -43,24 

N4SID2 2n orde Cont. (pred.) 62,09 16,55 -3,061 -43,24 

N4SID3  2n orde Cont. (sim.) 62,09 16,55 -3,061 -43,24 

N4SID4 3er orde Cont. (pred.) 8,218 -173,9 14,76 24,28 

N4SID5 3er orde Cont. (sim.) 8,218 -173,9 14,76 24,28 

Sistema en TF 2n ordre 59,8 16,1 -3,042 -42,95 

  

Taula 9: Bondat del sistema MIMO per a cada punt d’operació a la sortida 2. 

 

Les dades anteriors s’han aconseguit realitzant la comparativa amb diferents. Els 

models que s’han escollit són calculats amb l’algoritme N4SID, de diferents ordres, 

indicant si la finalitat es predicció o simulació. La majoria dels models son el continu, a 

aquests models se li ha realitzat una transformació mitjançant la tècnica de ZOH , que 

es la transformació que s’assembla més a una possible implementació final. L’últim 

model escollit el detallarem  al final d’aquest apartat. 

 

Sense tenir en compte l’última opció, el model que millor bondat ens proporciona i 

s’adapta a les nostres necessitats es el que s’ha calculat mitjançant l’algoritme N4SID, 

de segon ordre amb finalitat simulació i després d’aplicar-li la transformació ZOH.  

 

A més hem aplicat alguna condició més per obtenir els paràmetres d’una manera que 

ens ajudi a treballar millor posteriorment. Gràcies al treball previ hem observat que les 

sortides no tenen relació directa amb les entrades los que fa que la matriu D, sigui 0. 

Com sabem dels models SISO la part del soroll no era representatiu en la identificació 

del model, s’ha verificat en el model MIMO i s’ha aprofitat per a poder eliminar la 

matriu ‘K’, a més per a simplificació dels paràmetres a controlar en escollit la opció de 

representació canònica i d’aquesta manera la matriu C es una diagonal, deixant 

finalment el sistema amb paràmetres en les matrius A i B de dimensions 2x2. 

 

Els valors obtinguts per a cada punt de treball son el següents: 
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 N4SID3  2n orde Cont. (sim.) 

 Matriu A Matriu B 

Punt 1 U−14,93� − 3 16,59� − 3−5,54� − 3 6,091� − 3V U −2,261� − 3 −1,156� − 3−0,7795� − 3 −3,617� − 3V 
Punt 2 Y −0,119 0.118−0,561� − 3 0,554� − 3Z Y27,12� − 3 −0,01310,138� − 3 −7,093� − 5Z 
Punt 3 U−5,630� − 3 3,046� − 3−0,535� − 3 −0,540� − 3V U2,051� − 3 2,2242� − 30,930� − 3 0,9448� − 3V 
Punt 4 Y−3,33� − 3 4,81� − 3−0,34� − 3 −0,1211� − 3Z Y−0,603� − 3 −1,893� − 30,343� − 3 0,398� − 3 Z 

 

Taula 10: Valors dels paràmetres del model MIMO de tot el sistema per a cada punt de treball. 

 

Abans de començar a unir les diferents expressions per obtenir el model global, per a 

poder treballar d’una manera més còmoda amb els diferents models tant local com 

global, realitzarem una primera transformació de model de l’estat en l’espai a funció de 

transferència, com s’indica en l’aparat 3.5.  

 +(,*1(,* = [(,* = U[�� [��[�� [��V 
 

Com a expressió principal d’aquesta funció de transferència obtenim una fracció amb 

un zero en l numerador y 2 pols amb denominador. Obtenim la següent taula del 

element G11. 

 

 Funció de transferència G11 (1 Zero x 2 Pols) 

 num den 

Punt 1 -2,26e-3s + 8,39 e-7 s2 + 8,83e-3 s + 1,022e-6 

Punt 2 0,0271 s + 1,394 e-6 s2 + 0,1192 s + 1,282e-8 

Punt 3 2,051e-3s + 3,942e-6 s2 + 6,171e-3 s + 4,669e-6 

Punt 4 -0,6034e-3s + 1,58e-6 s2 + 3.455e-3 s + 2,04 e-6 

 

Taula 11: Valors dels paràmetres del model MIMO de tot el sistema per a cada punt de treball. 

 

(4.1) 
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Per a que el model final sigui més fàcil de tractar en una futura regulació i aprofitant 

que el nostre sistema té uns grans retards. Simplificarem el pol de la funció de 

transferència per un retard equivalent fent servir la transformació de Maclaurin. 

 

La transformació de Maclaurin es basa en les sèries de Taylor, recordem: 

 

9(<* = - 9(�*(%*2! (< − %*�À
�0X  

 

Un cas especial succeeix quan a=0. 

 

9(<* = - 9(�*(0*2! (<*� = 9(0* + 9′(0*1! < + 9′′(0*2! <� + 9′′′(0*3! <p + ⋯À
�0X  

 

Aquet cas especial s’anomena sèrie de Maclaurin . 

 

Si apliquem aquesta sèrie a la funció exponencial que representa el retard en les 

funcions de transferència en s. Podem reduir l’ordre del polinomi i substituir-lo per un 

retard que s’afegirà al global del sistema. Aquesta transformació per al nostre cas que el 

numerador té una sola arrel i la simplificaríem per un retard: 

 4 − τ�4 = 	 ��τ�§ 

 

 
 

Fig.4.49 Interpolació dels valors dels retards. 
 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Realitzant aquesta transformació obtenim les següents funcions de transferència per a 

cada element de la matriu de la funció de transferència. 

 

 

  Funció de transferència G11 (2 Pols) 

 
Retard 

reduc. (seg) 
num den 

Punt 1 2,69e+3 8,39 e-7 s2 + 8,83e-3 s + 1,022e-6 

Punt 2 1,95e3 6,00e-4 s2 + 0,1192 s + 1,282e-8 

Punt 3 520 3,942e-6 s2 + 6,171e-3 s + 4,669e-6 

Punt 4 382 1,58e-6 s2 + 3.455e-3 s + 2,04 e-6 

 

Taula 12: Valors dels paràmetres del model G11 MIMO en cada punt de treball. 

 

  Funció de transferència G12 (2 Pols) 

 
Retard 

reduc. (seg) 
num den 

Punt 1 1510 1,04e-3 s2 + 8,83e-3 s + 1,022e-6 

Punt 2 1160 1,13e-3 s2 + 0,1192 s + 1,282e-8 

Punt 3 520 4,09e-6 s2 + 6,171e-3 s + 4,669e-6 

Punt 4 382 1,69e-6 s2 + 3.455e-3 s + 2,04 e-6 

 

Taula 13: Valors dels paràmetres del model G12 MIMO en cada punt de treball. 

 

  Funció de transferència G21 (2 Pols) 

 
Retard 

reduc. (seg) 
num den 

Punt 1 871 8,39 e-7 s2 + 8,83e-3 s + 1,022e-6 

Punt 2 986 1,41 e-6 s2 + 0,1192 s + 1,282e-8 

Punt 3 225 4,14e-6 s2 + 6,171e-3 s + 4,669e-6 

Punt 4 254 1,35e-6 s2 + 3.455e-3 s + 2,04 e-6 

 

Taula 14: Valors dels paràmetres del model G21 MIMO en cada punt de treball. 
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  Funció de transferència G22 (2 Pols) 

 
Retard 

reduc. (seg) 
num den 

Punt 1 360 1,01e-3 s2 + 8,83e-3 s + 1,022e-6 

Punt 2 62 -1,14e-4 s2 + 0,1192 s + 1,282e-8 

Punt 3 229 1,12e-4 s2 + 6,171e-3 s + 4,669e-6 

Punt 4 202 -1,97e-4 s2 + 3.455e-3 s + 2,04 e-6 

 

Taula 15: Valors dels paràmetres del model G22 MIMO en cada punt de treball. 

 

Aquesta última expressió es la que s’ha fet servir en l’última fila de les taules 8 i 9 de 

comparatives de bondats. 

 

Amb els diferents assajos i les identificacions per a cada punt de treball hem aconseguit 

uns models locals amb unes bondats numèriques que poden semblar insuficients però 

després en les prediccions, simulacions i residuals calculats els models són molt acurats 

com es pot apreciar en els diferents gràfics dels apartats. Això ens proporciona una bona 

base per a poder obtenir un bon model global. 

 

Fent servir diferents transformacions hem aconseguit un model de control simple que 

representi el comportament del sistema d’una manera molt fidel.  

