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Resumen 

 

Este trabajo presenta un estudio sobre el funcionamiento y aplicaciones de las células de 
combustible de membrana tipo PEM, o de intercambio de protones,  alimentadas con 
hidrógeno puro y oxigeno obtenido de aire comprimido. 

 Una vez evaluado el proceso de dichas células y las variables que intervienen en el mismo, 
como presión, humedad y temperatura,  se presenta  una  variedad de métodos para la 
instrumentación de tales variables así como métodos y sistemas para la estabilidad y control 
de las mismas, en torno a los valores óptimos para una mayor eficacia en el proceso. 

Tomando como variable principal a controlar la temperatura del proceso, y exponiendo los 
valores concretos en torno a 80 grados centígrados entre los que debe situarse, es realizado un 
modelo del proceso de calentamiento y evolución de la temperatura en función de la potencia 
del calentador resistivo en el dominio de la frecuencia compleja,  y a su vez implementado un 
sistema de medición mediante sensores termopar de tipo K  de respuesta casi lineal. 

La señal medida por los sensores es amplificada de manera diferencial mediante 
amplificadores de instrumentación INA2126, y es desarrollado un algoritmo de corrección de 
error de unión fría (error producido por la inclusión de nuevos metales del conector en el 
efecto termopar). 

Son incluidos los datos de test referentes al sistema de medición de temperatura , incluyendo 
las desviaciones o error respecto a los valores ideales de medida. 

Para la adquisición de datos y implementación de algoritmos de control, es utilizado un PC con 
El software Labview de National Instruments, que permite una programación intuitiva, versátil 
y visual, y poder realizar  interfaces de usuario gráficas simples. 

La conexión entre el hardware de instrumentación y control de la célula y el PC se realiza 
mediante un interface de adquisición de datos USB NI 6800 que cuenta con un amplio número 
de salidas y entradas analógicas. 

Una vez digitalizadas las muestras de la señal medida, y corregido el error de unión fría 
anteriormente apuntado, es implementado en dicho software un controlador de tipo PID ( 
proporcional-integral-derivativo) ,  que se presenta como uno de los métodos más adecuados 
por  su simplicidad de programación y su eficacia para el control de este tipo de variables. 

Para la evaluación del comportamiento del sistema son expuestas simulaciones mediante el 
software Matlab y Simulink determinando por tanto las mejores estrategias para desarrollar el 
control PID, así como los posibles resultados del proceso. 

En cuanto al sistema de calentamiento de los fluidos, es empleado un elemento resistor 
calentador, cuya potencia es controlada mediante un circuito electrónico compuesto por un 
detector de cruce por cero de la onda AC de alimentación y un sistema formado por un 
elemento TRIAC y su circuito de accionamiento. 



De manera análoga se expone el sistema de instrumentación para la presión de los gases en el 
circuito, variable que oscila en valores próximos a 3 atmosferas, para ello es empleado un 
sensor de presión con salida en corriente mediante bucle 4-20 mA, y un convertidor simple 
corriente a tensión para la entrada al sistema de adquisición de datos. 

Consecuentemente se presenta el esquema y componentes necesarios para la canalización,  
calentamiento y humidificación de los gases empleados en el proceso así como la situación de 
los sensores y actuadores. 

Por último el trabajo expone la relación de algoritmos desarrollados y un apéndice con 
información relativa al software Labview. 

 



Abstract 

 

This document presents a study about the operation and applications of PEM fuel cells ( 
Proton exchange membrane fuel cells), fed with pure hydrogen and oxygen obtained from 
compressed air. 

Having evaluated the process of these cells and the variables involved on it, such as pressure, 
humidity and temperature, there is a variety of methods for implementing their control and to 
set up them around optimal values for greater efficiency in the process. 

Taking as primary process variable the temperature, and exposing its correct values around 80 
degrees centigrade, between which must be placed, is carried out a model of the  heating 
process and the temperature evolution related with the resistive heater power on the complex 
frequency domain, and is implemented a measuring system with thermocouple sensor type K 
performing a almost linear response. 

The differential signal measured by the sensor is amplified through INA2126 instrumentation 
amplifiers, and is developed a cold junction error correction algorithm (error produced by the 
inclusion of additional metals of connectors on the thermocouple effect). 

Data from the test concerning the temperature measurement system are included , including 
deviations or error regarding the ideal values of measurement. 

For data acquisition and implementation of control algorithms, is used a PC with LabVIEW 
software from National Instruments, which makes programming intuitive, versatile, visual, and 
useful to perform simple user interfaces. 

The connection between the instrumentation and control hardware of the cell and the PC 
interface is via a USB data acquisition NI 6800 that has a large number of analog inputs and 
outputs. 

Once stored the samples of the measured signal, and correct the error noted above junction, is 
implemented a software controller PID (proportional-integral-derivative), which is presented 
as one of the best methods for their programming simplicity and effectiveness for the control 
of such variables. 

To evaluate the performance of the system are presented simulations using Matlab and 
Simulink software thereby determining the best strategies to develop PID control, and possible 
outcomes of the process. 

As fluid heating system, is employed a heater resistor element whose power is controlled by 
an electronic circuit comprising a zero crossing detector of the AC power wave and a system 
consisting of a Triac and its drive circuit. 

As made with temperature variable it is developed an  instrumentation system for gas 
pressure in the circuit, variable ranging in values around 3 atmospheres, it is employed a 



pressure sensor with a current output via 4-20 mA loop, and  a single current to voltage 
converter to adequate the  input to the data acquisition system. 

Consequently is developed the scheme and components needed for circulation, heating and 
humidification of the gases used in the process as well as the location of sensors and 
actuators. 

Finally the document presents the list of algorithms and an appendix with information about 
Labview software. 
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta a modelagem e simulação do processo de uma célula a combustível 

alimentada com hidrogênio puro, e oxigênio a partir da injeção de ar comprimido, fazendo um 

estudo das variáveis envolvidas tais como pressão, temperatura e umidade, com foco em 

instrumentação e caracterização das medidas, especialmente no domínio da temperatura do 

processo. 

 Para este processo foi implementado um sistema de medição utilizando sensores termopar 

tipo K, e investigado métodos para controlar a estabilidade dessas variáveis, com o 

desenvolvimento de uma estratégia de controle PID e métodos de acionamento de atuador 

empregando-se de tiristores (TRIAC). 

Como centro do sistema de controle e aquisição de dados se dispõe de um computador 

equipado com software Labview que permite uma programação e representação intuitiva e também 

opções de rede e banco de dados, interagindo com os sensores e atuadores por meio de uma 

interface analógico-digital da National Instruments. 
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Abstract 

 

 

This work is an approaching to the process of a fuel cell powered by pure hydrogen, and 

oxygen from the injection of compressed air, making a study of the variables involved in it as 

pressure, temperature and humidity, with focusing on the instrumentation and measurement, 

especially in the field of temperature. 

Developing a process measurement system using K-type thermocouple sensors, and the 

study of methods to control the stability of these variables, developing a strategy of PID control and 

actuator drive methods via TRIAC. 

The heart of the control and the data acquisition system is a computer equipped with 

Labview software that allows an intuitive representation and programming together with network 

and database options, interacting with the sensors and actuators via an analog-digital-analog 

interface from National Instruments. 
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1. Introdução 

As células a combustível são sistemas cada vez mais utilizados porque são capazes de 

realizar uma transformação de energia sem combustão, evitando assim a emissão ao ambiente de 

subprodutos poluentes. 

