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Resum 

El treball realitzat en aquest projecte consisteix en la creació d’una eina informàtica d’ajuda 
per aquells qui es disposin a dimensionar un tipus concret de generadors d’energia; així com 
en l’exposició detallada de les premisses, variables, constants i equivalències usades, de 
cara una bona comprensió i utilització de la mateixa, com també per facilitar-ne la utilització 
en altres projectes. 

Els generadors als quals s’ha encarat l’elaboració d’aquest projecte són màquines tèrmiques 
d’aportació de calor externa, on les funcions de compressor i expansor siguin exercides per 
dos motors MACI (Motor Alternatiu de Combustió Interna) de cilindrades no necessàriament 
iguals, i on el fluid que realitzi el cicle termodinàmic sigui l’aire captat a temperatura i pressió 
ambientals. 

La finalitat del programa és simular el cicle termodinàmic i calcular resultats teòrics de 
funcionament dels generadors que es desitgin estudiar, per a les diferents configuracions de 
dimensionament dels components. 

El programa ha estat desenvolupat en Matlab® i es presenta en format executable per entorn 
Windows®. 
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1. Glossari 

1.1. Símbols 

Símbols Unitats S.I. Descripció 

c [J/mol·K] Capacitat calorífica. 

cp [J/mol·K] Capacitat calorífica a pressió constant. 

cv [J/mol·K] Capacitat calorífica a volum constant. 

cil [m3] Cilindrada. 

k [-] Coeficient adiabàtic. 

m [kg] Massa. 

M [g/mol] Massa molecular. 

n [mol] Mols. 

P [Pa] Pressió. 

PCI [J/kg] Poder calorífic inferior. 

Q [J] Calor intercanviat en un procés termodinàmic. 

R [J/mol·K] Constant universal dels gasos. 

RC [-] Relació volumètrica de compressió. 

T [K] Temperatura. 

Tq [K] Increment de temperatura al bescanviador. 

U [J] Energia interna d’un sistema. 

V [m3] Volum. 

W [J] Treball realitzat per o aportat a un sistema. 

η [-] Rendiment. 
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ρ [kg/m3] Densitat. 

ω [rad/s] Velocitat angular. 

 

1.2. Subíndexs 

1 

2 

3 

3’ 

4 

 

 

Punts referència del cicle termodinàmic. 

 

amb Ambient. 

comp Compressor. 

exp Expansor. 

pic Punt intermedi de compressió. 

pie Punt intermedi d’expansió. 

pmic Punt mort inferior del compressor. 

pmie Punt mort inferior de l’expansor. 

pmsc Punt mort superior del compressor. 

pmse Punt mort superior de l’expansor. 

tc Tràfec del compressor. 

te Tràfec de l’expansor. 
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1.3. Abreviatures 

Beta: Variable adimensional que representa la quantitat d’aire necessària per combustionar 
una unitat de combustible. 

CilComp: Cilindrada del compressor. Expressada en cm3. 

CilExp: Cilindrada de l’expansor. Expressada en cm3. 

Injet: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de simulació que 
es desitja realitzar. El valor 0 indica cicle simple, el valor 1 indica cicle amb injecció de 
combustible a l’inici de l’expansió. És convenient realitzar les simulacions amb Injet=1 
indicant també Poli=1. 

Kprima: Variable adimensional que representa el nou coeficient politròpic del procés de 
compressió durant les simulacions en què es realitzi la variant Vap. 

MACI: És l’acrònim de Motor Alternatiu de Combustió Interna. 

PCI: Poder calorífic inferior del combustible, expressat en J/kg. 

Poli: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de simulació que es 
desitja realitzar. El valor 0 indica Gas Ideal diatòmic, el valor 1 indica Gas Ideal poliatòmic. 

RCComp: Relació de compressió del compressor. Expressada en tant per 1. 

Tq: Increment de temperatura experimentat pel fluid termodinàmic durant l’aportació de calor 
a pressió constant corresponent al tram entre els punts 2 i 3 del cicle. 

Vap: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de simulació que es 
desitja realitzar. El valor 0 indica cicle simple, el valor 1 indica cicle amb vaporització d’aigua 
durant la compressió. És convenient realitzar les simulacions amb Vap=1 indicant també 
Poli=1. 

Vpmsc: Volum al punt mort superior del compressor. Expressat en cm3. 

Vpmse: Volum al punt mort superior de l’expansor. Expressat en cm3. 

Wcomp: Velocitat de rotació del conjunt. Expressada en revolucions per minut. 

 





Generador energètic d’aportació de calor externa a partir de 2 blocs motors de MACI Pág. 11 

 

2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

La idea del projecte sorgeix del departament de Motors i Màquines Tèrmiques en la labor 
de, mitjançant noves organitzacions dels processos termodinàmics, trobar alternatives als 
generadors convencionals d’energia mecànica i/o elèctrica. Aquest projecte representa el 
primer pas de desenvolupament de la patent P200401750. 

2.2. Motivació 

El problema de la obtenció i transformació d’energia ha acompanyat la humanitat des dels 
seus inicis. Durant els aproximadament 12.000 anys de presència de l’ésser humà a la Terra 
hem augmentat el ventall de fonts d’energia, alhora que les possibilitats per utilitzar-la. A 
grans trets es pot dir que sempre hem anat a més. 

Els últims 200 anys han marcat un període clau a la nostra història. El descobriment dels 
combustibles fòssils i la seva explotació massiva han estat els protagonistes del més gran i 
més ràpid canvi en la concepció de vida de la nostra espècie, tant a nivell individual com a 
nivell col·lectiu, portant-la a una dimensió sense precedents. Hem vist créixer 
exponencialment tant el nombre d’habitants com el consum energètic per càpita. Amb 
l’ajuda dels combustibles fossils hem aconseguit augmentar la població, viure més temps i 
amb més comoditats. 

Però aquests canvis inicialment positius han vingut acompanyats d’altres que no ens són 
favorables. Problemes econòmics i geopolítics, ocasionats pel fet que aquesta font 
d’energia, tot i que s’havia presentat abundant en un principi, mai ha deixat de comptar amb 
una quantitat finita de reserves; i d’altra banda els problemes mediambientals, ja que tot i 
que en un principi aquestes semblaven energies revolucionariament netes, hem descobert 
que no ho són tant, fins al punt de posar en perill els nostres ecosistemes. 

En l’actualitat ja hem consumit la major part dels jaciments fàcilment accessibles. Ens 
trobem en el punt que molts anomenen Peak Oil, punt a partir del qual cada cop ens costarà 
invertir més energia, invertir més diners i arriscar-nos més en jaciments potencialment més 
perillosos i inestables per extreure un barril de cru. La producció mundial de cru 
irremeiablement haurà de caure, alhora que la demanda global sembla no voler abandonar 
la tendència de creixement exponencial, creant una tensió perillosa entre oferta i demanda. 
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Ens trobem doncs en una època clau, en la transició cap a la societat del futur en la qual no 
disposarem del petroli barat i abundant. 

És altament improbable que les concepcions industrial, social i econòmica actuals continuïn 
sent factibles en l’escenari que es presenta en els propers anys. No sabem si serem 
capaços d’admetre aquest canvi de manera responsable, ni si som a temps d’encarar-lo 
aprofitant al màxim el llegat tecnològic que ens deixen els ultims 200 anys. El problema 
energètic, que en 12.000 anys mai hem deixat d’afrontar, se’ns planteja acusat i global com 
mai abans ho havia fet. És moment de cercar noves concepcions, noves solucions, nous 
plantejaments que ens permetin tornar a inventar el nostre lloc al planeta. 