 

4.6.2 Identificació global de la planta MIMO. 

 

Una vegada ja hem calculat els valors dels paràmetres dels models MIMO en cada punt 

de treball hem d’aconseguir l’expressió única que defineixi el nostre model global. Els 

valors els introduirem en un full de càlcul i trobarem les expressions per poder unir els 

diferents paràmetre de cada punt de treball. 

 

Model Global MIMO 

 

Aquí presentem les expressions dels retards en funció del cabal. Per a obtenir aquesta 

expressió final, al retard degut a la circulació d’aigua pels dipòsits i mostres se li h 

afegit el retard generat per la reducció del model. 
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Fig.4.49 Interpolació dels valors dels retards. 

 

 

Aquí presentem l’expressió que relaciona cada paràmetre k de cada funció de 

transferència en relació al cabal tractat. 

 

    

 

Fig.4.50 Interpolació dels valors K’s de les diferents funcions de transferència. 
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Aquí presentem les expressions de a i b en funció del cabal. 

 

   

 

   Fig.4.51 Interpolació dels valors de kp i Tp. 

 

Les expressions obtingudes per a la matriu del model MIMO.   

 +(4, )*1(4, )* = [(4, )* = U[��(4, )* [��(4, )*[��(4, )* [��(4, )*V 
 

[11(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* ; 			[12(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* 

[21(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* ; 			[11(4, )* = +�(4, )*1�(4, )* 

 

Recordem que cada funció de transferencia està construïda per la expressió d’un sistema 

de segon ordre, de la següent manera:  

 

[��(4, )* = ���()*4� + %��()*4 + :��()* ���¢£Ãe 

 

 

(4.12) 

(4.13) 

(4.11) 
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Les expressons obtingudes dels retards de la interpolació són: 

 ,�kk = 7 · 10�±)� − 0,8247) + 3283,4 ,�kl = 963 ,�lk = 2 · 10�|)� − 1,8547) + 6372,9 ,�ll = 1 · 10�|)� − 0,9456) + 3006,6 

 

Com ha curiositat s’observa que el retards t12 es pràcticament fixe i es redueix a una 

constant degut als retards fixes que intervenen degut a que el punt de dosificació i de 

mesura estan molt a prop i espot menysprear la influencia del cabal tractat respecte al 

temps de dosificació i de lectura de la mesura. 

 

Una altra observació es que tots els denominadors de les funcions de transferència són 

iguals, això es degut a que la dinàmica de la reacció del clor la imposa el cabal de 

l’aigua tractat i no el punt de dosificació ni el punt de mesura. Per a quest motiu hi ha 

una única expressió per las paràmetres de les arrels dels denominadors de totes les 

funcions de transferència. 

 

 % = −1 · 10�ª)� + 4 · 10�|) + 2,6835 : = −1 · 10�ª)� + 4 · 10�|) + 2,6835 

 

 

Finalment les expressions del paràmetre k en funció del cabal: 

 

 ��� = −3 · 10�µ)� + 1 · 10�±) − 0,0151 ��� = 2 · 10�µ)� − 9 · 10�³) + 0,0104 ��� = −3 · 10�µ)� + 1 · 10�±) − 0,0149 ��� = −1 · 10�µ)� + 7 · 10�³) − 0,0085 

 

 

 

(4.15) 

(4.14) 

(4.16) 
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4.6.3 Validació model MIMO global. 

 

Per validar el nostre model global realitzarem una simulació global del model. Aquesta 

simulació consisteix en unir les entrades dels diferents punts de treball en una única 

entrada y comparar la sortida real amb la obtinguda amb el model. 

A continuació mostrem els resultats 

 

 
 

Fig.4.53 Resultat de la simulació global de la sortida 1. 
 

 
 

Fig.4.54 Resultat de la simulació global de la sortida 2.  
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La bondat d’ajust del respecte a la sortida 1, es de:  

 

MSE = 0,060 

NRMSE= 0,389 

NMSE = 0,6275 

 

La bondat d’ajust del respecte a la sortida 2, es de:  

 

MSE = 0,042 

NRMSE= 0,464 

NMSE =0,6709 

 

El valor a comparar amb els resultats locals es el NRMSE però en comptes s’ha de 

multiplicar per 100. En la sortida 1 s’obté una bondat d’ajust del 39% i en la sortida 2 

de 47%. Els valors son propers als obtinguts en els models locals. Hem aconseguit un 

model MIMO global que sigui molt fidel a la resposta real del sistema. 

 

 

(4.20) 

(4.19) 
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5 CONCLUSIONS I FUTURES INVESTIGACIONS 

 

Durant l’estudi s’ha desenvolupat diferents metodologies per a poder obtenir els models 

globals dels sistemes SISO i MIMO mitjançant les expressions que tinguin en compte 

els principals paràmetres que interactuen amb la dosificació de clor i el seu control. 

Aquestes expressions estan descrites en funció del temps i el cabal tractat. 

 

Expressió del sistema SISO:  

 

[(4, )* = Ä(Q*�`�Å(Q*e ���¢e 
 

Expressió del sistema MIMO: 

 +(4, )*1(4, )* = [(4, )* = U[��(4, )* [��(4, )*[��(4, )* [��(4, )*V 
	

[��(4, )* = ���()*4� + %()*4 + :()* ���¢£Ãe 

 

Hem assolit la l’objectiu del treball obtenint les expressions dels models SISO dels dos 

dipòsits amb una gran qualitat, obtenint valors molt alts de la bondat d’ajust, de la 

mateixa manera hem pogut obtenir les expressions del model MIMO del sistema global 

de cloració amb dos entrades, representades pels punts de cloració i dos sortides 

representades per les mesures de clor residual al inici del dipòsit 3 i al final del dipòsit 

3. 

 

Amb les expressions obtingudes i l’estimació dels seus paràmetres hem realitzat la 

simulació del model global variant el valor dels paràmetres de programació per als 

models SISO i MIMO, en el nostre cas el cabal tractat. S’ha pogut validar els models en 

tot el rang de treball obtenint les respostes del models molt fidels al sistema real. 

 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 
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Per a obtenir models amb una millor bondat d’ajust s’hauria de realitzar diferents proves 

en un mateix punt d’operació i així tindre més valors per a que l’estimació dels 

paràmetres globals fossin més representatius del comportament real. 

 

Amb els resultats obtinguts es pot donar el següent pas. Consistiria en dissenyar un 

sistema de control avançat. Degut als grans temps de retenció dels dipòsits el sistema de 

control més adequat seria el PCM (Prediction Control Mode), hi han diverses variants 

de control dins d’aquest grup de controladors els més tradicionals es basen en tècniques 

d’optimització com  ara LQR, LQG, H2, H∞. Els sistemes més actuals es basen en 

tècniques que a més de tenir en compte l’optimització de la sortida implementi una gran 

robustesa en front a pertorbacions del sistema com són les LMIS (Linear Matrix 

Inequalities). 
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6 ANEXE 

 

En els següents apartats es mostra els diferents codis generats per a obtenir les dades 

necessàries per a determinar el valor dels diferents paràmetres dels models. 

 

6.1 CODI VBA 

 

A continuació es mostra el codi en VBA per a obtenir els diferents punts d’operació. 

 

Sub Calculo_coeficiente() 

 

'Dim data As Date 

'Dim hora_origen As Variant 

'Dim data_text As String 

' Dim myarray As Variant 

' myarray = Array("one", "two", "three") 

' Dim arrWsNames() As String 

' arrWsNames = Split("Value1,Value2,Value3", ",") ' Solo para string 

Dim estados As Integer 

Dim Qmin As Integer 

Dim Qmax As Integer 

Dim Qinc As Integer 

Dim Xmin As Integer 

Dim Xmax As Integer 

Dim Xmed As Integer 

Dim toler As Double 

Dim r As Integer, i As Integer, a As Integer, b As Integer 

Dim tabla_Q() As Integer ' Si quieres redimensionar, crear variable dejarla en blanco 

Dim tabla_X() As Integer 

Dim column As Integer, row As Integer 

 

'Sheets("Hoja1").Select 

 

estados = Range("B4") 'Nº de estados de funcionamiento 

Qmin = Range("C4") ' Caudal mínimo 

Qmax = Range("D4") ' Caudal máximo 

Qinc = Range("E4") ' Caudal incremento 

column = 1          ' Columna on cumença a volcar dades 
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row = 7          ' Columna on cumença a volcar dades 

 

Range("B8:E30,H8:K30").Value = "" 

' Range(Cells(1, 1), Cells(4, 1)).Value = 5 

 

ReDim tabla_Q(1 To (estados), 1 To 4) ' Matriz de constantes segun caudales 

r = 1 

' Algoritmo para la determinación de los estados de funcionamiento segun los flujos 