Em anos recentes houveram muitos avanços que melhoraram a eficiência destes sistemas, e 

portanto, tornando possível pensar no seu uso comercial em sistemas de transporte,  dispositivos 

móveis, ou mesmo como método reversível para armazenamento de energia na forma de 

hidrogênio. 

Para alcançar a eficiência necessária para que estas células sejam competitivas com outras 

opções, é necessário um controle eficaz sobre as variáveis envolvidas no processo. 

 

1.1 Objetivo do trabalho 

O objetivo deste trabalho é apresentar a modelagem e desempenho do processo de uma 

célula a combustível alimentada com hidrogênio puro e oxigênio, a partir da injeção de ar 

comprimido, fazendo um estudo das variáveis envolvidas como pressão, temperatura e umidade, e o 

estudo de métodos para controlar as variáveis. 

1.2 Justificativa 

Este trabalho apresenta-se interessante porque introduz uma visão geral dos sistemas 

baseados em célula a combustível e seu processo de operação, descrevendo vários possíveis 

métodos de instrumentação e  controle do processo, focando no desenvolvimento dos que foram 

considerados mais apropriados, tais como o uso de sensores termopar, software de controle 

Labview e estratégias de controle PID. 

   

1.3 Estado da arte 

Algumas pesquisas neste campo são as apresentadas em [1], que realiza um estudo 

aprofundado das variáveis envolvidas no processo da célula de combustível  tipo PEM, a descrição 

de alguns sistemas que poderiam ser implementados para a instrumentação e controle desse 

processo. 

Outro trabalho importante nesta linha focado no software para o controle é o feito em  [2], 

que apresenta a implementação do controle por software Labview para um sistema de célula a 

combustível. 
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2.Células a combustível 

2.1. Princípios de funcionamento de uma célula a combustível 

 

Uma célula a combustível é um dispositivo que utiliza a reação eletroquímica para 

transformar a energia química do combustível, ajudado pelo agente de oxidação, em energia 

elétrica, água e calor. Esta transformação ocorre mediante reações catalíticas nos eletrodos e é 

principalmente baseada no princípio de eletrólise inversa da água. 

 

Como uma análise preliminar do funcionamento da célula a combustível, em primeiro lugar 

o hidrogênio cruza o canal do ânodo até a superficie do catalisador onde é oxidado separando 

prótons e elétrons.  

Os elétrons liberados são conduzidos através do catalisador para o cátodo para gerar uma 

corrente elétrica durante a injeção de oxigênio no cátodo para o catalisador, onde ele reage com 

prótons e elétrons. Esta reação pode ser observada graficamente como mostrado na Figura 1 [1].  

 

2H2 ���� 4H+ + 4e- 

O2 + 4H+ + 4e-
���� 2H2O 

. 

 

 

Figura 1.  Esquema básico da célula 
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O calor liberado nesta reação depende diretamente da tensão. Para melhorar a eficiência do 

processo é importante controlar a temperatura, bem como a umidade da membrana, e o fluxo de 

ambos os elementos, hidrogênio e oxigênio. 

 

Existem vários tipos de células de combustível, mostrados a seguir, que se diferenciam 

entre si por as características apresentadas na Tabela 1. 

 

 - Células a combustível com membrana eletrólito polimérico (PEMFC). 

 - Células a combustível de Óxido sólido (SOFC). 

 - Células a combustível de ácido fosfórico (PAFCs). 

 - Células a combustível de carbonato fundido, (MCFCs). 

 - Células a combustível  de Metanol (DMFCs). 

 - Células a combustível de ar- zinco (ZAFCs). 

 - Células a combustível fotônicas cerâmicas  (PCFCs). 

 

Tipo Temperatura de operação Tensão sem carga Combustivel 

ZAFC 65-220 1,1 – 1,2 H2 + O2 

PEM 50-120 1,1 H2 / methanol + O2/ ar 

DMFC 130 1,1 Metanol / etanol + O2/ar 

PAFC 150-210 1,1 H2/ Hidrogênio-gas /CO +ar 

MCFC 600-700 0,7-1,0 H2/ Hidrogênio-gas /CO + ar 

SOFC 650-1000 0,8-1,0 H2/ Hidrogênio-gas /CO  +ar 

 

Tabela 1.  Comparação dos parâmetros dados os diferentes tipos de células a combustível 

 

 O desenvolvimento deste trabalho é baseado na célula a combustível PEM, pelo fato de que 

tais sistemas são os mais comuns devido a suas características como estrutura compacta, peso leve, 

alta densidade de energia, temperatura operacional baixa (abaixo de 100 ° C) e  zero emissão de 

gás, quando é utilizado hidrogênio puro como combustível [3].  

 

2.2  Membrana de troca de prótons PEM para células a combustível 

Embora as células a combustível tenham sido usadas desde a década de 1960 como fontes 

de alimentação para satélites, recentemente elas têm recebido uma atenção renovada por seu 

potencial de produzir de forma eficiente energia limpa a partir do hidrogênio. 
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O Nafion é um material eficaz como membrana de troca de prótons da membrana (PEM) 

para células a combustível, permitindo o transporte de íons de hidrogênio, e impedindo a condução 

de elétrons. Os eletrólitos sólidos de polímero, que são feitos ligando eletrodos (geralmente de 

metal nobre) em ambos os lados da membrana, conduzem os elétrons por meio de um processo que 

requer energia e reúnem os íons de hidrogênio que reagem com o oxigênio e produzem água. 

Nafion é um fluoropolímero tetrafluoroetileno sulfonado descoberto no final dos anos 1960 

por Walther Grot DuPont. Este é o primeiro de uma classe de polímeros sintéticos com 

propriedades iônicas que são chamados de ionômeros. As propriedades iônicas únicas do Nafion 

são resultado da incorporação de éteres de perfluorovinilo terminados com grupos de sulfonato em 

uma base de tetrafluoroetileno (teflon). O Nafion recebeu uma quantidade considerável de atenção 

como um condutor de prótons para células a combustível (PEM) por causa de sua excelente 

estabilidade térmica e mecânica [9]. 

O Nafion normal irá desidratar (assim perder a condutividade de prótons) quando a 

temperatura estiver acima de 80 ° C. Isso gera problemas no desenvolvimento de células a 

combustível, porque são desejáveis temperaturas mais altas para uma melhor eficácia e tolerância 

ao C pelo catalisador de platina. Podem ser incorporados canais de água de Sílica e fosfato de 

zircônio ao Nafion por meio de reações químicas para aumentar a temperatura de trabalho acima de 

100 ° C. 

2.5. Curva de Polarização e modelo em tensão 

 

Na situação ideal, a saída elétrica de uma célula a combustível seria uma tensão de 1.187 V 

sob qualquer corrente operacional. É possível notar que as células a combustível alcançam a sua 

tensão de saída mais alta durante períodos sem carga.  A tensão da célula irá diminuir com o 

aumento da corrente que passa através dela. Este fenômeno é normalmente conhecido como 

“polarização celular” e é representado pela curva de polarização. A magnitude da corrente depende 

do volume de carga elétrica ligada a uma célula de combustível. 

 A polarização é causada por agentes químicos e físicos produzidos devido as várias 

características de uma célula de combustível. Estes agentes limitam a corrente através da célula. 