El nostre futur a nivell energètic dependrà bàsicament de 3 factors: l’explotació de noves 
fonts d’energia, el replantejament dels consums per càpita, i l’aprofitament de l’energia 
disponible via el rendiment de les nostres màquines. Sense saber com serà el futur, en 
coneixem les condicions inicials, són l’avui. Amb aquest projecte, prenent aquesta idea com 
a base, pretenem aportar el nostre gra de sorra en el camp del millor aprofitament de 
l’energia. 

A nivell pràctic cal recalcar que la separació dels mecanismes que realitzen les funcions  de 
compressió i expansió, i el fet de realitzar la tasca d’aportació de calor externament, 
diversifiquen les possibilitats a l’hora d’obtenir energia i aportar-la a les màquines tèrmiques. 

Complementàriament cal esmentar que aquells escenaris on no sigui possible la concepció 
actual de producció industrial plantegen la reutilització de components i el reciclatge com a 
possibilitats a tenir en compte de cara a la cerca d’alternatives. En el cas dels MACI es pot 
comptar amés  que en major o menor mesura es tracta d’un recurs ja distribuït, present i per 
tant disponible arreu del planeta. 

2.3. Requeriments previs 

Quan pensem en motors MACI disponibles arreu del planeta per a la reutilització, pensem 
fonamentalment en els que avui propulsen els vehicles. Actualment s’estima que la flota 
mundial de vehicles lleugers en actiu ascendeix als 650 milions d’unitats. Si considerem 
aquest grup trobem que el ventall de possibilitats, en quant a cilindrades de motor 
disponibles, té una extensió que comença amb els 50cm3 dels ciclomotors més petits, fins 
els més de 10.000 cm3 que cubiquen els motors dels camions més grans. 

És per aquest motiu que aquest projecte està encarat a generadors per ús local, tot i que 
l’estudi és prefectament extrapol·lable a dissenys de majors magnituds. 
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En el camp de generadors per a ús local, per tenir una referència, el mercat actual ofereix 
una amplia gama de models amb prestació de potència de entre 1kW i 40kW. La base dels 
seus dissenys radica en un MACI connectat a un dispositiu de transformació del treball. El 
més comú és veure’ls connectats a alternadors per a l’obtenció d’energia elèctrica, tot i que 
és possible trobar-los connectats a compressors d’aire o a bombes per a instal·lacions 
hidràuliques. La tecnologia actual permet que les dimensions d’aquests generadors siguin 
compactes (entre 0.2m3 i 5m3), fet que aporta valor afegit en termes de mobilitat i multi 
funcionalitat. Els pesos d’aquestes màquines poden oscil·lar entre els 50kg i els 1.000kg. 

El tipus de màquina que es presenta en aquest projecte no pretén ser competitiu, en quant a 
prestacions, amb l’oferta actual. El fet d’utilitzar 2 blocs motors (compressor i expansor) en 
comptes d’un de sol i la necessitat d’un bescanviador per fer l’aportació externa de calor, 
representaria un llast insalvable si realitzéssim una comparació tècnica dins un mateix marc.  

El concepte que proposem adquireix sentit dins la recerca d’opcions alternatives.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

La informàtica permet estudiar i tractar grans quantitats de dades. És una eina ràpida, 
flexible i relativament barata que en molts casos pot representar un estalvi significatiu de 
temps, recursos i impacte ambiental al llarg de les fases inicials i de desenvolupament de 
qualsevol projecte. 

Els simuladors juguen un paper important en aquest estalvi ja que amb ells podem recrear 
de manera virtual qualsevol objecte d’estudi. Utilitzant-los podem treure conclusions, trobar 
noves vies de treball i realitzar millores a gairebé tots els nivells dels projectes. 

L’objectiu d’aquest projecte és crear un simulador d’utilitat per al dimensionament dels 
components fonamentals dels generadors descrits prèviament.  

3.2. Abast del projecte 

El projecte presenta les premisses sota les quals s’ha fet la modelització, així com les 
variables i consideracions que defineixen el funcionament del simulador. Es pretén que 
aquest document aporti la informació necessària per la comprensió i utilització del simulador. 
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4. Hipòtesis i simplificacions 

Degut a la complexitat dels models reals, s’han realitzat una sèrie d’hipòtesis per simplificar 
el model teòric. Aquestes simplificacions comporten un error que és negligible o assumible. 
A continuació s’exposen les hipòtesis que s’han assumit en la realització d’aquest porjecte.  

4.1. Referent al fluid termodinàmic 

El fluid termodinàmic es comporta com gas ideal, per tant són vàlides totes les equacions i 
expressions dels gasos ideals. 

El fluid termodinàmic té les mateixes propietats i presenta les mateixes característiques en 
tot el volum dels cilindres dels motors. És a dir, la simulació utilitza un model zero 
dimensional. 

Es negligeix l’efecte dels fregaments interns del fluid termodinàmic i de la seva viscositat a 
causa del seu moviment. 

Les condicions de pressió i temperatura ambientals són de 1 atm i 25 ºC. 

En el procés de compressió en la modalitat amb vapor (anomenat Vap), acceptem que la 
totalitat de l’aigua s’evapora instantàniament en el moment en que l’aire arriba a les 
condicions PVT de saturació de l’aigua. La barreja líquid + vapor es comporta com un gas 
ideal poliatòmic abans i després de la vaporització. Es considera també que el vapor no 
torna a condensar fins que no és alliberat a l’atmosfera. 

En el procés d’expansió en la modalitat amb injecció (anomenat Injet), acceptem que la 
totalitat del combustible es consumeix instantàniament a l’inici de l’expansió. La barreja dels 
productes de combustió amb l’aire es comporta com un gas ideal poliatòmic. 

4.2. Referent als MACI 

Els MACI no presenten fregaments interns i el mecanisme de distribució funciona idealment 
coordinat amb el procés termodinàmic dut a terme als motors.  

Els càlculs realitzats i resultats obtinguts són independents del nombre de cilindres dels 
motors i de les seves possibles configuracions. 

La velocitat de rotació del compressor és la mateixa que la de l’expansor. 
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4.3. Referent a la simulació 

En la realitat, les variables termodinàmiques no són perfectament uniformes a tots els punts 
de l’interior de cada component on es duen a terme els processos que conformen el cicle. 
És a dir, les propietats del fluid no són les mateixes a tot l’interior d’un recinte en un instant 
donat. Simular aquesta realitat amb relativa precisió és possible però comporta una major 
complexitat en els càlculs i implica la necessitat de treballar amb un disseny d’elements 
finits. És un treball necessari en el disseny de components específics, però no es correspon 
amb els objectius d’aquest projecte. Per aquesta raó s’ha optat per simplificar el model 
adoptant un model zero-dimensional simple. 

Un model zero-dimensional simple és aquell en que el fluid se suposa com un sistema 
termodinàmic en el qual hi ha un intercanvi d’energia i/o massa amb l’entorn i els fluxos 
energètics es calculen mitjançant l’aplicació del primer principi de la termodinàmica.   

En els models zero-dimensionals les propietats del fluid són uniformes, presentant els 
mateixos valors a tot el fluid en un instant determinat. Els models zero-dimensionals són els 
més simples i apropiats per observar els efectes de les variacions dels paràmetres de 
funcionament del generador produïts per l’alliberament de calor i la variació de pressió. 
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5. Propietats i processos termodinàmics 

5.1. Conceptes d’energia, treball i calor 

Dins la física, una de les definicions possibles per al concepte d’energia és la capacitat de 
realitzar treball. Es realitza un treball quan en aplicar una força es produeix un 
desplaçament. També es coneix com treball l’energia usada per desplaçar un cos vencent 
unes resistències. 