For r = 1 To estados 

        a = 1 

     qidr = Qmin + (r - (1 / 2)) * Qinc 

    qsupr = Qmin + (r * Qinc) 

    qinfr = Qmin + (r - 1) * Qinc 

    tabla_Q(r, 1) = r 

    tabla_Q(r, 2) = qidr 

    tabla_Q(r, 3) = qsupr 

    tabla_Q(r, 4) = qinfr 

    Cells(row + r, column + a).Value = r 

    a = a + 1 

    Cells(row + r, column + a).Value = Round(qidr, 0) 

    a = a + 1 

    Cells(row + r, column + a).Value = Round(qsupr, 0) 

    a = a + 1 

    Cells(row + r, column + a).Value = Round(qinfr, 0) 

    ' 1 ja el suma el "For" 

Next 

 

Xmin = Range("H4") ' Caudal mínimo 

Xmax = Range("I4") ' Caudal máximo 

Xmed = Range("J4") ' Caudal medio 

toler = Range("K4") ' Tolerancia 

column = 7          ' Columna on comença a volcar dades 

row = 7          ' Columna on comença a volcar dades 

 

Range("H8:K30").Value = "" 

 

' calculamos el límite superior e inferior 

' En VBA Log es Ln 

v_max = ((Log(Xmin / Xmed)) / (Log((1 + toler) / (1 - toler)))) 

v_min = ((Log(Xmax / Xmed)) / (Log((1 + toler) / (1 - toler)))) 
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' CDbl -->  Convert To Double 

' No tratamos redondeamos igual v_ma i v_min para 

' intentar expandir al máximo el nº de estados 

v_max = Round(v_max, 0) 

' v_max = CInt(Abs(v_max)) 

' v_max = CInt((v_max)) 

' v_min = Round(v_min, 0) ' Devuelve el valor entero 

' v_min = CInt(Abs(v_min)) 

v_min = Int(v_min) ' Devuelve el valor entero 

'v_min = Fix(v_min) ' Devuelve el valor entero 

 

 estados = (Abs(v_max)) + v_min + 1 

 i = 1 

 a = 0 

ReDim tabla_X(1 To estados, 1 To 4) ' Tabla de datos 

' Algoritmo de calculo de estados en funcion de un parámetro x 

For i = v_max To v_min 

        a = a + 1 

        b = 1 

     xidr = (((1 + toler) / (1 - toler)) ^ i) * Xmed 

    xsupr = (1 + toler) * (((1 + toler) / (1 - toler)) ^ i) * Xmed 

    xinfr = (1 - toler) * (((1 + toler) / (1 - toler)) ^ i) * Xmed 

    tabla_X(a, 1) = a 

    tabla_X(a, 2) = xidr 

    tabla_X(a, 3) = xsupr 

    tabla_X(a, 4) = xinfr 

    Cells(row + a, column + b).Value = a 

    b = b + 1 

    Cells(row + a, column + b).Value = Round(xidr, 0) 

    b = b + 1 

    Cells(row + a, column + b).Value = Round(xsupr, 0) 

    b = b + 1 

    Cells(row + a, column + b).Value = Round(xinfr, 0) 

    ' 1 ja el suma el "For" 

Next 

End Sub 
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6.2 CODI MATLAB SISO 

 

A continuació es mostra el codi MATLAB per a poder estimar els paràmetres dels 

models locals SISO. 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%                 IDENTIFICACION DE SISTEMAS  
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ------------------------------------------------- ----------  
% Linear Polynomial Model  
% ------------------------------------------------- ----------  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Empezamos de cero borrando figuras y variables en  'Workspace'm_P1  
% ------------------------------------------------- ----------  
%for orden = 2:9  
clear;  
close all ;  
% con estas instrucciones conseguimos cerrar las ve ntanas de compare  
close all  hidden ;  
% Esta  la añadimos por si acaso pero no hace falta  
close all  force ;  
% close(h);  
% ------------------------------------  
file_inicial =( 'C:\datos' );  
file_final =( '.csv' );  
orden=3 ; % orden = orden + 1;%posible iteracion  
%-----------------------  
N = 30;  
prompt = { 'Orden de fichero' , 'Entrada modelo' , 'Salida 
modelo' , 'Porcentaje estimación/Validación [0.2-1.0]:' , 'Fichero de 
Entrada:' , 'Fichero de salida:' };  
dlg_title = 'Linear Polynomial Model' ;  
num_lines = 1; %Lineas horizontales dentro del cuadro a esribir  
num_matrix = [1, length(dlg_title)+N]; %Lineas horizontales/verticales 
dentro del cuadro a esribir  
def = { '3' , '7' , '11' , '0.6' , '[C:\datosX.csv]' , '[C:\final_model_X.csv]' };  
answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_matrix,def);         
orden = str2num(answer{1});  
in = str2num(answer{2});  
out = str2num(answer{3});  
dc = str2num(answer{4});  
%-----------------------  
ordinal = int2str(orden);  
file_read =strcat(file_inicial,ordinal,file_final);  
file_ini = ( 'C:\final_model_' );  
file_separator = ( '_' );  
file_write 
=strcat(file_ini,ordinal,file_separator,int2str(in) ,file_separator,int
2str(out),file_final);  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Cargamos ficheros para la Identificación del Sist ema 
% ------------------------------------------------- ----------  
% -----------------   Listado de variables  ------- -----------  
% columna 1  -> Q de entrada (FCAG + OI)          < -  
% columna 2  -> Q de salida (impulsiones)         < -  
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% columna 3  -> H Altura D3                       < -  
% columna 4  -> kg/h dosificación real D3  
% columna 5  -> kg/h dosificación real D4  
% columna 6  -> ppm dosificación teórica D4  
% columna 7  -> ppm dosificación real D4          < -  
% columna 8  -> ppm dosificación teórica D3  
% columna 9  -> ppm dosificación real D3          < -  
% columna 10 -> ppm cloro residual inici D4       < -  
% columna 11 -> ppm cloro residual final D4       < -  
% columna 12 -> ppm cloro residual inici D3       < -  
% columna 13 -> ppm cloro residual final D3       < -  
% columna 14 -> mg/l Amonio en camara de mezcla   < -  
% columna 15 -> mg/l Amonio en camara de mezcla  
% columna 16 -> H Altura D4  
% ------------------------------------------------- -----------  
a = csvread (file_read);  
q1 = mean(a(:,(1)));  
% La diferencia con mean existe si a es una matriz en lugar de un 
vector  
%q1 = mean2(a(:,(1)));  
q2 = mean(a(:,(2)));  
H1 = mean(a(:,(3)));  
input = a(:,(in));  % puedes escribir las lineas sin el ; al final i 
visualizas cada comando  
output = a(:,(out)); % puedes escribir las lineas sin el ; al final i 
visualizas cada comando  
previous = a(:,(out-1)); % para hacer pruebas se puede substituir out-
1 -> out  
addpath( 'C:\' );                     % Agregamos una direccion nueva al 
entorno de trabajo  
Ts = 1;                             % Tiempo de muestreo  
Long = size(input); % Esto me da una matriz 1x1 con el nº de columnas 
y nº de filas  
Long = Long(1,1);  % Obtenemos el nº de filas de la matriz de datos  
Time = 1:1:Long;   % Creamos el vector par el eje de tiempos  
Time = Time';  
%% ------------------------------------------------ ----------  
% Representación de los datos escogidos del sistema  
% ------------------------------------------------- ----------  
figure(1);  
x=20;y=510;L = 400;W = 210;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  % posición y dimensiones de la figura  
plot(input, 'DisplayName' , 'input' , 'YDataSource' , 'input' );  
hold on; % Hold all será eliminado en futuras versiones  
plot(previous, 'g' , 'DisplayName' , 'output2' , 'YDataSource' , 'output2' );  
plot(output, 'r' , 'DisplayName' , 'output1' , 'YDataSource' , 'output1' );  
hold off ;  
str = sprintf( 'Sistema de dosificació de clor Q=%0.2fm3/s H=%0.1f m' , 
q1,H1);  
title(str);  
%title('Sistema de dosificació de clor');  % Título  Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura  de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió' , 'Mesura Intermitja' , 'Mesura 
Sortida' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Calculamos los retardos entre las señales  
% ------------------------------------------------- ----------  
% delay = delayest(ze);  
% esta función que se puede usar más adelante una  
% generada la variable ze de tipo iddata no funcion a bien  
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input_detrend = detrend(input,0);  
trend1 = mean(input - input_detrend);  
previous_detrend = detrend(previous,0);  
trend2 = mean(previous - previous_detrend);  
output_detrend = detrend(output,0);  
trend3= mean(output - output_detrend);  
% -----------------------  
% intentamos que el sistema ajuste mejor los retrad os  
offset = trend1 - trend3;  
input = input - offset;  
% -----------------------  
%input = detrend(input,0);  
%previous = detrend(previous,0);  
%output = detrend(output,0);  
% Con las lineas anteriores el sistema ajusta el de lay a los flancos 
de 
% subida bajada en lugar de al principio de la exci tación. Porque  
% seguramente las señales estan centradas en el 0.  
Delay_ini = int64(finddelay(input,previous)*0.8);   % << -------------  
Delay_fin = int64(finddelay(input,output)*0.8);     % << -------------  
% -------------------------------------------------  
if  Delay_ini == 0 || Delay_fin == 0  
    Long_new = Long;  
    Delay_ini = 1;  
    Delay_fin = 1;  
else  
    Long_new = (Long - (Delay_fin-1));  
end  
if  orden == 9  
    dc = 0.4;  
else  
    % dc = 0.6;  
end  
Long_dc = int64(Long_new)*(dc); % Cogemos el 60% para identificación y 
el 40% para validación  
% Long_2 = uint64(Long - (Delay_fin-1))/2; % obtene mos el mismo valor  
input = input (1:Long_new);  
Delay_fi = (Long-(Delay_fin-Delay_ini)); % solo sirve cuando quiero 
depurar el codigo  
previous = previous ((Delay_ini):Delay_fi);  
output = output ((Delay_fin):Long);  
%% ------------------------------------------------ ----------  
% Representación de los datos a modelar  
% ------------------------------------------------- ----------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
%figure;  
%shg; % Hace lo mismo que el gcf  
figure(fig + 1);  
x=20;y=260;L = 400;W = 200;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
%subplot(2,1,1);  
plot(input);  
hold on;  
%title('Dades Entrada Càlcul Model (Dosificació de clor)');  % Título 
Gráfica  
%xlabel('Nº de muestras');              % x-axis la bel  
%ylabel('Dosificación de cloro [ppm]'); % y-axis la bel  
%subplot(2,1,2);  
plot(previous, 'g' );  
plot(output, 'r' );  
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hold off ;  
str = sprintf( 'Dades Càlcul Model amb pretractament \n 
Offset=%0.2fppm,Td1=%0.0fseg,Td2=%0.0fseg' , offset, 
Delay_ini,Delay_fin);  
title(str);  
% title('Dades Càlcul Model amb pretractament');  %  Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada Model' , 'Punt intermig' , 'Sortida 
Model' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%% ------------------------------------------------ ----------  
% Realizamos los primeros tratamientos a los datos  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Seleccionamos la salida a modelar intermedio [1], Final [2]  
behavior = iddata(output,input,Ts); % Cosntruim un vector de dades per 
poder fer sevir les instruccions de identificació  
%behavior = iddata(output1,input1,Ts,'ExperimentNam e','System 
Cloration','InputName','Dosi 
Entrada','InputUnit','[ppm]','OutputName','Mesura 
Clor','OutputUnit','[ppm]');  
info = get(behavior);   % Obtinc la informació del vector behavior  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Representación de los datos tratados  
% ------------------------------------------------- ----------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=20;y=20;L = 400;W = 250;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(behavior);  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
title( 'Sortida Model (eliminant offset i retard)' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Sortida 
Model' ,}, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
title( 'Entrada Model (eliminant offset)' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada 
Model' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
hold off ;  
%%   ---------------------------------------------- ----------  
%    Comenzamos con la identificación del sistema  
%    ---------------------------------------------- ----------  
%    Polinominal/Process/Transer Function/State Spa ce models  
%    ---------------------------------------------- ----------  
  