 Há três fatores básicos apresentados na Equação 1 que afetam a polarização total, Vohm, Vact 

e Vconc, a queda da tensão de célula a combustível a partir do nível de tensão ideal é a consequência 

direta da ação de todos esses fatores [7].  
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Em termos de tensão, uma célula pode ser modelada como é descrito na Equação 1. 

 

 VFC = Eo - Vohm - Vact - Vconc                           (1) 

 

Vohm: Resistência causada pelo transporte de elétrons do ânodo para o cátodo. 

Vact: Perdas de ativação, ocorridas na superfície do eletrodo ao começo da reação química. 

Vconc: Causada pela difusão de íons através do eletrólito. 

             Eo: Tensão de circuito aberto em condições de 298,5 K (24,85 º C) 

 

A Figura 2 apresenta a curva de polarização da célula a combustível. 

 

 

Figura 2. Curva de Polarização 

 

Para se obter a tensão necessária para o sistema usa-se uma sequência de células ligadas em 

série recebendo o nome de ‘Fuel Cell Stack System’. 

 

2.6 Eficiência  

 

 A eficiência energética é calculada como a razão entre a energia elétrica e o valor calorífico 

da massa de hidrogênio processada pela célula mostrado na equação 2.   

                                  (2) 
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Porem devem ser considerados os sistemas auxiliares necessários, como aquecedores, 

arrefecedores, sensores e atuadores, bem como o sistema de controle que consomem uma parte 

significativa da energia, e reduzem o valor da eficiência do sistema consideravelmente. 

 

2.7.  Vantagens e desvantagens de um sistema de célula a combustível 

 Nos sistemas de células a combustível, a conversão de energia ocorre sem combustão e, 

portanto, sem emissões, tornando-se um sistema ideal para veículos e sistemas eletrônicos portáteis. 

O sistema também permite o armazenamento de hidrogênio para posterior conversão em energia 

elétrica que pode ter um papel importante em sistemas distribuídos de energia e transporte no 

futuro. 

 

 Apesar de tudo isto, há também um número de problemas a serem resolvidos, tais como a 

diminuição do consumo de hidrogênio no processo, aumento da durabilidade da célula, bem como a 

redução dos custos devido à platina utilizada, que na maioria dos casos aumenta muito o custo do 

sistema. 
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3. Controle e instrumentação de uma célula a combustível 

3.1. Introdução 

 

Em um sistema de célula a combustível é necessário medir, operar e controlar, em tempo 

real, um grande número de variáveis, tais como a temperatura, pressão e umidade (quantidade de 

água da membrana). O controle dessas variáveis é necessário para a reação ocorrer com maior 

eficiência e também por questões de segurança.  

 Neste caso é possível se obter diversos componentes para instrumentação e controle do 

sistema que estão disponíveis no mercado, tais como sistemas embarcados digitais, 

microprocessadores, e outras opções, como sistemas de aquisição de dados, por exemplo os 

sistemas Labview. 

 

3.2 Variáveis do processo e sua instrumentação 

 3.2.1 Gestão da Água 

 

É necessário uma hidratação completa para se manter a vida útil da membrana, sendo que o 

sistema de hidratação pode ser fornecido por umidificadores de gases. 

 As células que operam a temperaturas inferiores a 60 °C normalmente não necessitam de 

umidificação adicional de entrada. 

 Em oposição à hidratação, é também um aspecto importante a remoção do excesso de água 

gerada no cátodo como resultado da reação, para isso são utilizados deumidificadores em sua saída. 

 Se a membrana ficar demasiadamente seca, pode ocorrer diminuição de sua condutividade, 

mas se a água não é propriamente extraída da membrana, as inundações também podem causar 

falhas no funcionamento do sistema [3].  

 

3.2.2 Controle de temperatura 

 

 A reação química na célula gera calor como resultado, sendo necessário remover parte 

deste calor para se manter a temperatura ótima para o funcionamento do sistema. Por este motivo, é 

utilizado um sistema de arrefecimento em contato direto com a célula, bem como um aquecedor 

com respectivos sensores para controlar a temperatura do gás de injeção. 
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O balanço de calor na célula pode ser modelado com a Equação 3. 

 

Qgen + Q react in =  Q dis + Q react out + Q cool                                                                   (3) 

 

Qgen : O calor gerado na célula. 

Q react in : Calor fornecido pelos gases reagentes. 

Q dis : Calor dissipado pela célula. 

Q react out : Calor removido da célula através dos gases reagentes. 

Q cool : O calor retirado pelo sistema de refrigeração. 

 

3.2.3 Controle de pressão 

 Uma célula a combustível tipicamente produz melhores resultados quando a pressão é 

aumentada. O gás reagente é conduzido a partir de um tanque pressurizado para a célula, de modo 

que a pressão é controlada por um regulador instalado na saída da célula. 

Por outro lado, é essencial reduzir a diferença de pressão de hidrogênio e oxigênio nas 

entradas da célula para evitar danos na membrana. 

 

 3.2.4 Controle do fluxo de gás  

É importante combinar a entrada de gás com o consumo na célula para proporcionar uma 

maior eficácia do sistema. Se a entrada de gás é maior do que a necessária, o sistema pode ser 

obrigado a gerar calor extra, devido à concentração de oxigênio na célula, produzindo uma 

degradação da membrana. 

 

Do ponto de vista do controle, o fluxo pode ser definido como variável  de controle e a 

pressão como o alvo de controle. 

 A entrada de hidrogênio pode ser controlada por uma servo-válvula e uma realimentação 

proporcional tendo como base a pressão diferencial. 

 

3.2.5 Relação umidade-temperatura-pressão-densidade de corrente  

Numa situação de baixas densidades de corrente, quanto menor a temperatura de 

umidificação do ânodo, menor é a tensão da célula. Este fenômeno pode ser explicado pela 

diminuição da área de superfície ativa do catalisador, causada pela falta de água nas camadas do 

catalisador.  



11 

Quando o ânodo se seca, a transferência de água através da membrana a partir do lado do 

cátodo para o lado do ânodo devido à contra-difusão é dominante. Isto é ainda mais notável em 

baixas densidades de corrente, quando a transferência de água devido à eletro-osmose é baixa. O 

resultado do efeito combinado é a deficiência de água na camada de catalisador catódico. Em altas 

densidades de corrente, as tensões da célula em diferentes temperaturas de umidificação do ânodo 

se aproximam. Isto, mais uma vez, pode ser explicado pela hidratação da camada de catalisador. Em 

altas densidades de corrente, a taxa de geração de água devido à eletro-osmose é alta. Assim, a 

camada de catalisador de cátodo é melhor hidratada, embora a umidificação do ânodo seja baixa 

[8]. 

 

Com base no processo, as seguintes conclusões podem ser feitas: 

 

a) Com umidificação suficiente, o desempenho da célula a combustível melhora com o 

aumento da temperatura de operação. 

b) Quando a temperatura de operação da célula é maior do que as temperaturas do fluxo dos 

gases de umidificação, o desempenho da célula a combustível pode diminuir. Isto é especialmente 

certo com baixa densidade de corrente. 

c) A temperatura de umidificação do ânodo tem efeitos consideráveis sobre as células a 

combustível. Na região de baixa densidade de corrente, quanto menor é o grau de umidificação, 

menor é o desempenho das células a combustível. Em altas densidades de corrente, o efeito da 

temperatura de umidificação do ânodo não é significativa. 

d) A temperatura de umidificação do cátodo não tem efeitos significativos sobre o processo 

das células a combustível, especialmente em altas densidades de corrente. 

e) O desempenho da célula a combustível aumenta com o aumento de pressão, devido ao 

aumento da densidade de corrente de permuta, e as pressões parciais do gás reagente. 

