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Abstract 

 

L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau (TFG) és dissenyar un controlador per un 

reformador d’etanol per la producció d’hidrogen pur amb un feedback addicional del gas de 

rebuig per tal que el sistema sigui autotèrmic. Per això cal fer un model previ del sistema a 

controlar que s’ajusti adequadament al conjunt de dades experimentals disponibles. 

D’aquesta manera el controlador es podria aplicar a un sistema energètic on, donada una 

consigna el sistema convergiria en un temps raonable. 

Aquest TFG requereix coneixements en diferents àmbits de la física, química i 

programació. A més de tenir uns coneixements mínims d’ajust de dades experimentals a 

funcions matemàtiques, per fer un modelatge adequat també cal tenir nocions de control, 

termodinàmica i mecanismes de reaccions químiques. 

 

1. Introducció 

 

Avui en dia existeixen millors opcions a part dels coneguts combustibles fòssils per generar 

energia. La baixa eficiència de les màquines tèrmiques que les utilitzen i l'emissió de gasos 

nocius han fet que es busquin millors maneres de gestionar l’energia. 

Les PEMFCs (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), són dispositius capaços de generar 

electricitat a partir d’hidrogen pur. Aquest tipus de cèl·lules transformen energia química en 

energia elèctrica amb una gran eficiència (40-60%) [1] produint només vapor d’aigua com a 

resultat de la reacció. 

Així doncs, el repte més gran és aconseguir mètodes i maneres eficients de produir 

hidrogen pur per fer funcionar aquestes piles. Els mètodes tradicionals consisteixen en un 

sistema de reformació d’un combustible determinat en sèrie amb altres sistemes 

encarregats de netejar l’hidrogen de la resta de productes de la reacció [1]. Per altra banda, 

en els reactors catalítics de membrana (CMRs) el procés de reformat i separació de 

l’hidrogen es fa simultàniament en el mateix sistema (Figura 1.1). Això fa que, a més, 

s’aconsegueixin eficiències d’hidrogen encara més altes que amb els sistemes 

convencionals [2]. 
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Figura 1.1 Esquema d’un sistema de reformat d’etanol tradicional 

(dalt) comparat amb un reactor catalític de membrana (sota). 

 

Un combustible excel·lent per un CMR és l’etanol gràcies al seu alt contingut en hidrogen i 

perquè no és considerat un líquid tòxic. Fins i tot, el bio-etanol és una font renovable que 

es pot produir a partir de la biomassa amb facilitat [2]. 

En aquest TFG s’ha volgut fer un model mitjançant Matlab/Simulink d’una reacció de 

reformació d’etanol amb aigua (ESR) sobre un catalitzador de 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑅𝑅ℎ/𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂2 dins d’un 

CMR a partir d’unes dades experimentals disponibles [3] per, posteriorment, realitzar el 

disseny d’un controlador capaç de proporcionar el flux d’hidrogen pur desitjat amb el mínim 

consum d’etanol. A més també s’ha dissenyat un controlador que mantingui el sistema a 

temperatura de reacció aprofitant el gas de rebuig que surt del procés de reformat. 

La transformació de l’etanol i aigua a hidrogen sobre el catalitzador de 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑅𝑅ℎ/𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂2 té lloc 

a través de les reaccions següents [1]: 

 

𝐶𝐶2𝐻𝐻5𝑂𝑂𝐻𝐻 →  𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2 

𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔  𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔  𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3𝐻𝐻2 

 

Per altra banda, el procés de purificació i separació és realitzat per una membrana 

metàl·lica selectiva a hidrogen d’un aliatge de 𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 que proporciona hidrogen 99.999% 

[1]. 
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Reactor catalític de membrana (CMR) 
 

El sistema amb el qual treballarem es tracta d’un CMR (veure figura 2.2) fet a l’Institut de 

Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es basa 

en l’entrada d’un flux d’etanol+aigua dins de l’aparell d’on, posteriorment, obtenim per una 

banda hidrogen pur i per altra el gas de rebuig (o waste gas), que és una mescla de 𝐻𝐻2, 

𝐶𝐶𝑂𝑂2, 𝐶𝐶𝑂𝑂, 𝐶𝐶𝐻𝐻4 i 𝐻𝐻2𝑂𝑂 [4]. El gas de rebuig s’utilitzarà per cremar i aportar l’energia que 

requerix el sistema per mantenir-se a temperatura constant. 

Cal dir que es pot variar la relació steam to carbon (s/c) de la mescla d’entrada per obtenir 

diferents resultats en la reformació. La relació s/c es defineix com la quantitat de molècules 

d’aigua que hi han comparades amb la quantitat de carboni. 

D’aquesta manera, si tenim 𝑋𝑋 mols d’etanol i 𝑌𝑌 mols d’aigua, la relació s/c serà: 

 

𝑠𝑠/𝑐𝑐 =
𝑌𝑌

2𝑋𝑋
 (1.1) 

 

Notem que apareix un factor 2 ja que cada molècula d’etanol té 2 àtoms de carboni. 

 

 
Figura 2.2 CMR a partir del qual s’han obtingut 

les dades experimentals disponibles [5] 

 

La mescla és controlada per una bomba d’injecció que regula la quantitat que entra al 

CMR.  
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Durant el procés de reacció i separació en el CMR, la temperatura és mesurada en tot 

moment per un termoparell. 

També es té controlada en tot moment la pressió del sistema mitjançant un regulador a la 

sortida del gas de rebuig.  

Es pot veure un esquema simplificat del aparell a la figura 2.3: 

 
Figura 2.3 Esquema del reformador a partir del qual s’han 

obtingut les dades [4] 

 

Finalment, obtindrem per un costat l’hidrogen pur que ja serà òptim per utilitzar en la pila de 

combustible i paral·lelament el gas de rebuig sortirà per un altre conducte. Més endavant, 

aquest gas passarà per un condensador que extraurà l’excés d’aigua que no ha reaccionat 

i altres compostos minoritaris que passen a estat líquid en condicions normals. 

Per últim, el cabal d’hidrogen pur es mesura amb un mesurador màssic, però el cabal del 

gas de rebuig s’obté amb una columna de bombolles de sabó. Per poder fer un anàlisi 

exhaustiu de la composició del gas de rebuig el farem passar per un cromatògraf i, a partir 

d’aquí, obtindrem les diferents selectivitats (% de cada substància) que ens permetran 

conèixer la quantitat exacta de cada compost. 

A partir de la descripció del problema que s’ha presentat, aquest treball proposa aconseguir 

els següents objectius: 

 
● Desenvolupar un model matemàtic que s’ajusti adequadament a les dades 

experimentals disponibles. 

● Desenvolupar un model físic a partir del model matemàtic anterior capaç de simular 

el comportament del CMR fet al INTE. 

● Traduir el model físic al llenguatge de l’entorn Simulink. 

● Dissenyar uns controladors que facin que el sistema es comporti com desitjem. 
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2. Modelització 

 

A l’hora de fer un model per un sistema en concret i poder fer una simulació del mateix a 

l’ordinador podem escollir dos camins diferents. El primer i més intuïtiu seria el d’entendre 

exactament que està passant dins del nostre sistema per poder elaborar unes lleis físiques 

i químiques que responguessin perfectament al funcionament de l’aparell. Malauradament, 

la complexitat del nostre sistema fa que no sigui rentable anar per aquest camí. És per això 

que s’ha decidit fer una modelització tipus ‘black box’ on a partir d’unes dades 

experimentals obtingudes al laboratori per un rang determinat de les variables d’entrada 

s’han pogut trobar unes funcions mitjançant mètodes numèrics que aproximen de manera 

adient el comportament real. 

Cal tenir clar en tot moment quines són les variables d’entrada del reformador. Podem 

variar el flux de la mescla etanol/aigua (F), la pressió (P), la temperatura a la qual es troba 

el reformador (T) i la relació steam to carbon (s/c) de la mescla d’entrada. Tot i així hem 

considerat s/c com a constant i la temperatura del reformador també (ja que voldrem que el 

sistema sigui autotèrmic). 

De la mateixa manera, les variables de sortida del sistema seran, per una banda el flux 

d’hidrogen pur i per altre costat el flux de gas de rebuig.  