Existeixen diferents tipus d’energia segons la seva naturalesa. En l’estudi dels MACI les 
formes d’energia que tenen interès són l’energia mecànica i l’energia tèrmica. El treball és 
resultat de l’energia mecànica. La seva mesura per unitat de temps es nomena potència. 
Com a resultat de l’aplicació d’un treball sobre un sistema poden manifestar-se diferents 
tipus d’energia. Una d’aquestes és l’energia tèrmica, en forma de calor transferit entre el 
sistema i el seu entorn. Perque aquesta transferència existeixi ha d’haver una diferència de 
temperatura entre el sistema i el seu entorn. 

5.1.1. Treball mecànic 

És fonamental determinar el treball mecànic dut a terme en les diferents fases dels cicles en 
l’estudi dels MACI. Per estudiar el treball mecànic es consideren les fases de compressió i 
expansió com reversibles, i el fluid com no viscós i sense fregament intern. En un diagrama 
de Clapeyron, on en l’eix d’ordenades hi representem la pressió del fluid i en l’eix 
d’abscisses hi representem el volum, un procés entre els estats 1 i 2 queda representat 
mitjançant la línia tèrmica. En un motor alternatiu, els volums 1 i 2 corresponen al volum 
màxim i mínim respectivament. Per a un desplaçament infinitesimal de la carrera dC i, 
sabent que P és la pressió en l’interior del cilindre i Sp és la superfície del pistó, el treball 
realitzat s’expressa com [1]: 

€ 

dW = p⋅ Sp⋅ dC                                                        (5.1) 

El producte de Sp per dC té com resultat el volum infinitesimal del cilindre generat, dV. Per 
tant el treball pot expressar-se com: 

 

€ 

dW = p⋅ dV                                                            (5.2) 
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Fig 5.1 Diferencial de carrera en un diagrama p-v [2] 

Integrant entre els límits 1 i 2 s’obté el treball realitzat en una carrera del pistó. 

L’àrea que queda per sota de la línia tèrmica és el treball mecànic realitzat durant un procés. 
La forma de la línia tèrmica depèn del procés de transformació seguit pel fluid. Per tant és 
necessari conèixer la llei de transformació que segueix per poder calcular-ne el treball. Quan 
el procés es realitza d’esquerra a dreta, per conveni, el treball és realitzat pel fluid i es 
considera positiu. És el cas de la carrera d’expansió. En el cas de la carrera de compressió, 
el procés es realitza de dreta a esquerra, el treball és realitzat sobre el fluid i es considera 
negatiu. 

5.1.2. Calor 

El calor, de la mateixa manera que el treball dW, també es pot calcular com el producte de 
dues variables. En el cas del calor es pot calcular com el producte de la temperatura T per 
l’entropia S (propietat característica referent a la quantitat de calor que es pot transformar en 
treball) [3]: 

 

€ 

δQ = T⋅ dS                                                              (5.3) 

 

Fig 5.2 Diferencial d’entropia en un diagrama T-S [3] 
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De manera similar al treball, podem representar el calor en un diagrama on l’eix d’ordenades 
representi la temperatura i el d’abscisses representi l’entropia. El calor bescanviat amb 
l’exterior es pot calcular integrant. El resultat d’aquesta integral equival a l’àrea sota la línia 
tèrmica. Si el procés es realitza d’esquerra a dreta el calor és introduït al sistema i té signe 
positiu; en cas contrari és extret del sistema i té signe negatiu. 

5.1.3. Calor específic 

El calor específic, o capacitat calorífica específica, es defineix com la quantitat de calor que 
cal aportar per augmentar 1 grau la temperatura de 1 kg d’una substancia. 

 

€ 

Q = cx ⋅ ΔT                                                             (5.4) 

Essent Q el calor aportat, cx el calor específic d’un procés general x i ∆T l’increment de 
temperatura degut a l’aportació de calor Q. 

El calor específic depèn del procés seguit, sent els processos més habituals per als quals 
obtenim el calor específic a pressió constant, cp, i a volum constant, cv. La relació entre cp i cv 
es coneix com exponent adiabàtic. 

 

€ 

k =
cp
cv

                                                                (5.5) 

El calor específic es diferent per a cada gas, o mescla de gasos, i és funció de la 
temperatura a la qual es troba el gas. Per calcular-lo usant un computador, s’han modelitzat 
equacions que determinen el calor específic a pressió constant en funció de la temperatura. 
Les modelitzacions més usades són els ajustaments polinòmics “NASA” calculats a partir de 
les taules JANAF, on hi trobem valors de les propietats en funció de la temperatura. 

Segons els ajustaments NASA, la cp es calcula com [4]: 

 

€ 

cp
R

= a1 + a2 ⋅ T + a3 ⋅ T
2 + a4 ⋅ T

3 + a5 ⋅ T
4                                   (5.6) 

On R [J/mol·K] és la constant universal dels gasos i els coeficients ai estan tabulats per a 
diferents elements. cp és en [J/mol·K]. 

Si un gas es composa de diferents elements, la cp s’obté sumant les cp de cada element 
multiplicat per la seva fracció molar: 

€ 

cp = yi ⋅ cp,i∑                                                          (5.7) 
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Els coeficients ai per als elements que formen l’aire per un rang de temperatures entre 300 K 
i 1000 K són [5]: 

 

Taula 5.1 Coeficients NASA dels elements que formen l’aire 

Per a un rang entre 1000 K i 5000 K són [5]: 

 

Taula 5.2 Coeficients NASA dels elements que formen l’aire 

5.2. Primer principi de la termodinàmica 

El primer principi de la termodinàmica relaciona la transformació de calor en treball. Aplicant 
la llei de la conservació de l’energia, si s’aporta energia en forma de calor a un sistema, 
aquest transforma l’energia en calor i/o emmagatzema l’energia calorífica en forma d’energia 
interna. En forma diferencial s’expressa com: 

€ 

δQ = dU + dW                                                       (5.8) 

5.3. Gas ideal 

El model de gas ideal descriu de forma senzilla el comportament d’un hipotètic gas ideal. Un 
gas ideal és aquell que segueix les lleis de Boyle i Charles i Gay-Lussac. L’equació d’estat 
dels gasos ideals és: 

€ 

P⋅ V = n⋅ R⋅ T                                                         (5.9) 

On P és la pressió, V és el volum, n és el numero de mols, T és la temperatura i R és la 
constant dels gasos ideals. 



Generador energètic d’aportació de calor externa a partir de 2 blocs motors de MACI Pág. 21 

 

€ 

R = 8.31451 J
mol⋅ K
⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ 
                                                 (5.10) 

Anomenem gas perfecte al gas ideal amb calors específics constants: 

 

 cv cp k 
Gasos monoatòmics 3R/2 5R/2 5/3 
Gasos diatòmics 5R/2 7R/2 7/5 

Taula 5.3 Capacitats calorífiques d’un gas ideal 

5.4. Processos termodinàmics 

Els processos termodinamics defineixen l’evolució de les propietats termodinàmiques d’un 
sistema. Els processos que interessen en l’estudi de motors alternatius són els següents [6] i 
[7]: 

5.4.1. Procés a volum constant 

De l’equació d’estat dels gasos ideals en un proces a volum constant se’n dedueix que: 

€ 

P
T

= ct                                                              (5.11) 

Per tant en un procés entre els punts 1 i 2 d’un sistema tenim: 

€ 

P1
T1

=
P2
T 2

                                                          (5.12) 

Aplicant el primer principi de la termodinàmica a un procés a volum constant: 

€ 

Q = ΔU +W                                                      (5.13) 

On el treball és igual a 0, obtenim que el calor és: 

€ 

Q = ΔU = n⋅ cv ⋅ ΔT                                                  (5.14) 
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Fig. 5.3 Diagrames p-v i T-S d’un procés a volum constant [8] 

5.4.2. Procés a pressió constant 

De l’equació d’estat dels gasos ideals en un proces a pressió constant se’n dedueix que: 

€ 

V
T

= ct                                                             (5.15) 

Per tant en un procés entre els punts 1 i 2 d’un sistema tenim: 

€ 

V1
T1

=
V2
T2

                                                          (5.16) 

Aplicant el primer principi de la termodinàmica a un procés a pressió constant: 

€ 

Q = ΔU +W                                                    (5.17) 

En un proces a pressió constant el treball és: 

€ 

W = p2v2 − p1v1                                                (5.18) 

Per tant la calor resulta: 

€ 

Q =U2 −U1 + p2v2 − p1v1 = (U2 + p2v2) − (U1 + p1v1) = h2 − h1 = n⋅ cp ⋅ ΔT       (5.19) 
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Fig. 5.4 diagrames p-v i T-S d’un procés a pressió constant [9] 

5.4.3. Procés adiabàtic 

Per definició un proces adiabàtic és aquell en que no es produieix intercanvi de calor amb 
l’entorn, és a dir dS=0. 

