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Resum 

En el present treball s’ha dut a terme la modelització de les pèrdues de càrrega singulars que 

es produeixen a la inserció d’un lateral, amb collarí de presa, a la canonada terciària en 

subunitats de reg localitzat. Aquesta modelització s’ha realitzat mitjançant xarxes neuronals 

artificials amb una validació per parts. La validació per parts consisteix en dividir el set de 

dades en un conjunt de particions, deixant cada etapa un set de dades per a testar el model, 

assegurant que totes les dades seran testades de forma independent. 

Per a dur a terme la modelització de les pèrdues de càrrega singulars a la terciària s’han 

considerat diferents combinacions de ‘inputs’ per tal de comparar la influència de diferents 

variables. També s’han assajat diferents percentatges de dades de validació per a conèixer 

els efectes sobre els resultats. 

Atenent als indicadors obtinguts, s’ha arribat a la conclusió que la combinació de ‘inputs’ 

òptima és la que conté les variables de fracció de secció obstruïda, velocitats abans i després 

de la inserció, velocitat en el lateral, nombre de Reynolds a la terciària abans i després de la 

inserció i pèrdues de càrrega contínues en els mateixos punts de la terciària. Amb aquest 

model s’ha obtingut un RRMSE mitjà al voltant d’un 11% i un R2 de 0.9907. De totes 

maneres, s’ha observat que hi ha diferents combinacions d’inputs, amb manco nombre de 

variables, que proporcionen també unes estimacions raonables.  

Per tant, els resultats confirmen que les xarxes neuronals artificials permeten modelitzar 

satisfactòriament les pèrdues de càrrega singulars a partir de diferents combinacions de 

variables d’entrada, i són una alternativa interessant a les tècniques ja existents. 
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1. Introducció 

L’aigua dedicada al regadiu de cultius representa el 68% del total d’aigua consumida a 

Espanya (MARM, 2010). A més, a multitud de països l’aigua és un bé limitat, del que no es 

pot fer un consum abusiu, degut a les contínues sequeres que es van succeint periòdicament. 

Per aquests motius és important augmentar, al màxim, l’eficiència dels sistemes de reg, ja 

que una petita millora en l’ús de l’aigua destinada a regadiu pot suposar un gran estalvi en 

consum d’aigua, passant a estar disponible per a qualsevol altre ús, però també un important 

estalvi en els costos de producció. 

Aquesta maximització de l’eficiència dels sistemes de reg es pot aconseguir, entre altres, amb 

un bon disseny hidràulic de les instal·lacions de reg. Per aconseguir un bon disseny és molt 

important garantir una bona uniformitat en el reg. Una bona uniformitat de reg s’aconsegueix 

limitant la diferència de pressió entre els emissors extrems de la instal·lació i garantint una 

variació acotada del cabal entre els emissors. Així, hi haurà un conjunt de plantes que rebran 

el cabal nominal, unes plantes que rebran un cabal inferior al nominal (degut a que la pressió 

serà inferior a la pressió nominal), i unes altres plantes que rebran un cabal superior al 

nominal, però amb una diferència de cabal prèviament fixat (normalment inferior al 10% del 

cabal nominal). Així és garanteix una uniformitat de distribució. 

Per tant, per al correcte disseny d’una instal·lació de reg és imprescindible saber quina pressió 

és necessària a cada emissor (sigui reg per aspersió o reg localitzat) ja que cada emissor, per 

a subministrar el cabal nominal està dissenyat i construït per a que treballi a una pressió 

nominal, o rang de pressions (rang de compensació), que defineix el fabricant. Per això és 

vital saber l’energia que es perd  des del punt de subministrament d’aigua fins als emissors, 

és a dir, les pèrdues de càrrega, per a poder definir correctament els diàmetres de les 

canonades per tal d’assegurar l’esmentada uniformitat de pressions i fixar la pressió de 

capçalera de les subunitats. 

Ignorar les pèrdues de càrrega d’una instal·lació a l’hora de definir la pressió necessària en 

capçalera, i per tant no tarar-la correctament, provocarà que els emissors no treballin a un 

rang proper a la pressió nominal i, per tant, la majoria dels emissors treballaran per sota o per 

sobre de la pressió nominal per la qual han estat dissenyats i no aportaran el cabal nominal, 



 

11 
 

sinó que subministraran un cabal inferior o superior, provocant un dèficit o un excés d’aigua 

a la planta superior del que hem definit. 

Les pèrdues de càrrega totals d’una instal·lació són de  dos tipus, les pèrdues per fregament 

o contínues i les pèrdues singulars o localitzades. Aquests dos tipus de pèrdues de càrrega es 

diferencien en la naturalesa de les mateixes, per tant el procediment per a calcular-les també 

serà diferent. Per aquest motiu és important definir-les adequadament. 

1.1. Pèrdues de càrrega 

Les pèrdues de càrrega són pèrdues d’energia produïdes a la instal·lació hidràulica. Es deuen 

al fet de que el fluid és viscos, així com a les turbulències produïdes pels canvis de direcció 

i magnitud del vector velocitat (per exemple en colzes o estretaments de secció). 

Així, les pèrdues de càrrega poden ser de dos tipus depenent de quina de les causes anteriors 

les provoca, diferenciant entre pèrdues de càrrega contínues i pèrdues de càrrega singulars, 

respectivament.  

1.1.1. Pèrdues de càrrega contínues 

Quan parlem d’un fluid ideal, considerem que es tracta d’un fluid que no té viscositat. Que 

un fluid no tingui viscositat implica que no es produirà fregament intern entre les partícules 

del mateix fluid durant el seu moviment. Tanmateix, no existeix un fluid ideal, sinó que 

qualsevol fluid té viscositat, especialment els líquids. Aquesta viscositat provoca un 

fregament entre les partícules del fluid que genera una pèrdua d’energia, que es dissipa en 

forma de calor. 

D’aquesta manera, les pèrdues de càrrega contínues són aquelles que es produeixen degut al 

fregament entre les partícules del mateix fluid, causat per la viscositat del mateix, i , segons 

la teoria de la capa límit, els seus efectes es concentren a la vora de les parets de les 

canonades, on es produeix el major gradient de velocitat. Així, per intentar modelitzar 

aquestes pèrdues de càrrega, s’assumeix que depenen del règim al sistema, que pot dependre 

del nombre de Reynolds i de la rugositat de la canonada. 

Les pèrdues de càrrega contínues es poden expressar de manera general amb la següent 

expressió: 
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 ℎ𝑟 = 𝐽 × 𝐿                          (1) 

On la ‘J’ representa la pendent hidràulica o les pèrdues per unitat de longitud i la ‘L’ la 

longitud del tram de canonada en la que volem calcular la pèrdua de càrrega. 

Les fórmules disponibles per a calcular les pèrdues de càrrega es poden desglossar, depenent 

de la naturalesa de les mateixes, en dos conjunts: empíriques i semi empíriques. Les 

empíriques són aquelles fórmules que no es sustenten en cap base teòrica, sinó que sorgeixen 

de l’experimentació. En canvi, una part de les fórmules semi empíriques prové de 

l’experimentació però també conté una part amb base teòrica. Aquestes fórmules només són 

vàlides per les condicions de contorn per les quals es varen obtenir al laboratori, incloent-hi 

el material de la canonada. 

A continuació es mostren uns exemples de fórmules usades habitualment per al càlcul de 

pèrdues de càrrega contínues: 

-Equació de Darcy-Weisbach (1875): Equació general pel càlcul de les pèrdues de càrrega 

per fregament. Introdueix el factor de fricció que varia segons el règim en que es trobi la 

canonada. 

 

ℎ𝑟 = 𝑓 ·
𝐿

𝐷
·

𝑉2

2𝑔
                     (2) 

On:  

·f és el factor e fricció. 

·L és la longitud de la canonada. 

·D és el diàmetre nominal de la canonada. 

·V és la velocitat a la que circula el fluid. 

·g és l’acceleració de la gravetat. 

-Fórmula de Veronesse-Datei: fórmula empírica que serveix per a calcular les pèrdues de 

càrrega contínues en tubs de plàstics (PVC, PE, etc.) i en situacions on el nombre de Reynolds 

estigui comprès entre 4·104 i 106: 
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ℎ𝑟 = 0.00092 ·
𝑄1.8

𝐷4.8 𝐿                (3) 

-Fórmula de Scimeni (1925): fórmula empírica usada per a calcular les pèrdues de càrrega 

en canonades de fibrociment: 

                                                    ℎ𝑟 = 9.8410−4 ·
𝑄1.786

𝐷4.786
· 𝐿            (4)               

-Fórmula de Scobey: fórmula empírica per a calcular pèrdues de càrrega contínues en 

sistemes de reg per aspersió on la ‘K’ adopta diferents valors segons el material de la 

canonada: 

∆𝐻 = 4.09 · 10−3 · 𝐾 · 𝐿 ·
𝑄1.9

𝐷4.9              (5) 

-Fórmula de Hazen-Williams: fórmula empírica per a calcular les pèrdues de càrrega 

contínues on la ‘C’ varia el seu valor segons el material del que està compost la canonada: 

ℎ𝑟 = 10.62 · 𝐶−1.85 ·
𝑄1.85

𝐷4.87 · 𝐿            (6) 

-Fórmula de Manning: expressió empírica per a les pèrdues de càrrega per fregament on el 

valor de ‘n’ varia segons el material en que estigui fabricada la canonada:  

ℎ𝑟 = 10.29 · 𝑛2 · 𝐿 ·
𝑄2

𝐷5.33            (7) 

1.1.2. Pèrdues de càrrega singulars 

Les pèrdues de càrrega singulars, o localitzades, són aquelles que es produeixen a punts on 

es forma una turbulència, degut a una alteració en direcció o magnitud del vector velocitat. 

Alguns exemples de punts on es produeixen pèrdues de càrrega singulars, a les instal·lacions 

de reg són: unions entre canonades on es modifica el diàmetre de la mateixa, colzes, 

insercions de terciària a secundària, de laterals a terciàries o d’emissors en laterals, vàlvules, 

etc. 

Dos punts molt importants de formació de pèrdues de càrrega singulars són: als laterals degut 

a la inserció d’emissors en ells i a la terciària degut a la inserció dels laterals. En els dos casos 

la causa de formació de pèrdua de càrrega és la mateixa, l’obstrucció del flux a la canonada, 
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per tant és molt important la relació entre la secció obstruïda per l’emissor o el lateral i la 

secció total de canonada. 

A la figura 1 podem observar una inserció d’un emissor sobre línia a un lateral (on ‘s’ 

representa la secció obstruïda i S la secció de la canonada), mentre que a la figura 2 es mostra 

la connexió d’un lateral a una terciària amb collarí de presa. 

Figura 1. Inserció d’un emissor a un lateral (Montalvo, T., 2003) 

 

Figura 2. Inserció d’un lateral a una terciària (Royuela et al., 2012). 
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Aquestes pèrdues de càrrega no es poden subestimar ja que poden constituir una fracció molt 

important de les pèrdues de càrrega totals de la instal·lació. Per tant, a l’hora de posar en 

funcionament la instal·lació podria no arribar la pressió suficient per a assegurar un bon 

funcionament de la mateixa. Al cas invers, es podria sobreestimar la pressió requerida a la 

vàlvula de capçalera, que comportaria una pressió superior a la nominal als emissors, i una 

pèrdua d’aigua innecessària per escorrentia o percolació.  Així mateix, la seva omissió podria 

comportar diferències de pressió substancials entre emissors, amb la corresponent minva 

d’uniformitat de cabals. 

A banda der les fórmules empíriques obtingudes a laboratori, normalment s’utilitzen tres 

mètodes per estimar les pèrdues singulars: el coeficient resistent, el coeficient majorant i la 

longitud equivalent. 

Els tres mètodes es fan servir d’alguna variable (coeficient resistent, coeficient majorant i ‘C’ 

i ‘d’ en el cas de la longitud equivalent) que ve tabulada i ha de prendre valors estimats que 

han de ser generalitzables a molts de tipus de geometries, ja que hi ha una extensa varietat de 

productes que no estan estandarditzats. Per aquest motiu, la influència real que aquests 

productes tenen sobre la pèrdua d’energia varia molt depenent del fabricant i del producte, 

resultant en que les simplificacions que s’han d’assumir comporten imprecisions a l’hora 

d’estimar les pèrdues. 

1.1.2.1. Coeficient resistent  

Aquest model fa servir la següent expressió per a calcular les pèrdues de càrrega: 

ℎ𝑠 = 𝑘 (
𝑣2

2𝑔
)                          (8) 

On: 

hs= pèrdua de càrrega singular. 

k= coeficient de resistència, que depèn del tipus de element que crea la pèrdua (colze, estretament, etc.). 

v= velocitat mitja abans o després de la singularitat, depenent del cas. 

Per tant, les pèrdues de càrrega singulars s’estimen a partir de  l’alçada de velocitat, és a dir, 

de la velocitat mitjana al quadrat entre dues vegades l’acceleració de la gravetat. 
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Habitualment, els valors del coeficient de resistència venen tabulats amb valors aproximats 

en funció de l’element que crea la turbulència, o en funció de la relació entre diàmetres si es 

tracta d’un eixamplament o estretament de secció. De totes maneres són valors que poden 

diferir del valor real ja que al mercat existeixen multitud de marques comercials amb dissenys 

diferents, i no sempre es mesuren al laboratori. 

1.1.2.2. Coeficient majorant 

Aquest mètode expressa les pèrdues de càrrega singulars com una fracció de les pèrdues de 

fregament. Consisteix, per tant, en aplicar un coeficient majorant a les pèrdues de càrrega 

contínues. L’expressió usada és la següent: 

ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑓𝑟𝑒𝑔 + ℎ𝑠𝑖𝑛𝑔 = ℎ𝑓𝑟𝑒𝑔 + 𝑎 · ℎ𝑓𝑟𝑒𝑔 = (1 + 𝑎) · ℎ𝑓𝑟𝑒𝑔 = 𝑘𝑚 · ℎ𝑓𝑟𝑒𝑔           (9) 

On: 

·hfreg són les pèrdues de fregament. 

·hsing són les pèrdues singulars. 

· ‘a’ és fracció d’1. 

·Km és el coeficient majorant. 

1.1.2.3. Longitud equivalent 

La longitud equivalent (Watters i Keller, 1978) consisteix en donar un valor de longitud a les 

pèrdues de càrrega que provoca una inserció d’un emissor, és a dir, s’assigna a un punt 

singular la longitud de canonada que, per fregament, provocaria les mateixes pèrdues de 

càrrega. Aquesta es suma a la longitud de la canonada a l’hora de calcular les pèrdues totals 

del lateral. Per a emissors en línia s’assigna un valor de 0.23 m a la longitud equivalent, en 

canvi per a la resta de casos es calcula amb l’expressió 10 que utilitza dos valors (‘C’ i ‘d’) 

tabulats segons les característiques de l’emissor tal i com es pot veure a la figura 3.  

𝑙𝑒 =
𝐶

𝐷𝑑
                   (10) 
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On: 

·le és la longitud equivalent. 

·D és el diàmetre interior de la canonada en mm. 

Figura 3.  Taula i esquema per a obtenir els valors necessaris per aplicar la fórmula de longitud equivalent (Waters i 

Keller, 1978) 

 

La fórmula 11 correspon a l’ús de la longitud equivalent per al càlcul de les pèrdues totals al 

lateral considerant la fórmula de Blasius per les pèrdues per fregament. 

∆ℎ =
𝐶

𝐷4.75
(𝐿𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝑛 · 𝑙𝑒) · 𝑄1.75 · 𝐹𝐺                     (11) 

On: 

·C és un valor tabulat. 

·D és el diàmetre de la canonada.. 

·Llateral és la longitud del lateral 

·n és el nombre de punts singulars. 