Per tant, al final el que voldrem serà una  funció de cada sortida amb dos variables 

d’entrada. 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑊𝑊(𝑃𝑃,𝐹𝐹, 𝑠𝑠/𝑐𝑐,𝑇𝑇) (2.1) 

 

𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐴𝐴(𝑃𝑃,𝐹𝐹, 𝑠𝑠/𝑐𝑐,𝑇𝑇) (2.2) 

 

De cara a calcular posteriorment les calors de les diferents reaccions del reactor també 

serà cabdal  realitzar aquestes aproximacions per els diferents fluxos dels compostos del 

gas de rebuig. 
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2.1 Aproximació polinomial de funcions 

 

Anem a utilitzar equacions polinòmiques que modelin el comportament del reformador a 

partir de les dades obtingudes al laboratori. Com que el nostre sistema és MIMO (multiple 

input multiple output) l’expressió de la nostra funció és més complexa. Hem partit de la 

base que les nostres expressions seran de la forma: 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = ��𝑎𝑎𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖�
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 (2.3) 

 

𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �(𝑐𝑐𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 (2.4) 

 

Trobar els coeficients per un polinomi d’una sola variable mitjançant MATLAB és trivial. 

Però quan la funció adquireix una variable d’entrada nova el problema es complica. Per tal 

de trobar uns bons coeficients hem fet la suposició que la variació del flux d’entrada de la 

mescla etanol+aigua només influeix de manera lineal. D’aquesta forma el problema se 

simplifica significativament: 

 

𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

+ 𝛼𝛼𝐹𝐹 (2.5) 

 

Amb 𝛼𝛼 essent el pendent. 

Cal notar, a més, que el coeficient 𝛼𝛼 no és constant i depèn de la pressió (𝛼𝛼 = 𝛼𝛼(𝑃𝑃)). Per 

això cal també trobar primer una aproximació polinomial per aquest coeficient. 

 

𝛼𝛼 = �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 (2.6) 

 

D’aquesta manera, la funció es pot reescriure de la forma: 
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𝐻𝐻2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

+ �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

= �(𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑖𝑖𝐹𝐹)𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0

 (2.7) 

 

 

 

Falta trobar els coeficients 𝑐𝑐𝑛𝑛: 

 

𝑊𝑊𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐹𝐹 → 𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝑊𝑊𝑛𝑛 − 𝐶𝐶𝑛𝑛𝐹𝐹 (2.8) 

 

Que podem deduir fàcilment un cop trobat 𝑊𝑊𝑛𝑛 amb Matlab a una 𝐹𝐹 constant. 

 

Un cop hem fet això, podem obtenir el flux de sortida que s’aproximarà al real per 

qualssevol que siguin les condicions d’entrada que desitgem dins del rang establert. Per 

exemple, a la figura 2.2 es mostra un gràfic del flux de monòxid de carboni per diferents 

inputs. 

 

 
Figura 2.1. Gràfica del flux de CO a T=650 ºC i s/c=1.6 i n=3 sota diferents 

condicions de pressió i flux d’entrada 
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2.1.1 Error en les funcions polinòmiques i overfitting 

 

És important decidir quin serà l’ordre màxim de les nostres funcions polinòmiques tenint en 

compte l’error que indueixen respecte als valors experimentals disponibles. 

D’acord amb el mètode d’aproximació que fem servir, es pot crear una funció fins a ordre 

𝑚𝑚 − 1, on 𝑚𝑚 és el nombre de dades per un rang de valors d’entrada. En el nostre cas 

tenim valors pels fluxos dels diferents compostos per 𝑃𝑃 = 4,6,8,10,12 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑠, llavors l’ordre 

màxim del polinomi serà 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑚𝑚 − 1 = 4. 

 

Per fer-nos una idea de l’error que hi ha en funció de l’ordre màxim del polinomi calculem 

l’error relatiu per cada mesura de cada compost a 𝑇𝑇 = 650º𝐶𝐶 i 𝑠𝑠/𝑐𝑐 = 1.6 (per exemple) i en 

fem la mitjana aritmètica. 

 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 =
|𝐹𝐹𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 − 𝐹𝐹𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚|

𝐹𝐹𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
 (2.9) 

 

�̅�𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 =
1
𝑞𝑞
�𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 (2.10) 

 

Amb 𝑞𝑞 la suma de tots els errors de cada tipus de compost diferent. 

 

n 1 2 3 4 

�̅�𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟(%) 8.794 4.003 1.719 3.066e-12 

 

Podem veure com l’error es redueix quan l’ordre del polinomi augmenta fins a ser 

pràcticament 0 per l’ordre màxim. 
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Figura 2.2. Parity plot del flux de CO a T=650 ºC i s/c=1.6 modelat i 

observat en el reactor catalític de membrana per diferents funcions. 

 

Al parity plot de la figura 2.2, es pot apreciar la diferència d’error entre dues funcions que 

aproximen el flux de CO a la sortida del reformador. És evident que l’aproximació lineal       

(𝑛𝑛 = 1) no és plausible perquè pràcticament en tot moment indueix un error que està per 

sobre del rang de valors que considerem acceptable (±5%). 

Encara que sembli que utilitzar 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 sigui la millor opció perquè no introdueix cap error, 

hem de pensar que les dades experimentals tenen un error de mesura. Per tant, correm el 

risc que tinguem overfitting en la nostra aproximació: 

 

 
Figura 2.3. Exemple d’overfitting [6]. 
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Com podem veure a la figura 2.3, quan utilitzem un polinomi d’ordre massa alt l’error 

respecte les dades experimentals es 0, però la tendència del model físic desapareix. 

Llavors, l’objectiu és trobar un polinomi d’un ordre menor que indueixi un error que en tot 

moment sigui dins del ±5% respecte del valor obtingut al laboratori. 

 
Figura 2.4. Parity plot del flux de CO a T=650 ºC i s/c=1.6 modelat i 

observat en el reactor catalític de membrana per n=3. 

 

Per aquesta raó els polinomis d’ordre 𝑛𝑛 = 3 són la millor opció a escollir (figura 2.4). El seu 

grau és suficientment alt com per induir un error petit i al mateix temps no deixar de banda 

la tendència de la física del sistema. 

 

2.2 Càlculs de potències 

 

Amb l’objectiu que el nostre sistema sigui autotèrmic, és a dir que es mantingui a 

temperatura constant de manera automàtica, necessitem aprofitar d’alguna manera el gas 

de rebuig. Podem aconseguir una gran quantitat d’energia fent una combustió de l’hidrogen 

que no travessa la membrana, el metà i el monòxid de carboni del gas de rebuig (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐) i 

llavors realimentar el sistema per poder escalfar la mescla d’entrada (𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝) fins a la 

temperatura desitjada, a més d’aportar també la potència necessària per què la reacció de 

reformació tingui lloc (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐). Llavors, per què el sistema sigui autotèrmic s’haurà de complir 

que: 
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𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝 + 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐 (2.11) 

 

Per trobar qualsevol d’aquests valors cal saber l’entalpia de formació de cada compost. En 

condicions normals (20ºC i 1 atm) es poden trobar uns valors tabulats en Internet, però 

nosaltres treballem a temperatures molt per sobre de 20ºC i amb un rang de pressions 

entre 4 i 12 bars. És per això que no podem utilitzar aquests valors i per tant cal trobar 

unes funcions de l’entalpia amb dependència en pressió i temperatura per cada compost 

diferent que actua en el nostre sistema. 

 

A efectes pràctics hem decidit menysprear la dependència amb la pressió ja que la variació 

de l’entalpia és negligible. 

Per trobar unes funcions de l’entalpia amb la temperatura hem fet servir unes 

aproximacions polinomials amb uns coeficients ja determinats per la NASA [7]. 

 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑇𝑇(𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2
𝑇𝑇
2

+ 𝑎𝑎3
𝑇𝑇2

3
+ 𝑎𝑎4

𝑇𝑇3

4
+ 𝑎𝑎5

𝑇𝑇4

5
+
𝑏𝑏1
𝑇𝑇

) (2.12) 

 

Amb 𝑅𝑅 la constant dels gasos ideals. 