Essent: 

€ 

Q = 0                                                                (5.20) 

Del primer principi de la termodinàmica se’n resulta: 

€ 

ΔU +W = 0                                                         (5.21) 

Per tant el treball és: 

€ 

W = −ΔU = −n⋅ cv ⋅ ΔT                                                (5.22) 

 

Fig 5.5 Diagrames p-v i T-S d’un procés adiabàtic [10] 
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Si escribim el primer principi de la termodinàmica de forma diferencial: 

€ 

dU + dW = 0                                                         (5.23) 

€ 

cv ⋅ dT + p⋅ dV = 0                                                   (5.24) 

I substituïnt p pel resultat de l’equació d’estat dels gasos ideals: 

€ 

cv ⋅ dT +
RT
v
⋅ dV = 0                                                 (5.25) 

Integrant i tenint en compte les relacions: 

€ 

R = cp − cv                                                         (5.26) 

€ 

k =
cp
cv

                                                             (5.27) 

Obtenim: 

€ 

P⋅ V k = ct                                                           (5.28) 

Per tant: 

€ 

P1⋅ V1
k = P2 ⋅ V2

k                                                        (5.29) 

Per a gasos ideals se’n dedueix: 

€ 

T2
T1

=
V2
V1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

                                                      (5.30) 

€ 

T2
T1

=
p2
p1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1
k

                                                     (5.31) 

El valor de k per a un gas ideal monoatòmic és de 1.67, per a un gas ideal diatòmic és de 
1.4 i per als gasos ideals poliatòmics varia entre 1.1 i 1.35. 

5.4.4. Procés politròpic 

Per definició, un procés politròpic és aquell que es desenvolupa a un calor específic 
constant. És a dir, la quantitat de calor transferit entre el fluid i el seu entorn és proporcional 
a la variació de temperatura: 
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€ 

c =
dQ
dT

                                                            (5.32) 

En un procés politròpic es compleix que: 

€ 

PV n = ct                                                             (5.33) 

On n és l’exponent politròpic i es defineix com: 

€ 

n =
c − cp
c − cv

                                                           (5.34) 

D’aquesta expressió se’n dedueix que n depèn de c, cp i cv. Sent c constant per definició, n 
serà constant quan cp i cv siguin constants. 

En el cas que c sigui igual que cv, n serà ∞ i el procés serà un procés a volum constant. En 
el cas que c sigui igual que cp, n serà 0 i el procés serà un procés a pressió constant. En el 
cas que c sigui igual a 0, n serà igual a k i el procés serà un procés adiabàtic. 

Per definició el treball és: 

€ 

W = PdV
1

2

∫                                                          (5.35) 

Per a un procés politròpic es compleix que: 

€ 

PV n = ct                                                             (5.36) 

Substituïm p i integrem: 

€ 

W = P1V1
n 1

V n dV =
P1V1

n

1− n1

2

∫ (V2
1−n −V1

1−n )                                   (5.37) 

En deduïm les expressions: 

€ 

W =
1

1− n
P2V2 − P1V1( )       (5.38) 

€ 

W =
n(mols)⋅ R
1− n

T2 −T1( )     (5.39) 

Podem calcular el calor específic c d’un procés politròpic a partir del primer principi de la 
termodinàmica en la seva versió diferencial [11]: 



Pág. 26  Memòria 

 

€ 

c⋅ dT = du + p⋅ dv              (5.40) 

Obtenim c: 

€ 

c =
du
dT

+
p⋅ dv
dT

                (5.41) 

D’acord amb la definició de cv: 

€ 

cv =
du
dT

     (5.42) 

El treball en forma diferencial és: 

€ 

p⋅ dv = −
R⋅ dT
n −1

          (5.43) 

Substituïm i obtenim que: 

€ 

c = cv −
R
n −1

          (5.44) 

O: 

€ 

c = cp −
n⋅ R
n −1

          (5.45) 

El calor es pot calcular com: 

€ 

Q = m⋅ c⋅ dT = m⋅ c(T2 −T1)
1

2

∫               (5.46) 

 

Sent m la massa. 
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6. Cicle Termodinàmic 

S’ha pres com a referència el cicle de Brayton sota les premisses que l’aportació de calor 
s’efectua a pressió constant i que es produeix una sobreexpansió fins arribar a la pressió 
inicial (pressió ambiental), de manera que el tram final del cicle en que es produeix 
l’extracció de calor s’efectua a pressió constant. 

6.1. Cicle Brayton 

El cicle de referència Brayton és similar al cicle Diesel però compta amb una sobreexpansió 
fins arribar a la pressió inicial, de manera que l’extracció de calor per tornar al punt inicial es 
considera a pressió constant. Però la seva realització pràctica en un motor alternatiu 
presenta algunes dificultats. George B. Brayton va recórrer a dos cilindres separats, un per 
efectuar la compressió (cilindre bomba) i l’altre de major carrera per a l’expansió (cilindre de 
treball). Aquestes similituds fan que sigui adequat prendre el cicle Brayton com a cicle de 
referència en aquest projecte. 

 

Fig. 6.1: Diagrames P-V i T-S del cicle Brayton [12] 

Les fases del cicle de referència són les següents: 

a) 1-2 Compressió adiabàtica. 

b) 2-3 Aportació de calor a pressió constant. 

c) 3-4 Expansió adiabàtica. 

d) 4-1 Extracció de calor a pressió constant. 
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Tenint en compte tota la seqüència de processos, es pot deduïr la seva expressió del 
rendiment: els processos 4-1 i 2-3, com són a pressió constant: 

€ 

Qaportat =Q23 = cp ⋅ (T3 −T2)                            (6.1) 

€ 

Qextret =Q41 = cp ⋅ (T1 −T4 )                                           (6.2) 

Llavors el rendiment serà [12]: 

€ 

η =1− T4 −T1
T3 −T2

                                                           (6.3) 

Si amés es considera que els processos 1-2 i 3-4 són adiabàtics i isentròpics [12]: 

€ 

T2
T1

=
P2
P1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1( )
k

                                                        (6.4) 

i 

€ 

T3
T4

=
P3
P4

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1( )
k

                                                       (6.5) 

i 

€ 

T3
T4

=
V3
V4

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

                  (6.6) 

i que P1=P4 i P2=P3 aleshores [12]: 

€ 

T2
T1

=
T3
T4

                                            (6.7) 

i per tant 

€ 

T3
T2

=
T4
T1

        (6.8) 
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€ 

η =1− T4 −T1
T3 −T2

=1−
T1
T4
T1
−1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

T2
T3
T2
−1

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

=1− T1
T2

=1− T4
T3

=1− V3
V4

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

=  

€ 

=1−

V3
V2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

V4
V2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1             (6.9) 

6.2. Components 

A la Fig 6.2 es representa l’esquema més bàsic de fluxos de matèria i energia que es duen a 
terme entre els components que formen el tipus de generador simulat. 