·le és la longitud equivalent calculada mitjançant l’expressió 10 per un punt singular. 

·Q és el cabal que circula pel lateral. 

·FG és el coeficient reductor de Christiansen. 

1.1.3. Fórmules empíriques per al càlcul de pèrdues de càrrega singulars en emissors 

S’han realitzat diferents estudis a laboratori amb l’objectiu d’aconseguir expressions més 

precises i generalitzables per al càlcul de les pèrdues de càrrega singulars, sobretot centrant-

se en les provocades per la inserció d’emissors en el lateral. Per això han sorgit multitud 

d’expressions lligades a les condicions experimentals considerades. També s’han realitzat 

estudis per a calcular el coeficient de resistència, que multiplica l’altura de velocitat per a 
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calcular les pèrdues de càrrega singulars (Equació 8).  Alguns exemples per al càlcul de 

pèrdues singulars al lateral per inserció d’emissors són: 

-Arviza i Montalvo (1992): van proposar diverses fórmules per a calcular les pèrdues de 

càrrega singulars provocades per emissors tant en línia com sobre línia i diferenciades segons 

els diàmetres de la canonada i la fracció de superfície obstruïda.  

Abans de presentar les fórmules, a la figura 4 es mostra l’esquema d’un emissor en línia amb 

les seves principals característiques que es fan servir per aplicar les fórmules proposades per 

Arviza i Montalvo (1992) pel que es refereix a pèrdues de càrrega singulars en emissors en 

línia. 

Figura 4. Esquema d’un emissor en línia (Arviza,i Montalvo, 1992) 

 

·Emissors en línia 

Per DN12 i DN16 mm i Re>2850 

ℎ𝑙 = 3.344 · 10−7 · 𝑛𝑒
3.45 · 𝑞𝑛

2.546 (
𝐷𝑒

𝐷𝑡
)

−3.413

(
𝐿𝑒

𝐷𝑡
)

0.765

(
1

𝐷𝑡
)

1.546

       (12) 

·Emissors sobre línia 

Per DN16 mm: 

ℎ𝑙 = 8.229 · 10−6 · 𝑛𝑒
2.502 · 𝑞𝑛

2.133 · (
𝑠

𝑆
)

2.490

        (13) 

Per DN12 mm i s/S < 0.367: 

ℎ𝑙 = 0.427 · 10−3 · 𝑛𝑒
2.845 · 𝑞𝑛

1.498 · (
𝑠

𝑆
)

7.317

         (14) 

Per DN12 mm i s/S > 0.367: 

ℎ𝑙 = 5.074 · 10−6 · 𝑛𝑒
2.852 · 𝑞𝑛

1.665 · (
𝑠

𝑆
)

3.192

        (15) 
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On: 

·De és el diàmetre interior de l’emissor en mm. 

·Dt és el diàmetre interior de la canonada en mm. 

·Le és la longitud de l’emissor en mm. 

·hl són les pèrdues de càrrega singulars en metres. 

·ne és el nombre d’emissors en el lateral. 

·qn és el cabal nominal de l’emissor en l/h. 

·s/S és la relació entre la secció d’emissor inserit dins la canonada i la secció de la canonada. 

-Provenzano i Pumo (2004): varen proposar una expressió pel càlcul del coeficient resistent 

en emissors integrats. Aquesta expressió només considera factors geomètrics. 

𝛼 = 0.056 · [(
𝐷𝑡

𝐷𝑒
)

17.825

− 1]                (16) 

On: 

· 𝛼 és el coeficient de resistència. 

·Dt és el diàmetre interior de la canonada en mm. 

·De és el diàmetre interior de l’emissor en mm. 

-Palau et al. (2006): proposaren una expressió per a calcular les pèrdues de càrrega singulars 

al lateral degut a la inserció d’emissors en línia. L’expressió proposada només considera el 

nombre d’emissors inserits, el cabal nominal i la fracció de secció obstruïda. 

ℎ𝑙 = 7.63781 · 10−6 · 𝑛𝑒
2.49535 · 𝑞𝑛

2.55437 · (
𝑠

𝑆
)

2.8445
         (17) 

1.1.4. Models per a calcular les pèrdues de càrrega singulars a la terciària 

Per calcular les pèrdues singulars a la terciària podem acudir a dos models principals: un 

mètode que utilitza un coeficient majorant per a les pèrdues de fregament i un model empíric 

proposat per Royuela (1999) per a calcular les pèrdues de càrrega singulars produïdes per la 

inserció de lateral en terciària. 
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-Coeficient majorant: aquest mètode s’utilitza per a calcular les pèrdues de càrrega totals a la 

terciària aplicant un coeficient majorant a les pèrdues contínues. L’expressió usada es la 

següent: 

∆ℎ =
𝐶

𝐷4.75
· 𝐿𝑡𝑒𝑟 · 𝑄1.75 · 𝐾𝑚 · 𝐹𝐺                            (18) 

On: 

·C: és un valor tabulat. 

·D és el diàmetre de la terciària. 

·Lter és la longitud de la terciària. 

·Q és el cabal que circula per la canonada. 

·Km és el coeficient majorant. 

·FG  és el coeficient reductor de Christiansen. 

Per una separació entre insercions de laterals de 5 metres es recomana agafar un valor de Km 

de 1.2. Com menor sigui l’espai entre insercions, majors són les pèrdues de càrrega singulars, 

per tant es prenen valors majors de Km. 

-Mètode empíric proposat per Royuela (1999): aquest es un model empíric destinat al càlcul 

de les pèrdues de càrrega singulars produïdes per la inserció de laterals en una terciària: 

∆ℎ𝑒 = 0.111 · 10−3 · 𝑛2.513 · (
𝑠

𝑆
)

1.696
· (

𝑞

𝐷
)

1.757
          (19) 

On:  

·n és el nombre d’insercions de laterals. 

·q és el cabal que es deriva pel lateral. 

1.2. Xarxes neuronals artificials  

1.2.1. Introducció 

Les xarxes neuronals artificials (en anglès: artificial neural networks, ANN) són un conjunt 

d’unitats de càlcul interconnectades entre sí que basen el seu funcionament en el 

funcionament de les xarxes neuronals biològiques. 
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El cervell humà està format per un gran nombre de neurones, interconnectades entre sí. 

Mitjançant aquestes connexions, les neurones són capaces d’enviar-se informació entre elles 

amb l’objectiu de tractar la informació que reben i extreure un resultat condicionat a l’entorn. 

A la figura 5 es pot observar la forma i estructura d’una neurona biològica amb les diferents 

parts que la formen. 

Figura 5.  Estructura simplificada i parts d’una neurona biològica (Tablada & Torres,2009) 

 

Segons Haykin (1999) les xarxes neuronals artificials són processadors distribuïts en 

paral·lel composts per unitats de procés elementals massivament interconnectats entre sí, 

amb capacitat per a emmagatzemar coneixement de tipus experimental. 

Els avanços en el model de funcionament del cervell humà són el que van inspirar el 

funcionament de les xarxes neuronals artificials i la seva estructura computacional, basada 

en una gran quantitat de petits elements de processament, també anomenats neurones, 

disposats en diferents capes i interconnectats entre sí. A la figura 6 es pot observar l’analogia 

entre una neurona biològica i una artificial segons Delgado (2007).  

Figura 6. Analogia entre una neurona biològica y una artificial (Delgado, 2007) 
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Aquestes analogies es basen en que una neurona (tant biològica com artificial) rep informació 

de neurones veïnes (senyals Xi), que processa aplicant unes ponderacions (Wi) i transmet 

informació a altres neurones (J). 

En el cas de les xarxes neuronals artificials, les neurones realitzen càlculs senzills amb la 

informació que reben de les neurones properes (Xi), mentre que a les diferents connexions 

entre neurones se’ls  assigna un pes o ponderació (Wi), que va variant i ajustant-se 

automàticament així com més informació rep de les neurones veïnes  connectades a ella, amb 

l’objectiu d’aprendre del problema i poder donar un resultat el més fidel als resultats de 

referència possible.  

Per tant, com més informació pot rebre una neurona tant de l’entorn com de les mateixes 

neurones veïnes, amb més exactitud podrà reproduir el problema complexa del que es pretén 

aprendre, i més fiables seran els resultats obtinguts. 

Les neurones artificials es distribueixen en tres tipus de capes: capa d’entrada, capes ocultes 

i capa de sortida. 

A la capa d’entrada s’hi situen les neurones que estan connectades amb l’exterior, de tal 

manera que introdueix la informació que ens interessa (‘inputs’) per a realitzar els càlculs. 

És important definir bé quines han de ser les variables d’entrada al sistema per tal d’obtenir 

un resultat òptim; si el model rep unes variables poc relacionades amb el problema del qual 

aprèn, es més probable que els resultats que s’extreguin no siguin tan precisos com els 

resultats que obtindria amb una combinació de variables correcte. Si s’assigna un excés de 

‘inputs’ o ‘inputs’ no adients, aquests introdueixen soroll al model. 

Les capes ocultes són aquelles que realment realitzen tot el procés de càlcul. Les neurones 

que es troben en aquestes capes reben la informació de les neurones de la capa d’inputs i 

produeixen una combinació lineal de la informació, donant una ponderació automàticament 

a les connexions entre neurones (amplifiquen o atenuen el valor de les mateixes de cara al 

resultat, donant més importància a les variables que tenen més influència sobre la variable a 

calcular i menys importància a les que no estan tan relacionades).  

El nombre de capes ocultes pot variar des d’una capa fins el nombre que es cregui convenient, 

encara que s’ha demostrat que una capa oculta permet aproximar qualsevol tipus de funció.  
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La capa d’output és la capa de sortida del model neuronal, és aquella que rep tota la 

informació dels càlculs realitzats per les capes ocultes i que ens presenta el resultat amb 

l’estructura que nosaltres li definim prèviament. Per a calcular els resultats s’utilitza una unió 

sumadora que ve definida pel model de xarxes que s’esculli. Un cop la unió sumadora calcula 

un resultat amb la informació rebuda, aquest només serà transmès si la funció d’activació 

permet el pas del mateix. Així, la funció d’activació introdueix no linealitat en el sistema. 

A la figura 7 es representa l’estructura general d’una xarxa neuronal amb ‘n’ nombre d’inputs 

(és a dir, ‘n’ neurones a la capa de ‘inputs’), ‘i’ neurones a la capa oculta i tres capes: la capa 

d’entrada, la capa oculta i la capa de sortida. També es representen les connexions existents 

entres les capes. 

Figura 7. Estructura general de l’arquitectura d’una xarxa neuronal artificial. 
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1.2.2. Aplicacions de les ANN 

Degut a que les xarxes neuronals artificials poden reconèixer i aprendre patrons no lineals es 

converteixen en una eina realment útil, podent-se aplicar a situacions que serien pràcticament 

inviables de calcular amb procediments convencionals. 

Això converteix les xarxes neuronals artificials en eines molt versàtils que poden ser 

aplicades a situacions i camps de treball molt diversos amb uns resultats molt positius, com 

per exemple:  

-Medicina: modelització del cos humà, anàlisis d’imatges, reconeixement de malalties a 

partir de vàries exploracions, predicció de reaccions adverses a medicaments. 

-Mercats financers: comptabilitat, anàlisis financers, interpretació de firmes. 

-Manufacturació: control de processos, control de qualitat. 

-Transport: Explotació de base de dades, optimització de rutes. 

De la mateixa manera, les xarxes neuronals han estat aplicades a camps més propers a  

l’agricultura. Avui en dia són múltiples els estudis al món agrari que utilitzen les xarxes 

neuronals artificials. Algunes de les aplicacions són les següents: 

-Estimació de processos hidrològics basats en teledetecció (Islam i Kothari, 2000). Aquest 

estudi demostra la viabilitat de l’ús de xarxes neuronals per a estimar processos hidrològics 

a partir de dades obtingudes amb teledetecció.  

-Aplicacions SIG (Pijanowski et al., 2002.), que presenta un model de transformació del 

territori utilitzant ANN. 

-Hidrologia subterrània (Coulibaly et al., 2001). Aquest estudi demostra que les xarxes 

neuronals són una eina interessant a l’hora d’estimar les fluctuacions en el nivell d’aigua 

d’aqüífers que no compten amb una xarxa de monitorització adequades. 

-Estimació d’Evapotranspiració (Martí, 2018). Aquest demostra la viabilitat de l’ús de les 

xarxes neuronals artificials per a l’estimació de l’evapotranspiració i la millora en els resultats 

dels models ANN respecte dels models convencionals.  
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1.2.3. ANN pel càlcul de pèrdues de càrrega 

L’aplicació d’ANN per estimar pèrdues de càrrega és molt minoritària. Només s’ha realitzat 

un estudi amb xarxes neuronals artificials per estimar les pèrdues de càrrega degudes a la 

inserció d’emissors sobre-línia integrats en laterals (Martí et al., 2010). Aquest demostra que 

les xarxes neuronals són un model interessant per a estimar pèrdues de càrrega singulars en 

emissors integrats en el lateral, i conclou que el model amb millors prestacions conté 4 

‘inputs’: diàmetre interior de la canonada, diàmetre interior de l’emissor, longitud de 

l’emissor i cabal circulant per la canonada. 

Un altre estudi relacionat que fa servir les ANN és un estudi del comportament hidràulic 

d’emissors amb laberint (Matar et al., 2015). Aquest estudi demostra que un model neuronal 

amb 5 ‘inputs’ (pressió, temperatura i tres paràmetres estructurals de l’emissor) i 14 neurones 

a la capa oculta modelitza de manera més precisa la variació de cabal i el coeficient de 

variació de l’emissor que una regressió lineal múltiple.  

Per tant, el present estudi seria el primer que modelitza pèrdues de càrrega singulars degudes 

a la inserció del lateral a la terciària utilitzant xarxes neuronals artificials. 

1.3. Objectius del treball 

Els objectius del treball es poden resumir en els següents punts: 

-Comprovar la viabilitat de l’aplicació de les xarxes neuronals artificials per a l’estimació de 

pèrdues de càrrega singulars formades a la terciària per la inserció d’un lateral amb collarí de 

presa. 

-Aplicació de les xarxes artificials neuronals per a crear diferents models per a estimar les 

pèrdues de càrrega singulars produïdes degut a la inserció d’un lateral a la terciària que pugui 

millorar el comportament dels models convencionals. 

-Analitzar diferents combinacions inputs-output per analitzar la influència de les diferents 

variables sobre la modelització de les pèrdues de càrrega singulars, obtenint així una 

combinació d’inputs òptima. 
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-Comparar diferents arquitectures per a la modelització de les pèrdues de càrrega singulars a 

la terciària per a analitzar el possible comportament dels models a l’hora de estimar les 

pèrdues utilitzant dades diferents de les usades per a realitzar l’entrenament del model. 

-Implementar amb Matlab tots els procediments necessaris per a dur a terme la preparació de 

les dades i la pròpia modelització de les pèrdues de càrrega singulars. 
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2. Mètodes 

2.1. Obtenció de dades. Disseny experimental 

Per a l’obtenció de les dades que s’utilitzen en aquest estudi es va realitzar un experiment al 

laboratori d’Hidràulica Agrícola de la Universitat Politècnica de València, on es van mesurar 

les pèrdues de càrrega singulars produïdes per diverses combinacions de canonades terciàries 

i laterals. Per tant, es van realitzar diferents combinacions de terciàries de diàmetre DN32 i 

DN40 connectades mitjançant inserció directe a canonades laterals de diàmetres DN16 i 

DN20. 

Una inserció directe d’un lateral a una terciària provoca pèrdues singulars degudes a 

l’obstrucció que crea dins la superfície de la terciària, per tant aquesta superfície obstruïda 

serà una de les variables que més efecte tindrà a l’hora d’estimar les pèrdues de càrrega. 