 

2.2.1 Potència de vaporització 

 

La mescla inicial d’etanol i aigua es troba a temperatura ambient, però cal que la bomba 

d’injecció proporcioni un flux a la temperatura que volem que treballi el sistema. Per 

aquesta raó cal aportar una potència inicial per anar escalfant la mescla. 

Ens hem adonat que els fluxos que la bomba d’injecció indica que no són fiables, ja que a 

l’hora de fer el balanç de carboni no coincideixen els valors d’entrada amb els de sortida. 

Hom pot pensar que això és realment perquè hi ha pèrdues de carboni en forma d’altres 

compostos rics en carboni en el condensador, però aquestes són certament molt petites en 

comparació al producte total i per tant hem considerat que no podien ser les causants de 

les grans diferències de carboni. 

Per tant, sabent que tot l’etanol acaba reaccionant, s’ha decidit calcular la quantitat de 

carboni que s’obté en els gasos de rebuig i a partir d’aquest valor derivar quan etanol 

teníem inicialment (Notem que aquesta operació caldrà fer-la per cada condició de pressió 
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diferent). Després, podem aplicar la relació steam to carbon i obtenim la quantitat d’aigua 

realment injectada per la bomba. 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2+𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶4 (2.13) 

 

𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸ℎ𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 =
𝐹𝐹𝐶𝐶
2

 (2.14) 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶 = 𝑠𝑠/𝑐𝑐 ⋅ 𝐹𝐹𝐶𝐶 (2.15) 

 

Un cop coneixem els fluxos d’entrada reals podem aplicar les relacions termodinàmiques 

per calcular el calor de vaporització. 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶2𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐶𝐶20�𝐻𝐻𝐶𝐶2𝐶𝐶
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸) − 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝐶𝐶

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)� + 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶𝛥𝛥𝐻𝐻vap
𝑚𝑚

+ 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶�𝐻𝐻𝐶𝐶2𝐶𝐶
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝐶𝐶2𝐶𝐶

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸)� 
(2.16) 

 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟[𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸) − 𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)] + 𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝛥𝛥𝐻𝐻𝑣𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚

+ 𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟�𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸)� 
(2.17) 

 

𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝐶𝐶2𝐶𝐶 + 𝑃𝑃𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 (2.18) 

 

Es poden veure els resultats d’aquests càlculs a la figura 2.5: 
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Figura 2.5. Gràfica de la potència de vaporització a T=650 ºC i s/c=1.6  

 

2.2.2 Calor de reacció 

 

La reacció de reformació és una reacció endotèrmica, això vol dir que em de donar-li un 

cert calor per que es produeixi. 

 

𝐶𝐶2𝐻𝐻5𝑂𝑂𝐻𝐻 →  𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2 

𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔  𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔  𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3𝐻𝐻2 

 

Certament existeixen altres reaccions i formen altres compostos. Tot i així no les tindrem 

en compte perquè que són minoritàries. Llavors, simplement es pot entendre el procés com 

un balanç de fluxos: 

 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑟𝑟 → 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑓𝑓𝐸𝐸 (2.19) 

 

La fórmula que ens permet calcular aquesta potència de reacció és bàsicament la suma de 

les entalpies dels diferents productes menys la suma dels reactius: 

 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐 = �𝐹𝐹 ⋅ 𝐻𝐻𝑚𝑚(𝑝𝑝𝑏𝑏𝑊𝑊𝑃𝑃𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠) −�𝐹𝐹 ⋅ 𝐻𝐻𝑚𝑚(𝑏𝑏𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑝𝑝𝑎𝑎𝑛𝑛𝑝𝑝𝑠𝑠) (2.20) 
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Com que les dades experimentals s’obtenen en base seca (és a dir, sense excés d’aigua) 

hem de determinar la quantitat d’aigua que reacciona amb l’etanol. Fent un balanç, per 

exemple, de l’hidrogen total obtingut com a producte en base seca es calcula el flux d’aigua 

reactiva. 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝐸𝐸 = 2𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (2.21) 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝐶𝐶2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝐸𝐸 − 3𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸ℎ𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 (2.22) 

 

Una vegada hem fet això, notem que els resultats no són coherents. Si amb aquesta 

quantitat d’aigua reactiva fem ara el balanç de l’oxigen de la reacció, observem que no 

quadra. Això significa que existeix algun tipus de flux de matèria que no estem mesurant, 

com podrien ser alguns compostos que van a parar al condensador. 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 2𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 (2.23) 

 

𝐹𝐹𝐶𝐶2𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝐸𝐸 − 𝐹𝐹𝑝𝑝𝐸𝐸ℎ𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 (2.24) 

 

Tot i així, es pot calcular igualment per veure l’ordre de magnitud de la calor demandada 

pel procés. A la figura 2.6 s’observa que no hi ha cap similitud ni relació entre els dos tipus 

de resultats possibles.  

 

 
Figura 2.6. Gràfiques de la potència de reacció a T=650 ºC i s/c=1.6 fent balanç per 

l’oxigen (esquerra) i per l’hidrogen (dreta). Es pot veure com els resultats són 

completament diferents. 
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Podem concloure que no es poden extreure gaires resultats rellevants de la calor de la 

reacció de reformació a partir de les dades proporcionades. Per tant, encara que suposi 

que els resultats que obtinguem més endavant quan dissenyem el nostre controlador no 

siguin correctes, no introduirem cap tipus de potència de reacció. 

Tot i així, cal notar que aquest error només apareixerà en el controlador que reguli el 

comportament autotèrmic i si en un futur aconseguíssim unes dades més acurades que sí 

que donessin uns resultats coherents per la potència de reacció, només caldria reajustar 

alguns coeficients. 

 

2.2.3 Calor de combustió  
 

Hem fet un estudi de la calor que proporciona la combustió dels gasos de rebuig per veure 

si és possible que amb una realimentació del sistema no calgui cap font de calor externa. 

Per fer això calculem primer la potència alliberada de la combustió total de l’hidrogen, del 

monòxid de carboni i del metà (el diòxid de carboni no crema) a la temperatura que surten 

del reformador (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛) d’acord amb les reaccions següents: 

 

𝐻𝐻2 +
1
2
𝑂𝑂2  → 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

𝐶𝐶𝑂𝑂 +
1
2
𝑂𝑂2  → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 2𝑂𝑂2  → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 

Per calcular-ho, apliquem de nou l’equació 2.20. 

Després hem de restar a aquest valor la potència necessària per escalfar a la mateixa 

temperatura l’aire demandat. 

Llavors, cal saber primer la quantitat d’aire que necessiten els gasos de rebuig per cremar-

se completament. Per calcular l’aire que necessitem s’han de tenir en compte diverses 

condicions. Un cop sapiguem la quantitat d’oxigen total que ha de reaccionar sumant el de 

cada una de les tres reaccions hem d’aplicar el fet que el 21% de l’aire és oxigen i l’altre 

79% és nitrogen.  

 

𝐹𝐹𝐶𝐶2 =
𝐹𝐹𝐶𝐶2
2

+
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶

2
+ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶4 (2.25) 
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𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝 =
𝐹𝐹𝐶𝐶2

0.21
 (2.26) 

 

𝐹𝐹𝑁𝑁2 = 0.79𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝 (2.27) 

 

A més d’això, s’ha de complir que la proporció d’hidrogen respecte a la suma del gas de 

rebuig i l’aire mai sigui superior al 3,6 % per raons de seguretat a causa de la seva alta 

inflamabilitat [8]. En cas que la proporció sigui major haurem d’afegir més aire fins que es 

compleixi. 

𝐹𝐹𝐶𝐶2
𝐹𝐹𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝

≤ 3.6% (2.28) 

 

Amb tot plegat podem calcular la potència necessària per escalfar l’aire de 20ºC fins a la 

temperatura de treball. 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝐶𝐶2�𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝐶𝐶2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)� + 𝐹𝐹𝑁𝑁2�𝐻𝐻𝑁𝑁2
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝑁𝑁2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)� (2.29) 

 

Finalment calculem la potència final proporcionada per la combustió del gas de rebuig 

(equació 2.30) i observem com és més gran que el de vaporització, cosa que ens indica 

que serà viable aconseguir un sistema autotèrmic.  
 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝 + 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 (2.30) 

 

Es poden veure els resultats d’aquests càlculs a la figura 2.7: 
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Figura 2.7. Gràfica de la potència de combustió a T=650 ºC i s/c=1.6  

 

2.2.4 Estudi del sistema amb pèrdues de calor 

 

En el nostre sistema real s’ha de tenir present que existeixen pèrdues en forma de calor. 