 

3.3 Controle do sistema  

3.3.1 Implementação de uma estratégia de controle PID  

Devido à sua simplicidade na modelagem e programação por a flexibilidade na mudança de 

seus parâmetros, e sua eficiência pela precisão da ação de saída em função do erro no sistema, é 

amplamente utilizado neste tipo de sistema o controle PID (proporcional-integral-derivativo) que se 

baseia em três parâmetros: P, I e D [4].  
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 P: saída proporcional à amplitude do erro. 

 I: saída proporcional ao tempo de erro ou acúmulo de erro. 

 D: saída proporcional à taxa de variação do erro.  

 

Um esquema da rede é apresentado na Figura 3 é modelado na Equação 4. 

 

 

���� �  ����	���

�����	�������                   (4) 

 

 
Figura 3. Representação do sistema com laço fechado 

 

O modelo matemático mais simples pode ser desenvolvido com as equações 5 e 6. 

                                                        (5) 

                                                                                (6) 

 

Deve ser analisado o comportamento da planta, a fim de ajustar os valores corretos para o 

controlador, que é possível por meio da utilização de um degrau de entrada, tendo atenção à 

constante de tempo RC e outros parâmetros da resposta ao degrau. 
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A transformada Z apresentada na Equação 7 é uma das ferramentas matemáticas mais 

empregadas para resolver equações de diferenças, por meio desta é modelado o comportamento de 

um sistema ou sinal em domínio discreto. 

  

               ��� � ���������� �  � �������∞

�� �∞
                                                                                  �7� 

 

pode ser obtido a partir da transformada de Laplace de um modelo contínuo fazendo a 

mudança de variável � � � � 

 

 O modelo em modo discreto necessário para implementar o regulador num  sistema digital 

é desenvolvido nas Equações 8 e 9 [4].  

       (8) 

     (9) 

O modelo final discreto do regulador PID é mostrado nas equações 10, 11, 12 e 13. 

 

�0 �  � �1 "  #
#$ " #%

#   �                                        (10) 

�1 �  � �&1 & 2�#%
# ��                    (11) 

�2 �  �  �#%
#  �                     (12) 

(��� � (�� & 1� " �0����  " �1��� & 1� � " �2��� & 2�                           (13) 

   

Uma bloco de código com o modelo software implementado em Labview pode ser como a 

mostrada na Figura 4. 
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ek1=0; 

ek2=0; 

ak1=0; 

q0=Kp*(1+T/Ti+Td/T); 

q1=Kp*(-1-2(Td/T); 

q2=Kp*Td/T; 

each period 

{ 

rk=generate_consign(); 

vk=read_ADC(); 

ek=rk-vk; 

ak=ak1+q0*ek+q1*ek1+q2*ek2; 

write_DAC(ak); 

ek2=ek1; ek1=ek; ak1=ak; 

} 

 

Figura 4. Modelo de regulador PID software 

 

3.3.2 Métodos de sintonia de controladores PID  

 

A sintonia dos controladores Proporcional - Integral - Derivativos ou PID consiste em 

determinar o ajuste de seus parâmetros (Kc, Ti, Td), para um sistema de controle de comportamento 

aceitável e robusta sob o critério de desempenho estabelecido. 

 Para o ajuste, primeiramente a dinâmica do processo deve ser determinada para então se 

determinar os parâmetros do controlador, utilizando o método de ajuste selecionado. 

 Na indústria, a maioria dos controladores são usados para responder a uma alteração na 

perturbação, e requerem uma boa regulação  para operarem eficientemente [6].  

 

3.3.2.1. Métodos de ajuste em circuito fechado 

 

Primeiramente apresentam-se os métodos de ajuste para malha fechada para facilitar a 

análise das malhas de controle, incluindo todas as fases, sensor (feedback), controlador, atuador e 

variáveis. 
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O controlador opera automaticamente para obter uma mudança desejada na variável. A 

partir do comportamento dinâmico do sistema é obtida informação para identificar um modelo 

reduzido do processo, ou das características da oscilação sustentada do mesmo, para seu uso no 

cálculo dos parâmetros do controlador [6]. 

Os métodos mais comuns para este desenvolvimento são: 

- Ziegler e Nichols 

- Cohen e Coon 

- Lopez e al. 

- Kaya e Sheib 

- Sung e al. 

 

3.3.2.2  Método de Ziegler e Nichols  

Nesta seção é descrito o método de Ziegler e Nichols, o mais utilizado devido à sua 

facilidade de aplicação e sua fidelidade ao modelo ideal. 

Tal como ocorrido com os procedimentos de ajuste com base na curva de processo de 

reação, o primeiro procedimento de sintonia com base em um teste de circuito fechado foi proposto 

por Ziegler e Nichols [6]. 

Utilizando um controlador puramente proporcional através de um processo iterativo, o 

procedimento é baseado em se aumentar gradualmente o ganho até que o sistema entra em oscilação 

sustentada para uma mudança do passo no valor desejado.  

O ganho neste último ponto é Kcu, e o período de oscilação, o último período, Tu. Para o 

ajuste proporcional o decaimento de 1/4 como um compromisso entre falha permanente e 

decadência. Conclui-se que o ganho proporcional para um P deve ser a última metade do ganho. 

As equações 14, 15 ,e 16 mostram o ajuste do controlador PID. 

 

Kc=0,6 Kcu                        (14) 

Ti= 0,5 Tu                     (15) 

Td=0,125 Tu                      (16) 

 

Na Figura 5 podem ser observadas as respostas do sistema com os ajustes do controlador 

obtido segundo os vários métodos descritos. 

 



16 

 

Figura 5. Resposta à perturbação destacando o modelo de resposta Ziegler e Nichols 

 

Na prática também pode usar ferramentas de software, tais como Matlab RlTools para 

ajustar os parâmetros em função da resposta e da posição dos pólos e zeros desejadas do sistema. 

 

3.3.3 Modelagem da planta hidrogênio - aquecedor 

 

Nesta seção será estudada a planta ou sistema de aquecimento de hidrogênio de forma 

simples por variável de Laplace, para observar o comportamento global do sistema, em circuito 

fechado. Na Figura 6 é apresentado um esquema básico da planta de aquecimento da água [10] [11].  

 

Figura 6.  Modelo da planta do sistema de aquecimento de hidrogênio 

 

São usados para simplificar a modelagem os dados de calor específico da água e massa de 1 

kg equivalente a 1 litro de fluido. 

A Constante de tempo do sistema é apresentada na Equação 17 como produto da 

capacitância térmica e a resistência térmica do sistema. 

 

 ∆* � + ,                                 (17) 
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A capacitância térmica segue a relação da Equação 18 mediante os valores de calor 

específico da água e massa do fluido. 

 .� �  
 89:
; °<  � =,
? 43

�;°<  

    

, �  2 .� � 4185�  3 
 °<�                                         (18) 

 

Uma vez conhecida a quantidade de fluido a ser aquecido  no depósito de cerca de 1 litro de 

água =  1 kg, pode-se aplicar as seguintes relações. 