Aquesta obstrucció no és constant, sinó que varia depenent del DN de la terciària i del lateral. 

A la figura 8 es mostra la superfície obstruïda que produeixen dues insercions segons el 

diàmetre de la terciària i del lateral. L’obstrucció es pot definir mitjançant la proporció de 

secció que ocupa el lateral dintre de la terciària respecte de la secció total de la terciària. 

Figura 8. Superfície obstruïda a dues terciàries de diferent diàmetre (Royuela et al., 2012). 

 

Per tal de calcular les pèrdues de càrrega singulars reals de la inserció directe del lateral a la 

canonada terciària es va dissenyar un circuit hidràulic al laboratori que constava d’una 

canonada terciària (de diàmetre DN32 i DN40, alternant combinacions) disposada en 

horitzontal a la qual es connecta un sol lateral amb collarí de presa. 

s 

S 

s 

S 
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A la figura 9 es veu l’esquema de la instal·lació de l’experiment dut a terme al laboratori on 

es pot observar la disposició de la terciària, el lateral i la resta d’elements utilitzats. 

 

Figura 9. Esquema de la instal·lació de laboratori (Royuela et al, 2010) 

 

Com veiem a la figura 9, es tracta d’un circuit tancat on l’aigua es re-circula des d’un dipòsit 

impulsada per una bomba a través d’una canonada terciària. Part d’aquesta aigua és derivada 

per un lateral i posteriorment retorna al dipòsit. La instal·lació consta, després de la bomba, 

de dues vàlvules de regulació (4) per a poder regular el cabal que circula per la canonada i 

d’una sonda de temperatura (3) per a conèixer la temperatura real de l’aigua. Al llarg del 

circuit es mesuren les diferències de pressions entre diferents punts d’interès: entre 1 i 2 (a la 

terciària abans i després de la inserció del lateral) i  entre 1 i 2 (a la terciària abans de la 

inserció del lateral i aigües avall en el lateral) 

Per tal de mesurar els diferents cabals que es circulaven per les canonades durant 

l’experiment es van emprar cabalímetres electromagnètics, de DN15 a la canonada 

secundària i DN 8 al lateral, amb una precisió del 0.5%. 

Els cabals que es van fer circular per les canonades estaven condicionats per dues variables: 

que el transductor de pressió no tingués lectures superiors a 200 mbar i per la capacitat de 

lectura dels cabalímetres utilitzats. Aquesta capacitat de lectura era de entre 0.02L/s i 0.5L/s 
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en el cabalímetre de diàmetre DN8 i de entre 0.083L/s i 1.67L/s en el cabalímetre de diàmetre 

DN15 

Per a mesurar la diferència de pressió aigües amunt i aigües avall de la connexió es va utilitzar 

un transductor diferencial de 100 mbar. En canvi per a mesurar la diferència de pressió entre 

1,5 m aigües amunt de la connexió a la canonada DN32 (2 m si la canonada es DN40) i 2m 

aigües avall de la connexió (és a dir, 2 m aigües avall del lateral) es va utilitzar un transductor 

diferencial de 200 mbar amb una precisió del 0.075% de l’interval de mesura. 

La pèrdua de càrrega singular (la que es forma tant en el lateral com a la terciària) produïda 

per la connexió de les canonades es pot obtenir de manera tradicional aplicant el Teorema de 

Bernoulli entre la presa de pressió aigües amunt de la connexió i la presa de pressió del 

lateral. Les següents expressions són el Teorema de Bernoulli aplicat per a calcular les 

pèrdues singulars formades a la terciària (20) i al lateral (21): 

ℎ𝑠 𝑡𝑒𝑟 = [(𝑍1 +
𝑃1

𝛾
) − (𝑍2 +

𝑃2

𝛾
)] + (

𝑉1
2

2𝑔
−

𝑉2
2

2𝑔
) − ℎ𝑟𝑠1 − ℎ𝑟𝑠2               (20) 

 

ℎ𝑠 𝑙𝑎𝑡 = [(𝑍1 +
𝑃1

𝛾
) − (𝑍2 +

𝑃2

𝛾
)] + (

𝑉1
2

2𝑔
−

𝑉2
2

2𝑔
) − ℎ𝑟𝑠1 − ℎ𝑟𝑙𝑎𝑡               (21) 

El subíndex 1 fa referència als valors relatius a aigües amunt a la canonada terciària i el 

subíndex 2 fa referència als valors de la terciària després de la inserció del lateral a l’equació 

20 i als valors relatius a aigües avall de la derivació en l’equació 21. D’aquesta manera, el 

primer claudàtor, a l’equació 20, és la lectura directe del manòmetre diferencial (que mesura 

diferència de cota piezomètrica) entre el punt 1 i el punt 2 a la terciària, mentre que  a 

l’equació 21, és la lectura directa entre aigües amunt a la canonada i el lateral.  

La velocitat de l’aigua a cada una de les canonades es pot calcular amb l’expressió següent: 

            𝑉𝑖 =
4𝑄𝑖

𝜋𝐷2
                        (22)   

On:  

·Q és el cabal detectat pels cabalímetres a la canonada corresponent . 

·D es el diàmetre interior de la canonada. 
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Els diàmetres interiors de les canonades utilitzades es van mesurar mitjançant lectures amb 

calibratge digital i es va realitzar la mitjana dels resultats. A la taula 1 podem observar els 

diàmetres interiors obtinguts: 

Taula 1. Diàmetres interiors de les canonades utilitzades. 

DN 16 20 32 40 

Di 13.50 17.55 27.01 35.38 

 

Les pèrdues de càrrega contínues es van calcular amb l’expressió general de Darcy-Weisbach  

(equació 2). Per això primer es va dur a terme un calibratge del factor de fricció per a cada 

una de les canonades obtenint els valors que es presenten a la taula 2. 

Taula 2. Calibratge del factor de fricció de cada una de les canonades utilitzades. 

DN f 

16 0.3147/Re0.250 

20 0.3520/Re0.240 

32 0.2922/Re0.2424 

40 0.2936/Re0.2441 

 

2.1.1. Estructura de la base de dades 

Un cop realitzat l’experiment i els càlculs posteriors es va obtenir una base de dades que 

conté totes les dades obtingudes directament de l’experiment (Diferències de pressió, cabals, 

temperatura, etc.) i també les dades calculades a partir de les experimentals, explicades 

anteriorment (factors fe fricció, velocitats, nombres de Reynolds, pèrdues de càrrega 

contínues, singulars, etc.). 

D’aquesta manera la matriu de dades resultant s’estructura en una sèrie de dades ordenades 

de manera que trobem les variables en columnes i els patrons en files. 

A la taula 3 i a la taula 4 podem observar l’estructura de la matriu de dades resultant separada 

en dues figures per a facilitar la presentació. 
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Taula 3. Estructura de la matriu de base de dades. 

Presa 

DH t 

(cm) 

DH lat 

(cm) QT (L/s) 

Qter 

(L/s) 

Qlat 

(L/s) 

T 

(ºC) VISCO V1 V2 Vlat RE1 

1 95,3026 190,3548 1,2932 1,0618 0,2298 19,6 1,016E-06 2,254 1,853 0,950 59898 

1 94,49133 177,255667 1,274 1,064333 0,208 20,25 1,001E-06 2,221 1,858 0,860 59926 

1 93,91 168,714 1,263333 1,065 0,194 20,9 9,856E-07 2,197 1,859 0,802 60214 

1 93,63425 164,155 1,253 1,06575 0,186 20,92 9,852E-07 2,185 1,860 0,769 59893 

1 93,393 153,1465 1,23575 1,0695 0,1645 20,94 9,848E-07 2,154 1,867 0,680 59069 
 

Taula 4. Segona part de l’estructura de la matriu de base de dades. 

Presa RE2 Rel f1 f2 fl HR1 HR2 hrl hst hsl r rt s/S 

1 49241 16401 0,020 0,021 0,034 0,389 0,414 0,180 0,234 1,547 0,1779 0,8221 0,4012 

1 50129 15077 0,020 0,021 0,035 0,378 0,414 0,150 0,228 1,458 0,1635 0,8365 0,4012 

1 50936 14280 0,020 0,021 0,035 0,370 0,413 0,132 0,226 1,399 0,1541 0,8459 0,4012 

1 50993 13697 0,020 0,021 0,036 0,366 0,414 0,123 0,224 1,366 0,1486 0,8514 0,4012 

1 51195 12119 0,020 0,021 0,037 0,357 0,416 0,099 0,220 1,289 0,1333 0,8667 0,4012 

 

On: 

·DHt és la diferència de pressió entre els punts 1 i 2 a la terciària. 

·DH lat és la diferència de pressió entre els punts 1 i 2 al lateral . 

·QT és el cabal tota que circula pel circuit. 

·Qter és el cabal que segueix per la terciària després del punt d’inserció del lateral. 

·Qlat és el cabal que es deriva pel lateral. 

·T és la temperatura. 

·VISCO és la viscositat de l’aigua. 

·V1 és la velocitat de l’aigua a la terciària calculada abans de la inserció del lateral. 

·V2 és la velocitat de l’aigua a la terciària al tram de després de la inserció del lateral. 

·Vlat és la velocitat de l’aigua al lateral. 

·RE1 és el nombre de Reynolds a la terciària abans del punt de la inserció del lateral. 

·RE2 és el nombre de Reynolds a la terciària després del punt d’inserció del lateral. 

·Rel és el nombre de Reynolds al lateral. 

·f1 és el factor de fricció de la terciària abans de la inserció del lateral. 

·f2 és el factor de fricció de la terciària després de la inserció del lateral. 

·fl és el factor de fricció del lateral. 
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·HR1 és la pèrdua de càrrega per fregament de la terciària abans de la inserció del lateral. 

·HR2 és la pèrdua de càrrega contínua de la terciària al tram posterior de la inserció del lateral. 

·hrl és la pèrdua de càrrega contínua del lateral. 

·hst és la pèrdua de càrrega singular a la terciària produïda per la inserció del lateral. 

·hsl és la fracció de pèrdua de càrrega localitzada al lateral deguda a la seva inserció a la terciària. 

·s/S és la fracció de secció obstruïda. 

2.2. Aplicació de les xarxes neuronals 

2.2.1. Funcionament de les xarxes neuronals 

El funcionament de les xarxes neuronals utilitzades es basa en un procés d’aprenentatge 

supervisat a partir d’una combinació de ‘inputs’ i d’un ‘output’ predefinits per a ajustar el 

model. La manera en que les xarxes ajusten els pesos de cada variable depèn del model que 

s’esculli.  

En el nostre cas s’ha triat un algoritme de propagació cap enrere de l’error. Aquest es un 

mètode d’aprenentatge que per a cada iteració té en compte l’error que comet l’output de la 

xarxa al ser comparat amb una dada de referència (mètode d’aprenentatge supervisat) per tal 

d’anar reajustant els pesos (capa per capa cap enrere) amb l’objectiu de reduir la funció 

d’error que s’esculli. En el nostre cas s’ha escollit el MSE (mean square error) o error mitjà 

quadràtic. Aquest tipus de funcionament també es anomenat perceptró multinivell amb 

retropropagació d’error. A la figura 10 es mostra l’esquema del funcionament d’aquest tipus 

d’aprenentatge de les xarxes neuronals artificials. 

Figura 10. Esquema del funcionament del procés d’aprenentatge supervisat 

 

 

 



 

33 
 

Les fórmules que les xarxes neuronals utilitzen per a calcular el valor de sortida depenen del 

model que s’esculli. Per aquest estudi totes les xarxes utilitzades segueixen el model que 

proposà Haykin (1999) ja que ha demostrat la seva versatilitat en múltiples camps 

d’aplicació. Aquest model utilitza les següents formules per a calcular el valor de sortida de 

les neurones:  

𝑉𝑘 = ∑ 𝑊𝑘𝑗 ∗ 𝑋𝑗 + 𝑏𝑘
𝑛
𝑗=1                               (23) 

            𝑦𝑘 = 𝜑 ∗ 𝑣𝑘                                      (24) 

On:  

·Vk es la combinació lineal o funció suma. 

·Wkj es la ponderació o pes sinàptic de la neurona k . 

·bk es el bias o terme independent. 

·yk és l’output de la neurona. 

·φ és la funció d’activació. 

A la figura 11 es mostra l’esquema de la configuració de les neurones proposat per Haykin 

(1999) i que hem escollit per a l’estudi. 

Figura 11. Configuració de les neurones usada (Martí et al., 2010a) 
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2.2.2. Funció d’activació del procés d’aprenentatge 

La funció d’activació de les neurones, com ja s’ha comentat anteriorment, és la condició que 

imposem a les xarxes per a que es pugui transmetre la senyal de sortida. Existeixen multitud 

de tipus de funcions d’activació, com per exemple: 

-Funcions escaló: s’associen a neurones binaries en les que quan el resultat de la funció 

sumadora es igual o superior al llindar de la neurona l’activació és 1, en canvi, si el valor es 

inferior l’activació és 0 o -1. 

-Funcions rampa: s’obté traçant una funció escaló amb transició lineal entre els valors zero i 

la unitat. 

-Funcions sigmoidals: són funcions asimptòtiques en forma de ‘s’. El valor donat per la 

funció és proper a un dels valors asimptòtics. Dos exemples de funcions sigmoidals son les 

funcions tangent sigmoidal o ‘tansig’ (els valors de la qual varien dins l’interval -1 i 1) i la 

funció logarítmica sigmoidal o ‘logsig’ (els valors de la qual es mouen entre l’interval 0 i 1). 

-Funció gaussiana: l’amplitud i els centres d’aquesta es poden modificar, característica que 

fa aquestes funcions més adaptables que les sigmoidals . 

Pel al present estudi s’ha escollit la funció d’activació tipus ‘tansig’ ja que es una de les més 

comuns i ha presentat bons resultats en estudis previs similars. La funció ‘logsig’ també 

podria ser aplicable com ja van demostrar amb èxit alguns estudis anteriors (Martí i Gasque, 

2010; Martí et al., 2010a). 

2.2.3. Error avaluat durant l’entrenament 

Per tal de poder avaluar el comportament de l’entrenament neuronal és necessari tenir una 

referència sobre l’estat del mateix, ja que l’objectiu de les xarxes neuronals es obtenir un 

error cada vegada més reduït. Per això és important calcular l’error entre els resultats que es 

van obtenint a cada iteració i el resultat de referència, per tal de que el model es pugui 

reajustar fins a un llindar definit. 

La funció d’error que s’ha escollit per aquest objectiu es la funció de l’error quadràtic mitjà 

(‘mean squared error’ o MSE), per tant el model perseguirà un MSE el més reduït possible 
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segons el criteri que nosaltres fixem. El MSE es la mitja de tots els errors comesos per a cada 

iteració, per tant la seva expressió és la següent:  

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑ 𝑒(𝑛)𝑁

𝑛=1                   (25) 

On: 

·N es el nombre total d’iteracions realitzades. 

·e(n) es l’error que presenta l’entrenament per l’enèsima iteració. 

Aquest error e(n) ve donat per la següent expressió: 

𝑒(𝑛) =
1

𝑛
∑ (𝑠𝑖(𝑛) − 𝑦𝑖(𝑛))2𝑛

𝑖=1                (26) 

On: 

·yi (n) es el vector que conté els resultats de l’entrenament per a cada patró ‘n’. 

·xi (n) es el vector que conté els valors de referència de cada patró ‘n’. 

2.2.4. Algoritme d’aprenentatge 

Per a reajustar els pesos del model de xarxes neuronals és necessari elegir un algoritme que 

dugui a terme aquest reajustament de la manera que desitgem. En el nostre cas hem elegit 

l’algoritme de Levenberg-Marquard ja que, encara que té una certa complexitat en el seu 

càlcul, aquest algoritme presenta unes velocitats de convergència del MSE (mean squared 

error) molt ràpides.  