Així doncs, encara que hem comprovat que la potència de vaporització sempre és més 

petita que la de combustió (en valor absolut) s’ha de fer un estudi de fins a quin punt això 

continuarà essent cert. 

El que hem fet és dividir ambdues potències sota un gran nombre de variables d’entrada 

diferents (flux d’entrada i pressió) i hem buscat el màxim i el mínim. 

 

 
Figura 2.8. Gràfica de les pèrdues màximes i mínimes plausibles per que el 

sistema sigui autotèrmic 
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Podem concloure a partir de la figura 2.8 que sempre que les pèrdues estiguin per sota del 

mínim podrem garantir que el sistema es podrà realimentar térmicament sota qualsevol 

variable d’entrada. Per altra banda, si ens trobem entre el màxim i el mínim podrem fer 

viure el sistema en unes condicions determinades on sigui viable la realimentació. 

Finalment, si les pèrdues superen el màxim, no tindrem cap altre remei que utilitzar una 

font de calor exterior per mantenir la temperatura constant. 

 
2.3 Comportament dinàmic 

 

Per fer aquest treball no hem disposat de gaires dades que expliquessin el comportament 

dinàmic del sistema. Tan sols podem parlar de l’evolució amb el temps de la concentració 

d’hidrogen pur a la sortida del reformador i de l’evolució de la pressió del reactor. 

 

2.3.1 Dinàmica del flux d’hidrogen pur 

 

En aquest experiment es manté el sistema a temperatura, s/c i pressió constant i es varia el 

flux d’entrada en forma d’esglaó. 

 

 
Figura 2.9. Resultats experimentals de la dinàmica del flux d’hidrogen pur 

a la sortida del CMR [9] 
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A la figura 2.9 s’observa com varia la concentració d’hidrogen pur i es pot veure una 

dinàmica que s’aproxima a una de primer ordre. 

Per simplificar el model (i perquè, com veurem més endavant, aquesta dinàmica no tindrà 

gaire importància) assumirem que el temps requerit pel sistema per arribar al règim 

estacionari tant per pujada com per baixada és el mateix. Així doncs, una funció de 

transferència que s’ajusta bé al comportament observat és: 

𝑝𝑝𝑊𝑊 =
0.025

𝑠𝑠 + 0.025
 (2.31) 

 

Per últim, per falta de més dades experimentals hem considerat que el comportament del 

flux d’hidrogen pur a la sortida del reformador per variables d’entrada diferents de 𝑇𝑇 =

650º𝐶𝐶, 𝑠𝑠/𝑐𝑐 = 3 i 𝑃𝑃 = 10 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑠𝑠 és el mateix. 

 

2.3.2 Dinàmica de la pressió 

 

Aquests són els resultats del laboratori per l’evolució de la pressió en la bomba d’injecció a 

temperatura, s/c i flux d’entrada constants: 

 

 
Figura 2.10. Resultats experimentals de la dinàmica de la bomba de 

pressió [10] 
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Es pot observar (figura 2.10) que la bomba d’injecció triga una estona a arribar a convergir 

a la pressió desitjada i ho fa de manera lineal. El temps exacte que triga en arribar és pot 

veure a la següent taula: 

 

 
 

Per facilitar el model d’aquesta dinàmica s’ha decidit fer una mitjana dels diferents 

pendents de pujada i de baixada i el resultat serà el que implementarem en el nostre 

programa. 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
6.5 + 5.8 + 6.6 + 6.8 + 5.65 + 6.55

6
= 6.317 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏

 (2.32) 

 

 

𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
−0.68 − 0.41 − 0.5 − 0.41

4
= −0.5

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏

 (2.33) 

 

Cal tenir en compte que aquestes dades han sigut obtingudes a un flux d’entrada de 

200 𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

. Això és important perquè sabem pel comportament de la bomba d’injecció que la 

seva dinàmica varia linealment amb el flux d’entrada, llavors si estem treballant en 

100 𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

el pendent de pujada serà la meitat, per exemple. 

De la mateixa manera, per falta de més dades experimentals hem suposat que la dinàmica 

de la pressió per variables diferents de 𝑇𝑇 = 650º𝐶𝐶 i 𝑠𝑠/𝑐𝑐 = 3 és la mateixa. 
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2.4 Implementació del model dins de l’entorn Simulink 

 

Per poder aplicar un controlador al sistema primer hem de ser capaços d’adaptar els 

nostres codis de Matlab al llenguatge de Simulink, aplicar els comportaments dinàmics 

corresponents i enllaçar-los de la manera correcta. A la figura 2.11 es pot veure l’esquema 

utilitzat per simular el reformador d’etanol: 

 

 
Figura 2.11 Diagrama de blocs del sistema complet 

 

2.4.1 Bomba d’injecció 

 

Com ja sabem, la bomba d’injecció és l’element del nostre sistema que s’encarrega de 

modificar les condicions de pressió i quantitat de la nostra mescla d’etanol+aigua. 

 

 
Figura 2.12 Diagrama de blocs del sistema complet  
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Figura 2.13 Diagrama de blocs de la bomba d’injecció 

 

En el diagrama de blocs de la figura 2.13 es pot veure com s’ha modelitzat la bomba 

d’injecció per què respongui de la manera més real possible. Certament, el flux d’entrada 

desitjat no hauria de rebre cap tipus de modificació dins la bomba, però en el diagrama es 

pot veure que sí que l’hem alterat. Hem implementat un saturador per limitar el rang de 

valors en el que es pot moure el flux d’entrada perquè amb les dades experimentals 

disponibles no tenim coneixement del comportament del sistema fora d’aquests límits. A 

més, es tracta d’un saturador dinàmic perquè aquests límits depenen de la pressió en cada 

instant de temps. Per tant, la funció ‘Input Flow Limits’ s’encarrega de calcular, per cada 

iteració de temps, el rang de fluxos d’entrada on tenim coneixement del sistema (recordar 

apartat 2.1 Calor de vaporització). 

Finalment, el bloc ‘Pressure dynamics’ té la funció de simular l’evolució de la pressió. 
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Pressure dynamics 

 
Figura 2.14 Diagrama de blocs que modelitza la dinàmica de la pressió de la bomba 

d’injecció 

 

En la figura 2.14 es pot veure un sistema molt complexe. Principalment es tracta de dos 

integradors amb dos pendents diferents (un de pujada i un de baixada) que es van 

intercanviant en funció d’un switch. Aquest switch és capaç de seleccionar un integrador o 

un altre sota un criteri determinat: si la diferència entre la pressió a la sortida i la d’entrada 

del sistema (això és, la diferència entre la pressió actual i la desitjada) és negativa el switch 

canviarà a l’integrador amb pendent negatiu. Altrament, l’integrador que estarà operatiu 

serà el de pujada. 

Recordem que els càlculs dels pendents estan explicats en l’apartat 2.3.2 Dinàmica de la 

pressió. 

En resum, el funcionament d’aquest sistema farà pujar o baixar la pressió en funció de la 

diferència mesurada en cada instant entre la pressió real i la desitjada. Un cop arribi a la 

pressió desitjada, el sistema es mantindrà oscil·lant al seu voltant. 

25 



 
Figura 2.15. Test de la dinàmica de la pressió per un flux d’entrada de 

50 𝜇𝜇𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

 

 

Es veu a la figura 2.15 com amb prou temps la pressió real acaba trobant la de referència 

sempre i quan aquesta última no canvi massa ràpid. 

 

2.4.2 Reformador 

 

 
Figura 2.16 Diagrama de blocs del sistema complet  

 

El reformador és la part principal del nostre sistema. Es farà simultàniament la reacció de 

reformació i, a més, la separació de l’hidrogen pur de la resta de gas de rebuig. El 

diagrama de blocs que hem fet per simular-lo és el de la figura 2.17: 
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Figura 2.17 Diagrama de blocs del reformador d’etanol 

 

Per simular el comportament del reformador d’etanol hem aplicat les equacions derivades 

en l’apartat 2.1. Aproximació polinomial de funcions. Allà vam trobar unes funcions 

polinòmiques que reproduïen de manera correcta els fluxos del gas de rebuig i de 

l’hidrogen pur.  