O cálculo da energia necessária para elevar a temperatura de 1 litro de água 1 grau 

centígrado se apresenta na Equação 19. 

 

 C �  2   .�  ∆� �  C �  1�D E =,
?F �3
�;°8  G 1°, �  Q �  4185 J               (19) 

 

 2: 2(��( J� áDK( 

 

 L�: (K2�0*M J� *�2 �1(*K1( 

 

Conhecendo também a relação mostrada na Equação 20. 

 

 + N
∆O �  ∆q � R  P �  ∆q                      (20) 

 

 +: 1��/�*ê0./( *é12/.( J( áDK( 

 
 S:  M*ê0./( JM �T�2�0*M (�K�.�JM1 

 
 ∆*: /0.1�2�0*M J� *�2 M 
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Se são relacionadas as duas fórmulas dadas acima normalizadas para cada Watt de potência, 

e obteda a costante de tempo apresentada na relação 21. 

 

             C �  S  ∆* �   4185 J  �  17  ∆* � ∆* �  4185 ��DK0JM�                (21) 

 

Conhecendo  a capacitância térmica pode ser obteda a resitência térmica da Equação 22. 

 

+ , �  ∆* �  4185 ��DK0JM�                            (22) 

 

             R �  =
?F U 
=
?F V �  1 E°W 

XG 

 

De modo que a modelagem da planta é  a apresentada na figura 7. 

 

 
Figura 7. Modelo da planta em Simulink 

 

O modelo apresentado não inclui perdas devido à diferença de temperatura com o exterior 

do reservatório por não estar este ainda dimensionado, no caso de  ser consideradas essas perdas de 

energia o modelo teria uma resposta mais lenta, pois, deverá ser dado ainda um acréscimo de 10 a 

30% sobre a potência do elemento aquecedor obtido no próximo capitulo de dimensionamento do 

elemento aquecedor, para compensar as perdas térmicas, dependendo sempre de como será feita a 

isolação térmica do recipiente. 

 

3.3.4 Modelagem da planta água – aquecedor 

 

 Neste capitulo é modelado como planta o sistema de aquecimento de água que tem lugar 

nos depósitos que aquecerão e umedecerão o gás de entrada à célula a combustível, neste caso são 

consideradas as perdas produzidas por a diferencia de temperatura no interior e exterior do deposito 

de aquecimento mostradas na Figura 8. 

 



Figura 

 

Como é mostrado na Equação 

em função do aislamento e condu

entre interior e exterior do deposito.

 Na Equação 25 é apresentada a potência efetiva de aquecimento em função da massa 

água a aquecer o calor específico da água e o incremento de temperatura.

 

 

   Onde : 

 

   m : massa de água 

 

   c : calor específico da água

 

 

Figura 8. Diagrama do aquecimento de água 

Como é mostrado na Equação 23 , a potência perdida é proporcional à constante k, que varia 

em função do aislamento e condutividade térmica do deposito além da diferencia de temperatura 

entre interior e exterior do deposito. 

 

é apresentada a potência efetiva de aquecimento em função da massa 

fico da água e o incremento de temperatura. 

fico da água 
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, a potência perdida é proporcional à constante k, que varia 

m da diferencia de temperatura 

 

é apresentada a potência efetiva de aquecimento em função da massa de 
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Os termos da Equação 27 são ordenados na Equação 28, para conseguir um sistema de 

primeira ordem que modela a planta, apresentado na Equação 31 mediante a mudança a variável s 

de frequência complexa. 

 

  
 %ѳ
%O �  


Z 8 S &  �
Z 8  ѳ                                               (28) 

 

  � ѳ �  

Z 8  S &  �

Z 8  ѳ                                                           (29) 

 

  ѳ E � " �
Z8 G � 


Z 8  S                             (30) 

 

ѳ���
[��� �  �

\��
                                                 (31) 

 

          O valor da constante de tempo ] necessária para o sistema atingir o 63,2% do valor final é 

apresentado na Equação 32, sendo dependente da constante k, por conseguinte, do isolamento e o 

material do depósito a ser utilizado. 

 

] �  Z 8
�                                     (32) 

 

Por meio do teorema do valor final obtém-se a Equação 33 que determina o valor final do 

calor na água, notando que este valor é uma função da potência de entrada e a constante de perda k.  

 

           lim�a∞ b��� � �  [
� � ѳc                                      (33) 

 

         A Equação 34 mostra a variação de calor em função do tempo. 

 

ѳ�*� �  ѳc�1 & �de
f �                                                   (34) 
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3.3.5 Estratégia de controle ON / OFF 

 

Finalmente, para os atuadores fornecidos no mercado (relê de estado sólido + resistor 

aquecedor, no caso de temperatura), será implementada a estratégia de controle ON / OFF sem 

abandonar a estratégia PID previamente introduzida para futuras aplicações, uma vez que é mais 

fiel ao modelo ideal. 

Assim, depois de ser fixado o valor nominal que deve ser mantida a variável, o atuador é 

ligado e desligado segundo margens de valores fixas para manter o valor da variável tão estável 

quanto possível e o mais perto do valor fixado. A modelagem da variável temperatura é dividida 

linearmente em duas seções como é mostrado posteriormente no capitulo de dimensionamento do 

elemento aquecedor, uma equação linear de subida com o aquecedor ligado, e outra linear de 

descida com o aquecedor desligado. 

A principal vantagem deste modelo versus o modelo de controle PID é sua simplicidade de 

implantação, pois muitas vezes exige um estudo menos exato do comportamento das variáveis a 

serem controladas.  

Uma modelagem do sistema realizada por meio do software Matlab-Simulink é apresentada 

nas Figuras 9 e 10 

 

 
Figura 9. Modelo do sistema com regulador ON / OFF 
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Figura 10.  Evolução do sistema e potência do aquecedor para referencia de 80 °C 

 

3.3.6  Modelagem do regulador PID 

 

Figura 11. Modelo do sistema com o controlador PID. 

 

Por meio do software Matlab-Simulink, com a intenção de ajustar os parâmetros do 

controlador PID, é possível introduzir um pólo em zero para gerar um integrador, e variar o ganho 

para alcançar a constante de tempo desejada de 4185 segundos ante a resposta ao degrau. Um 

exemplo de comandos para executar essa tarefa é apresentado na Figura 12. 
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                                                   num = 1; 

den = [4185 1]; 

planta = tf(num,den); 

rltool(planta); 

 

 

Figura 12. Comandos para a ferramenta RLTools 

 

Com o código apresentado é obtido o lugar de raízes. Ajustando parâmetros do regulador PI 

através da ferramenta RLtool, se determina a posição exata dos pólos e zeros móveis do controlador 

para as condições desejadas, uma vez definindo uma constante de tempo de 4,18 segundos e um 

sobresinal (overshoot) de 8%. Após várias análises, é verificado que não existindo nenhum erro de 

entrada constante como a temperatura da água de entrada, a água vai adquirindo temperatura, e não 

existindo água fria entrando novamente ao processo, o parâmetro derivativo não é essencial para o 

processo, e, portanto, pode ser mais simples e eficiente a implementação do controlador como um 

ganho proporcional alto KP = 1250. 

Tendo em mente que a constante de conversão para watts está embutida dentro do regulador 

no caso da simulação por não ter um conhecimento total do hardware disponível, no caso real o 

ganho proporcional será até 200 vezes menor ( KP = 6,25) se é utilizado um interface com saída 

analógica de 5V Max. 