Aquest algoritme calcula les ponderacions mitjançant la matriu Jacobiana dels errors de les 

neurones de sortida. La forma de l’algoritme es mostra a continuació: 

𝑥𝑘+1 =  𝑥𝑘 − (𝐽𝑇 ∗ 𝐽 + μ ∗ 𝐼)−1 ∗ 𝐽𝑇 ∗ 𝑒𝑘          (27) 

On: 

·J es la matriu Jacobiana dels errors de les neurones de sortida. 

· JT es la transposada de la matriu jacobiana. 

· 𝜇 es la constant en que volem observar el comportament del MSE, per tant anirà disminuint en 

cada iteració i no tindrà en compte les ponderacions per a les quals el MSE augmenti. 
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·I es una matriu identitat de la mateixa mida que la matriu jacobiana. 

·e es un vector compost pels errors de totes les neurones de sortida. 

2.2.5. Criteri d’aturada 

Un dels problemes de les xarxes neuronals es que durant l’entrenament amb un set de dades 

concret el model es va tornant mes precís iteració rere iteració per aquelles dades i, si no 

definim un criteri pel qual les xarxes aturin l’entrenament amb aquest set de dades, arribaria 

un punt en el qual el model estaria massa emmotllat  a les dades amb les que ha entrenat i, 

per tant, tindria poca capacitat de generalització.  Dit d’una altra manera, quan més s’entrenen 

les xarxes amb un conjunt de dades definit el model es més exclusiu del conjunt de dades 

amb que ha entrenat i, com a conseqüència, perd capacitat de generalitzar-se amb dades 

diferents de les que empra per a entrenar. Aquest fenomen s’anomena sobre-ajustament o 

sobre-entrenament (overfitting). 

En el nostre cas en particular, si el model es sobre-ajusta per a les dades del nostre set, 

perdríem capacitat de generalitzar amb dades provinents de DN o insercions no considerades 

durant l’entrenament. 

Per aquest motiu es molt important triar un criteri d’aturada que ens asseguri que el model 

podrà obtenir una certa capacitat de generalització per a sets de dades diferents i que no sigui 

un model molt especialitzat per les dades d’entrenament. Així, hem aplicat un criteri 

d’aturada primerenca (‘early stopping’). 

En el nostre cas utilitzem la validació creuada o ‘cross validation’ per aturar l’entrenament. 

Aquest consisteix en separar la matriu de dades d’entrenament en dos sets de dades, un que 

s’emprarà per a ajustar els pesos i l’altre que s’utilitzarà per a aturar l’entrenament. D’aquesta 

manera, les xarxes calcularan els errors amb les dades d’entrenament i alhora els errors amb 

les dades de test, obtenint els errors de test i d’entrenament. Els errors de validació són els 

errors calculats amb un tercer set de dades, amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de 

generalització del model creat. 

Així definirem que les xarxes aturin l’entrenament quan l’error de test o de validació comenci 

a augmentar respecte de la iteració anterior. 
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A la figura 12 podem observar en color blau la funció d’error de l’entrenament i en color gris 

la funció de l’error de validació i podem intuir com l’error d’entrenament seguiria baixant 

amb cada iteració mentre que l’error de validació arriba un punt que augmentaria, demostrant 

que el model cada vegada torna més precís per al set de dades amb les que entrena però, quan 

calculem amb dades distintes cada cop és més imprecís (el mateix passaria amb l’error de 

test). 

Figura 12. Criteri d’aturada 

 

Si escollim l’arquitectura amb menor error de test el model serà el més precís per al conjunt 

de dades que estudiem, en canvi, si el que prenem com a referència és l’arquitectura amb 

menor error de validació, el model serà manco precís però tindrà una capacitat major de 

generalització. Aquest fet és degut a que les dades de test són un conjunt de dades que tenen 

el mateix patró (en el nostre cas la relació s/S) en comú, en canvi les dades de validació són 

un conjunt de dades agafades aleatòriament entre la resta de dades amb patrons diferents. Per 

tant el comportament del model comprovat amb les dades de validació serà una aproximació 

més realista al comportament que tindrà el model quan utilitzem dades no provinents del set 

de dades amb el que s’ha entrenat. 

2.2.6. Preparació de les dades  

El primer pas abans de poder començar a aplicar les xarxes neuronals artificials és preparar 

la nostra base de dades per tal de que les xarxes rebin la informació prèviament filtrada de 

dades errònies i de la manera que, degut a la pròpia estructura de les xarxes neuronals, les 
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necessiten. Aquesta pot ser dividida en dues fases: Filtratge de dades errònies i preparació 

estructural de la base de dades. 

2.2.6.1. Filtratge de dades 

El més important a l’hora d’utilitzar una base de dades es assegurar-se de que les dades de 

que disposem estiguin completes i siguin fiables. 

Es per això que abans de realitzar cap càlcul allò que s’ha de fer es filtrar la base de dades i 

reduir-la traient-li aquelles dades que poden ser errònies o que simplement tenen dades 

faltants.  

D’aquesta manera el nostre objectiu en aquesta fase serà cercar i eliminar les dades mancants 

(aquelles dades buides per alguna variable implicada) i les dades de valor zero, ja que 

possiblement són ‘outliers’. 

També s’ha de realitzar un filtratge de les dades que puguin ser errònies (Per error en la 

transcripció per exemple) encara que a simple vista no les puguem identificar. Per aquest 

motiu s’han eliminat aquelles dades que estaven per sobre del valor de la mitjana mes tres 

vegades la desviació estàndard i les dades que estaven per sota del valor de la mitjana manco 

tres vegades la desviació estàndard, ja que el valor d’aquestes dades s’allunya molt del valor 

mitjà i es molt possible que siguin errònies.  

A la base de dades usada per aquest estudi s’han trobat també dades de valor negatiu a 

variables (com el cabal) que només poden ser de valor positiu, per aquest motiu s’han 

eliminat també totes aquestes dades errònies que es devien, possiblement, a errors dels 

transductors. 

2.2.6.2. Validació del model. Particions del set de dades 

La segona fase de preparació abans d’aplicar les xarxes neuronals consisteix en crear 

particions de la matriu de dades original per a poder aplicar les xarxes i analitzar-les amb una 

metodologia robusta, com la validació en ‘k’ parts. 

Existeixen diferents tècniques per a  realitzar la partició de dades. Una molt utilitzada és el 

‘Hold Out’ (HO) que consisteix en realitzar una única partició de les dades separant-les en 

dos conjunts: un per a entrenar el model neuronal i un altre per a testar-lo. Aquesta tècnica té 
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un inconvenient, donat que les dades només es desglossen una sola vegada en dos sets (un 

per a l’entrenament del model i un per al ‘test’) l’entrenament queda condicionat per les dades 

que es destinin a  l’entrenament i l’avaluació de l’error queda referit exclusivament a aquell 

conjunt de dades limitat i concret que poden no ser representatives del conjunt i per tant pot 

donar lloc a conclusions no representatives o parcialment vàlides. (Martí et al., 2011; Martí 

et al., 2013; Shiri et al., 2014a) 

A la figura 13 es mostra l’estructura del sistema de partició de dades ‘Hold Out’ 

Figura 13. Estructura de la validació ‘Hold Out’ 

 

A l’altre extrem, una altre tècnica que es podria usar seria l’anomenada ‘Leave One Out’ 

(LOO). Aquest sistema de particions successives de dades consisteix en separar les dades 

també en dos conjunts: una matriu destinada a entrenar i una destinada a testejar. La matriu 

destinada a entrenar és tot el conjunt de dades excepte un patró (una fila) que es deixa per a 

testejar el resultat. Aquesta partició es repeteix un nombre de vegades igual al nombre de 

patrons disponibles fins que totes les dades han estat usades per a ‘test’. D’aquesta manera 

es soluciona el problema del ‘Hold Out’ ja que gràcies a aquestes particions totes les dades 

són testades. 

No obstant això, el ‘Leave One Out’ té una sèrie d’inconvenients que limiten el seu ús. Un 

dels inconvenients d’aquest model es que, degut a la gran quantitat de particions i 

configuracions traint-test requerides, aquest sistema resulta en un alt cost computacional, per 

tant es un sistema indicat per a utilitzar en conjunts limitats de dades. 

Per tant, en aquest treball s’ha optat per usar l’avaluació en ‘k’ parts (‘k-fold’). El ‘k-fold’ 

consisteix en, igual que el ‘LOO’, separar la matriu de dades successivament en dos conjunts, 

un per a entrenar i un per a testejar. La diferència es que el ‘k-fold’ divideix el conjunt deixant 

una sèrie de files de patrons per a testejar. La matriu es divideix un nombre ‘k’ de particions 

aconseguint que totes les dades s’usin per a testejar. Així el set de test és representatiu, 

resultant en uns indicadors més fiables. 
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A la figura 14 es pot veure l’estructura del ‘k-fold’. L’estructura del ‘LOO’ seria equivalent 

amb l’única diferència de que cada set de test estaria compost per un únic patró, en canvi al 

‘k-fold’ cada set de test conté un conjunt de patrons. 

Figura 14. Estructura de la validació ‘K-fold’ 

 

 

2.2.7. Arquitectura òptima de les ANN’s 

L’arquitectura de les xarxes fa referència al nombre de neurones, capes ocultes i repeticions 

que es definiran per a assegurar un entrenament òptim del model 

Aquesta decisió es sol prendre basant-se en un sistema de prova i error ja que no existeix cap 

criteri acceptat per a definir l’arquitectura més òptima. 

En aquest estudi s’ha decidit que s’utilitzarà només una capa oculta ja que alguns estudis 

previs (Kumar et al., 2002) han demostrat que per a resoldre la vinculació input-output és 

suficient l’ús d’una sola capa oculta. 

Per a decidir el nombre de neurones utilitzat s’han fet entrenar les xarxes amb diferents 

nombres de neurones (amb increments d’una neurona) des de 1 fins a 15 neurones  

En quant al nombre de repeticions, un sol entrenament, degut a la assignació aleatòria inicial 

dels pesos sinàptics, pot provocar l’aturada de l’entrenament a un mínim local de la funció 

d’error. Per això, és important definir un nombre de repeticions, ja que a cada repetició es 

modifiquen els pesos inicials reduint la possibilitat de que l’entrenament s’aturi de forma 

errònia degut a un mínim local, aconseguint arribar al mínim real de la funció d’error. Així, 

per aquest estudi s’ha fixat un nombre de 10 repeticions de l’entrenament. 
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Es poden aplicar dos criteris de selecció de l’arquitectura òptima: el model que presenti 

menor error de test o el model que presenti el menor error de validació. 

El model que té el menor error de test serà un model optimista, molt ajustat per al set de 

dades utilitzades. En canvi el model que presenta menor error de validació serà un model 

més conservador on els seus resultats seran més generalitzables a altres sets de dades 

diferents a les entrenades. 

2.2.8. Combinació d’inputs 

Una etapa molt important es la de triar els inputs (variables d’entrada) que s’utilitzaran per a 

realitzar els càlculs. S’ha de triar una combinació d’inputs raonable per a l’output escollit, 

evitant afegir-hi dades que puguin introduir soroll al model. Sobretot s’ha d’anar en compte 

d’escollir variables que duguin implícit el mateix resultat, és a dir, en el nostre cas, és 

important no triar una variable que siguin les lectures de diferència de pressió donats pels 

transductors de pressió, ja que dins la seva informació es troben les pèrdues de càrrega que 

volem calcular i donaria un model falsament precís. 

En el cas d’aquest estudi es triarà una combinació d’inputs a partir d’un procés de prova i 

error, és a dir, s’han triat una sèrie de combinacions de variables aparentment lògiques de 

cara al resultat que volem obtenir i s’han testejat entrenant les xarxes amb cada una de les 

combinacions per a, seguidament, analitzar-ne els resultats i comparar-los entre sí. 

S’han definit 9 combinacions d’inputs diferents per a comprovar el model resultant i analitzar 

la seva possible importància al modelitzar la variable de sortida. La taula 5 mostra el nom de 

la combinació junt amb el nombre de variables que conté i quines son aquestes variables. 

Taula 5. llista de les combinacions d’inputs utilitzats amb cada una de les variables que contenen. 

Combinació Nombre ‘inputs’ ‘Inputs’ 

1 9 [S/s,QT,Qt,Ql,V1,v2,vl,RE1,RE2] 

2 6 [S/s,QT,Qt,Ql,RE1,RE2] 

3 6 S/s,V1,v2,vl,RE1,RE2] 

4 4 [S/s,V1,v2,vl] 

5 4 [S/s,QT,Qt,Ql] 

6 3 [S/s,RE1,RE2] 

7 8 [S/s,V1,V2,vl,RE1,RE2,HR1,HR2] 

8 6 [S/s,V1,V2,vl,HR1,HR2] 

9 3 [S/s,HR1,HR2] 
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D’aquesta manera, comparant, per exemple, les combinacions 4, 5 i 6 podrem determinar 

quina de les variables que contenen (velocitats, cabals i nombres de Reynolds, 

respectivament) és més rellevant per a l’estimació de les pèrdues de càrrega singulars. De la 

mateixa manera, comparant les combinacions 1 i 2 podrem observar la importància de 

l’efecte de la variable velocitat, etc. 

2.2.9. Programació amb Matlab 

Per implementar tots els models i tractaments de dades anteriorment esmentats hem decidit 

usar el software Matlab, un software matemàtic que usa el seu propi llenguatge de 

programació. 

Aquest software permet crear rutines que ens permeten realitzar una sèrie de càlculs en funció 

de variables que poden canviar per a cada iteració, permetent l’automatització d’una gran 

sèrie de càlculs consecutius. Per tant podem, per exemple, crear una rutina que ens filtri la 

matriu de dades i seguidament apliqui les xarxes per a cada una de les combinacions de inputs 

consecutivament i que entreni cada combinació tres vegades canviant, per exemple, el 

percentatge de validació. D’aquesta manera podem obtenir una gran quantitat de resultats 

amb poca interacció per la nostra part. 

Amb aquestes premisses s’han utilitzat una sèrie de rutines programades amb Matlab per tal 

de dur a terme tota la preparació de dades i per a triar l’arquitectura òptima de les xarxes, així 

com la seva execució i el pertinent anàlisi dels resultats (obtenció de taules i gràfics).  

A la taula 6 es presenta un resum dels programes creats i utilitzats per a preparar les matrius 

de dades i entrenar les xarxes neuronals amb els ‘inputs’ que utilitza y els ‘outputs’ que 

retorna junt amb la pàgina de l’annex on es pot trobar la programació completa de la rutina 

en el llenguatge que utilitza Matlab. 
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Taula 6. Resum dels programes per l’aplicació dels models contemplats. 

Nom de la 

rutina 
‘inputs’ ‘output’ Pàgina Annex 

filtraoutput 
Matriu de dades original, nombre de 

fila de 'output'. 

Matriu de dades filtrada respecte 

la columna de 'ouput'. 
76 

filtra3 

Matriu de dades filtrada respecte 

‘output’, nombre de les columnes de 

‘inputs’. 

Matriu de dades filtrada respecte 

les files de ‘input’. 
76 

toma1 Matriu de dades filtrada 
Vector fila amb tantes columnes 

com preses 
78 

matriuLOO Matriu de dades filtrada. 
Una matriu de test i una matriu 

d’entrenament per a cada presa. 
78 

percentmatr 
Matrius de dades de test i 

d’entrenament. 

Matrius de entrenament 

permutades aleatòriament i 

matrius de validació permutades 

aleatòriament. 

79 

inout 
Conjunt de matrius de test, 

entrenament i validació. 

Dues matrius per a cada matriu 

original, una amb les columnes 

de ‘input’ i una amb les 

columnes de ‘output’ 

80 

Matrius2 

Matriu de dades, vector amb les files 

de ‘input’, nombre de la fila de 

‘output’. 