Els eixos motors d’ambdós MACI estan connectats solidàriament, fent que compressor i 
expansor rotin sempre amb la mateixa velocitat angular. Aquesta connexió propicia que part 
de la potència mecànica obtinguda a l’expansor aporti, en condicions estacionàries, la 
potència necessària per realitzar la compressió. 

 

Fig. 6.2: Gràfic esquemàtic de funcionament 
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6.2.1. Compressor 

El primer MACI du a terme les funcions d’admissió i compressió del cicle. Les seves lluernes 
d’admissió estan connectades directament a l’aire a temperatura i pressió ambient. Les 
lluernes d’escapament connecten amb el bescanviador on el fluid termodinàmic 
experimentarà el següent procés. Durant el seu pas pel compressor el fluid experimenta els 
increments de pressió i temperatura corresponents al procés definit entre els punts 1 i 2 de 
la Fig. 6.3. 

6.2.2. Bescanviador 

Seguidament el flux d’aire fa el seu pas pel bescanviador on, sota la hipòtesi de procés 
d’aportació de calor a pressió constant, experimenta l’increment de volum i temperatura que 
es correspon amb el tram definit entre els punts 2 i 3 de la Fig. 6.3. 

6.2.3. Expansor 

La sortida del bescanviador està connectada a les lluernes d’admissió del segon MACI, que 
actua com a expansor. És en l’interior d’aquest on s’acaba el procés d’expansió del flux 
d’aire i on se’n recull la potència mecànica, objectiu de la màquina. Aquest es correspon 
amb el procés definit entre els punts 3 i 4 de la Fig. 6.3. 

6.3. Cicle implementat 

La naturalesa dels elements de la màquina d’estudi fa que no es puguin aplicar estrictament 
les hipòtesis del cicle Brayton teòric. En particular cal recalcar que les pressions P1 i P4 no 
sempre seran iguals ja que P4 dependrà dels paràmetres de disseny escollits per a la 
màquina a cada simulació. 

 

Fig. 6.3: Gràfica “pressió – volum” del Cicle implementat tipus Brayton 
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A continuació s’exposen les equivalències que defineixen la simulació així com les variables 
que s’utilitzaran per calcular les variables d’estat del fluid termodinàmic en els diferents punts 
del cicle.  

Els eixos motors d’expansor i compressor es troben units solidàriament, per tant les seves 
velocitats angulars són iguals.  

€ 

ω exp =ω comp                   (6.10) 

Definim Vpmic, volum al punt mort inferior del compressor. 

€ 

Vpmic = Cilcomp +Vpmsc              (6.11) 

Definim 

€ 

Vpmie , volum al punt mort inferior de l’expansor. 

€ 

Vpmie = Cilexp +Vpmse            (6.12) 

Definim 

€ 

Ppmic , pressió al punt mort inferior del compressor. 

€ 

Ppmic = Pamb              (6.13) 

Considerem: 

€ 

P1 = Ppmic       (6.14) 

Definim 

€ 

Vpic , volum al punt intermedi del compressor, punt en que hi ha el tancament de 

vàlvules i a partir del qual s’inicia la compressió. 

€ 

Vpic =
Vpmic

RCcomp

         (6.15) 

Considerem: 

€ 

V1 =Vpmic      (6.16) 

Referent a la temperatura: 

€ 

T1 = Tamb       (6.17) 
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A partir de les condicions d’estat del punt 1 obtenim el nombre de mols implicats en cada 
periode del cicle termodinàmic: 

€ 

n =
P1⋅ V1
R⋅ T1

                (6.18) 

Del qual se’n dedueix el flux d’aire: 

€ 

˙ m = n⋅ ω comp ⋅ M        (6.19) 

6.3.1. Compressió 

La compressió que es du a terme al cicle implementat es considera isentàlpica com en el 
cicle Brayton. S’inicia en condicions ambientals de pressió 101.300 Pa (1 atm) i 298,15 K (25 
ºC) corresponents al punt 1 del cicle, i finalitza al punt 2. 

Les consideracions utilitzades en la simulació d’aquest procés són les següents: 

Definim V2, final de la compressió com el volum al punt intermedi del compressor Vpic, 

€ 

V2 =Vpic         (6.20) 

Calculem pressió i temperatura al punt 2: 

€ 

P2 =
V1
V2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k

⋅ P1           (6.21) 

€ 

T2 = T1⋅
V1
V2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

         (6.22) 

Analogament s’obtindran tots els punts de la corba de compressió a partir d’una 
discretització finita entre V1 i V2 mitjançant les següents expressions: 

€ 

Pcomp =
V1
Vcomp

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

k

⋅ P1      (6.23) 

€ 

Tcomp =
V1
Vcomp

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

k−1

⋅ T1      (6.24) 
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Essent V2 el volum de tràfec del compressor, 

€ 

Vtc =V2         (6.25) 

6.3.2. Aportació de calor 

L’aportació de calor es realitza a pressió constant i de forma externa, tal com es considera al 
cicle de referència. Té inici al punt 2 i final al punt 3. Al final d’aquest procés a pressió 
constant, el binomi pressió-temperatura adquireix el seu valor màxim, fet que dota d’especial 
rellevància aquest punt del cicle en l’estudi dels materials a emprar. 

Les consideracions utilitzades en la simulació d’aquest procés són les següents: 

Definim les variables d’estat al punt 3 del cicle, 

€ 

T3 = Tq +T2        (6.26) 

€ 

P3 = P2        (6.27) 

€ 

Vte =
n⋅ R⋅ T3
P3

         (6.28) 

€ 

Vpie =Vte         (6.29) 

€ 

V3 =Vpie       (6.30) 

6.3.3. Expansió 

L’expansió que es du a terme al cicle implementat es considera isentàlpica com en el cicle 
Brayton. És el procés mitjançant el qual es recull el fruit de la inversió energètica prèvia. Té 
inici al punt 3 i evoluciona fins el punt 4 alliberant bona part d’aquesta energia en forma de 
treball. 

Les consideracions utilitzades en la simulació d’aquest procés són les següents: 

Calculem les variables d’estat al punt 4. 

€ 

V4 =Vpmie                                      (6.31) 

€ 

P4 = P3 ⋅
V3
V4

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k

          (6.32) 

€ 

T4 = T3 ⋅
V3
V4

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

k−1

         (6.33) 
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Analogament s’obtindran tots els punts de la corba d’expansió a partir d’una discretització 
finita entre V3 i V4 mitjançant les següents expressions: 

€ 

Pexp = P3 ⋅
V3
Vexp

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

k

          (6.34) 

€ 

Texp = T3 ⋅
V3
Vexp

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 

k−1

           (6.35) 

€ 

RCexp =
V4
V3

        (6.36) 

6.4. Variacions del cicle estàndard 

S’han considerat tres variacions respecte del cicle bàsic simulat. Les hem anomenat Vap, 
Injet i Poli. Totes tres poden realitzar-se alhora o per separat indistintament. 

6.4.1. Vap 

Introduint la variació Vap podem simular una lleugera injecció d’aigua a l’entrada del 
compressor. L’objectiu d’aquesta modificació és simular l’aprofitament de la capacitat 
calorífica de l’aigua i el seu calor de vaporització per tal de treballar amb pressions i 
temperatures més baixes al nostre generador. 

 

Fig. 6.4: Gràfica “pressió – volum” del Cicle amb variació Vap 
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La injecció d’aigua en estat líquid s’efectua al compressor, al moment d’iniciar la compressió. 

Considerem que l’aigua en estat líquid no ocupa volum i no intervé en el procés fins que no 
arriba a les condicions de saturació indicades a la taula 6.1, a partir de les quals considerem 
que la seva totalitat es vaporitza instantàniament. 