Na Figura 13 se apresenta a resposta ao degrau do sistema com os parâmetros anteriormente 

fixados mediante a ferramenta RLtools. 

 

 

Figura 13. Resposta do sistema ao degrau (RLTools) 
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Na Figura 14 se apresenta a variação do ganho proporcional Kp, mediante o método do lugar das 

raízes por meio da ferramenta RLTools. 

 

 
Figura 14. Método do lugar das raízes do sistema. 

 

Levando os parâmetros para o modelo Simulink para verificar se eles são aplicáveis para o 

modelo geral, é obtida a resposta ao degrau da Figura 15. 

 

 
Figura 15. Resposta do sistema ao degrau (Simulink) 
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3.3.7 Controle da potência nos atuadores 

 

Para desenvolver um controlador PID que permite controlar a variação de potência no 

elemento aquecedor, e evitar os sistemas com relé eletromecânicos anteriormente referidos que 

realizam um controle menos eficaz da variável temperatura , é necessário implementar um controle 

de potência no aquecedor utilizando um dispositivo TRIAC e um detector de cruzamento por zero 

da forma de onda de corrente de rede. 

Neste sentido podemos implementar duas estratégias mostradas a seguir: acionamento por 

ângulo de disparo  e acionamento pelo número de ciclos. 

 

3.3.7.1 Acionamento por ângulo de disparo do TRIAC 

 

O acionamento por ângulo de disparo é feito através da determinação do tempo de ativação 

Ta para cada ciclo de onda no TRIAC, em função da potência necessária no  elemento aquecedor. 

  

Sendo mostrada a potência média de entrada ao TRIAC por ciclo de onda da tensão de rede 

na Equação 35, obtida mediante as Equações 36 e 37. 

 

             Pmedia�  

# g h i�*�J*#

j                        (35) 

Onde : 

T: período 

R: Resistència do aquecedor. 

 

 k�*� �  l ��0 �m * �                       (36) 

 

Onde : 

 

A : Amplitude (no caso da rede 127V � l �  √2 .127 �p� �.   

 m : Frequência angular (377 rad/s no caso da rede 60 Hz).  

 

Pmedia�  qr
# g h ��0i�120s * �J* � l2

2+ � p2
+

#
#                         (37) 

 Onde: 
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 V = tensão eficaz da rede. 

 

Variando-se o tempo de disparo �9, controla-se a potência aplicada ao aquecedor por meio 

do TRIAC, conforme a Equação 38.  

 

 Pmedia�  qr
i # g  �� � & �( � " �tu � i=j v #9 �

i=j v  �                   (38) 

 

Na Figura 16 é apresentado o sinal de saída do TRIAC em função do tempo de 

acionamento. 

 

Figura 16. Controle da potência por ângulo de disparo do TRIAC 

 

3.3.7.2 Acionamento por número de ciclos de disparo do TRIAC. 

 

O acionamento por numero de ciclos de disparo do TRIAC é mais simples que o mostrado 

anteriormente por ângulo de disparo. 

 

Nos casos em que o atuador pode permanecer períodos moderados de tempo desligado para 

alcançar o valor de potência média correto, como acontece no processo de aquecimento de água, o 

desenvolvimento de este método de acionamento é mais adequado.  
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A potência média de saída do TRIAC apresentada na Equação 39, é função do número de 

ciclos ativo Non sob um numero de ciclos N por a potência média de ciclo apresentada na Equação 

40.  

Pmedia �  w xu
w   Pciclo                           (39) 

Pciclo �  qr
i # g   h ��0 i#

j � 120s *�J* � p2
+ � l2

2+                                 (40) 

             Onde : 

             V : tensão eficaz na rede 

 A figura 17 apresenta a modelagem do acionamento por número de ciclos do TRIAC. 

 

Figura 17. Controle da potência por número de ciclos de disparo do TRIAC 
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4 . Hardware necessário 

 

Depois do estudo das variáveis e os métodos de instrumentação e controle é preciso fazer 

um estudo do hardware real a ser usado para o controle e instrumentação do processo de célula de 

combustível. Há uma vasta gama de possibilidades, sendo neste caso realizada uma pesquisa sobre 

as principais características e custos do hardware existente, bem como a tecnologia necessária para 

adaptar os sinais dos sensores, observando o desempenho das melhores opções e a relação 

qualidade-preço para o caso proposto. 

Como é mostrado no esquema da Figura 18 será desenvolvida uma injeção de ar em vez de 

oxigênio, por ser mais facilmente conseguida, tendo, portanto menor custo. 

  

 
Figura 18. Esquema da implementação do hardware do sistema final. 

 

4.1 Câmara umidificadora- aquecedora 

O sistema de umidificação exige a aplicação de uma câmara selada com entrada e saída do 

gás, em que a água vai atingir a temperatura necessária para umedecer a entrada de gás e obter a 

temperatura correta para o processo, como mostrado na Figura 19. No interior desta câmara se 

instala o sensor de temperatura para o aquecedor de água, e  o sensor de nível que garante que a 

água é suficiente para o processo (a água adicional pode ser recuperada a partir do circuito de saída 

do processo para ser recirculada para a câmara de umidificação) e um sensor de pressão a fim de 

obter a correta pressão do gás para o correto funcionamento da célula com uma válvula regulável. 
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Figura 19. Principais características do umidificador e câmara de aquecimento. 

 

4.2 Elemento aquecedor 

4.2.1 Dimensionamento do elemento aquecedor 

Primeiramente pode ser útil desenvolver um modelo linear dos fenômenos de aquecimento 

e resfriamento, com o propósito de fornecer um ponto de partida para o posterior  modelo mais 

complexo com Laplace. 

Partindo com as condições iniciais necessárias para aquecer uma quantidade de água de 

cerca de 1 litro, a energia necessária para elevar um grau centígrado de temperatura um litro de água 

ao nível do mar e pressão uma atmosfera, é 4,1855 Joules e, portanto, aplicando a lei de Joule 

Equaçao 41, obtém-se a resistência elétrica necessária, dependendo do tempo necessário para elevar 

a temperatura. 

 

C �  yi + ∆* � 6MKT���                                     (41) 

 

Agindo em sentido inverso, será aplicado um resistor comercial de 1kw para saber o tempo 

necessário por cada grau Celsius de aquecimento. 1 kcal = 4185,5 J obtendo o resultado mostrado 

na Equação 42. 

 

4185,5 �  1000  ∆* � ∆* �  4,18 ��DK0JM�                          (42) 
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4.2.2 Linearização da resposta de temperatura 

 

Assim, a temperatura quando o aquecedor é alimentado prossegue como mostrado na 

Figura 20 seguindo a equação linear y = 0,239 X 

 

Figura 20. Evolução da temperatura em relação ao tempo no processo de aquecimento 

 

Da mesma forma, pode-se modelar a queda de temperatura quando o atuador é desligado, 

dependendo da condutividade térmica do material do reservatório. Não são conhecidas as 

características reais do sistema final, porém é possível elaborar uma aproximação. 

A condutividade térmica tem as seguintes unidades (J / s ° C), os coeficientes de 

condutividade de materiais com os quais o  depósito pode ser desenvolvido  são : 

Aço = 49                Alumínio = 209 

 

Conhecendo os dados de calor específico e condutividade térmica pode-se concluir que o 

sistema, por ter um litro de água, perderá uma quilocaloria a cada °C, ou seja, 4185,5 Joules. 