Conjunt de matrius de test, 

entrenament i validació filtrades i 

separades per ‘inputs’ i ‘output’. 

80 

Prova5 

Conjunt de matrius de test, 

entrenament i validació, nombre de 

neurones, nombre de repeticions, 

vector amb nombre de columnes de 

‘input’, nombre de fila de ‘output’, 

nombre de capes ocultes, funció 

d’activació i percentatge de 

validació. 

Resultats de l’entrenament de les 

xarxes neuronals artificials, així 

com indicadors, dades estimades, 

dades de referència, etc.  

81 

 

A continuació s’exposaran breument les rutines usades per a realitzar l’entrenament de les 

xarxes neuronals i un resum de la seva funció, els ‘inputs’ que se li han d’assignar  i els 

‘output’, o resultats, que presenten: 

· filtraoutput: Elimina les dades NaN (‘not a number’), els zeros, les dades negatives i les 

dades inferiors a la mitjana manco 3 vegades la desviació estàndard i les que sobrepassen el 

valor de la mitjana mes 3 vegades la desviació estàndard de la columna de ‘output’ que li 

indiquem. Els inputs que necessita són la matriu de dades i el nombre de la columna d’output, 

mentre que el resultat que ens dona es la matriu de dades filtrada respecte la columna de 

‘output’. 
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· filtra3: Elimina les dades NaN, els zeros, les dades negatives i les dades inferiors a la mitjana 

manco 3 vegades la desviació estàndard i les que sobrepassen el valor de la mitjana mes 3 

vegades la desviació estàndard de les columnes d’inputs que li indiquem. Els inputs que 

necessita són la matriu de dades i els nombres de les columnes de ‘inputs’, mentre que el 

resultat que ens dona es la matriu de dades filtrada tenint en compte les columnes de ‘inputs’. 

·toma1: crea un vector fila amb tantes columnes com nombre de preses hi ha la matriu de 

dades, en aquest cas 13, i a cada columna té el nombre que li correspon. L’únic ‘input’ 

necessari és la matriu de dades i el ‘output’ que ens retorna és el vector mencionat 

anteriorment. 

· matriuLOO: Separa la matriu completa per preses, deixant dues matrius per presa: una amb 

les dades de la presa (‘test’) i una amb les restants (‘train’). L’únic ‘input’ necessari es la 

matriu de dades i el resultat que ens retorna es una matriu de ‘test’ i una matriu de ‘train’ per 

a cada presa. 

· percentmatr: Permuta aleatòriament les dades de la matriu de ‘train’ i divideix la matriu de 

‘train’ en dues segons el percentatge que li indiquem: el percentatge serà les dades destinades 

a ‘cv’ i la resta seran les de ‘train’. Els ‘inputs’ a introduir son la matriu de dades i el 

percentatge de validació desitjat. Els resultats que obtenim son les matrius de ‘test, ‘train’ i 

‘cv’ per a cada presa. 

· inout: Divideix cada una de les matrius (tant de ‘test’ com de ‘train’ com de ‘cv’) en dues 

matrius: una que contindrà la fila de ‘inputs’ que indiquem i l’altre contindrà la fila de 

’output’. Els ‘inputs’ necessaris son  la matriu que conté les matrius de ‘test’, ‘train’ i ‘cv’,  

el nombre de les columnes de ’input’ i el nombre de la columna de ‘output’.Els resultats 

obtinguts son la matriu amb els ‘inputs’ i la matriu amb els ‘outputs’ per a cada matriu de 

‘test’, ‘train’ i ‘cv’. 

· Matrius2: Executa els programes ‘matriuLOO’, ‘percentmatr’ i ‘inout’. Per aquest 

programa els ‘inputs’ a introduir seran la matriu de dades filtrades el vector amb els inputs 

que ens interessen i el nombre de la columna de l’output que desitjem calcular i el percentatge 

de validació que decidim usar. El resultat d’Aquest programa seran les matrius de ‘test’, 

‘train’ i validació per a cada presa i separades en ‘inputs’ i ‘outputs’. 
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· Prova5: Programa principal que duu a terme l’entrenament de les xarxes neuronals, per tant 

executa els programes anteriors i tots els necessaris per a dur a terme l’entrenament. A part 

de les rutines mencionades anteriorment, també executa: ‘entrenatesta1Talt’ i el càlcul 

d’errors. Els ‘inputs’ que haurem d’introduir son la matriu que conté les matrius de ‘test’, 

‘train’ i validació el nombre de neurones el nombre de repeticions el vector amb els nombres 

de les columnes de ‘inputs’ el nombre de la columna de ‘output’ el nombre de capes ocultes 

la funció d’activació i el percentatge de validació. L’output que ens presentarà seran dues 

matrius amb els errors mitjans i globals de test i e validació, les dades estimades i les de 

referència tant per l’arquitectura de test com de validació, i la informació sobre les 

arquitectures òptimes. 

2.3. Gestió del model 

A continuació es presenta un resum dels casos que s’estudiaran i s’exposaran a la secció de 

resultats. 

2.3.1. Matriu completa o matriu desglossada per DN 

El primer factor que volem comprovar es si, de cara a l’entrenament, és millor usar la matriu 

de dades sencera, és a dir, la matriu que conté totes les dades dels dos diàmetres de terciària 

considerats (DN32 i DN40), o bé si es millor modelitzar-ho per separat, realitzant un 

entrenament amb la matriu que conté només les dades de les terciàries DN32 i un altre 

entrenament utilitzant la matriu que conté les dades de les preses corresponents a DN40. 

Per això hem realitzat dos entrenaments amb cada una de les matrius:  

Un entrenament amb la matriu completa, un altre entrenament amb la matriu de DN32 i un 

altre amb la matriu DN40, usant pels tres entrenaments una arquitectura de 15 neurones, 10 

repeticions, 10% de dades de cada presa destinades a la validació i emprant una combinació 

d’inputs, que anomenarem combinació A, que conté tots els inputs que es poden utilitzar (Qt, 

Qter, Qlat, V1, V2, Vlat, Re1, Re2, s/S) 

Llavors s’ha realitzat un altre entrenament per a cada una de les matrius, amb la mateixa 

arquitectura, usant una combinació d’inputs més reduïda, que anomenarem combinació B 

(V1,V2,Vlat,s/S) 
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Per a determinar quin entrenament proporciona els millors resultats ens fixarem en el 

RRMSE desglossat per a cada presa, per a poder comparar cada presa independentment. 

Agafarem com a referència l’error de test, ja que es el que més s’ajusta al set de dades usat, 

per tant es el que proporciona el model més fidel a les dades de referència. 

2.3.2. Selecció del set de validació 

Per a determinar quin percentatge de dades d’entrenament de cada presa es destinen a 

validació realitzarem tres entrenaments utilitzant la matriu completa de dades, 15 neurones, 

10 repeticions i la combinació d’inputs que resulti més precisa, però a cada entrenament se li 

canviarà el percentatge de dades que es destini a validació. Així, un entrenament comptarà 

amb un percentatge de dades de validació d’un 10%, un altre comptarà amb un 12.5% i el 

tercer amb un 15%. D’aquesta manera, podrem comparar els indicadors dels tres 

entrenaments i observar el comportament dels tres models pel que fa a precisió i 

generalització. 

2.3.3. Comparació de l’arquitectura segons el criteri de test i de validació 

Per acabar, es realitzarà una comparació del model més precís segons els dos criteris de 

selecció d’arquitectura: segons el criteri amb menor error de ‘test’ i segons el criteri d’error 

òptim de validació. Es presentaran els errors relatius per presa segons els dos criteris, amb 

una gràfica que representi el RRMSE i per a tenir una visió del comportament de les 

estimacions és presentaran els gràfics de dispersió que corresponen als dos criteris de selecció 

d’arquitectura. 

2.3.4. Resum dels models contemplats 

A la taula 7 es presenta un resum del nombre de models neuronals implementats. Aquest 

valor s’obté amb el producte de totes les variables que s’han definit prèviament, com les 

combinacions de ‘inputs’, nombre de neurones, de repeticions, etc. 

Aquest balanç no inclou alguns dels casos contemplats a la secció de gestió de models, com 

per exemple el desglossament de la matriu per DN o selecció del percentatge de validació, ja 

que els models analitzats amb detall són els que s’han entrenat després de decidir el tipus de 

matriu i el percentatge de validació. 



 

47 
 

Taula 7. Resum del nombre de models avaluats. 

Nombre de combinacions d'inputs 9 

Etapes de ‘test’ (preses) 13 

Nombre de neurones 15 

Nombre de repeticions 10 

Total de models entrenats 17550 
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3. Resultats 

A continuació es presentaran els resultats dels diversos models a partir de totes les 

casuístiques anteriorment explicades. A partir dels resultats s’aniran traient conclusions que 

permetran  anar afinant el model per a aconseguir l’objectiu principal de modelitzar les 

pèrdues de càrrega singulars que es produeixen a la terciària degut a la inserció del lateral. 

3.1. Anàlisis de les matrius de dades 

A la figura 15 es mostra el RRMSE per a cada presa provinent de l’entrenament amb la 

combinació d’inputs A, mentre que a la figura 16 es mostra el mateix contingut però 

provinent de l’entrenament realitzat amb la combinació d’inputs B. D’aquesta manera 

tindrem una visió ràpida del comportament del model quan és entrenat amb la matriu 

completa de dades o amb la matriu separada segons el diàmetre de les preses, per a dues 

combinacions d’inputs diferents, respectivament. 

A les taules 8 i 9 es presenten, per als entrenaments amb combinació d’inputs A i B 

respectivament, els indicadors mitjans de cada presa de les matrius DN32 i DN40 i els 

indicadors mitjans de les preses 1 a 6 i 7 a 13 de la matriu sencera. Es presenten els indicadors 

mitjans de la matriu sencera separats per dos conjunts de preses (1 a 6 i 7 a 13) ja que així 

podem comparar les preses de la matriu sencera amb les preses que corresponen de les 

matrius DN32 i DN 40, és a dir, podrem comparar, presa per presa, les preses de les matrius 

DN32 i DN40 amb les preses que els corresponen de la matriu sencera. 

Figura 15. RRMSE de cada presa segons el tipus de matriu usada per a l’entrenament i per a la combinació d’inputs A. 
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Figura 16. RRMSE de cada presa segons el tipus de matriu usada per a l’entrenament i per a la combinació d’inputs B. 

 

 

Taula 8. Indicadors mitjans de test de les preses 1 a 6 i 7 a 13 per a matriu sencera i separades per a la combinació 

d’inputs A. 

 MSE RMSE MAE NASH R2 

Totes 1-6 2,2048E-04 0,219 0,011 0,878 0,994 

DN32 1,8847E-04 0,191 0,010 0,902 0,996 

Totes 7-13 3,7393E-05 0,406 0,003 0,666 0,754 

DN40 4,0694E-05 0,451 0,004 0,576 0,884 
 

Taula 9. Indicadors mitjans de test de les preses 1 a 6 i 7 a 13 per a matriu sencera i separades per a la combinació 

d’inputs B. 

 MSE RRMSE MAE NASH R2 

Totes 1-6 3,7762E-04 0,292 0,014 0,758 0,993 

DN32 3,3103E-04 0,276 0,013 0,782 0,993 

Totes 7-13 2,8366E-05 0,519 0,003 0,442 0,769 

DN40 3,2336E-05 0,565 0,004 0,309 0,845 

 

Podem observar que, en els dos casos, les preses de l’1 a la 6 els errors relatius són molt 

similars, mentre que a les preses 7 a 13 l’error provinent de l’entrenament realitzat per la 

matriu completa tendeix a estar per sota de l’error de l’entrenament amb la matriu de DN40. 
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Així mateix, tots els entrenaments ofereixen un model molt similar, obtenint uns  indicadors 

prou similars entre ells. 

Atenent al RRMSE, si comparem, per a la matriu completa de dades, les preses 1 a 6 amb les 

preses 7 a 13, veiem que les preses que corresponen a DN40 mm (les preses 7 a 13) tendeixen 

a tenir més error que les preses 1 a 6. Per tant, sembla que l’estimació dels valors de les preses 

corresponents a DN32 mm és més precisa que la de les preses de DN40 mm. 

Encara que als gràfics només s’ha representat el RRMSE, si observem la resta d’indicadors 

ens ofereixen una informació similar, posant de manifest la similitud del rendiment dels tres 

models. 

Així, podem extreure que degut a que no hi ha grans diferències entre els tres models, és 

millor disposar d’un model amb el màxim nombre de patrons per entrenar, ja que així el 

sistema té més informació sobre l’entorn. 

 D’aquesta manera tots els càlculs realitzats d’aquí endavant seran duts a terme únicament 

amb la matriu completa de dades. 

3.2. Anàlisi dels inputs considerats 

A la taula 10 es mostren els indicadors mitjans globals de test per a cada una de les 

combinacions d’inputs considerades, entrenades amb una arquitectura de 15 neurones, 10 

repeticions i 10% de dades destinades a validació. 

Taula 10. Indicadors mitjans globals de test per a cada una de les combinacions d’inputs considerats. 

Comb. Inputs MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 0,0116 0,2621 0,0075 0,9498 0,9521 

2 0,0135 0,3060 0,0087 0,9315 0,9364 

3 0,0097 0,2202 0,0065 0,9645 0,9646 

4 0,0140 0,3186 0,0092 0,9258 0,9276 

5 0,0258 0,5850 0,0162 0,7496 0,7555 

6 0,0307 0,6524 0,0192 0,6659 0,6837 

7 0,0048 0,1129 0,0036 0,9906 0,9907 

8 0,0048 0,1136 0,0031 0,9905 0,9906 

9 0,0059 0,1288 0,0044 0,9870 0,9871 
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En aquesta taula podem observar que les dues combinacions d’inputs més precises són les 

combinacions 7 i 8, ja que tenen un MSE idèntic i la resta dels indicadors tenen uns valors 

molt similars, seguits de la combinació 9 que, en general manté un rendiment molt proper al 

de les dues combinacions anteriors. Ja que les combinacions 7 i 8 presenten uns resultats tan 

similars, es pot afirmar que la variable que els diferencia (la combinació 7 conté el nombre 

de Reynolds) té poca influència sobre l’estimació de les pèrdues de càrrega. En quant a la 

combinació 9, ja que només compta, apart de la fracció de secció obstruïda, amb les pèrdues 

de càrrega contínues, podem afirmar que les pèrdues de càrrega contínues podrien tenir molta 

influència sobre l’estimació de les pèrdues de càrrega singulars. 

Comparant les combinacions 4, 5 i 6  veiem que, atenent al RRMSE,  la combinació 4 és la 

que presenta uns resultats més precisos, seguida de les combinacions 5 i 6 respectivament, 

per tant es pot afirmar que entre la velocitat, el cabal i el nombre de Reynolds la velocitat és 

la variable més rellevant per a estimar les pèrdues de càrrega singulars. Aquest fet també 

s’observa si comparem les combinacions 1 i 2, ja que les dues combinacions tenen els 

mateixos inputs excepte les tres velocitats (V1,V2,Vlat) que no té la combinació 2. Agafant 

de referència qualsevol dels indicadors per a les combinacions 1 i 2, podem veure com el 

rendiment del model és més baix en la combinació 2. En canvi la combinació 3, que sí té les 

velocitats però no els cabals, presenta millor rendiment que les dues anteriors, encara que 

molt semblant al de la combinació 1, per tant podem deduir, també que el cabal podria ser 

manco rellevant que la velocitat. 