ine = input(1:(Long_dc-1));     %Dades per l'estimació  
inv = input(Long_dc:Long_new);  %Dades per la validacio  
ine = detrend(ine,0);     %Dades per l'estimació  
inv = detrend(inv,0);     %Dades per la validacio  
  
oute = output(1:(Long_dc-1));     %Dades per l'estimació  
outv = output(Long_dc:Long_new); %Dades per la validacio  
oute = detrend(oute,0);      %Dades per l'estimació  
outv = detrend(outv,0);      %Dades per la validacio  
delay_e = finddelay(ine,oute); % si es pequeño el retardo anterior es 
correcto  
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% Creamos nuestro modelo para el ARX/IV/OE  
% Ts=1;  
%ze = iddata(output1,input1,Ts); % Todos los datos  
%zv = iddata(output1,input1,Ts); % Todos los datos  
ze=iddata(oute,ine,Ts);  
zv=iddata(outv,inv,Ts);  
delay = delayest(ze);          % si es pequeño el retardo anterior es 
correcto  
% Seleccion del orden del modelo ARX/ARMAX/OE  
order_select_11 = [1 1 1];  
order_select_12 = [2 2 1];  
order_select_21 = [1 1 1 1];  
order_select_22 = [2 2 2 1];  
%    ---------------------------  
%   Polinominal Models  
m_arx_1 = arx (ze, order_select_11); % LS algorithm method  
m_arx_2 = arx (ze, order_select_12); % LS algorithm method  
m_armax_1 = armax(ze, order_select_21); % LS-IV algorithm method, with 
clear options  
m_armax_2 = armax(ze, order_select_22); % LS-IV algorithm method, with 
clear options  
m_oe_1 = oe (ze, order_select_11); % PEM algorithm method  
m_oe_1_report = m_oe_1.Report  
m_oe_1.Report.OptionsUsed  
m_oe_1.Report.Fit  
m_oe_2 = oe (ze, order_select_12); % PEM algorithm method  
%    ----------------------------  
% Discrete-time identified transfer function.  
m_tfz_1 = tfest(ze,1,1, 'Ts' ,Ts); % Sample time: 'Ts' seconds  
m_tfz_2 = tfest(ze,2,2, 'Ts' ,Ts); % Sample time: 'Ts' seconds  
% Continuos-time identified transfer function.  
m_tfs_1 = tfest(ze, 1, 1); % transfer function with 1 zeros and 1 
poles en funcion de 'S'  
% When estimating continuous-time models using disc rete-time data, the 
number of  
% poles must be greater than or equal to the number  of zeros.  
m_tfs_1_report = m_tfs_1.Report  
m_tfs_1.Report.OptionsUsed  
m_tfs_1.Report.Fit  
m_tfs_2 = tfest(ze, 2, 2); % transfer function with 1 zeros and 1 
poles en funcion de 'S'  
%    ----------------------------  
%       Comparamos modelos polinomiales (son discre tos)  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=440;y=520;L = 220;W = 220;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
compare(zv,m_arx_1,m_arx_2,m_armax_1,m_armax_2,m_oe _1,m_oe_2);  
%[fita,fit,fitc]=compare(zv,m_arx_1,m_arx_2,m_armax _1,m_armax_2,m_oe_1
,m_oe_2,m_oe_pem_1,m_oe_pem_2);  
%fita_2 = fita; fit_2 = fit; fitc_2 = fitc;  
%    ----------------------------  
%  Esta comparativa la obviamos porque por la info de Matlab ya 
sabemos  
%  que la estiamcion de OE y TF(z-1) son idénticas.  
%    ----------------------------  
%       Comparamos modelos discretos continuos  
%fig = gcf;  
%figure(fig + 2);  
%x=440;y=250;L = 220;W = 220;  
%set(gcf,'position',[x y L W]);  
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%compare(zv,m_oe_1,m_oe_2,m_tfz_1,m_tfz_2,m_tfs_1,m _tfs_2);  
%    ----------------------------  
%       Transformamos modelos discretos a continuos  
% methods  
m_oe1_cont2 = d2c(m_oe_1, 'tustin' );  
m_oe2_cont1 = d2c(m_oe_2, 'zoh' );  
m_oe2_cont2 = d2c(m_oe_2, 'tustin' );  
%m_tfz1_cont1 = d2c(m_tfz_1,'zoh');  
%m_tfz1_cont2 = d2c(m_tfz_1,'tustin');  
%m_tfz2_cont1 = d2c(m_tfz_2,'zoh');  
%m_tfz2_cont2 = d2c(m_tfz_2,'tustin');  
%    ----------------------------  
%       Comparamos modelos continuos  
fig = gcf;  
figure(fig + 2);  
x=440;y=280;L = 220;W = 220;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
compare(zv,m_oe_1,m_oe_2,m_oe1_cont1,m_oe2_cont1,m_ tfs_1,m_tfs_2,m_tfz
_1,m_tfz_2);  
%    ----------------------------  
%       Process models  
type = idproc( 'P1' );  
m_P1=procest(ze,type);  
m_P2 = procest(ze, 'P2' );  
m_P2U = procest(ze, 'P2U' );  
% Models with delay  
%m_P1D=procest(ze,'P1D');  
%m_P2D = procest(ze,'P2D');  
%m_P2UD = procest(ze,'P2DU');  
%    ----------------------------  
%       Comparamos modelos continuos FINALES  
fig = gcf;  
figure(fig + 3);  
x=440;y=20;L = 220;W = 245;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
compare(zv,m_oe_1,m_oe_2,m_oe1_cont1,m_oe2_cont1,m_ tfs_1,m_tfs_2,m_P1,
m_P2,m_P2U);  
[fita,fit,fitc]=compare(zv,m_oe_1,m_oe_2,m_oe1_cont 1,m_oe2_cont1,m_tfz
_1,m_tfz_2,m_P1,m_P2,m_P2U);  
%    ----------------------------  
%    VERIFICAMOS MODELOS CON DIFERENTES FUNCIONES 
%    ----------------------------  
%    ----------------------------  
%    Graficamos los zeros y polos  
%[P,Z] = pzmap(m_oe1_cont1,'b');  
%pzmap(m_oe1_cont1,'b');  
% pzmap y pzlot son casi iguales  
% pzmap orientada a extraer valores  
% pzplot orientada a mostrar  
fig = gcf;  
figure(fig + 4);  
x=860;y=520;L = 400;W = 200;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
pzplot(m_oe1_cont2, 'b' );  
plot([0 0, 0 0], 'b' );  
rlocus(m_oe1_cont1);  
title( 'Representació del Pla S' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Frecuencia Real' );         % x-axis label  
ylabel( 'Frecuencia Imaginaria' );   % y-axis label  
legend({ 'X poles' , 'O 
Zeros' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
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%sgrid;  
% sgrid, zgrip, rlocus  
% iopzmap --> Plot pole-zero map for I/O pairs of m ode  
% zplane  --> Zero-pole plo  
%    ----------------------------  
%    prediction  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=350;L = 400;W = 200;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
k=40;  
% Obtain a k step-ahead prediction for the estimate d model.  
pred = predict (m_oe1_cont1,zv,k);  
%plot(data(201:400),yp(201:400));  
plot(zv(:,(1)), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(pred, 'k--' );  
title( 'Predicció del Sistema de dosificació de clor' );  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura 
Sortida' , 'Predicció' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight'
, 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
hold off ;  
title( ' Predicció del Sistema de dosificació de clor' );  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight
' , 'bold' );  
%    ----------------------------  
%    simulation  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=210;L = 400;W = 180;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
simul = sim (m_oe1_cont1,zv);  
plot(zv, 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(simul, 'k--' );  
title( ' Simulació del Sistema de dosificació de clor' );  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura 
Sortida' , 'Simulació' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight'
, 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
hold off ;  
title( ' Simulació del Sistema de dosificació de clor' );  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight
' , 'bold' );  
%    ----------------------------  
%    Residuales  
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fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=20;L = 400;W = 200;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
e = resid(m_oe1_cont1,ze);  
%e = resid(Model_arx,zv,Type,M);%Type = 'Corr'/'ir' /'fr'  
%The functions are displayed up to lag M,  
plot(e);  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(e, 'k--' );  
title( ' Calcul del residu del model' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Valor error [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Calcul 
error' ,}, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
hold off ;  
title( ' Calcul del residu del model' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight
' , 'bold' );  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Guardamos los datos en ficheros  
% ------------------------------------------------- ----------  
fid=fopen(file_write, 'wt' ); % borramos el contenido del fichero  
  