Per tal d’estalviar temps en l’execució del programa, hem creat la funció ‘Coefficients’ on ja 

estan calculats prèviament els coeficients dels polinomis de les diferents funcions. 

D’aquesta manera, per cada iteració de temps el programa no haurà de tornar a calcular 

els mateixos coeficients. 

Llavors, la funció ‘Reformer’ només ha de multiplicar els coeficients per la pressió i el flux 

d’entrada elevats a la potència que calgui per obtenir tots els fluxos diferents.  

A la figura també es pot apreciar una funció de transferència en el flux d’hidrogen pur. És 

així com implementem la dinàmica explicada en l’apartat 2.3.1. 

 

2.4.3 Vaporització i combustió 

 
Figura 2.18 Diagrama de blocs del sistema complet  
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Els blocs de vaporització i combustió són els encarregats de donar les potències que 

utilitzarem per fer el control de la temperatura. Com que no coneixem cap tipus de 

dinàmica, només contenen les equacions algebraiques derivades en els apartats 2.2.1 

Calor de vaporització i 2.2.3 Calor de combustió. 

En el sistema real la vaporització, com ja hem explicat, es produeix a l’entrada del 

reformador (perquè vaporitzem la mescla d’entrada). Tot i així, en el nostre diagrama 

apareix com a producte del gas de rebuig. Això és perquè el valor del flux d’entrada 

proporcionat a les dades experimentals no era correcte. Per això calculem la potència de 

vaporització a partir de fer el balanç de carboni del gas de rebuig. 
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3. Disseny dels controladors 

 

L’objectiu principal d’aquest TFG, un cop hem aconseguit modelar tot el sistema i hem 

comprovat que es comporta de manera adient, és dissenyar-ne els controladors necessaris 

per fer-lo convergir a les condicions que nosaltres escollim en el menor temps possible 

modificant les variables d’entrada. Cal notar que el fet que la dinàmica de la pressió sigui 

molt lenta limitarà en gran mesura el temps en que podrem arribar a les condicions 

estacionàries. 

El nostre sistema compleixi 3 condicions: 

● Regulació automàtica de la temperatura del CMR. 

● Capacitat de seguir una referència d’hidrogen pur variable amb el temps en el 

menor temps possible. 

● Consumir el mínim combustible.  

 

 
Figura 3.1 Diagrama de blocs proposat per controlar el CMR 

 

El diagrama de blocs, com es pot veure a la figura 3.1, presenta un controlador 1 que 

governarà el comportament de la pressió per tal d’arribar al flux d’hidrogen desitjat. Per 

altre costat, el controlador dos manipularà el flux d’entrada per aconseguir un consum 

mínim. A més, al sistema hi ha un control de la temperatura al bloc ‘Temperature 

Feedback’. 
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3.1 Control de la temperatura 

 

 
Figura 3.2 Diagrama de blocs proposat per controlar el CMR 

 

Si pensem en el reactor des d’un punt de vista matemàtic, tenim només 2 variables per 

modificar i 3 condicions que volem assolir. Això vol dir que  el sistema és incompatible. 

Per això hem ideat una manera d’aconseguir un sistema compatible i, a més, desacoblar el 

problema del control de la temperatura de les altres dues condicions. La solució és 

simplement introduir una nova variable d’entrada que abans no havíem tingut en compte, 

l’aire utilitzat per la combustió del gas de rebuig. 

Partint de la base que ens trobem en tot moment en la zona en què les pèrdues de calor on 

la potència de combustió és en tot moment més gran que la de vaporització, el problema 

més gran per controlar que la temperatura sigui constant és que ens sobra potència de 

combustió. Llavors, si directament féssim una realimentació, la temperatura del sistema 

augmentaria. 

La solució que nosaltres proposem és la de jugar amb l’aire per regular la potència de 

combustió en funció de la demanda de potència de vaporització. Podem dissenyar un 

controlador per un injector d’aire perquè en comptes de proporcionar la quantitat d’aire 

mínima per obtenir un valor màxim de la potència de combustió ens doni un flux major. 
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Figura 3.3 Diagrama de blocs del Temperature Feedback  

 

En la figura 3.3 es pot veure com les potències de vaporització i de combustió interactuen 

mitjançant un controlador. A més, trobem el bloc ‘Minimum air test’, que simplement 

s’encarrega de subministrar la quantitat d’aire mínim que necessita el sistema tal com vam 

veure en el apartat 2.2.3 Calor de Combustió. 

En resum, el que acabarem fent serà utilitzar la potència de combustió que ens sobra per 

escalfar més aire del necessari. D’aquesta forma es complirà que: 

 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑚𝑚𝑝𝑝 (3.1) 

 

Que és tot el necessari perquè el nostre sistema es mantingui a temperatura constant. 

Notem que amb aquest model també aconseguim treballar independentment amb el 

problema de la temperatura i deixar a part les altres dues condicions (figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4 Diagrama de blocs simplificat del sistema de control de temperatura del 

reformador 
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No tenim cap referència del comportament dinàmic ni del procés de vaporització ni 

combustió. Això vol dir que l’única dinàmica que existirà en aquest feedback serà la que el 

mateix controlador introdueixi. A més, les gràfiques que nosaltres sempre hem obtingut 

(tant les dels fluxos com les de les potències) són per una temperatura constant, això 

significa que mentre el sistema no arribi a l’estat estacionari les nostres aproximacions no 

es podrien aplicar. Tot i així, les utilitzarem suposant que el règim transitori és molt curt. 

 

3.1.1 Controlador integral 
 

Per controlar aquest sistema utilitzarem un controlador integral (𝐾𝐾𝑖𝑖
𝑚𝑚

). Primer hem de fer una 

anàlisi matemàtic amb les equacions que regulen el seu comportament i després, en funció 

del temps d’establiment que escollim, utilitzar un coeficient o un altre. 

Recordem de quan vam fer l’estudi de la potència de combustió a l’apartat 2.2.3: 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝)𝜀𝜀

= (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐶𝐶2�𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑚𝑚 �𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟� − 𝐻𝐻𝐶𝐶2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)�

+ 𝐹𝐹𝑁𝑁2�𝐻𝐻𝑁𝑁2
𝑚𝑚 �𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟� − 𝐻𝐻𝑁𝑁2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)�)𝜀𝜀 

(3.2) 

 

Amb el terme 𝜀𝜀 que representa les pèrdues de calor. Si ho posem en funció de la nostra 

variable de control, el flux d’aire: 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 + 0.21𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝�𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝐶𝐶2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)�

+ 0.79𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝�𝐻𝐻𝑁𝑁2
𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟) − 𝐻𝐻𝑁𝑁2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)�)𝜀𝜀 
(3.3) 

 

Notem que l’equació 3.3, malgrat del terme 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛, no depèn de les altres variables 

d’entrada del sistema. Llavors es pot simplificar: 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝�0.21�𝐻𝐻𝐶𝐶2
𝑚𝑚 �𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟� − 𝐻𝐻𝐶𝐶2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)�

+ 0.79�𝐻𝐻𝑁𝑁2
𝑚𝑚 �𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟� − 𝐻𝐻𝑁𝑁2

𝑚𝑚 (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑟𝑟)��)𝜀𝜀 
(3.4) 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑖𝑖𝑝𝑝𝐾𝐾)𝜀𝜀 (3.5) 
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Amb 𝐾𝐾 una constant de valor 𝐾𝐾 = 19335.57 per a T=650ºC. 

 

Per altra banda, el rang de valors en el que es mou 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 per T=650ºC i s/c=1.6 hem 

comprovat que és: 

 

−15.77 ≤ 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 ≤ −3.15 (3.6) 

 

El que vol dir que al final del dia haurem de validar que el nostre controlador es comporta 

de manera adequada per tot aquest rang. 

 

Per tant, ara podem tornar a escriure el diagrama de blocs de manera més completa:  

 
Figura 3.5 Diagrama de blocs detallat del sistema de control de 

temperatura del reformador 

 

Notem per la figura 3.5 que 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 és un terme que no depèn de la variable de control del 

sistema. Això vol dir que ens podem oblidar d’ell perquè el seu valor no afectarà la 

dinàmica. 