Per tal de comparar dues combinacions d’inputs amb rendiment semblant però nombre 

d’inputs molt diferent a les figures 17 i 18 es mostren, respectivament, els RRMSE i el MAE 

de les combinacions d’inputs 7 i 9 (combinacions amb 8 i 3 variables d’entrada 

respectivament). Així podem comparar els RRMSE i MAE per a cada presa de les dues 

combinacions, confirmant si la similitud de rendiment és constant per a cada presa dels 

models. 
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Figura 17. RRMSE de test per presa per les combinacions d’inputs 7 i 9 

 

 

Figura 18. MAE de test per presa de les combinacions d’inputs 7 i 9 

 

 

En aquestes dues figures observem com, encara que la combinació 7 tendeix a tenir el 

RRMSE i el MAE per sota dels de la combinació 9 per a la majoria de les preses, els resultats 

són prou propers, obtenint un rendiment de les dues combinacions realment semblant tot i 

que la combinació d’inputs 9 compta amb només 3 variables d’entrada front a les 8 de la 

combinació 7. 

A la figura 19 es representa el gràfic de dispersió corresponent a les estimacions de les 

pèrdues de càrrega singulars del model amb la combinació d’inputs 7, per tal de poder 
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observar el comportament de les estimacions de model amb l’arquitectura segons el criteri 

de test d’aquesta combinació. 

Figura 19. Gràfic de dispersió per totes les preses considerant la combinació 7 d’inputs. 

 

En aquesta figura podem observar com el model de la combinació d’inputs 7 presenta unes 

estimacions de les pèrdues singulars molt properes a les dades de referència i no presenta un 

patró de sobreestimació o subestimació clar de les mateixes. Per tant, atenent als indicadors 

i al gràfic de dispersió aquest model ofereix unes estimacions de pèrdues de càrrega singulars 

molt precises 

3.3. Selecció del tamany del set de de validació 

Per tal d’escollir el percentatge més favorable ens guiarem amb els indicadors mitjans globals 

dels tres entrenaments amb els tres percentatges de validació considerats (10%,12,5% i 15%) 

exposats a la taula 11. Per a tenir una visió més clara, a la figura 20 es mostra el RRMSE per 

a cada presa dels tres entrenaments realitzats amb els diferents percentatges de dades de 

validació 
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Taula 11. Indicadors globals mitjans dels tres percentatges de validació considerats. 

% validació MSE RRMSE MAE NASH R2 

10% 0,005 0,115 0,003 0,990 0,991 

12,50% 0,004 0,098 0,003 0,993 0,993 

15% 0,004 0,096 0,003 0,993 0,994 
 

Figura 20. RRMSE de test per presa dels tres entrenaments amb diferent percentatge de validació 

 

 

A la taula 11 podem observar que el percentatge que presenta uns resultats més precisos és 

el percentatge de 15% de validació, ja que presenta menor error quadràtic mitjà, arrel d’error 

quadràtic, error absolut i coeficient de correlació. No obstant, els tres percentatges de 

validació presenten unes diferències entre sí realment petites, per tant no tindria una gran 

influència l’elecció de qualsevol d’ells. 

De totes maneres, s’ha de tenir en compte que per a que el model pugui ser generalitzable a 

dades provinents d’origen diferent a les emprades per a la modelització, és important que el 

set de validació sigui representatiu. Per això, si és possible, un major percentatge de validació 

seria una opció recomanable si es desitja obtenir un model més generalitzable. 
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3.4. Desglossament dels indicadors de test per a cada presa 

La taula 12 presenta els indicadors desglossats per presa de l’arquitectura òptima segons el 

criteri de test per a la combinació d’inputs 7, realitzat amb un percentatge de dades de 

validació de 15% (a diferència dels entrenaments realitzats a l’apartat 3.2, realitzats amb un 

10 % de dades destinades a validació). 

Taula 12. Indicadors de test per a la combinació d’inputs 7 amb 15% de dades de validació. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 4,71E-06 0,022 0,002 0,999 0,999 

2 1,58E-05 0,040 0,003 0,996 0,996 

3 7,32E-06 0,065 0,002 0,992 0,997 

4 6,83E-06 0,045 0,002 0,997 0,997 

5 6,88E-06 0,038 0,002 0,997 0,998 

6 2,24E-05 0,090 0,004 0,980 0,994 

7 3,59E-05 0,276 0,005 0,874 0,959 

8 6,74E-05 0,655 0,007 0,194 0,803 

9 2,08E-06 0,142 0,001 0,954 0,977 

10 2,17E-06 0,188 0,001 0,938 0,943 

11 6,28E-07 0,153 0,001 0,892 0,929 

12 9,31E-06 0,962 0,003 0,196 0,331 

13 2,10E-06 0,138 0,001 0,950 0,964 

 

Atenent al RRMSE, observant la taula 12, podem observar com totes les preses presenten un 

valor relativament satisfactori excepte les preses 8 i 12, que presenten un error relatiu al 

voltant del 65% i 96% respectivament. Possiblement aquestes preses no permeten una 

estimació precisa perquè podrien tenir alguna característica substancialment diferent de les 

demés preses. 

Per altra banda, analitzant la base de dades ens donam compte que les preses 11 i 13 

comparteixen el mateix valor d’àrea obstruïda. Per aquest motiu es farà un entrenament on 

les preses 11 i 13 comparteixin el mateix nombre de presa i eliminarem les preses 8 i 12, per 

tal d’observar el comportament de les demés preses atès que les preses 8 i 12 podrien estar 

introduint soroll al model. A més, degut a que fusionant les preses 11 i 13 i eliminant les 8 i 

12 es redueix el nombre de dades que disposaran les altres preses per a entrenar el model, és 

possible que el resultat general empitjori.  
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D’aquesta manera, es realitzaran dos entrenaments addicionals: un fusionant les preses 11 i 

13 mantenint les preses 8 i 12, que l’anomenarem Model A i un altre amb les preses 11 i 13 

fusionades i, a mes, eliminant les preses 8 i 12, amb el nom de Model B (no confondre amb 

les combinacions de ‘inputs’ anomenades combinació A i combinació B a l’apartat 3.1).  

3.5. Anàlisis dels models amb preses modificades   

A la taula 13 veiem els indicadors mitjans de l’entrenament amb les preses 11 i 13 fusionades 

i les preses 8 i 12 mantingudes (model A). De la mateixa manera, a la taula 14 es presenten 

els indicadors de test per presa de l’entrenament on s’han tret les preses 8 i 12 i s’han fusionat 

les preses 11 i 13 (model B).   

Per a tenir una visió més ràpida de quin dels dos models és més precís podem observar el 

gràfic de la figura 21 on es comparen el RRMSE mitjans per presa d’aquests dos 

entrenaments. 

Taula 13. Indicadors de test per al model A 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,24E-05 0,036 0,002 0,997 0,998 

2 8,21E-06 0,029 0,002 0,998 0,998 

3 2,04E-05 0,108 0,004 0,978 0,982 

4 1,21E-05 0,059 0,003 0,994 0,997 

5 1,25E-05 0,052 0,003 0,994 0,998 

6 7,52E-06 0,052 0,002 0,993 0,998 

7 1,12E-04 0,487 0,008 0,608 0,985 

8 7,00E-05 0,668 0,008 0,163 0,901 

9 1,35E-06 0,114 0,001 0,970 0,981 

10 3,24E-06 0,230 0,001 0,907 0,930 

11 3,65E-06 0,221 0,002 0,898 0,978 

12 7,00E-06 0,834 0,002 0,396 0,736 

Mitjana 2,25E-05 0,241 0,003 0,825 0,957 
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Taula 14. Indicadors de test per al Model B 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,26E-05 0,036 0,002 0,997 0,999 

2 8,36E-06 0,029 0,002 0,998 0,998 

3 3,71E-06 0,046 0,002 0,996 0,997 

4 3,68E-06 0,033 0,002 0,998 0,998 

5 9,75E-06 0,044 0,002 0,996 0,997 

6 4,49E-06 0,039 0,002 0,997 0,997 

7 1,41E-05 0,173 0,003 0,951 0,963 

9 1,16E-06 0,106 0,001 0,974 0,979 

10 4,51E-06 0,271 0,002 0,870 0,907 

11 2,16E-06 0,170 0,001 0,940 0,974 

Mitjana 6,45E-06 0,095 0,002 0,972 0,981 
 

Figura 21. RRMSE dels entrenaments amb preses eliminades(model A) i fusionades (model B). 

 

Com podem observar a la figura 21 el model més precís és aquell en que s’eliminen les preses 

8 i 12, a més de fusionar les preses 11 i 13 (model B). Si comparem les taules 13 i 14 

observant les mitjanes de qualsevol dels indicadors podem observar com els indicadors del 

model A són més positius que els del model B, obtenint, per exemple, al voltant d’un 24% 

de RRMSE el model A, front d’un 9,5% del model B, i un R2 de 0.957 del model A front 

d’un 0.981 del model B. Aquest ajustament del model pot venir donat perquè les preses 8 i 

12 poden estar introduint soroll als models de les ANN degut a que les preses poden ser 

considerablement diferents a la resta. 
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Per tal de conèixer si el model amb les preses eliminades i fusionades és mes precís o manco 

que el model entrenat amb la matriu completa (combinació d’inputs 7 amb 15% de dades de 

validació), a la figura 22 es compara l’error relatiu RRMSE entre aquests dos entrenaments.  

Figura 22. RRMSE de test amb totes les preses i de l’entrenament amb preses eliminades. 

 

Podem observar que, en general, no hi ha molta diferència entre els dos models. Així i tot, 

per a les preses corresponents a DN32 (preses 1 a 6) el model s’ajusta més amb les preses 

eliminades, mentre que a les preses de DN40 la presa 9 millora mentre que la 10 i la 11 

presenten un RRMSE un poc més elevat. Aquest empitjorament es pot deure a que el model 

compta amb menys patrons per a l’entrenament, degut a l’eliminació de les preses 8 i 12. En 

canvi la millora del model per a les preses amb DN32 es pot deure a que s’han eliminat les 

preses 8 i 12 que potser introduïen soroll en el model. 

3.6. Comparació del criteri de selecció d’arquitectura òptima. 

A continuació es compararan, per al model definit anteriorment (Model B), les arquitectures 

segons els criteris de menor error de test i de validació. Ens guiarem amb els indicadors de 

cada una de les preses amb l’objectiu de comprovar en quin grau el model de test es més 

precís que el de validació, per tant si és viable utilitzar el model de validació per a l’estimació 

de dades alienes a les de la base de dades usada en aquest estudi. 
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El model que hem definit fins aquest punt (model B) es el que consta de les següents 

característiques: matriu amb preses 11 i 13 fusionades i preses 8 i 12 eliminades, combinació 

d’inputs 7 i percentatge de dades destinades a validació del 15%. 

A la taula 15 es presenten els errors de validació del model anteriorment descrit, que podem 

comparar amb els indicador exposats a la taula 14 

Taula 15. Indicadors de test per arquitectura amb menor error de validació del model B. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,88E-05 0,055 0,004 0,993 0,996 

2 4,00E-05 0,063 0,005 0,989 0,995 

3 2,26E-05 0,114 0,004 0,976 0,989 

4 7,63E-05 0,149 0,007 0,962 0,985 

5 5,81E-05 0,106 0,005 0,977 0,992 

6 3,41E-05 0,107 0,004 0,974 0,976 

7 1,95E-04 0,642 0,011 0,316 0,895 

9 2,80E-06 0,165 0,001 0,938 0,968 

10 6,91E-06 0,336 0,002 0,801 0,822 

11 2,31E-05 0,554 0,004 0,358 0,889 

Mitjana 4,88E-05 0,229 0,005 0,828 0,951 

 

Com podem observar a la taula 15, l’arquitectura amb menor error de validació del model B 

presenta tots els  indicadors mitjans de test més negatius respecte als indicadors de 

l’arquitectura amb menor error de test del model B, per tant està clar que és un model menys 

precís que l’arquitectura amb menor error de test. No obstant això, presenta un RRMSE al 

voltant d’un 23% i un R2  de 0.951, per tant, és un model que realitza unes estimacions de 

pèrdues de càrrega singulars raonables. 

Per a tenir una visió global, a la figura 23 es presenta un gràfic que compara els RRMSE de 

l’arquitectura amb menor error de test amb els  de l’arquitectura amb menor error de validació 

del model B. 

 

 

 

 



 

60 
 

Figura 23. Comparació del RRMSE de test i de validació del model B. 

 

De manera previsible podem observar a la figura 23 que l’arquitectura de test és més precisa 

que l’arquitectura de validació a l’hora d’estimar les pèrdues de càrrega d’una presa que 

coneixem. De totes maneres, l’estimació segons el criteri de validació no dista gaire de la de 

l’arquitectura de test, excepte a les preses 7 i 11 que tenen un 64% i un 55% d’error relatiu a 

l’arquitectura de validació respectivament front el 17% d’error relatiu que tenen les preses 7 

i 11 segons el criteri de test. Per tant, serà un model que ens estimarà prou bé les pèrdues de 

càrrega singulars per a dades externes. Aquesta gran diferència entre l’indicador de test i de 

validació per a les preses 7 i 11 es pot atribuir a que, en general, el model estima pitjor les 

dades de les preses corresponents al DN40.   

A la figura 24 es presenta el gràfic de dispersió de l’arquitectura òptima segons el criteri de 

test per al model B. De la mateixa manera, a la figura 25 es presenta el gràfic de dispersió 

per al model B de l’arquitectura amb menor error de validació junt amb la línia 1:1 que ens 

ajudarà a veure si el model tendeix a subestimar o a sobreestimar el valor de les pèrdues de 

càrrega. 
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Figura 24.Gràfic de dispersió de les estimacions del model B amb selecció d’arquitectura basada en l’error òptim de test. 

 

 

Figura 25. Gràfic de dispersió de les estimacions del model B amb selecció d’arquitectura basada en l’error òptim de 

validació. 
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Com podem observar a les figures 23 i 24, les estimacions de l’arquitectura òptima segons el 

criteri de test manté una dispersió més acotada que la de l’arquitectura de validació, en 

consonància amb el que ja s’ha vingut observant a la taula 15 i figura 23. 

L’arquitectura amb menor error de validació presenta una major dispersió i errors per les 

dades de test, però és més fiable i realista sobre els indicadors que podríem esperar en el futur 

al aplicar els models presentats amb dades no contemplades en aquest estudi. Així, s’ha de 

tenir en compte que per a utilitzar el model per a realitzar estimacions amb dades exteriors 

s’ha d’assumir un error extra que, per altra banda, no és crític, presentant uns valors 

d’estimació prou satisfactoris. 

De totes maneres, els models tant amb l’arquitectura de test com amb la de validació, són 

bastant equilibrats en quant a sobreestimació o subestimació, ja que no és pot observar una 

tendència clara en aquets sentit, en contraposició amb els mètodes clàssics que tendeixen a 

sobreestimar les pèrdues de càrrega singulars.  

3.7. Treballs futurs 

Les línies futures de recerca en aquest tema es podrien centrar en els següents punts: 

1. avaluació d’altres combinacions de DN tant de terciària com de lateral no contemplades 

en aquest estudi. 

2. Es poden estudiar altres tipus d’insercions comercials diferents a les analitzades en aquest 

treball. 

3. Es poden contemplar altres tècniques de modelització de mineria de dades, així com 

tècniques estadístiques clàssiques.  
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4. Conclusions 

En aquest estudi s’han presentat diferents models neuronals per estimar les pèrdues de 

càrrega singulars a una terciària degudes a la inserció d’un lateral. Aquests diferents models 

han servit per constatar la viabilitat d’aquesta modelització, amb diferents combinacions 

d’inputs considerats. 