 
Psat 
(Pa) 100.000 120.000 140.000 170.000 200.000 270.000 360.000 480.000 620.000 790.000 1.000.000 
Tsat 

(K) 373,15 378,15 383,15 388,15 393,15 403,15 413,15 423,15 433,15 443,15 453,15 

            
Psat 
(Pa) 1.300.000 1.600.000 1.900.000 2.300.000 2.800.000 3.300.000 4.000.000 4.700.000 5.500.000 6.400.000 7.400.000 
Tsat 

(K) 463,15 473,15 483,15 493,15 503,15 513,15 523,15 533,15 543,15 553,15 563,15 

            
Psat 
(Pa) 8.600.000 9.900.000 11.300.000 12.900.000 14.600.000 16.500.000 18.700.000 21.100.000 21.800.000 22.100.000 22.120.000 
Tsat 

(K) 573,15 583,15 593,15 603,15 613,15 623,15 633,15 643,15 646,15 647,15 647,29 

Taula 6.1: Valors de la corba P-T de saturació de l’aigua 

A partir d’aquest moment el procés de compressió continua sent politròpic (

€ 

PV n = ct ), però 
el valor del coeficient d’adiabaticitat varia segons la dada que haguem inclòs en la simulació, 
podent variar des del 1,4 corresponent a procés adiabàtic fins al valor 1 corresponent a 
procés isoterm. 

6.4.2. Injet 

La variació Injet consisteix en la injecció de combustible líquid a l’entrada de l’expansor. 

Donades les condicions del punt 3 del cicle, és possible obtenir més treball a l’expansor 
provocant un pic de pressió i temperatura (punt 3’) a la seva entrada. 

 

Fig. 6.5: Gràfica “pressió – volum” del Cicle amb variació Injet 
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El primer és trobar el flux de combustible que caldrà injectar, que és funció del flux d’aire i  
del paràmetre β que determina la relació entre les masses de combustible i aire per una 
combustió òptima. 

€ 

˙ m comb = ˙ m 
β                                                           (6.37) 

La potència calorífica que aquesta combustió aporta al fluid termodinàmic és la següent: 

€ 

Q2 = ˙ m ⋅ PCI                                                          (6.38) 

Aquesta calor rebuda instantàniament a volum constant implica la pujada de pressió i 
temperatura des del punt 3 al punt anomenat 3’. 

€ 

T3' = T3 +
Q2

˙ m ⋅ cv

                                                     (6.39) 

€ 

P3' =
n⋅ R⋅ T3'
V3

                                                      (6.40) 

Emprant la variant Injet la simulació del cicle es reprèn des del punt 3’ fins al punt 4 del cicle. 

6.4.3. Poli 

En una segona fase del projecte s’ha introduït una variació opcional del cicle ideal, 
considerant la condició de gas poliatòmic de l’aire. 

Recordant els ajustaments i les taules NASA citats al punt 5 d’aquest document, la cp es 
calcula com: 

 

€ 

cp
R

= a1 + a2 ⋅ T + a3 ⋅ T
2 + a4 ⋅ T

3 + a5 ⋅ T
4                                   (6.41) 

On R [J/mol·K] és la constant universal dels gasos i els coeficients ai estan tabulats per a 
diferents elements. cp és en [J/mol·K]. 

Si un gas es composa de diferents elements, la cp s’obté sumant les cp de cada element 
multiplicat per la seva fracció molar: 

€ 

cp = yi ⋅ cp,i∑                                                          (6.42) 

En aquest cas s’ha considerat que l’aire és una barreja composada per un 78% de N2 i un 
22% de O2. 
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Fig. 6.6: Gràfica “pressió – volum” del Cicle amb les variacions Vap, Injet i Poli 

6.5. Balanç energètic 

Tot i haver pres com a referència el cicle de Brayton per la seva similitud amb el model 
implementat, a causa de les modificacions realitzades en el cicle, no s’han pogut utilitzar les 
seves equacions teòriques del rendiment.  

Per aquesta raó s’ha optat per realitzar el balanç energètic en la seva versió més bàsica, 
analitzant els processos per parts mitjançant les eines detallades al punt 5 d’aquesta 
memòria. 

Les consideracions emprades en cada part del procés són doncs les següents: 

6.5.1. Treball de compressió 

Es realitza la integració per trapezis de la corba de compressió, obtenint així el treball de 
compressió. 

€ 

Wcomp = VdP
1

2
∫                                                    (6.43) 

6.5.2. Aportació de calor externa 

Donat que es tracta d’un procés a pressió constant i considerant en cada cas el valor de cp a 
emprar, depenent de si es realitza la simulació com a gas ideal diatòmic o poliatòmic, i 
partint de que l’increment de temperatura entre els punts 2 i 3 del cicle és una dada 
d’entrada del disseny proposat al simulador (Tq), obtenim l’aportació de calor realitzada al 
bescanviador. 
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€ 

Q = ˙ m ⋅ cp ⋅ Tq                                                        (6.44) 

6.5.3. Aportacio de calor injet 

L’aportació de calor resultant de l’injecció de combustible és directament proporcional a la 
quantitat i poder calorífic inferior del combustible injectat. 

€ 

Q2 = ˙ m comb ⋅ PCI                                                     (6.45) 

Essent 

€ 

˙ m comb = ˙ m 
β                                                          (6.46) 

6.5.4. Treball d’expansió 

El treball d’expansió s’obté mitjançant la integració per trapezis de la corba d’expansió, de la 
mateixa manera que s’ha fet amb la compressió. 

€ 

Wexp = VdP
3

4
∫                                                          (6.47) 

6.5.5. Rendiment 

El rendiment resulta de realitzar el quocient entre la quantitat d’energia obtinguda respecte 
de la quantitat d’energia invertida. El seu càlcul és el següent: 

€ 

η =
Wexp

Wcomp +Q+Q2

                                                     (6.48) 
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7. Presentació del programa 

El nom del programa és generador2maci i es presenta en format executable en entorn 
windows (extensió “.exe”). Consta d’una única finestra en la qual introduïrem els paràmetres 
de disseny i on, prement el botó de simulació, obtindrem els resultats de la simulació.  

 

Fig. 7.1: Aparença del simulador 

El funcionament intern del programa és estrictament en unitats del S.I., però degut al 
requeriment explícit del client, tant les dades d’entrada com els resultats es presenten en les 
unitats de treball habituals del client. 
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7.1. Variables de disseny 

 

Fig. 7.2: Detall del simulador, introducció de variables de disseny 

7.1.1. Referens als MACI 

• RCComp: Relació de compressió del compressor. Expressada en tant per 1. 

• CilComp: Cilindrada del compressor. Expressada en cm3. 

• CilExp: Cilindrada de l’expansor. Expressada en cm3. 

• Vpmsc: Volum al punt mort superior del compressor. Expressat en cm3. 

• Vpmse: Volum al punt mort superior de l’expansor. Expressat en cm3. 

Quan es desitgi simular generadors de cicle Otto o Diesel cal introduïr els mateixos valors 
relatius a compressor i a expansor. 

7.1.2. Condicions de treball 

• Wcomp: Velocitat de rotació del conjunt. Expressada en revolucions per minut. 

• Tq: Increment de temperatura experimentat pel fluid termodinàmic durant l’aportació 
de calor a pressió constant corresponent al tram entre els punts 2 i 3 del cicle. 
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7.1.3. Variacions de la simulació 

Les variables presentades en aquest punt fan referència a les variacions descrites a l’apartat 
6.4 Variacions del cicle estandard d’aquesta memòria. 

7.1.3.1. Gas Ideal Poliatòmic 

• Poli: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de 
simulació que es desitja realitzar. El valor 0 indica Gas Ideal diatòmic, el valor 1 
indica Gas Ideal poliatòmic. 