dlmwrite(file_write,H1, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,q1, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,q2, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,Delay_ini, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,Delay_fin, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
% Listado de parámetros, de los modelos de orden se leccionable  
  
dlmwrite(file_write, 'M_OE1' , 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,fit(3,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe_1.b(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe_1.b(1,2), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe_1.f(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe_1.f(1,2), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
dlmwrite(file_write, 'M_TFZ_1' , 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,fit(5,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_tfz_1.num(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_tfz_1.num(1,2), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_tfz_1.den(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_tfz_1.den(1,2), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
dlmwrite(file_write, 'M_OE1_cont1' , 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,fit(3,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe1_cont1.b(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe1_cont1.f(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_oe1_cont1.f(1,2), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
dlmwrite(file_write, 'M_P1' , 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,fit(7,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_P1.Kp(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,m_P1.Tp1(1,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
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% liberamos el fichero que hemos creado  
% status = fclose(fid);  
fclose( 'all' );  
  
%end 
 

 

 

  



 

 Anexxes  109 

6.3 CODI MATLAB MIMO 

 

A continuació es mostra el codi MATLAB per a poder estimar els paràmetres dels 

models locals MIMO. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
%                 IDENTIFICACION DE SISTEMAS  
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% ------------------------------------------------- ----------  
% MIMO Linear Polynomial Model  
% ------------------------------------------------- ----------  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Empezamos de cero borrando figuras y variables en  'Workspace'  
% ------------------------------------------------- ----------  
%for orden = 2:9  
clear;  
close all ;  
% con estas instrucciones conseguimos cerrar las ve ntanas de compare  
close all  hidden ;  
close all  force ;  
% close(h);  
% ------------------------------------  
file_inicial =( 'C:\datos' );  
file_final =( '.csv' );  
orden=3 ; % orden = orden + 1;%posible iteracion  
%-----------------------  
N = 30;  
prompt = { 'Orden de fichero' , 'Entrada 1' , 'Entrada 2' , 'Salida 
1(Secundaria)' , 'Salida 2(principal)' , 'Porcentaje estimación/Validación 
[0.2-1.0]:' , 'Fichero de Entrada:' , 'Fichero de salida:' };  
dlg_title = 'Linear Polynomial Model' ;  
num_lines = 1; %Lineas horizontales dentro del cuadro a esribir  
num_matrix = [1, length(dlg_title)+N]; %Lineas horizontales/verticales 
dentro del cuadro a esribir  
def = 
{ '3' , '11' , '9' , '12' , '13' , '0.6' , '[C:\datosX.csv]' , '[C:\final_model_mimo_
X.csv]' };  
answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_matrix,def);         
orden = str2num(answer{1});  
in1 = str2num(answer{2});  
in2 = str2num(answer{3});  
out1 = str2num(answer{4});  
out2 = str2num(answer{5});  
dc = str2num(answer{6});  
%-----------------------  
%prompt = 'Que fichero quieres tratar? (nº)';  
%orden = input(prompt)  
%str = input(prompt,'s')  
%-----------------------  
ordinal = int2str(orden);  
file_read =strcat(file_inicial,ordinal,file_final);  
file_ini = ( 'C:\final_model_mimo_' );  
file_seaprator = ( '_' );  
file_write 
=strcat(file_ini,ordinal,file_seaprator,int2str(in1 ),file_seaprator,in
t2str(out2),file_final);  
fid=fopen(file_write, 'wt' ); % borramos el contenido del fichero  
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% ------------------------------------------------- ----------  
% Cargamos ficheros para la Identificación del Sist ema 
% ------------------------------------------------- ----------  
% Matlab Help  
% M = csvread(filename) reads a comma-separated val ue formatted file,  
% filename. The file can only contain numeric value s.  
% ------------------------------------------------- -----------  
% [n,delimter,header]= importdata('C:\datos1.csv',' ,',100);  
% o = dlmread('C:\TFM_2014_10_31_reducido_.dat',';' );  
% fid = fopen('C:\datos1.csv');  
% mydata = textscan(fid, '%f %f %f %f %f %f');  
% fclose(fid);  
% mydata{1}  
% mydata{2}  
% -----------------   Listado de variables  ------- -----------  
% columna 1  -> Q de entrada (FCAG + OI)          < -  
% columna 2  -> Q de salida (impulsiones)         < -  
% columna 3  -> H Altura D3                       < -  
% columna 4  -> kg/h dosificación real D3  
% columna 5  -> kg/h dosificación real D4  
% columna 6  -> ppm dosificación teórica D4  
% columna 7  -> ppm dosificación real D4          < -  
% columna 8  -> ppm dosificación teórica D3  
% columna 9  -> ppm dosificación real D3          < -  
% columna 10 -> ppm cloro residual inici D4       < -  
% columna 11 -> ppm cloro residual final D4       < -  
% columna 12 -> ppm cloro residual inici D3       < -  
% columna 13 -> ppm cloro residual final D3       < -  
% columna 14 -> mg/l Amonio en camara de mezcla   < -  
% columna 15 -> mg/l Amonio en camara de mezcla  
% columna 16 -> H Altura D4  
% ------------------------------------------------- -----------  
a = csvread (file_read);  
  
q1 = mean(a(:,(1)));  
% La diferencia con mean existe si a es una matriz en lugar de un 
vector  
%q1 = mean2(a(:,(1)));  
q2 = mean(a(:,(2)));  
H1 = mean(a(:,(3)));  
  