Si ara introduïm l’efecte del controlador en la nostra equació i fem l’anàlisi del diagrama de 

blocs anterior podem trobar la funció de transferència: 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃

=
𝑊𝑊(𝑠𝑠)

1 − 𝑊𝑊(𝑠𝑠) (3.7) 
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Amb 𝑊𝑊(𝑠𝑠): 

 

𝑊𝑊(𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝜀𝜀
𝑠𝑠

 (3.8) 

 

Podem combinar les equacions 3.7 i 3.8 per trobar l’expressió de la funció de transferència 

final: 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃

=
𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝜀𝜀

𝑠𝑠 − 𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝜀𝜀
 (3.9) 

 

Cal tenir en compte que aquesta anàlisi es pot fer per senyals de referència constants en el 

temps, però certament en el nostre sistema aquest senyal (𝑃𝑃𝑃𝑃) no ho és. Tot i així ho hem 

suposat com a vàlid perquè 𝑃𝑃𝑃𝑃 varia suficientment lent respecte la dinàmica que 

imposarem al controlador. Si aquesta aproximació que estem fent no fos correcte, més 

endavant veuríem que els resultats no són coherents. 

 

Llavors, veiem que la funció de transferència té un pol. Això ens indica que el 

comportament dinàmic del nostre sistema serà típicament de primer ordre. 

Per determinar el temps d’establiment (𝑇𝑇𝑚𝑚) utilitzem la següent expressió: 

 

𝑇𝑇𝑚𝑚 =
4
𝜎𝜎

 (3.10) 

 

Amb 𝜎𝜎 el pol de la funció de transferència trobada. 

D’aquesta manera l’expressió per 𝐾𝐾𝑖𝑖  és: 

 

𝐾𝐾𝑖𝑖 =
−4
𝑇𝑇𝑚𝑚𝐾𝐾𝜀𝜀

 (3.11) 
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3.2 Model en domini temporal dels controladors d’hidrogen pur i 
del flux d’entrada 

 

La dinàmica del conjunt del reformador amb la bomba d’injecció i els seus controladors és 

més complicada que la del sistema regulador de la temperatura. Això és perquè en el cas 

del sistema que regula la temperatura l’única dinàmica que actua és la del mateix 

controlador, a més que les funcions que regulen les potències no són molt complicades. 

Per aquesta raó necessitem unes equacions que modelin el comportament d’aquest 

sistema per poder-nos recolzar sobre una base matemàtica i, a partir d’aquí, treure algunes 

conclusions respecte a els coeficients dels controladors. 

 

Hem decidit utilitzar pels dos controladors un controlador Proporcional Integral (PI). Per 

obtenir les funcions que representin la seva dinàmica aprofitarem que coneixem la funció 

que regula el comportament en el domini temporal d’un controlador PI: 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝) = 𝑘𝑘𝑖𝑖1 � 𝐶𝐶1(𝜏𝜏)𝑃𝑃𝜏𝜏
𝐸𝐸

0
+ 𝑘𝑘𝑝𝑝1𝐶𝐶1(𝑝𝑝) (3.12) 

 

𝐹𝐹(𝑝𝑝) = 𝑘𝑘𝑖𝑖2 � 𝐶𝐶2(𝜏𝜏)𝑃𝑃𝜏𝜏
𝐸𝐸

0
+ 𝑘𝑘𝑝𝑝2𝐶𝐶2(𝑝𝑝) (3.13) 

 

Amb 𝐶𝐶(𝜏𝜏) la diferència entre la variable a controlar i la referència. 

Per altre costat, recordem que la dinàmica de la bomba d’injecció (apartat 2.3.2) obeïa 

l’equació diferencial: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑝𝑝

= 𝐾𝐾 · 𝐹𝐹(𝑝𝑝) (3.14) 

 

Per quan la bomba fa augmentar la pressió. I, altrament: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑝𝑝

= −𝐶𝐶 (3.15) 

 

Per quan la bomba fa disminuir la pressió. 
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Si resolem aquest sistema d’equacions diferencials, podem veure diferents tipus de 

comportaments depenent de les variables del sistema que escollim.  

 

 
Figura 3.6 Gràfiques de la evolució de la pressió (dalt) i del flux 

d’hidrogen pur (baix) per una consigna de 𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns 

coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 300, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i s/c=1.6  

 

Com es pot veure en la figura 3.6, l’evolució del flux d’hidrogen sembla indicar una 

dinàmica típica de primer ordre. Però, si només variem la consigna, veiem que no és així: 

 

 
Figura 3.7 Gràfiques de la evolució de la pressió (dalt) i del flux d’hidrogen 

pur (baix) per una consigna de 𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 2 ⋅ 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns coeficients 

𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 300, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i s/c=1.6  
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A la figura 3.7 es pot veure com el comportament real del sistema és més complexe del 

que semblava al principi perquè només variant la consigna d’hidrogen pur la dinàmica 

canvia. 

 

Notem que en termes generals els temps de simulació són molts llargs. Això és perquè la 

dinàmica de la bomba d’injecció és molt lenta i, independentment dels coeficients dels 

controladors que escollim, el sistema sempre trigarà molt a arribar a l’estat estacionari. 

Llavors el nostre objectiu serà trobar uns coeficients que minimitzin de la millor manera 

possible aquest temps. 

 

3.3 Control del flux de la mescla d’entrada 

 

 
Figura 3.8 Diagrama de blocs proposat per controlar el CMR 

 

El criteri que farem servir a l’hora d’escollir els coeficients del controlador del flux d’entrada 

(𝑘𝑘𝑖𝑖2,𝑘𝑘𝑝𝑝2) serà el de fer convergir el flux al valor mínim (el valor mínim d’acord amb les 

dades experimentals disponibles) suficientment lent com per desacoblar la seva dinàmica 

amb la del controlador del flux d’hidrogen pur. Així podrem estudiar ambdues amb més 

facilitat i, a més, imposant unes condicions inicials de flux màxim, aconseguirem que al 

principi la dinàmica de la bomba d’injecció sigui més ràpida (recordem que amb més flux 

d’entrada la bomba d’injecció era capaç d’augmentar la pressió amb més facilitat). Amb 

això serem capaços d’arribar al règim estacionari del flux d’hidrogen pur abans i, un cop 

aconseguit, el flux d’entrada continuarà baixant lentament. 

Hem utilitzat el model de l’apartat anterior per simular el comportament: 
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Figura 3.9 Gràfica de la evolució del flux d’entrada al reformador comparat 

amb el flux mínim disponible per una consigna de 𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 2 ⋅ 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns 

coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖2 =  𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 0.0001 a T=650ºC i s/c=1.6 

 

Podem veure a la figura 3.9 com el flux d’entrada aproxima lentament al mínim. Per 

optimitzar el procés podrem fer un ajust dels coeficients del controlador perquè la dinàmica 

no sigui massa lenta. 

Cal recordar que el flux mínim no és constant perquè el balanç de carboni de les dades 

experimentals disponibles no es complia. Per això, per cada condició de pressió tenim un 

flux mínim diferent. 

 

3.4 Control del flux d’hidrogen pur 

 

 
Figura 3.10 Diagrama de blocs proposat per controlar el CMR 
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Per trobar els coeficients pel controlador de la pressió del reformador  (𝑘𝑘𝑖𝑖1, 𝑘𝑘𝑝𝑝1) l’ideal seria 

fer una anàlisi complet del model que hem creat fins a trobar una funció de transferència tal 

com vam fer a l’apartat 3.1.1. Control Integral. Un cop fet això només caldria fixar quin 

temps d’establiment volem i obtindríem uns coeficients òptims. Malauradament, aquest cop 

el sistema és més complexe i no admet aquest tipus de procediment. Per arribar a algun 

tipus de conclusió hem de fer alguna simplificació del sistema, però, per poder-ho fer cal 

tenir un coneixement a priori de la dinàmica amb la qual haurem de treballar. És per això 

que anem a prendre com a referència la simulació feta en l’apartat anterior. 