S’ha evidenciat que els resultats varien molt depenent de l’origen de les dades, de les 

característiques de les mateixes, de quines combinacions es trien, etc. Posant de manifest la 

importància d’elegir les dades per a aconseguir un model vàlid que pugui superar els models 

de càlcul clàssics. Així, s’ha comprovat que les variables més rellevants pera estimar les 

pèrdues de càrrega són, a part de la fracció de secció obstruïda, les pèrdues de càrrega 

contínues i les velocitats als diferents punts de la terciària i al lateral. En contrapunt, les dades 

més poc influents en les pèrdues de càrrega singulars són els nombres de Reynolds y els 

cabals. Així i tot, en cas de no comptar amb les dades més rellevants, es poden modelitzar 

les pèrdues de càrrega singulars amb les altres variables i ens poden proporcionar un model 

que no serà tan precís com el altres però que realitzarà unes estimacions acceptables 

S’ha comprovat la importància de la validació per parts, per tant del sistema de partició de 

dades ‘k-fold’, observant que els models que agafen com a referència l’arquitectura de test 

són més precisos que els que agafen de referència l’arquitectura amb millor error de 

validació, comprovant que el model amb millor error de validació, encara que és menys 

precís, és més realista per avaluar la capacitat de generalització sobre altres sets de dades que 

no provinguin de la mateixa font o que tinguin variables diferents. En aquest cas seria un 

model més fiable per a avaluar les pèrdues de càrrega singulars per a canonades amb diferents 

diàmetres nominals no considerats en aquest estudi. 
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6. Annexes 
6.1. Indicadors de totes les combinacions d’inputs desglossats per presa 

En aquest apartat es presenten tots els indicadors, tant de test com de validació, per a totes 

les combinacions que no s’han analitzat en detall a l’apartat de resultats. 

6.1.1. Indicadors de test desglossats per presa. 

Taula 16. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 1. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,76E-05 0,054 0,004 0,994 0,998 

2 1,61E-05 0,040 0,003 0,996 0,998 

3 2,73E-04 0,395 0,013 0,711 0,998 

4 1,99E-04 0,241 0,012 0,900 0,995 

5 5,57E-04 0,310 0,020 0,807 0,995 

6 2,78E-05 0,087 0,004 0,986 0,992 

7 2,82E-04 0,772 0,015 0,011 0,810 

8 4,17E-05 0,516 0,005 0,501 0,854 

9 2,69E-06 0,161 0,001 0,941 0,955 

10 2,58E-06 0,205 0,001 0,926 0,935 

11 5,49E-07 0,143 0,001 0,906 0,909 

12 1,16E-05 1,075 0,003 -0,003 0,376 

13 3,41E-06 0,176 0,002 0,919 0,925 

  

 

Taula 17. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 2. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 5,85E-05 0,078 0,006 0,987 0,998 

2 1,88E-05 0,043 0,003 0,995 0,996 

3 1,09E-04 0,250 0,009 0,884 0,948 

4 1,63E-04 0,218 0,010 0,918 0,926 

5 1,51E-04 0,162 0,011 0,947 0,995 

6 7,56E-04 0,454 0,015 0,633 0,691 

7 4,80E-04 1,008 0,020 -0,683 0,693 

8 3,73E-05 0,487 0,006 0,554 0,922 

9 4,67E-05 0,672 0,006 -0,030 0,147 

10 4,73E-06 0,278 0,002 0,864 0,876 

11 7,26E-07 0,164 0,001 0,875 0,921 

12 4,98E-05 2,226 0,005 -3,301 0,303 

13 3,56E-06 0,180 0,001 0,915 0,950 
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Taula 18. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 3. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 5,45E-05 0,076 0,005 0,987 0,999 

2 1,93E-05 0,044 0,004 0,995 0,999 

3 2,34E-05 0,116 0,004 0,975 0,979 

4 1,81E-04 0,230 0,012 0,909 0,997 

5 4,29E-04 0,272 0,017 0,851 0,995 

6 2,21E-04 0,246 0,013 0,893 0,959 

7 9,80E-05 0,455 0,008 0,656 0,929 

8 4,22E-05 0,519 0,006 0,495 0,898 

9 3,18E-06 0,176 0,002 0,930 0,976 

10 3,75E-06 0,247 0,001 0,892 0,948 

11 6,61E-07 0,157 0,001 0,886 0,898 

12 8,43E-06 0,916 0,002 0,272 0,721 

13 1,21E-06 0,105 0,001 0,971 0,978 

 

 

Taula 19. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 4. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 9,59E-06 0,032 0,003 0,998 0,998 

2 2,37E-05 0,048 0,004 0,994 0,997 

3 7,33E-04 0,648 0,023 0,223 0,985 

4 2,97E-04 0,295 0,015 0,851 0,996 

5 5,66E-04 0,313 0,019 0,803 0,988 

6 4,33E-04 0,344 0,017 0,790 0,986 

7 1,93E-04 0,639 0,010 0,323 0,843 

8 7,46E-05 0,690 0,008 0,107 0,892 

9 1,94E-06 0,137 0,001 0,957 0,982 

10 3,73E-06 0,247 0,002 0,893 0,893 

11 2,10E-06 0,279 0,001 0,640 0,719 

12 4,18E-05 2,039 0,006 -2,609 0,638 

13 1,25E-05 0,338 0,003 0,702 0,759 
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Taula 20. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 5. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,50E-05 0,040 0,003 0,997 0,999 

2 1,91E-05 0,044 0,004 0,995 0,997 

3 1,87E-04 0,327 0,011 0,802 0,845 

4 4,69E-04 0,370 0,015 0,764 0,808 

5 1,84E-03 0,564 0,032 0,360 0,837 

6 1,73E-03 0,686 0,035 0,162 0,953 

7 1,99E-03 2,054 0,043 -5,993 0,992 

8 7,49E-05 0,691 0,007 0,104 0,608 

9 1,54E-04 1,223 0,010 -2,407 0,333 

10 1,83E-05 0,546 0,004 0,473 0,614 

11 5,33E-06 0,445 0,002 0,086 0,584 

12 1,35E-05 1,158 0,003 -0,165 0,556 

13 1,50E-05 0,370 0,003 0,642 0,841 

 

 

Taula 21. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 6. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,70E-04 0,139 0,010 0,959 0,984 

2 1,08E-04 0,107 0,008 0,973 0,980 

3 2,66E-04 0,363 0,013 0,777 0,896 

4 4,19E-04 0,353 0,014 0,795 0,818 

5 2,92E-03 0,690 0,043 0,083 0,880 

6 2,95E-03 0,840 0,042 -0,231 0,870 

7 2,20E-03 2,151 0,042 -6,639 0,978 

8 5,02E-05 0,564 0,006 0,413 0,927 

9 6,27E-05 0,781 0,007 -0,396 0,026 

10 2,73E-05 0,652 0,004 0,275 0,506 

11 1,62E-06 0,241 0,001 0,723 0,821 

12 1,85E-05 1,212 0,004 -0,320 0,391 

13 3,20E-05 0,538 0,005 0,249 0,848 
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Taula 22. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 8. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 6,47E-06 0,026 0,002 0,998 0,999 

2 6,95E-06 0,026 0,002 0,998 0,999 

3 5,15E-06 0,054 0,002 0,995 0,997 

4 5,12E-06 0,039 0,002 0,997 0,998 

5 1,01E-05 0,047 0,003 0,995 0,997 

6 5,62E-06 0,045 0,002 0,995 0,996 

7 9,58E-05 0,450 0,008 0,664 0,870 

8 5,81E-05 0,608 0,007 0,305 0,931 

9 1,45E-06 0,118 0,001 0,968 0,985 

10 4,76E-06 0,279 0,002 0,863 0,898 

11 1,01E-06 0,194 0,001 0,827 0,868 

12 1,26E-05 1,119 0,003 -0,087 0,522 

13 3,34E-06 0,175 0,002 0,920 0,932 

 

 

Taula 23. Indicadors de test desglossats per presa amb combinació d’inputs 9. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,19E-05 0,037 0,002 0,997 0,998 

2 1,40E-05 0,039 0,003 0,996 0,997 

3 1,80E-05 0,098 0,003 0,983 0,988 

4 4,10E-05 0,113 0,005 0,979 0,988 

5 6,90E-05 0,108 0,007 0,978 0,994 

6 8,24E-05 0,151 0,007 0,957 0,974 

7 7,12E-05 0,387 0,007 0,753 0,868 

8 3,81E-05 0,491 0,005 0,555 0,698 

9 1,45E-05 0,375 0,003 0,677 0,707 

10 3,02E-06 0,217 0,001 0,920 0,937 

11 1,12E-06 0,200 0,001 0,809 0,892 

12 1,15E-05 0,955 0,003 0,180 0,548 

13 7,62E-06 0,262 0,002 0,821 0,900 
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6.1.2. Indicadors de validació desglossats per presa. 

 

Taula 24. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 1. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,06E-04 0,105 0,010 0,976 0,998 

2 5,34E-05 0,073 0,007 0,986 0,997 

3 4,00E-03 1,514 0,052 -3,238 0,993 

4 1,49E-03 0,661 0,032 0,250 0,997 

5 8,03E-04 0,372 0,025 0,721 0,997 

6 4,72E-04 0,359 0,016 0,771 0,965 

7 1,02E-03 1,467 0,029 -2,566 0,496 

8 1,25E-04 0,892 0,011 -0,493 0,949 

9 6,50E-05 0,794 0,008 -0,435 0,977 

10 4,96E-05 0,899 0,007 -0,427 0,913 

11 1,31E-06 0,220 0,001 0,776 0,897 

12 2,91E-04 5,382 0,017 -24,139 0,454 

13 7,89E-06 0,268 0,002 0,812 0,968 

 

 

Taula 25. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 2. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,04E-02 1,045 0,099 -1,390 0,939 

2 4,10E-04 0,202 0,012 0,889 0,965 

3 3,05E-03 1,324 0,041 -2,238 0,995 

4 1,33E-02 1,976 0,099 -5,711 0,433 

5 1,60E-04 0,166 0,011 0,945 0,988 

6 2,53E-03 0,831 0,042 -0,229 0,944 

7 1,55E-01 18,082 0,367 -540,848 0,738 

8 1,38E-03 2,960 0,036 -15,453 0,910 

9 2,52E-03 4,941 0,045 -54,632 0,861 

10 2,68E-05 0,661 0,005 0,229 0,878 

11 1,57E-06 0,242 0,001 0,731 0,835 

12 4,50E-03 21,153 0,066 -387,328 0,076 

13 3,56E-06 0,180 0,001 0,915 0,950 
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Taula 26. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 3. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,64E-04 0,166 0,015 0,939 0,999 

2 4,94E-05 0,070 0,006 0,987 0,992 

3 5,74E-04 0,574 0,022 0,392 0,994 

4 1,30E-03 0,616 0,030 0,348 0,996 

5 7,93E-04 0,370 0,024 0,725 0,995 

6 1,10E-03 0,547 0,030 0,468 0,992 

7 2,27E-03 2,193 0,039 -6,973 0,816 

8 2,70E-04 1,312 0,016 -2,233 0,944 

9 7,99E-05 0,880 0,009 -0,763 0,985 

10 4,46E-06 0,270 0,002 0,872 0,940 

11 1,25E-06 0,216 0,001 0,785 0,925 

12 2,31E-05 1,515 0,005 -0,993 0,793 

13 2,25E-05 0,452 0,004 0,464 0,863 

 

 

Taula 27. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 4. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,91E-05 0,045 0,003 0,996 0,998 

2 5,64E-03 0,749 0,072 -0,529 0,962 

3 6,64E-03 1,951 0,080 -6,036 0,998 

4 3,63E-02 3,261 0,157 -17,275 0,045 

5 5,10E-03 0,938 0,063 -0,772 0,983 

6 1,45E-03 0,630 0,032 0,295 0,994 

7 2,25E-03 2,182 0,044 -6,894 0,671 

8 1,93E-03 3,505 0,043 -22,073 0,791 

9 2,50E-03 4,918 0,050 -54,121 0,972 

10 2,96E-05 0,695 0,005 0,148 0,860 

11 3,25E-06 0,348 0,001 0,443 0,552 

12 4,18E-05 2,039 0,006 -2,609 0,638 

13 2,54E-05 0,481 0,004 0,395 0,942 
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Taula 28. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 5. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 1,50E-05 0,040 0,003 0,997 0,999 

2 2,35E-04 0,153 0,015 0,936 0,997 

3 3,54E-03 1,424 0,055 -2,749 0,996 

4 5,61E-01 12,817 0,739 -281,330 0,341 

5 1,74E-02 1,733 0,108 -5,045 0,937 

6 1,26E-02 1,857 0,111 -5,130 0,890 

7 4,73E-02 10,010 0,193 -165,049 0,867 

8 7,90E-05 0,709 0,006 0,055 0,850 

9 3,40E-03 5,740 0,058 -74,083 0,871 

10 3,33E-05 0,738 0,005 0,040 0,862 

11 1,88E-04 2,644 0,010 -31,205 0,616 

12 3,57E-05 1,886 0,005 -2,087 0,616 

13 1,67E-05 0,390 0,003 0,603 0,910 

 

 

Taula 29. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 6. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 4,61E-04 0,229 0,020 0,890 0,986 

2 1,23E-03 0,362 0,034 0,692 0,974 

3 1,41E-02 2,647 0,100 -10,847 0,978 

4 5,89E-01 13,237 0,762 -287,687 0,648 

5 7,43E-03 1,101 0,070 -1,337 0,552 

6 5,70E-03 1,167 0,067 -1,378 0,950 

7 6,40E-02 11,603 0,238 -221,305 0,770 

8 1,62E-03 3,201 0,038 -17,911 0,003 

9 1,61E-04 1,251 0,012 -2,587 0,846 

10 6,06E-05 0,971 0,007 -0,608 0,823 

11 4,63E-06 0,408 0,002 0,208 0,273 

12 3,90E-05 1,759 0,005 -1,780 0,298 

13 5,26E-05 0,689 0,006 -0,235 0,711 
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 Taula 30. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 7. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,63E-04 0,167 0,012 0,938 0,993 

2 1,05E-04 0,102 0,008 0,971 0,987 

3 7,87E-05 0,212 0,008 0,917 0,982 

4 1,08E-04 0,177 0,006 0,946 0,979 

5 2,00E-05 0,066 0,004 0,991 0,998 

6 1,92E-04 0,264 0,010 0,832 0,996 

7 2,03E-04 0,656 0,012 0,287 0,953 

8 1,00E-04 0,800 0,009 -0,202 0,855 

9 5,77E-05 0,747 0,007 -0,272 0,904 

10 5,67E-06 0,304 0,002 0,837 0,940 

11 2,00E-06 0,273 0,001 0,657 0,856 

12 2,03E-05 1,421 0,004 -0,751 0,628 

13 5,00E-06 0,213 0,002 0,881 0,959 

 

 

Taula 31. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 8. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,92E-05 0,056 0,004 0,993 0,999 

2 3,78E-05 0,061 0,004 0,990 0,998 

3 2,51E-03 1,200 0,038 -1,663 0,000 

4 6,34E-04 0,431 0,023 0,681 0,979 

5 1,01E-05 0,047 0,003 0,995 0,997 

6 1,78E-05 0,080 0,004 0,984 0,998 

7 2,59E-02 7,405 0,154 -89,882 0,063 

8 9,75E-05 0,788 0,009 -0,166 0,930 

9 1,03E-04 1,001 0,010 -1,283 0,941 

10 2,54E-05 0,643 0,004 0,270 0,872 

11 1,01E-06 0,194 0,001 0,827 0,868 

12 9,70E-05 3,106 0,009 -7,375 0,572 

13 6,27E-06 0,239 0,002 0,851 0,887 
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Taula 32. Indicadors de validació desglossats per presa amb combinació d’inputs 9. 