Dosif_4 = a(:,(7));  % puedes escribir las lineas sin el ; al final i 
visualizas cada comando  
Dosif_3 = a(:,(9));  % puedes escribir las lineas sin el ; al final i 
visualizas cada comando  
Resid_D4ini = a(:,(10)); % puedes escribir las lineas sin el ; al 
final i visualizas cada comando  
Resid_D4fin = a(:,(11)); % puedes escribir las lineas sin el ; al 
final i visualizas cada comando  
Resid_D3ini = a(:,(12)); % puedes escribir las lineas sin el ; al 
final i visualizas cada comando  
Resid_D3fin = a(:,(13)); % puedes escribir las lineas sin el ; al 
final i visualizas cada comando  
  
% Construim un vector de dades per poder fer sevir les instruccions de 
identificació  
cloracio = 
iddata([Resid_D3ini,Resid_D3fin],[Dosif_4,Dosif_3], 'Ts' ,1, 'Name' , 'Clor
acio Global' ); %Sample time 1 seg  
%cloracio = misdata(cloracio); % Rellenamos posible s errores en los 
vectores  
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cloracio.InputName  = { 'Dosif_4' ; 'Dosif_3' };  
cloracio.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
  
cloracio_D3 = 
iddata([Resid_D3ini,Resid_D3fin],[Dosif_3,Resid_D4f in], 'Ts' ,1, 'Name' , '
Cloracio D3' ); %Sample time 1 seg  
cloracio_D3.InputName  = { 'Dosif_3' ; 'Resid_D4fin' };  
cloracio_D3.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
  
addpath( 'C:\' );                     % Agregamos una direccion nueva al 
entorno de trabajo  
Ts = 1;                             % Tiempo de muestreo  
Long = size(a); % Esto me da una matriz 1x1 con el nº de columnas y  nº 
de filas  
Long = Long(1,1);  % Obtenemos el nº de filas de la matriz de datos  
% Creamos la variable time para visualizar los dato s  
% Una manera, es indicar explicitamente que numero debe ser el primero 
y el último  
%  v = linspace(start,stop,nv)  
%  x = start : step : stop  
Time = 1:1:Long;   % Creamos el vector par el eje de tiempos  
% Lo de antes creamos un vector en una fila, si nec esiamos un vector 
en una columnna  
% Podemos utilizar la función transposición "'"  
Time = Time';  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Representación de los datos escogidos del sistema  
% ------------------------------------------------- ----------  
figure(1);  
x=20;y=470;L = 400;W = 250;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(Dosif_4, 'b' );  
hold on;  
plot(Resid_D4ini, 'g' );  
plot(Resid_D4fin, 'r' );  
plot(Dosif_3, 'c' )  
plot(Resid_D3ini, 'm' );  
plot(Resid_D3fin, 'y' );  
prueba = (Resid_D3ini) - Resid_D4fin; % + offset/2;  
prueba2 = Resid_D4fin + Dosif_3;  
orange = [1 .5 0];  
plot(prueba, 'color' ,orange);  
plot(prueba2, 'k--' );  
title( 'Dades Assaig (Original)' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada 
Model' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
hold off ;  
%% ------------------------------------------------ -----------  
% Calculamos los retardos entre las señales  
% ------------------------------------------------- ----------  
% delay = delayest(ze);  
% esta función que se puede usar más adelante una  
% generada la variable ze de tipo iddata no funcion a bien  
Dosif_4_detrend = detrend(Dosif_4,0);  
trend1 = mean(Dosif_4 - Dosif_4_detrend);  
Resid_D4ini_detrend = detrend(Resid_D4ini,0);  
trend2 = mean(Resid_D4ini - Resid_D4ini_detrend);  
Resid_D4fin_detrend = detrend(Resid_D4fin,0);  
trend3= mean(Resid_D4fin - Resid_D4fin_detrend);  
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% En el dip3 no hay que calcular los offset's porqu e ya no hay consumo 
de 
% cloro  
% -----------------------  
Delay_D4_ini_detrend = 
int64(finddelay(Dosif_4_detrend,Resid_D4ini_detrend ));  
Delay_D4_fin_detrend = 
int64(finddelay(Dosif_4_detrend,Resid_D4fin_detrend ));  
% -----------------------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=20;y=220;L = 400;W = 250;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(Dosif_4_detrend, 'b' );  
hold on;  
%plot(Resid_D4ini_detrend,'g');  
%plot(Resid_D4fin_detrend,'r');  
plot(Dosif_3, 'c' )  
plot(Resid_D3ini, 'm' );  
plot(Resid_D3fin, 'y' );  
title( 'Dades Assaig (eliminant offset)' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada 1' , 'Entrada 2' , 'Sortida 1' , 'Sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
hold off ;  
%    ---------------------------------------------- ------------  
%                 CALCULAMOS LOS RETARDOS  
%input = detrend(input,0);  
%previous = detrend(previous,0);  
%output = detrend(output,0);  
% Con las lineas anteriores el sistema ajusta el de lay a los flancos 
de 
% subida bajada en lugar de al principio de la exci tación. Porque  
% seguramente las señales estan centradas en el 0.  
%Delay_ini = int64(finddelay(Dosif_4,Resid_D4ini));  
%Delay_fin = int64(finddelay(Dosif_4,Resid_D4fin));  
% -------------------------------------------------  
% intentamos que el sistema ajuste mejor los retrad os y no centramos 
las  
% señales en 0 si no que las centramos en el offset  
offset = trend1 - trend3;  
Dosif_4 = Dosif_4 - offset;  
%% ------------------------------------------------ -----------  
% Calculamos los retardos entre las señales  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Calculamos los retardos a partir de los datos obt enidos previamente  
% de los modelos SISO  
b=3;        %Base media del depósito, metros [m]  
A = H1 * b; %Area media del depósito, metros^2 [m^2]  
m1 = 15;    %Longitud 1, metros [m]  
m2 = 190;   %Longitud 2, metros [m]  
Tini = int64((H1 * A * m1)/q1); % T = V / Q -> [seg] = [m^3] / 
[m^3/seg]  
Tfin = int64((H1 * A * m2)/q1); % T = V / Q -> [seg] = [m^3] / 
[m^3/seg]  
% también se puede calcular el retado mirando la co rrelación entre las 
dos  
% señales  
% c = xcorr(input1,output1);  
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% -------------------------------------------------  
%             T_dosif + T_mostre + T_transit  
T_D4_ini = int64(9*60 + 7*60 + ((85 * 12 * H1)/ q1) );  
Delay_D4_ini = int64(finddelay(Dosif_4,Resid_D4ini) );  
%             T_dosif + T_mostre + T_transit  
T_D4_fin = int64(9*60 + 3*60 + ((190 * 12 * H1)/ q1 ));  
Delay_D4_fin = int64(finddelay(Dosif_4,Resid_D4fin) );  
% En aquest punt no es té en compte el retard de la  mesura perque 
tenim en  
% compte quan está fent la reacció  
%             T_dosif + T_transit  
T_D3_ini = int64(6*60 + ((16 * 12 * H1)/ q1));  
T_D3_ini = -(T_D3_ini);  
%             T_dosif + T_mostre + T_offset + T_tra nsit  
T_D3_fin = int64(6*60 + 3*60 + 15*60 + ((190 * 12 *  H1)/ q1));  
if  T_D3_ini<0  
    T_D3 = Delay_D4_fin - (T_D3_ini);  
    T_D3_ = Long + T_D3_ini;  
     
    Dosif_4 = Dosif_4 ((1):(T_D3_- (Delay_D4_fin - 1)));  
    Delay_fi = (T_D3_-(Delay_D4_fin-Delay_D4_ini)); % solo sirve cuando 
quiero depurar el codigo  
    Resid_D4fin = Resid_D4fin ((Delay_D4_fin):T_D3_ );  
    Resid_D3ini = Resid_D3ini ((T_D3):(Long));  
    Dosif_3 = Dosif_3 ((T_D3):(Long));  
    Resid_D3fin = Resid_D3fin ((Delay_D4_fin):(T_D3 _));  
else  
    T_D3 = Delay_D4_fin - (T_D3_ini);  
    T_D3_ = (Long - T_D3_ini);  
     
    Dosif_4 = Dosif_4 ((1):(Long - (Delay_D4_fin - 1)));  
    Delay_fi = (Long -(Delay_D4_fin - Delay_D4_ini) ); % solo sirve 
cuando quiero depurar el codigo  
    Resid_D4fin = Resid_D4fin ((Delay_D4_fin):Long) ;  
    Resid_D3ini = Resid_D3ini ((T_D3):(T_D3_)); %% pruebas  
    Dosif_3 = Dosif_3 ((T_D3):(T_D3_));  
    Resid_D3fin = Resid_D3fin ((Delay_D4_fin):(Long ));  
end  
  