Es pot observar a la figura 3.7 un comportament ben diferenciat del qual podem treure 

algunes conclusions interessants. Notem que hi ha un pic de la concentració d’hidrogen pur 

a partir del qual es produeix una baixada molt ràpida fins a arribar al valor de referència. 

Podem pensar en el temps que triga a arribar a aquest punt com una mena de temps 

d’establiment. Llavors, l’objectiu serà trobar una funció que permeti fixar els coeficients del 

controlador a partir de fixar aquest temps. 

 

 
Figura 3.11 Gràfica de l’evolució de la pressió real comparada amb la pressió 

que demana el controlador per una consigna de 𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 2 ⋅ 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns 

coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 300, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i s/c=1.6  

 

Com es pot deduir per la figura 3.11, hi ha dues regions ben diferenciades en la simulació: 

en la zona 1 la pressió augmenta en tot moment per arribar a la pressió que demanda el 

controlador, mentre que en la zona 2 ambdues pressions tenen el mateix valor. 
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Notem que les equacions que expliquen el comportament del sistema en la zona 1 són més 

senzilles. Com que la pressió real tota l’estona és menor a la demandada, la bomba 

d’injecció l’únic que fa és incrementar el seu valor (per tant, la dinàmica que fa disminuir la 

pressió mai apareix) i podem deduir fàcilment la seva funció analítica (P(𝑝𝑝)). 

Per tant, si sumem que també podem deduir la funció analítica de la pressió desitjada         

(𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝)) i fem la intersecció d’ambdues funcions haurem trobat l’expressió que estàvem 

buscant. 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑘𝑘𝑖𝑖1, 𝑘𝑘𝑝𝑝1) = 𝑃𝑃(𝑝𝑝) (3.16) 

 

En funció del temps d’establiment trobarem uns valors per 𝑘𝑘𝑖𝑖1 i 𝑘𝑘𝑝𝑝1. 

 

Com que la dinàmica de la bomba de calor no és trivial (perquè depèn del flux d’entrada) i 

que la funció que dóna el flux d’hidrogen a partir de la pressió i el flux d’entrada és un 

polinomi, tenim un model del sistema encara massa complicat per a fer-ne una anàlisi 

matemàtic rigorós. Farem les següents simplificacions: 

 

1. En comptes d’utilitzar la funció polinòmica que dóna el flux d’hidrogen pur 

l’aproximarem per un pla a l’espai. 

2. Partint de la base que la dinàmica del flux d’entrada és més lenta, suposarem que 

el flux per tota la zona 1 és constant. 

 

 
3.12 Gràfica del flux de 𝐻𝐻2𝑃𝑃 a T=650 ºC i s/c=1.6 i n=3 sota diferents 

condicions de pressió i flux d’entrada 
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A la figura 3.12 es pot veure com el flux d’hidrogen pur es pot aproximar més o menys bé a 

un pla a l’espai. 

Per altra banda, amb la segona simplificació aconseguim simplificar encara més la 

dinàmica de la bomba de pressió: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑝𝑝

= 𝐾𝐾 · 𝐹𝐹 (3.17) 

 

Llavors el nostre model simplificat és el de la figura 3.13: 

 

 
3.13 Diagrama de blocs del sistema simplificat en la zona 1 

 

Si integrem l’equació diferencial de la pressió a la sortida del reformador (equació 3.17) 

aplicant condicions inicials (𝑃𝑃(0) = 4) ens queda l’expressió: 

 

𝑃𝑃(𝑝𝑝) = 4 + 𝐾𝐾 · 𝐹𝐹 · 𝑝𝑝 (3.18) 

 

Per derivar l’expressió de 𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑘𝑘𝑖𝑖1,𝑘𝑘𝑝𝑝1) podem aplicar l’equació 3.12 però, abans cal 

obtenir la funció 𝐶𝐶(𝑝𝑝): 

 

𝐶𝐶(𝑝𝑝) = 𝐻𝐻2𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓 − 𝐻𝐻2𝑃𝑃(𝑝𝑝) (3.19) 

 

Amb la funció 𝐻𝐻2𝑃𝑃(𝑝𝑝) simplificada: 
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𝐻𝐻2𝑃𝑃(𝑝𝑝) = 𝐾𝐾1 · 𝑃𝑃(𝑝𝑝) + 𝛾𝛾 (3.20) 

 

Expandint l’equació 3.20 amb l’expressió de 𝑃𝑃(𝑝𝑝) queda: 

 

𝐻𝐻2𝑃𝑃(𝑝𝑝) = 4 · 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾1 · 𝐾𝐾 · 𝑝𝑝 + 𝛾𝛾 (3.21) 

 

Per tant, 𝐶𝐶(𝑝𝑝) és: 

 

𝐶𝐶(𝑝𝑝) = 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽 · 𝑝𝑝 (3.22) 

 

Amb 𝛼𝛼 = 𝐻𝐻2𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓 − 4 · 𝐾𝐾1 − 𝛾𝛾 i 𝛽𝛽 = 𝐾𝐾1 · 𝐾𝐾. 

Finalment, podem aplicar l’equació 3.12 i, aplicant condicions inicials (𝑃𝑃𝑚𝑚(0) = 4), trobem la 

funció de 𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝, 𝑘𝑘𝑖𝑖1,𝑘𝑘𝑝𝑝1): 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑘𝑘𝑖𝑖1, 𝑘𝑘𝑝𝑝1) = −
𝑘𝑘𝑖𝑖1𝛽𝛽

2
𝑝𝑝2 + (𝑘𝑘𝑖𝑖1𝛼𝛼 − 𝑘𝑘𝑝𝑝1𝛽𝛽)𝑝𝑝 + 4 (3.23) 

 

Llavors, aplicant l’equació 3.16 ens queda una expressió per els coeficients del controlador: 

 

𝑘𝑘𝑖𝑖1 =
𝐾𝐾 · 𝑝𝑝 + 𝑘𝑘𝑝𝑝1 · 𝛽𝛽 · 𝑝𝑝

𝛼𝛼 · 𝑝𝑝 − 𝛽𝛽 · 𝑝𝑝2
2

 (3.24) 

Amb aquesta equació hem trobat una relació entre els coeficients del controlador del flux 

d’hidrogen per un temps d’establiment que nosaltres fixem. 

Tot i així som conscients que el flux d’entrada no és del tot constant. És per això que 

l’acotarem entre un valor màxim i un mínim (perquè tenim un coneixement previ del seu 

comportament) per després donar una estimació de quins valors poden tenir els coeficients 

del controlador. 

 

Input Flow (F) K K1 ɣ 

70 1.319192 · 10−5 3.8015 · 10−6 −1.119 · 10−5 

80 1.319192 · 10−5 4.147 · 10−6 −1.2362 · 10−5 
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Aplicant l’equació 3.24, per 𝐻𝐻2𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓 = 2 · 10−5  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑚𝑚

 , una 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 i un temps d’establiment 

𝑝𝑝 = 5000 𝑠𝑠 trobem el següent rang de valors per 𝑘𝑘𝑖𝑖1: 

 

128.13 ≤ 𝑘𝑘𝑖𝑖1 ≤ 218.44 (3.25) 

 

Finalment, si apliquem aquests resultats a l’algoritme de l’apartat 3.3 i juguem amb els 

diferents valors de 𝑘𝑘𝑖𝑖1 serem capaços de trobar el millor coeficient. 

A la figura 3.14 es pot veure com hem trobat un coeficient 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 150 òptim: 

 
3.14 Gràfica de l’evolució  del flux d’hidrogen pur per una consigna de 

𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 2 ⋅ 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 150, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i 

s/c=1.6 

Tot i així, el mateix sistema està limitat per la velocitat a la qual la bomba d’injecció és 

capaç de fer augmentar la pressió. Depenent de quina sigui la consigna d’hidrogen pur que 

vulguem, el reformador necessitarà una pressió mínima per donar aquest flux. Si li 

demanem al controlador (mitjançant el mètode explicat en aquest apartat) un temps 

d’establiment més petit que el que necessita el sistema per aconseguir aquesta pressió els 

resultats no seran coherents. Per exemple, si fem els mateixos càlculs per un temps 

d’establiment 𝑝𝑝 = 3000 𝑠𝑠 obtenim el següent rang de valors per 𝑘𝑘𝑖𝑖1: 

 

114.6247 ≤ 𝑘𝑘𝑖𝑖1 ≤ 150.3561 (3.26) 

 

Veiem a la figura 3.15 com aquests coeficients no satisfan les nostres exigències. 
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3.15 Gràfica de l’evolució  del flux d’hidrogen pur per una consigna de 

𝐻𝐻2𝑃𝑃 = 2 ⋅ 10−5𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 i uns coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 120, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i 

s/c=1.6 

 

Aquesta és la raó de perquè en l’apartat 3.3 havíem pogut distingir dos tipus de dinàmiques 

diferents. 