Aplicando a fórmula, os coeficientes desses materiais, as perdas de temperatura em relação ao 

deposito de aço é obtida na Equação 43, e de alumínio na Equação 44. 

 

             lçM: 49 �  4.185 �6/�� �  85,41 ��DK0JM�  M1 1 ° , �  | �  & 0,011             (43) 

            lTK2í0/M: 209 �  4.185,5 �6/��  �  20,02 ��DK0JM�  M1  1 ° , � | �  & 0,05     (44) 

 

Estes dados são apresentados como modelo inicial no gráfico da Figura 21, 

desconsiderando a influência da temperatura exterior ao processo. 
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Figura 21. Evolução da temperatura em relação ao tempo no processo de resfriamento 

 

4.3 Medição da temperatura 

4.3.1 Sensor de temperatura 

São apresentados na Tabela 2 os sensores mais comuns para a instrumentação de 

temperatura, termopar e RTD, com uma breve comparação em relação às suas características. 

Um RTD é um sensor de temperatura resistivo, isto é, um sensor de temperatura baseado na 

variação da resistência de um condutor com a temperatura de forma quase linear. 

 

Características RTD Termopar 

Precisão Mais preciso Menos preciso 

Temperatura -200 a 850°C -200 a 2000°C 

Custo Mais caro Baixo custo 

Resposta Meia Rápida 

Medição de referência Não aplicável Necessária 

Estabilidade Menos adequada Mais adequada 

Saída Quase linear Menos linear 

Tabela 2. Tabela comparativa entre termopar e RTD. 

 

Uma das principais vantagens do termopar sobre os termistores de silício e RTDs, é que os 

termopares, por não precisarem de corrente extra para produzir a tensão de medição e evitam o erro 

de auto aquecimento, representado como P = I2R. Em sistemas de RTD este erro pode ser 

minimizado por meio do uso de baixas correntes no processo de medição. 
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 4.3.2 Características dos termopares e implementação 

 

 Para o controle da temperatura será usado o sensor termopar. Este sensor consiste numa 

junção de dois metais diferentes, que por causa do seu coeficiente de dilatação linear produzir um 

gradiente de tensão com o aumento da temperatura. 

 A combinação de uma junção de dois metais diferentes, com diferentes coeficientes de 

dilatação linear produz uma tensão que pode ser amplificada, a fim de obter a temperatura real da 

junção [5]. 

 Para uma correta utilização deste tipo de sensor devem ser consideradas várias questões. 

 Como pode ser visto na Figura 22, além da diferença de tensão produzida na junção 1, 

deve-se considerar a diferença de tensões produzidas pelas junções 2a e 2b dos dois terminais do 

termopar com o conector do sistema de medição, que irá corrigir o erro por meio da utilização de 

um sensor de silício que  proporciona a medição suplementar desta junção, uma vez que no sistema 

de software que se corrija a medida final por meio da utilização da Equação 45. 

 

 Vreal = VJunction 1 - VJunction 2 (45) 

 

Figura 22. União termopar com sistema de medida 

 

Existem vários tipos de termopares classificados por letras dependendo dos metais da junção 

quente, dentre eles é utilizado um termopar tipo K, que consistem em uma junção de : 

Chromel {90% de níquel e crômio 10%} 

Alumel {95% níquel, manganês 2% de alumínio, 2% e 1% de silício} 

O comportamento é quase linear como é mostrado no gráfico da Figura 23, mas apresenta 

várias diferenças, para uma medida correta, é utilizada uma tabela de valores exatos uma parte deles 

se apresenta na tabela 3, onde é mostrada a relação de temperatura com a tensão em milivolts que 

gera o termopar. 
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Figura 23 . Gráfica dos valores do termopar tipo K 

 

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,000 0,039 0,079 0,119 0,158 0,198 0,238 0,277 0,317 0,357 

10 0,397 0,437 0,477 0,517 0,557 0,597 0,637 0,677 0,718 0,758 

20 0,798 0,838 0,879 0,919 0,960 1,000 1,041 1,081 1,122 1,163 

30 1,203 1,244 1,285 1,326 1,366 1,407 1,448 1,489 1,530 1,571 

 

Tabela 3. Relação de valores tensão (mV)-temperatura(°C) do termopar tipo K 

 

4.3.3 Sistema de amplificação 

 

Para amplificar o sinal do termopar é usado um amplificador de instrumentação 

caracterizado pela amplificação de sinais diferenciais não referenciados, por exemplo o dual CI 

INA2126, cujo ganho é Vo = Vi [5 + (80k / Rg)], como Rg vão ser utilizadas umas resistências de 

330 Ω e precisão de 1%. 

Depois será fixado o valor da Rg no software para calcular o valor exato da tensão medida e 

comparar com os valores da tabela de termopar, também se dispõe de uma tensão Vref adicional 

usada para introduzir um offset a saída do amplificador de tensão,  e assim ajustar as margens de 

Sinal ao conversor digital do interface do Labview [12]. 



Figura 

4.3.4 Circuito completo, placas e testes

 

O diagrama final do circuito de medição 

mostrando os quatro canais de medição termopar tipo K com seus amplificadores de instrumentação 

INA2126 , também um termistor LM35 usado para medir a temperatura do ambiente e seu 

amplificador não inversor na saíd

mediante uma fórmula implementada no software Labview.

Figura 25. Diagrama completo do circuito de medição de temperatura

 
Figura 24. Amplificador diferencial para termopar

4.3.4 Circuito completo, placas e testes 

O diagrama final do circuito de medição de temperatura é apresentado na F

mostrando os quatro canais de medição termopar tipo K com seus amplificadores de instrumentação 

INA2126 , também um termistor LM35 usado para medir a temperatura do ambiente e seu 

amplificador não inversor na saída. Esta referência é utilizada para corrigir a tensão de junção fria 

mediante uma fórmula implementada no software Labview. 

. Diagrama completo do circuito de medição de temperatura

35 

 
. Amplificador diferencial para termopar 

e temperatura é apresentado na Figura 25, 

mostrando os quatro canais de medição termopar tipo K com seus amplificadores de instrumentação 

INA2126 , também um termistor LM35 usado para medir a temperatura do ambiente e seu 

ncia é utilizada para corrigir a tensão de junção fria 

. Diagrama completo do circuito de medição de temperatura 
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A Figura 26 mostra as placas de protótipos feitos para o sistema de medição que incluie o 

circuito anteriormente apresentado com os termopares conectados e as respectivas saidas para o 

interface de Labview. 

 

Figura 26. Placa do sistema de medição termopar 

 

Após a implementação da placa do sistema de medição, foram tomadas várias medidas  

com diferentes referências de temperatura, estes dados são apresentados na Tabela 4, onde os 

resultados finais são obtidos pela aplicação das fórmulas de correção de ganho e de correção da 

tensão de junção fria anteriormente desenvolvidas. 