Presa MSE RRMSE MAE NASH R2 

1 2,25E-04 0,160 0,014 0,946 0,995 

2 1,84E-03 0,447 0,043 0,531 0,995 

3 4,46E-04 0,488 0,020 0,587 0,836 

4 2,70E-03 0,916 0,050 -0,380 0,923 

5 3,11E-03 0,724 0,053 -0,012 0,951 

6 6,21E-04 0,415 0,024 0,672 0,991 

7 2,20E-04 0,680 0,012 0,237 0,712 

8 2,10E-04 1,153 0,014 -1,456 0,937 

9 1,42E-04 1,176 0,012 -2,168 0,934 

10 3,33E-05 0,720 0,005 0,116 0,819 

11 2,36E-06 0,291 0,001 0,596 0,678 

12 2,02E-03 12,648 0,045 -142,720 0,190 

13 1,05E-05 0,308 0,003 0,753 0,935 
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6.2. Programes implementats amb MATLAB 

A continuació es presenten totes les rutines creades amb MATLAB per a preparar les matrius 

de dades i entrenar les xarxes neuronals artificials. 

6.2.1. filtraoutput 

function z=filtraoutput(C,b) 

%rutina que filtra la matriu eliminant els zeros i nombres negatius tenint 

%en compte la columna que emprarem com a output 

%b es la columna que emprarem d'output 

k=1; 

    

     for j=1:max(size(b)) 

        b1{j}=find(C(:,b(1,j))>0); 

       C=C(b1{j},:); 

       s(k)=max(size(C)); 

     end 

      

z=C; 

 

6.2.2. filtra3 

function Z=filtra3(C,v) 

% ‘C’ es la matriu de dades 

% ‘v’ es un vector fila amb el nombre de columna de les variables que volem 

%analitzar  

 

k=1;    

     for j=1:max(size(v)) 

        b1{j}=find(C(:,v(1,j))>0); 

       C=C(b1{j},:); 

       s(k)=max(size(C)); 

     end 

%això dona una matriu filtrada de zeros i de nombres negatius, es a dir, 

amb les files que tenen zeros de les columnes definides per ‘v’ 

eliminades. 

k=2; 

    for j=1:max(size(v(1,:))) 
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        b2{j}=isnan(C(:,v(1,j))); 

        b22{j}=find(b2{j}==0); 

        C=C(b22{j},:); 

       s(k)=max(size(C));  

    end 

%’isnan’ transforma els ‘nan’ en zeros i després filtra les files que 

%tenen zeros. Sempre de les columnes que li marquem amb ‘v’ 

  

k=3; 

m=mean(C); 

d=std(C); 

% 'm' crea una matriu amb 25 elements, que són les mitjanes de tots els 

% valors de cada columna 

% 'std' es el mateix que 'm' però amb la desviació estàndard 

  

    for j=1:max(size(v(1,:))) 

    

        b3{j}=find(C(:,v(1,j))<(m(1,v(1,j))+3*d(1,v(1,j)))); 

        C=C(b3{j},:); 

        s(k)=max(size(C)); 

    end 

%es queda amb les files el valor del qual no sobrepassa el valor de la 

%mitjana + 3 vegades la desviació estàndard. 

  

k=4; 

  

    for j=1:max(size(v(1,:))) 

        b4{j}=find(C(:,v(1,j))>(m(1,v(1,j))-3*d(1,v(1,j)))); 

        C=C(b4{j},:); 

        s(k)=max(size(C)); 

    end 

Z=C; 
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6.2.3. toma1 

function g=toma1(a) 

%identifica les preses de la matriu a (col 25)  

e(1,:)=a(1,25); 

k=2; 

for i=1:max(size(a(:,1)))-1 

    if a(i+1,25)==a(i,25); 

    else 

        e(k,:)=a(i+1,25); 

        k=k+1; 

    end 

end 

  

g=sort(e)'; 

 

6.2.4. matriuLOO 

function z=matriuLOO(a) 

%Dona les matrius de ‘test’ i ‘train’ en aquest ordre. 

%’a’ es la matriu de dades 

  

%Fem un LOO, separem les matrius per preses y un altre cell amb les  

%restants, així tindrem les de ‘test’ i les de ‘train’.  

r=toma1(a); 

% ‘r’ es un vector que emprarem per a que ‘i’ agafi els valors que 

%corresponen a les preses, no val i=1:12 ja que hi ha una presa que es 112. 

for i=1:max(size(r(1,:))) 

    w{i}=find(a(:,25)==r(1,i)); 

    %’find’ es un comandament que cerca a la matriu totes les files que 

    %compleixen la condició que li donem i posa el nombre de la fila que 

    %compleix la condició a una matriu. per tant només ens diu el nombre  

    %de la fila que compleix la condició. 

    q{i}=find(a(:,25)~=r(1,i)); 

    % ‘q’ es igual que l'anterior només que ens diu el nombre de les  

    %files que no compleixen la condició. 

end 

for i=1:max(size(r(1,:))) 
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    te{i}=a(w{i},:); 

    % ‘te’ crea una cel·la que conté cel·les. cada cel·la conté una  

    %matriu amb les files que compleixen la condició per a cada "i". 

    tr{i}=a(q{i},:); 

    % ‘tr’ crea una cel·la que conté cel·les que contenen les matrius 

    %amb les files que no compleixen la condició. 

end 

z={te,tr}; 

 

6.2.5. percentmatr 

function z=percentmatr(u,e) 

%’u’ es la matriu de dades separada en preses i en ‘test’ i ‘validació’, 

%‘e’ es el percentatge de validació desitjat 

 

for t=1:max(size(u{2})) 

    % 't' es el nombre de matriu que correspon. Hi ha 13 matrius de 

    %’train’ en total, una per a cada presa. 

    d{t}=randperm(max(size(u{2}{t}))); 

    %per tant dona un vector aleatori amb nombres dins l'interval de l'1 

    %fins al tamany màxim de files de cada matriu. 

    m{t}=u{2}{t}(d{t},:); 

    %el resultat final es un cell amb les 13 matrius de ‘train’   

 %permutades aleatòriament. 

end 

for i=1:max(size(m(1,:))) 

    t1(:,i)=round(e*(max(size(m{i})))); 

end 

  

for i=1:max(size(m))    

te=u{1}; 

tr{i}=m{i}((t1(1,i)+1):max(size(m{i})),:); 

cv{i}=m{i}(1:t1(1,i),:); 

  

   end 

z={te,tr,cv}; 
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6.2.6. inout 

function z=inout(z1,b,c) 

%separa totes les matrius en dues matrius: ‘inputs’ i ‘outputs’ 

%’z1’ es la matriu amb les matrius de ‘test’ ‘train’ i ‘cv’, ‘b’ es un 

%vector amb les columnes d'input i ‘c’ un vector amb les columnes d'output 

for i=1:max(size(z1{1})) 

y{1}{i}{1}=z1{1}{i}(:,b); 

y{2}{i}{1}=z1{2}{i}(:,b); 

y{3}{i}{1}=z1{3}{i}(:,b); 

y{1}{i}{2}=z1{1}{i}(:,c); 

y{2}{i}{2}=z1{2}{i}(:,c); 

y{3}{i}{2}=z1{3}{i}(:,c); 

end 

z=y; 

 

6.2.7. matrius2 

function z=matrius2(a,b,c,e) 

%Dona les matrius de ‘test’, ‘train’ i ‘cv’ en aquest ordre. 

  

%’a’ es la matriu de dades 

%’b’ es un vector amb les columnes d'input 

%’c’ es el nombre de la columna d'output 

%’e’ es el percentatge de files de test en tant per 1 

  

x=matriuLOO(a); 

g=percentmatr(x,e); 

q=inout(g,b,c); 

  

z=q; 
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6.2.8. prova5 

function p=prova5(C,n,r,v,b,x,fa,e) 

%aplica xarxes versió 1 

  

% ‘C’ es la matriu de dades 

% ‘n’ és el n de neurones max 

% ‘r’ és el n de repeticions max 

% ‘v’ és un vector fila amb els inputs 

% ‘b’ és la columna de l'output 

% ‘x’ és 1 si volem una capa oculta o 2 si volem 2 capes ocultes 

% ‘fa’ és la funció d'activació escollida, 1 tansig, 2 logsig 

% ‘e’ es el percentatge de dades de validació en tant per 1  

 

C=filtraoutput(C,b); 

tt=filtra3(C,v); 

%Dona una matriu de dades filtrades 

M=matrius2(tt,v,b,e); 

%Dona les matrius de ‘test’, ‘train’ i ‘cross validation’ 

 

k=1; 

for j=1:max(size(M{1})) 

    tri{j}=M{2}{j}{1}; 

    tro{j}=M{2}{j}{2}; 

     

    ValV.P=M{3}{j}{1}'; 

    ValV.T=M{3}{j}{2}'; 

     

    testV.P=M{1}{j}{1}'; 

    testV.T=M{1}{j}{2}'; 

     

    MM{j}={tri{j},tro{j},ValV,testV}; 

    clear ValV 

    clear testV 

  

%entrenem les ANNs si escollim una capa oculta s'aplica el programa 

entrenatesta1 (L o T segons fa escollida),  
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%si escollim dues capes ocultes s'aplica el programa entrenatesta2 (L o T 

segons fa escollida) 

  

if x==1 

    if fa==1 

        %en principi de moment, a 3.12.12 només es considerara 1T 

   w{j}=entrenatesta1Talt(MM{j}{1}',MM{j}{2}',MM{j}{3},MM{j}{4},r,n); 

    else 

   w{j}=entrenatesta1Lalt(MM{j}{1},MM{j}{2},MM{j}{3},MM{j}{4},r,n); 

    end 

     

else 

    if fa==1 

   w{j}=entrenatesta2Talt(MM{j}{1},MM{j}{2},MM{j}{3},MM{j}{4},r,n); 

    else 

   w{j}=entrenatesta2Lalt(MM{j}{1},MM{j}{2},MM{j}{3},MM{j}{4},r,n); 

    end 

end 

         

   ind{j}=w{j}{1}; 

   Tt{j}=w{j}{2}{1}'; 

    

% desnormalitzem les dades simulades 

% ‘Tt’ és un cell amb cada i-ésima simulació del loo desnormalitzada 

     

 %analisis arq opt 

%cell amb matrius d’errors òptims per arquitectura 

%primera fila ‘train’, segona val i tercera test 

% a més calculem l'error de test alternatiu emprant l’òptim de test 

%i l'arquitectura corresponents col 1: test, col2:cval 

  

ar1{j}=[w{j}{3}{2}(2,:);w{j}{3}{6}(2,:)]; 

mar1{j}=mean(ar1{j}); 

ar{j}=[w{j}{3}{4}(2,:);w{j}{3}{2}(2,:);w{j}{3}{6}(2,:);mar1{j}]; 

  

%criteri de test 

for jj=1:max(size(ar{j}(1,:))) 
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    if ar{j}(3,jj)==min(ar{j}(3,:)) 

     MM2{j}=[jj,w{j}{3}{1}(1,2)];      

    else 

    end    

end   

     

aa2{j}=sim(w{j}{5}{w{j}{3}{1}(1,1)}{MM2{j}(1,1)}{w{j}{6}{1}{MM2{j}(1,1)}}

{2},MM{j}{4}.P);            

Tt2{j}=[aa2{j}',MM{j}{4}.T'];   

  

%desnormalitzem de nou 

 

 %montem la matriu de simulacions global 

 %primera columna sim i segona test 

 for l1=1:max(size(Tt{j}(:,1))) 

   Tsg(k,:)=Tt{j}(l1,:); 

   Tsg2(k,:)=Tt2{j}(l1,:); 

   k=k+1; 

 end 

     

    %mse parcial per emisor 

    mm(j,1)=mse(Tt{j}(:,1)-Tt{j}(:,2)); 

    mmT(j,1)=mse(Tt2{j}(:,1)-Tt2{j}(:,2)); 

    %mrse relatiu per emisor 

    mm(j,2)=(mse(Tt{j}(:,1)-Tt{j}(:,2)))^0.5/mean(Tt{j}(:,2)); 

    mmT(j,2)=(mse(Tt2{j}(:,1)-Tt2{j}(:,2)))^0.5/mean(Tt2{j}(:,2)); 

    %mae parcial per emisor 

    mm(j,3)=mae(Tt{j}(:,1)-Tt{j}(:,2)); 

    mmT(j,3)=mae(Tt2{j}(:,1)-Tt2{j}(:,2)); 

    %nash  

    mm(j,4)=1-((sum((Tt{j}(:,2)-Tt{j}(:,1)).^2))/sum((Tt{j}(:,2)-

repmat(mean(Tt{j}(:,2)),size(Tt{j}(:,2)))).^2)); 

    mmT(j,4)=1-((sum((Tt2{j}(:,2)-Tt2{j}(:,1)).^2))/sum((Tt2{j}(:,2)-

repmat(mean(Tt2{j}(:,2)),size(Tt2{j}(:,2)))).^2));    

    %r2    

    rr{j}=corrcoef(Tt{j}(:,1),Tt{j}(:,2)); 

    rrT{j}=corrcoef(Tt2{j}(:,1),Tt2{j}(:,2)); 
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    %no té sentit perquè el tamany de test és 1 punt, per tant rr no és 

    %matriu i sempre és igual a 1 

    mm(j,5)=rr{j}(2,1).^2; 

    mmT(j,5)=rrT{j}(2,1).^2; 

    %end 

    %aare 

    mm(j,6)=mean(abs(Tt{j}(:,1)-Tt{j}(:,2))./Tt{j}(:,2)); 

    mmT(j,6)=mean(abs(Tt2{j}(:,1)-Tt2{j}(:,2))./Tt2{j}(:,2)); 

    %average ratio Ra segons paper 

    mm(j,7)=mean(abs(Tt{j}(:,1)))/mean(abs(Tt{j}(:,2))); 

    mmT(j,7)=mean(abs(Tt2{j}(:,1)))/mean(abs(Tt2{j}(:,2)));     

end 

    %idem referit a totes les preses globalment 

    mmG(1,1)=mse(Tsg(:,1)-Tsg(:,2))^0.5; 

    mmG(1,2)=(mse(Tsg(:,1)-Tsg(:,2)))^0.5/mean(Tsg(:,2)); 

    mmG(1,3)=mae(Tsg(:,1)-Tsg(:,2)); 

    mmG(1,3)=mae(Tsg(:,1)-Tsg(:,2));  

    mmG(1,4)=1-((sum((Tsg(:,2)-Tsg(:,1)).^2))/sum((Tsg(:,2)-

repmat(mean(Tsg(:,2)),size(Tsg(:,2)))).^2)); 

    rrG=corrcoef(Tsg(:,1),Tsg(:,2)); 

    mmG(1,5)=rrG(2,1).^2; 

    mmG(1,6)=mean(abs(Tsg(:,1)-Tsg(:,2))./Tsg(:,2)); 

    mmG(1,7)=mean(abs(Tsg(:,1)))/mean(abs(Tsg(:,2))); 

     

    mmG2(1,1)=mse(Tsg2(:,1)-Tsg2(:,2))^0.5; 

    mmG2(1,2)=(mse(Tsg2(:,1)-Tsg2(:,2)))^0.5/mean(Tsg2(:,2)); 

    mmG2(1,3)=mae(Tsg2(:,1)-Tsg2(:,2));   

    mmG2(1,4)=1-((sum((Tsg2(:,2)-Tsg2(:,1)).^2))/sum((Tsg2(:,2)-

repmat(mean(Tsg2(:,2)),size(Tsg2(:,2)))).^2)); 

    rrG2=corrcoef(Tsg2(:,1),Tsg2(:,2)); 

    mmG2(1,5)=rrG2(2,1).^2; 

    mmG2(1,6)=mean(abs(Tsg2(:,1)-Tsg2(:,2))./Tsg2(:,2)); 

    mmG2(1,7)=mean(abs(Tsg2(:,1)))/mean(abs(Tsg2(:,2))); 

  

%matriu indicadors ultima fila global 

  

p={[mm;mmG],[mmT;mmG2],Tt,Tsg,Tt2,Tsg2,w,M}; 
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