La conclusió de tot això és que a partir d’una consigna d’hidrogen pur podem trobar gràcies 

al mètode proposat uns coeficients pel controlador que facin convergir el sistema en el 

temps desitjat i, a més, podem arribar a trobar els coeficients òptims per què convergeixi en 

el menor temps possible. 
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4. Resultats 

 

Un cop hem fet un estudi de tot el sistema és moment d’aplicar els controladors que hem 

dissenyat en el simulador. 

  

Simulació en Simulink del sistema a una referència d’hidrogen pur constant 
 

Característiques de la simulació: 

 

Temperatura s/c 
Referència 

d’hidrogen pur 
Pèrdudes de calor 

650ºC 1.6 2 ⋅ 10−5 𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 30% 

 

Coeficients dels controladors que utilitzarem: 

• Per trobar el coeficient del controlador integrador que utilitzem en la realimentació 

de la temperatura escollim un temps d’establiment, per exemple 𝑇𝑇𝑚𝑚 = 4 𝑠𝑠. Aplicant 

l’equació 3.11 trobem 𝐾𝐾𝑖𝑖 = −8.619692449 ⋅ 10−5. 

• Escollim els coeficients del controlador PI del flux d’hidrogen pur aplicant l’equació 

3.24. Per una 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 i un temps d’establiment 𝑝𝑝 = 5000 𝑠𝑠 trobem  𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 150. 

• Els coeficients del controlador PI de la mescla d’entrada són 𝑘𝑘𝑖𝑖2 =  𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 0.0001. 

Podem veure els resultats d’aquesta simulació a les figures següents: 

 
Figura 4.1 Gràfica de l’evolució del flux d’hidrogen pur.  
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Figura 4.2. Gràfica de l’evolució del flux d’entrada 

 

 
Figura 4.3 Gràfica de la evolució de les potències de vaporització i 

combustió en valor absolut  

 

Les dinàmiques de les tres figures són com el nostre model havia predit. Com es pot 

observar a les figures 4.1 i 4.3, els temps d’establiment que havíem predit es compleixen a 

la perfecció. 
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Simulació en Simulink del sistema a una referència d’hidrogen pur variable en el 
temps 

 

La motivació d’aquesta simulació final és comprovar si els nostres controladors són 

capaços de seguir la demanda d’una cèl·lula PEMFC, que es modela com una funció sinus 

amb dependència temporal. 

 

Característiques de la simulació: 

 

Temperatura s/c Referència d’hidrogen pur 
Pèrdudes de 

calor 

650ºC 1.6 1.3 · 10−5 + 3.5 · 10−6 · sin(3.24 · 10−4𝑝𝑝)  𝑚𝑚𝑊𝑊𝑊𝑊/𝑠𝑠 30% 

 

Coeficients dels controladors que utilitzarem: 

• Escollim els coeficients del controlador PI del flux d’hidrogen pur aplicant l’equació 

3.24. Per una 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 i un temps d’establiment 𝑝𝑝 = 4000 𝑠𝑠 trobem  𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 330. 

• Els coeficients del controlador de la mescla d’entrada i de la realimentació de la 

calor seran els mateixos que en la simulació anterior. 

Podem veure els resultats d’aquesta simulació en les figures següents: 

 

 
Figura 4.4 Gràfica de l’evolució del flux d’hidrogen pur.  
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Figura 4.5. Gràfica de l’evolució del flux d’entrada 

 

 
Figura 4.6 Gràfica de l’evolució de les potències de vaporització i 

combustió en valor absolut  

 

Es pot veure a la figura 4.4 com el nostre sistema és capaç de seguir una consigna 

d’hidrogen pur d’una manera prou aproximada tenint en compte que hem fet un disseny 

dels controladors per una referència constant en el temps. En les figures 4.5 i 4.6 el 

comportament és, com era d’esperar, igual que en la simulació anterior. 
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5. Conclusions 

 

• Partint només d’unes dades experimentals obtingudes d’un reformador d’etanol fet 

al INTE i d’uns experiments per determinar el seu comportament dinàmic hem sigut 

capaços de recrear-lo amb un model tipus ‘black box’ mitjançant Matlab.  

• S’ha aplicat aquest model a l’entorn Simulink en forma de diagrama de blocs i l’hem 

testejat per comprovar el seu correcte comportament. 

• Hem dissenyat uns controladors per aquest aparell. Per això hem fet una 

simplificació del model anterior i d’aquesta manera hem pogut trobar de manera 

analítica uns coeficients pels controladors que fan que el sistema es comporti com 

nosaltres desitgem. 

• Hem aplicat aquests resultats al model inicial del reformador i hem observat que el 

sistema final funciona adequadament. 

 

Tot i que a priori hem complit tots els objectius del TFG, cal dir que aquests resultats estan 

força lligats a les condicions poc exigents a les que hem sotmès al sistema. El nostre 

model deixa de donar bons resultats quan: 

 

1. Imposem una referència d’hidrogen pur variable amb el temps massa ràpida. 

2. El sistema convergeix al mínim flux d’entrada del sistema. 

 

El primer problema apareix perquè la bomba d’injecció té una dinàmica molt lenta. Llavors, 

el sistema serà incapaç de seguir la consigna d’hidrogen pur. Podem observar aquest 

fenomen a la figura 5.1: 
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Figura 5.1 Gràfica de l’evolució del flux d’hidrogen pur per una 

consigna variable en el temps i uns coeficients 𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 330, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a 

T=650ºC i s/c=1.6 

 

Per què el sistema sigui capaç de seguir consignes d’hidrogen més ràpides cal conèixer el 

sistema sota un rang de variables d’entrada més gran. Si obtenim unes dades 

experimentals utilitzant fluxos d’etanol+aigua més alts podrem fer que la dinàmica de la 

bomba d’injecció sigui més ràpida (com més gran és el flux, més augmenta el pendent amb 

el que la pressió puja). D’aquesta manera solucionarem aquest problema i, a més, podrem 

arribar a l’estat estacionari abans. 

 

Per altra banda, el segon problema és degut a un disseny incomplet del controlador del flux 

d’entrada. En fer convergir el sistema al flux d’entrada mínim estem limitant el rang de 

valors del flux d’hidrogen pur. Si la consigna és prou alta, el sistema no la podrà seguir. A 

la figura 5.2 es pot veure aquest comportament: 

50 



 
Figura 5.2 Gràfiques de la evolució del flux d’hidrogen pur (dalt) i del flux 

d’entrada (baix) per una consigna variable amb el temps i uns coeficients 

𝑘𝑘𝑖𝑖1 = 150, 𝑘𝑘𝑝𝑝1 = 30 a T=650ºC i s/c=1.6  

 

Al principi de la simulació, quan el flux d’entrada encara és prou gran, el sistema es 

comporta de la manera adequada. Però quan el flux d’entrada assoleix valors mínims el 

flux d’hidrogen pur ja no és capaç de seguir la consigna. 

Trobar solució per aquest tipus de problema no és trivial. Es podria realitzar un càlcul per 

cada iteració que donés el flux mínim necessari per poder assolir sempre la consigna, però 

en un experiment real no tenim coneixement previ del senyal de referència. Per tant, hem 

deixat aquest repte per futurs treballs. 

 

Finalment, de cara a implementar aquests controladors en el sistema real caldria:  

● Obtenir unes noves dades experimentals per solucionar el problema de la potència 

de reacció (apartat 2.2.2). 

● Obtenir els comportaments dinàmics de tots el processos per aconseguir un model 

més real. 

● Fer el disseny de l’aparell encarregat de la realimentació tèrmica del sistema. 
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