La concepció del projecte està basada en el funcionament amb aire de l’ambient, de manera 
que el valor a introduïr per defecte ha de ser 1. No obstant s’ha donat la possibilitat de 
simular Gas Ideal monoatòmic. 

7.1.3.2. Vaporització d’aigua 

• Vap: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de 
simulació que es desitja realitzar. El valor 0 indica cicle simple, el valor 1 indica cicle 
amb vaporització d’aigua durant la compressió. És convenient realitzar les 
simulacions amb Vap=1 indicant també Poli=1. 

• Kprima: Variable adimensional corresponent al nou exponent adiabàtic assignat a la 
simulació quan es realitza en la variant Vap. El rang de valors raonables dins els 
quals té sentit moure el valor de la variable és el comprès entre 1,4 (adiabàtic) i 1 
(isoterm). 

7.1.3.3. Injecció de combustible 

• Injet: Variable booleana mitjançant la qual informem al programa el tipus de 
simulació que es desitja realitzar. El valor 0 indica cicle simple, el valor 1 indica cicle 
amb injecció de combustible a l’inici de l’expansió. És convenient realitzar les 
simulacions amb Injet=1 indicant també Poli=1. 

• PCI: Poder calorífic inferior del combustible injectat en la variació Injet. Expressat en 
J/kg. 

• Beta: Variable adimensional que representa la quantitat d’aire necessària per 
combustionar una unitat de combustible. El programa ens presenta el valor de 
referència 14,8. 
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7.2. Variables resultants de simulació 

 

Fig. 7.3: Detall del simulador, resultats de la simulació 

7.2.1. Balanç energètic 

Les variables presentades en aquest punt fan referència a les variables descrites a l’apartat 
6.5 Balanç energètic d’aquesta memòria. 

• Potencia: Potència neta obtinguda del generador simulat. Expressada en kW. 

• Rendiment: Rendiment teòric del generador simulat. Expressat en %. 

• Pot comp.: Potència consumida pel compressor en el procés comprès entre els 
punts 1 i 2 del cicle. Expressada en kW. 

• Pot Q1: Potència consumida pel bescanviador en el procés d’aportació de calor 
entre els punts 2 i 3 del cicle. Expressada en kW. 

• Pot Q2: Potència aportada per la injecció de combustible en el procés comprès entre 
els punts 3 i 3’ del cicle. Expressada en kW. 

7.2.2. Fluxos de matèria 

• m punt aire: Flux d’aire realitzant el cicle. Expressat en g/s. 

• m punt comb: Flux de combustible injectat en el procés comprès entre els punts 3 i 
3’ del cile. Expressat en g/s 
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7.2.3. Variables d’estat als punts clau del cicle 

L’únic punt clau del cicle que no queda descrit en els resultats que el programa presenta és 
el punt 1 doncs una de les hipòtesis de partida d’aquest treball és que aquestes es 
consideraran sempre P1 = 1 atm i T1 = 25 ºC. 

• T2: Temperatura del fluid termodinàmic al final de la compressió, corresponent al 
punt 2 del cicle. Expressada en ºC. 

• P2: Pressió del fluid termodinàmic al final de la compressió, corresponent al punt 2 
del cicle. Correspondrà també a la pressió del punt 3 del cicle en aquelles 
simulacions en que Injet sigui 0. Expressada en atm. 

• T3: Temperatura del fluid termodinàmic al final de l’aportació de calor, corresponent 
al punt 3 del cicle. Expressada el ºC. 

• T3 prima: Temperatura del fluid termodinàmic després de la injecció del 
combustible, corresponent al punt 3’ del cicle. Expressada en ºC. 

• P3 prima: Pressió del fluid termodinàmic després de la injeció de combustible, 
corresponent al punt 3’ del cicle. Expressada en atm. 

• T4: Temperatura del fluid termodinàmic al final de l’expansió, corresponent al punt 4 
del cicle. Expressada en ºC. 

• P4: Pressió del fluid termodinàmic al final de l’expansió, corresponent al punt 4 del 
cicle. Expressada en atm. Cal recalcar que la concepció tipus Brayton d’aquest 
generador implica que la pressió al final del cicle ha de ser aproximadament igual a 
la inicial. Per tant seran els valors de P4 iguals o lleugerament superiors a 1 atm 
aquells que donaràn els rendiments més satisfactoris. 

7.3. Exemple pràctic 

A continuació mostrem l’exemple pràctic d’una possible proposta a implementar, els valors 
d’entrada de les variables de disseny i l’interpretació dels resultats. En l’exemple proposem 
usar: 

• Com a compressor un MACI de 500 cm3 de cilindrada amb relació de compressió de 
10. 

• Com a expansor un MACI de 2.000 cm3 de cilindrada. 
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• Ambdós motors tenen el mateix volum al punt mort superior, de 10 cm3. 

• L’eix del conjunt del generador tindrà una velocitat de gir de 1.000 

€ 

rev
min . 

• L’increment de temperatura que experimentarà el fluid durant l’aportació de calor al 
bescanviador serà de 1.000 K. 

• Activem les 3 variants Poli, Vap i Injet, considerant doncs que el fluid és poliatòmic, 
que s’efecturà la vaporització d’aigua durant la compressió i que es produïrà també 
l’injecció de combustible a l’entrada de l’expansor. Per a les variants Vap i Injet 
introduïm els valors que el programa ens proposa com a valors de referència. 

Premem el botó de simulació. 

 

Fig. 7.4: Vista de la simulació realitzada 

El programa ens mostra la gràfica p-v del cicle simulat. 

En aquestes condicions veiem que obtenim un generador de 13,3 kW de potència, amb un 
rendiment d’un 53%. 

La pressió P4 és lleugerament superior a 1 atm per tant veiem que s’ha aprofitat al màxim 
l’expansió. En cas d’haver sortit un valor molt superior caldria plantejar-se aportar menys 
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calor al bescanviador, suprimir la injecció de combustible o utilitzar un motor de major 
cilindrada per efectuar l’expansió. Altrament, en cas d’obtenir un valor més baix de P4 
sabrem que s’està generant una depressió innecessària a l’expansor, per la qual cosa caldrà 
optar per les mesures inverses. Val a dir que els resultats del rendiment també confirmaran 
la baixa optimització del disseny. 

La temperatura de sortida al punt 4 és de més de 900 ºC. Si considerem les temperatures 
als punts 2 i 3 del cicle, punts entre els quals s’efectua l’aportació de calor, veiem que s’inicia 
a menys de 200 ºC a la sortida del compressor (T2) i que acaba a pràcticament 1.200 ºC 
(T3). Aquestes condicions afavoreixen que una bona part d’aquesta aportació pugui realitzar-
se mitjançant cogeneració, aprofitant els 900 ºC de temperatura de la sortida del generador. 
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8. Pressupost 

8.1. Costos de recursos humans d’enginyeria 

Per determinar el cost del projecte que es presenta, es desglossa en les activitats 
necessàries per la seva realització i les hores dedicades a cada activitat. El resum de les 
hores és el següent. 

Activitat Hores 

Anàlisi de viabilitat i abast del projecte. Recerca i recol·lecció d’informació 25 

Creació del model matemàtic 150 

Programació del model matemàtic i de l’entorn gràfic 350 

Redacció de la memòria 80 

Suma d’hores 605 

Taula 8.1: Costos de recursos humans d’enginyeria 

L’hora d’un consultor suposaria un cost aproximat d’uns 60€ per hora de treball. Per a les 
hores dedicades a aquest projecte el cost total seria de 36.300€. 

8.2. Costos de recursos materials d’enginyeria 

El cost del material d’enginyeria utilitzat en aquest projecte consta de la llicència del software 
Matlab®, l’amortització de material informàtic i d’oficina i el consum elèctric dels mateixos. 