Resid_D4ini = Resid_D4ini ((Delay_D4_ini):Delay_fi) ;  
  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=20;y=20;L = 400;W = 250;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(Dosif_4, 'b' );  
hold on;  
%plot(Resid_D4ini,'g');  
%plot(Resid_D4fin,'r');  
plot(Dosif_3, 'c' )  
plot(Resid_D3ini, 'm' );  
plot(Resid_D3fin, 'y' );  
title( 'Dades Assaig (eliminant offset i retards)' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada 1' , 'Entrada 2' , 'Sortida 1' , 'Sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
hold off ;  
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prueba = (Resid_D3ini) - Resid_D4fin; % + offset/2;  
prueba2 = Resid_D4fin + Dosif_3;  
  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=420;y=470;L = 440;W = 250;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
%plot(Dosif_4,'b');  
hold on;  
%plot(Resid_D4ini,'g');  
plot(Resid_D4fin, 'r' );  
plot(Dosif_3, 'c' )  
plot(Resid_D3ini, 'm' );  
%plot(Resid_D3fin,'y');  
%function[C] = orange();  
prueba = (Resid_D3ini) - Resid_D4fin; % + offset/2;  
prueba2 = Resid_D4fin + Dosif_3;  
orange = [1 .5 0];  
plot(prueba, 'color' ,orange);  
plot(prueba2, 'k--' );  
title( 'Verificacio Previa dels retards del Assaig' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );              % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );        % y-axis label  
legend({ 'Entrada 1' , 'Entrada 2' , 'Sortida 1' , 'Sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
hold off ;  
  
%%  ----------------------------------------------- -----------  
%          COMENZAMOS LA IDENTIFICACION  
%  ------------------------------------------------ ----------  
Long_new = size(Resid_D3ini);  
Long_new = Long_new(1,1);  
Long_dc = int64(Long_new)*(dc); % Cogemos el 60% para identificación y 
el 40% para validación  
  
% Construim el model per a l'identificacio 'e'  
  
Dosif_4e = Dosif_4 (1:Long_dc);  
Resid_D4inie = Resid_D4ini (1:Long_dc);  
Resid_D4fine = Resid_D4fin (1:Long_dc);  
Dosif_3e = Dosif_3 (1:Long_dc);  
Resid_D3inie = Resid_D3ini (1:Long_dc);  
Resid_D3fine = Resid_D3fin (1:Long_dc);  
  
% Construim una matriu de dades per poder fer sevir  les instruccions 
de identificació  
cloracioe = 
iddata([Resid_D3inie,Resid_D3fine],[Dosif_4e,Dosif_ 3e], 'Ts' ,1, 'Name' , '
Cloracio Global' ); %Sample time 1 seg  
cloracioe.InputName  = { 'Dosif_4' ; 'Dosif_3' };  
cloracioe.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
  
cloracio_D3e = 
iddata([Resid_D3inie,Resid_D3fine],[Dosif_3e,Resid_ D4fine], 'Ts' ,1, 'Nam
e' , 'Cloracio D3' ); %Sample time 1 seg  
cloracio_D3e.InputName  = { 'Dosif_3' ; 'Resid_D4fin' };  
cloracio_D3e.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
  
% Construim el model per a validació 'v'  
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Dosif_4v = Dosif_4 (Long_dc:Long_new);  
Resid_D4iniv = Resid_D4ini (Long_dc:Long_new);  
Resid_D4finv = Resid_D4fin (Long_dc:Long_new);  
Dosif_3v = Dosif_3 (Long_dc:Long_new);  
Resid_D3iniv = Resid_D3ini (Long_dc:Long_new);  
Resid_D3finv = Resid_D3fin (Long_dc:Long_new);  
  
% Construim una matriu de dades per poder fer sevir  les instruccions 
de identificació  
cloraciov = 
iddata([Resid_D3iniv,Resid_D3finv],[Dosif_4v,Dosif_ 3v], 'Ts' ,1, 'Name' , '
Cloracio Global' ); %Sample time 1 seg  
cloraciov.InputName  = { 'Dosif_4' ; 'Dosif_3' };  
cloraciov.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
  
cloracio_D3v = 
iddata([Resid_D3iniv,Resid_D3finv],[Dosif_3v,Resid_ D4finv], 'Ts' ,1, 'Nam
e' , 'Cloracio D3' ); %Sample time 1 seg  
cloracio_D3v.InputName  = { 'Dosif_3' ; 'Resid_D4fin' };  
cloracio_D3v.OutputName = { 'Resid_D3ini' ; 'Resid_D3fin' };  
% ------------------------------------------------- ----------  
% Representación de los datos escogidos del sistema  
% ------------------------------------------------- ----------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=420;y=220;L = 440;W = 240;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  % posición y dimensiones de la figura  
plot(Dosif_4e, 'r' , 'DisplayName' , 'input1' , 'YDataSource' , 'input1' );  
hold on; % Hold all será eliminado en futuras versiones  
plot(Dosif_3e, 'c' , 'DisplayName' , 'input2' , 'YDataSource' , 'input2' );  
plot(Resid_D3inie, 'm' , 'DisplayName' , 'output1' , 'YDataSource' , 'output1' )
;  
plot(Resid_D3fine, 'y' , 'DisplayName' , 'output2' , 'YDataSource' , 'output2' )
;  
hold off ;  
title( 'Dades del model MIMO' );  % Título Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres (Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació  de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió D4' , 'Dosificatió D3' , 'Mesura Punt 1' , 'Mesura Punt 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%%  Para que se pueda ver todos los decimales de la  soluciones  
format long ;  
%% 
% Specify the estimation options.  
opt = n4sidOptions( 'Focus' , 'simulation' , 'Display' , 'on' );  
%Estimate the model.  
nx = 1;  
sys_n4sid = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,0, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'prediction' )  
nx = 2;  
sys_n4sid1 = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,1, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'simulation' , 'Dis
turbanceModel' , 'none' )  
sys_n4sid2 = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,0, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'simulation' , 'Dis
turbanceModel' , 'none' )  
% sys_n4sid3 = 
n4sid(cloracioe,nx,'Ts',0,'Form','canonical','Focus ','prediction')  
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sys_n4sid3 = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,0, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'prediction' , 'Dis
turbanceModel' , 'none' )  
nx = 3;  
sys_n4sid4 = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,0, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'simulation' , 'Dis
turbanceModel' , 'none' )  
sys_n4sid5 = 
n4sid(cloracioe,nx, 'Ts' ,0, 'Form' , 'canonical' , 'Focus' , 'prediction' , 'Dis
turbanceModel' , 'none' )  
%sys_n4sid6 = pem(cloracioe,sys_n4sid2)  
%[sys_ss,x0] = ssest(cloracioe)  
nx = 2;  
%%[sys_ss1,x0] = ssest(cloracioe,nx,'Form','canonic al')  
%%[sys_ss,x0] = 
ssest(cloracioe,nx,'Form','canonical','DisturbanceM odel','none')  
%%  ----------------------------------------------- ---------  
%           Transformamos nuestros modelo SS a TF  
hsv = hsvd(sys_n4sid2);  
%   Transformamos nuestro modelo SS a TF  
sys_tf = tf(sys_n4sid2)  
[A,B,C,D,K] = idssdata(sys_n4sid2);  
% Con esta función no se consigue nada  
%sys_tfred = simplify(sys_tf)  
% La funcion ss2tf  
ni=1; % Función de transferencia respecto a la entrada 1  
[num1 den1] = ss2tf(A,B,C,D,ni)  
ni=2; % Función de transferencia respecto a la entrada 2  
[num2 den2] = ss2tf(A,B,C,D,ni)  
%sys_tf = tf tf([num1 num2;den1 den2])  
% Comprobamos la equivalencia, con H(s)=tf([m11 m12 ;m21 22])  
%m11 = tfest(cloracio(1:Long_dc,'Resid_D3fin','Dosi f_4'),2,1); % TF 
model with 2 poles 1 zero  
%m12 = tfest(cloracio(1:Long_dc,'Resid_D3ini','Dosi f_4'),2,1); % TF 
model with 2 poles 1 zero  
%m21 = tfest(cloracio(1:Long_dc,'Resid_D3fin','Dosi f_3'),2,1); % TF 
model with 2 poles 1 zero  
%m22 = tfest(cloracio(1:Long_dc,'Resid_D3ini','Dosi f_3'),2,1); % TF 
model with 2 poles 1 zero  
%%  Reducimos orden del modelo (MOR)  
% Puedes escoger Hankel value.  
% H_r = reduce(sys_tf);  
H_r1 = reduce(sys_tf,1);  
H_r2 = reduce(sys_tf,2, 'Algorithm' , 'hankel' , 'ErrorType' , 'add' );  
% No ha reducido nada  
sys_tfr= tf (H_r2);  
Hr1 =reduce(sys_tf,1, 'ErrorType' , 'mult' ); % select BSTMR  
% Hr1 =reduce(sys_tf,1,'Algorithm','bst','ErrorType ','mult');  
Hr2 =reduce(sys_tf,2, 'ErrorType' , 'mult' );  
% Hr2 =reduce(sys_tf,2,'Algorithm','bst','ErrorType ','mult');  
%%  Maclaurin aproximation reduction  
[num,den] = tfdata(sys_tf(1,1));  
[num,den] = tfdata(sys_tf(1,1), 'v' ); % Esto te da los valores  
n3 = num(1,3);  
num_red = [0 0 n3];  
sys_tfr1 = idtf(num_red,den); %Reducción sin retardo  
n2 = num(1,2);  
Output_delay_11 = abs(n2/n3);  
sys_tfr11 = tf(num_red,den, 'OutputDelay' ,Output_delay_11); %Reducción 
con retardo  
roots = roots(den);  