Llicència Matlab® 2.000€ 

Llicència Matlab Compiler® 5.000€ 

Amortitzacions i consumibles 1.000€ 

Total costos recursos i materials 8.000€ 

Taula 8.2: Costos de recursos materials d’enginyeria 
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8.3. Total pressupost 

El cost total pressupostat per la realització d’aquest projecte és de 44.300€. 
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9. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental que suposa la realització d’aquest projecte no implica conseqüències 
negatives per al medi ambient. Només s’ha usat paper per esborranys, bolígraf, fotocòpies i 
l’electricitat consumida en iluminació, calefacció i pel funcionament de l’ordinador. 

Cal recalcar que la utilització de l’eina en un futur ajudarà a reduïr les emissions de CO2. Per 
recolzar aquesta afirmació proposem el següent exemple numèric. 

9.1. Comparativa vs. Otto i Diesel 

La comparativa es basa en 3 generadors, el primer funcionant amb cicle Otto, el segon 
funcionant amb cicle Diesel i el tercer funcionant segons la concepció generador2maci 
desenvolupada en aquest projecte. Tots 3 generadors han estat simulats amb la mateixa 
eina, de nou la que s’ha desenvolupat en aquest projecte. 

La base de la comparativa és que els 3 generadors consumeixen la mateixa potència de 
50kW. 

9.1.1. Simulació del cicle Otto 

El generador amb cicle Otto simulat té les característiques següents: 

• Motor de 1.500 cm3 amb relació de compressió de 10 i volum al punt mort superior 
de 2 cm3. 

• L’eix del conjunt del generador tindrà una velocitat de gir de 608 

€ 

rev
min . 

• Activem les variants Poli i Injet, considerant doncs que el fluid és poliatòmic i que es 
produïrà l’injecció de combustible a l’entrada de l’expansor.  

• El PCI de la Benzina és de 41x106 

€ 

J
kg  i la relació β és de 14,8. 

Premem el botó de simulació. 
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Fig. 9.1: Vista de la simulació Otto realitzada 

El programa ens mostra la gràfica p-v del cicle simulat. 

En aquestes condicions veiem que obtenim un generador de 16 kW de potència, amb un 
rendiment d’un 32,16%, consumint una potència de 50 kW. 

La pressió P4 és de gairebé 3,6 atm per tant veiem que no s’ha aprofitat al màxim 
l’expansió. La temperatura de sortida al punt 4 és de més de 790 ºC.  

Si considerem que per cada kilogram de benzina combustionada es generen 3,088 kg de 
CO2 i ho taslladem al balanç energètic, mitjançant el rendiment obtingut i la potència 
consumida, obtenim que les emissions de CO2 per unitat d’energia obtinguda del generador 

Otto simulat són de 841,67 

€ 

g
kWh . 

9.1.2. Simulació del cicle Diesel 

El generador amb cicle Diesel simulat té les característiques següents: 

• Motor de 1.500 cm3 amb relació de compressió de 20 i volum al punt mort superior 
de 2 cm3. 

• L’eix del conjunt del generador tindrà una velocitat de gir de 1.200 

€ 

rev
min . 
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• Activem la variant Poli i desactivem la Injet, considerant doncs que el fluid és 
poliatòmic i que es produïrà una combustió a pressió constant, tal i com es descriu 
en la versió teòrica del cicle.  

Premem el botó de simulació. 

 

Fig. 9.2: Vista de la simulació Diesel realitzada 

El programa ens mostra la gràfica p-v del cicle simulat. 

En aquestes condicions veiem que obtenim un generador de 20 kW de potència, amb un 
rendiment d’un 39,76%, consumint una potència de 50 kW. 

La pressió P4 és de gairebé 3,7 atm per tant veiem que no s’ha aprofitat al màxim 
l’expansió. La temperatura de sortida al punt 4 és de més de 812 ºC.  

Si considerem que per cada kilogram de combustible Diesel consumit es generen 3,1688 kg 
de CO2 i ho taslladem al balanç energètic, mitjançant el rendiment obtingut i la potència 

consumida, i considerant un PCI per al combustible Diesel de 41,84x106 

€ 

J
kg , obtenim que 

les emissions de CO2 per unitat d’energia obtinguda del generador Diesel que s’ha simulat 

són de 685,73 

€ 

g
kWh . 
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9.1.3. Simulació del cicle generador2maci 

El generador amb cicle generador2maci simulat té les característiques següents: 

• Compressor de 500 cm3 amb relació de compressió de 20 i volum al punt mort 
superior de 2 cm3. 

• Expansor de 2.500 cm3 amb volum al punt mort superior de 2 cm3. 

• L’eix del conjunt del generador tindrà una velocitat de gir de 1.200 

€ 

rev
min . 

• Activem les variants Poli i Injet, considerant doncs que el fluid és poliatòmic i que es 
produïrà l’injecció de combustible a l’entrada de l’expansor.  

• El PCI de la Benzina és de 41x106 

€ 

J
kg  i la relació β és de 14,8. 

Premem el botó de simulació. 

 

Fig. 9.3: Vista de la simulació generador2maci realitzada 

El programa ens mostra la gràfica p-v del cicle simulat. 
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En aquestes condicions veiem que obtenim un generador de 34 kW de potència, amb un 
rendiment d’un 67,24 %, consumint una potència de 50 kW. 

La pressió P4 és de 1,03 atm per tant veiem que s’ha aprofitat al màxim l’expansió. La 
temperatura de sortida al punt 4 és de més de 1.257 ºC.  

Pel que fa a les temperatures als punts 2 i 3 del cicle, punts entre els quals s’efectua 
l’aportació de calor, veiem que s’inicia a 578 ºC a la sortida del compressor (T2) i que acaba 
a 1.778 ºC (T3). Aquestes condicions afavoreixen que una bona part d’aquesta aportació 
pugui realitzar-se mitjançant cogeneració, aprofitant els 1.256 ºC de temperatura de la 
sortida del generador. Aquest possible estalvi no ha estat comptabilitzat en el càlcul del 
rendiment. 

Considerant, per utilitzar els mateixos combustibles, que l’aportació de calor a pressió 
constant s’efectua cremant combustible Diesel i que la injecció a l’entrada de l’expansor es 
realitza amb benzina com ho faria un cicle Otto, les emissions de CO2 per unitat d’energia 

obtinguda són de 404,02

€ 

g
kWh . 

9.1.4. Comparació de resultats 

A continuació mostrem els resultats de les emissions de CO2 resumits en una taula: 

 

 

 

Taula 9.1: Resum dels valors d’emissions de CO2 dels generadors simulats 

D’aquests valors podem concloure que la reducció teòrica d’emissions de CO2 que 
s’aconsegueix utilitzant un generador de concepció generador2maci és gairebé d’un 52% si 
es compara amb un cicle Otto, i d’un 41% si es compara amb un Diesel. 

 Emissions   
Otto 841,67 gCO2/kWh 
Diesel 685,73 gCO2/kWh 
2maci 404,02 gCO2/kWh 
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10. Conclusions 

Un cop acabada i probada l’eina generador2maci podem concloure que el plantejament és 
prou interessant, alhora que els resultats són prou bons, per tirar endavant noves fases de 
desenvolupament de la patent P200401750. 

Observem amés que, en determinades configuracions, la temperatura de sortida de l’aire és 
prou alta com per permetre recuperar part de la seva energia mitjançant un procés de 
cogeneració entre la sortida de l’expansor i l’aportació de calor que segueix la compressió. 

Ens trobem per tant davant d’un concepte de generador altament flexible, encarat a 
l’aprofitament energètic i amb uns resultats teòrics prou satisfactòris que creiem que pot 
trobar un lloc en les alternatives d’obtenció d’energia mecànica o elèctrica d’un futur pròxim. 
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11. Agraïments 

A Jesús Alvarez, per la idea, pel suport i per la seva paciència. 
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