 

 Anexxes  117 

%  ------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=420;y=80;L = 440;W = 230;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
step(sys_n4sid1(1,1), 'b' );  % Sistema A,B,C,D en discreto  
hold on;  
step(sys_tf(1,1), ':r' );      % Sistema TF en continuo  
hold on;  
step(sys_tfr11, '--g' );        % Sistema TF en continuo reducido con 
retardo  
hold on;  
title( 'Comparativa dels models amb una entrada esglaó' );  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Temps (Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Amplitud del Impuls' );     % y-axis label  
legend({ 'Sistema Discret [A,B,C,D]' , 'Sistema Continu [TF]' , 'Sistema 
Reduit [TF]' }, 'Location' , 'best' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
% legend('boxoff')  
%% Hacemos la reducción de todos elementos de la ma triz  
sys_tf(1,1)  
sys_tfr11  
% ----------------------  
sys_tf(1,2)  
[num12,den12] = tfdata(sys_tf(1,2), 'v' ); % Esto te da los valores  
n3 = num12(1,3);  
num_red = [0 0 n3];  
n2 = num12(1,2);  
Output_delay_12 = abs(n2/n3);  
sys_tfr12 = tf(num_red,den12, 'OutputDelay' ,Output_delay_12) %Reducción 
con retardo  
% ----------------------  
sys_tf(2,1)  
[num21,den21] = tfdata(sys_tf(2,1), 'v' ); % Esto te da los valores  
n3 = num21(1,3);  
num_red = [0 0 n3];  
n2 = num21(1,2);  
if  orden == 24  
    Output_delay_21 = abs(1*n2/n3);  
else  
    Output_delay_21 = abs(1*n2/n3);  
end  
sys_tfr21 = tf(num_red,den21, 'OutputDelay' ,Output_delay_21) %Reducción 
con retardo  
% ----------------------  
fig = gcf;                  % Proporciona el valor de la ultima figura 
usada  
figure(fig + 1);  
x=420;y=20;L = 260;W = 230;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  % posición y dimensiones de la 
figurade  
%compare(cloracioe,sys_n4sid,sys_tf1,sys_n4sid2,sys _ss,sys_tf,sys_tfre
d,H_r1,H_r2,Hr1,Hr2,sys_tfr1,sys_tfr2);  
compare(cloracioe,sys_n4sid,sys_n4sid1,sys_n4sid2,s ys_n4sid3,sys_n4sid
4,sys_n4sid5,sys_tf);  
[fita,fit,fitc]=compare(cloracioe,sys_n4sid,sys_n4s id1,sys_n4sid2,sys_
n4sid3,sys_n4sid4,sys_n4sid5,sys_tf);  
%% 
%    ----------------------------  
%    VERIFICAMOS EL MODELO  
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%    ----------------------------  
%    ----------------------------  
%    prediction  
% 
k=4;  
% Obtain a k step-ahead prediction for the estimate d model.  
%pred1 = predict (sys_n4sid3,cloracioe,k);  
pred2 = predict (sys_n4sid2,cloracioe,k);  
  
fig = gcf;  
figure(fig + 2);  
x=860;y=480;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(cloracioe(:,1,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,2);  
plot(cloracioe(:,1,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(pred2(:,1), 'm' );  
%title('Predicció del Sistema de dosificació de clo r');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura Sortida 2' , 'Mesura Sortida 1' , 'Predicció Sortida 
1' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%hold off;  
%title(' Predicció del Sistema de dosificació de cl or');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió 2' , 'Dosificatió 
1' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%  ----------------------------------  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=380;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(cloracioe(:,1,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,2);  
plot(cloracioe(:,2,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(pred2(:,2), 'y' );  
%title('Predicció del Sistema de dosificació de clo r');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura Sortida 1' , 'Mesura Sortida 2' , 'Predicció Sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%hold off;  
%title(' Predicció del Sistema de dosificació de cl or');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió 1' , 'Dosificatió 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%    ----------------------------  
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%    simulation  
% 
%simul1 = sim (sys_n4sid3,cloracioe);  
simul2 = sim (sys_n4sid2,cloracioe);  
  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=280;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(cloracioe(:,1,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,2);  
plot(cloracioe(:,1,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(simul2(:,1), 'm' );  
%title('Predicció del Sistema de dosificació de clo r');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura Sortida 2' , 'Mesura Sortida 1' , 'Simulacio Sortida 
1' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%hold off;  
%title(' Predicció del Sistema de dosificació de cl or');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió 2' , 'Dosificatió 
1' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%  ----------------------------------  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=180;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(cloracioe(:,1,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,2);  
plot(cloracioe(:,2,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(simul2(:,2), 'y' );  
%title('Predicció del Sistema de dosificació de clo r');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Mesura de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Mesura Sortida 1' , 'Mesura Sortida 2' , 'Simulacio Sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%hold off;  
%title(' Predicció del Sistema de dosificació de cl or');  % Título 
Gráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió 1' , 'Dosificatió 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
%    ----------------------------  
%    Residuales  
% 
e = resid(sys_n4sid2,cloracioe);  
%e = resid(Model_arx,zv,Type,M);%Type = 'Corr'/'ir' /'fr'  
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%The functions are displayed up to lag M,  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=110;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(e(:,1,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(e(:,1,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
%title(' Calcul del residu del model');  % Título G ráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Valor error [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Error de la sortida 1' , 'Error de la sortida 
1' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%title(' Calcul del residu del model');  % Título G ráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió D4' , 'Dosificatió 
D3' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
% ---------------------------------------  
fig = gcf;  
figure(fig + 1);  
x=860;y=20;L = 400;W = 260;  
set(gcf, 'position' ,[x y L W]);  
plot(e(:,2,1), 'b' );  
hold on;  
subplot(2,1,1);  
plot(e(:,2,2), 'c' );  
hold on;  
subplot(2,1,1)  
%title(' Calcul del residu del model');  % Título G ráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Valor error [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Error de la sortida 2' , 'Error de la sortida 
2' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' );  
subplot(2,1,2);  
%title(' Calcul del residu del model');  % Título G ráfica  
xlabel( 'Nº de mostres(Ts=1seg)' );                   % x-axis label  
ylabel( 'Dosificació de clor [ppm]' );     % y-axis label  
legend({ 'Dosificatió D4' , 'Dosificatió 
D3' }, 'Location' , 'northEast' , 'FontSize' ,8, 'FontWeight' , 'bold' ); %%     -
--------------------------  
%% ------------------------------------------------ -----------  
% Guardamos los datos en ficheros  
%  ------------------------------------------------ -----------  
fid=fopen(file_write, 'wt' ); % borramos el contenido del fichero  
  
dlmwrite(file_write,H1, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,q1, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,q2, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,Delay_D4_ini, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,Delay_D4_fin, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
% Listado de parámetros, de los modelos de orden se leccionable  
  
dlmwrite(file_write, 'N4SID2' , 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,fit(2,1), 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,sys_n4sid2.A, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
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dlmwrite(file_write,sys_n4sid2.D, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,sys_n4sid2.C, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,sys_n4sid2.D, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
dlmwrite(file_write,sys_n4sid2.K, 'delimiter' , ' ' , '-append' );  
  
% liberamos el fichero que hemos creado  
% status = fclose(fid);  
fclose( 'all' );  
  
%end 
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