 

Saída amp V 

 

Temperatura  

ambiente °C 

Temperatura  

real °C 

Tensão medida  

termopar mV 

Tensão real 

mV 

Temperatura 

medida °C 

Erro °C 

 

-0,528 26,5 7,1 0,035 0,0284 8,78 -1,68 

-0,434 26,5 9 0,047 0,036 11,70 -2,70 

-0,356 26,5 12,1 0,056 0,0484 14,12 -2,02 

0,123 26,5 26,4 0,116 0,1056 28,99 -2,59 

0,574 26,5 44,4 0,172 0,1776 43,00 1,40 

1,032 26,5 60,07 0,229 0,24028 57,22 2,85 

1,272 26,5 66,8 0,259 0,2672 64,68 2,12 

1,463 26,5 72,1 0,282 0,2884 70,61 1,49 

1,735 26,5 81,1 0,316 0,3244 79,06 2,04 

  

Tabela 4. Resultados do teste do sistema de medição de temperatura 
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As medidas acima foram tomadas por dois multímetros, um dos quais que tem um termopar 

pré-calibrado é usado para medir temperatura em ºC, o outro é usado para medir  a tensão de saída 

em Volts do amplificador diferencial com Rg de 100 Ω, o que implica um ganho de 805. O sistema 

de  teste é apresentado na Figura 27 

 

 

Figura 27. Sistema de test termopar tipo K 

 

Podem ser feitas algumas conclusões a partir dos resultados do teste apresentados acima na 

Tabela 4 : 

Existe um erro de medição significativo, não-linear, mas constante, este erro pode ser 

corrigido através da correção dos valores da tabela de termopar implementada no software Labview. 

Em qualquer caso, o valor de erro máximo está dentro das tolerâncias aceitáveis para uma 

operação adequada do sistema + / - 3 ° C de erro máximo. 

 

4.4 Medição da pressão  

4.4.1 Sensor de pressão 

 

Para trabalhar com a variável pressão, será preciso usar um sensor que satisfaça condições 

de pressão até 5 bar e temperaturas de até 100 ° C. No projeto será utilizado um sensor de loop de 

saída 4-20 mA mostrado na Figura 28 com as seguintes características. 
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 Figura 28. Sensor de pressão Huba control 510  

 

Faixa de medição: 0 to 10 bar 

Saída: 4-20 mA 

Tensão entrada: 8-33 VDC 

Temperatura de operação: -40°C a +100°C 

Modelo: Huba Control 510 

 

4.4.2 Laço 4-20 mA 

 

Para instrumentos de controle de processos industriais, o laço analógico 4-20 mA é 

comumente usado para sinalização analógica, com 4 mA representando o menor valor do intervalo 

e 20 mA o mais alto. As principais vantagens do circuito de corrente são que a precisão do sinal não 

é afetada pela queda de tensão no cabeamento de interligação, e que o circuito pode fornecer 

energia ao aparelho. Mesmo na ausência de resistência elétrica significativa na linha, o transmissor 

de corrente do circuito irá manter a corrente apropriada, até a sua capacidade de tensão máxima. O 

zero representado por 4 mA permite que o instrumento receptor detecte algumas falhas no laço, e 

também permite aos dispositivos do transmissor serem alimentados pelo mesmo laço. 

Tais instrumentos são usados para medir variáveis do processo de pressão, temperatura, 

fluxo de pH, dentre outros. Um circuito de corrente pode também ser usado para controlar uma 

válvula ou atuador. Um circuito analógico de corrente pode ser convertido para uma tensão de 

entrada com um resistor de precisão. Uma vez que os terminais de entrada de instrumentos podem 

ter um lado da entrada de corrente do circuito ligado ao terminal terra do chassis. 
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4.4.3 Conversor de corrente - tensão para 4-20 mA 

Para ligar a saída do sensor de pressão (4-20 mA), na entrada da interface (0-10V) é 

necessário um circuito para converter o sinal de corrente numa tensão, e possivel utilizar um 

circuito integrado comercial como o RCV420 apresentado na Figura 29 , ou implementar um 

circuito mais simples, que consiste simplesmente de uma resistência de precisão cruzada pela 

corrente de saída do sensor. Aplicando a lei de Ohm retorna a tensão correspondente à medida, e 

um amplificador operacional em configuração de seguidor de tensão, para evitar problemas de 

impedância, Figura 30 [13]. 

 
Figura 29. Esquema do loop receptor de corrente RCV420 

 

 

 

Figura 30. Conversor de corrente - tensão para 4-20 mA 
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5. Algoritmos de programação implementados em Labview 

 

O software Labview detalhado no Apêndice A desta monografia, será a plataforma  de 

implementação dos algoritmos de  controle e visualização do processo, neste capítulo são 

desenvolvidos alguns dos algoritmos necessários para o controle da variável temperatura . 

 

5.1 Algoritmos de percorrido e busca na tabela do termopar 

Nesta seção serão apresentados dois instrumentos virtuais criados para o algoritmo de busca 

da temperatura, o primeiro dos quais mostrado nas Figura 31 e 32 consiste num circuito simples 

para percorrer a tabela de valores do termopar, e o segundo efetua a comparação da temperatura 

medida com os valores da tabela para num loop. 

 

Figura 31.  Instrumento virtual Labview (percorrido da tabela) 

  

A variável (Max) indica o número máximo de posições na matriz que deve percorrer o 

algoritmo na busca do valor da temperatura correta, a conta é dividida por 10 colunas, para retornar 

o numero exato da linha e coluna do valor da temperatura. 

 

Figura  32. Instrumento virtual Labview (percorrido da tabela detalhado) 
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Figura 33. Instrumento virtual Labview (busca na tabela) 

 

Mediante o instrumento virtual apresentado nas Figuras 33 e 34 ,no caso em que o valor de 

tensão  medido fique entre duas posições da tabela, a reação do algoritmo com o valor mais 

próximo dos dois retornará o valor de temperatura correspondente a essa tensão. 

 

Figura 34.  Instrumento virtual Labview (busca na tabela detalhado) 

 

5.2 Algoritmo de correção do erro de junção fria 

 

Outro instrumento virtual, mostrado nas Figuras 35 e 36, é desenvolvido para corrigir o 

fator de erro introduzido pela união fria do cabo do termopar ao circuito com o circuito de 

amplificação de sinal. 
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.  

Figura 35. Instrumento virtual Labview (Correção do erro de união fria) 

 

Figura 36. Instrumento virtual Labview (Correção do erro de união fria detalhado) 

  

5.3 Algoritmo de inversão do ganho 

 

O ganho introduzido no sinal do termopar deve ser compensado pelo software para obter o 

valor que permite encontrar a tensão na tabela tensão-temperatura, através da fórmula de ganho do 

amplificador diferencial G = [5 + (80000/Rg)] basta introduzir o valor de Rg do resistor de precisão 

usado no circuito. Este instrumento virtual é apresentado nas Figuras 37 e 38. 

 
Figura 37. Instrumento virtual Labview (Ganho) 
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Figura 38.  Instrumento virtual Labview (Ganho detalhado) 

 

5.4 Algoritmo do regulador PID 

 

Como visto anteriormente, será implementado o controlador PID numa caixa de código 

mostrada na igura 39, permitindo implementar um modelo discreto, definindo seis parâmetros de 

entrada (Kp, Ti, Td, reference, feedback) e um parâmetro de saída  (ação). 

 

Figura 39. Instrumento virtual Labview (control PID) 
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6. Conclusão  

 

No trabalho foi realizado um estudo dos sistemas de célula a combustível, aprofundando 

nas vantagens sobre outros tipos de sistemas e focando nas células PEM em uso geral, tendo em 

conta as variáveis envolvidas no processo de uma célula a combustível, e suas margens para um 

funcionamento eficiente. 

Foi exposta uma relação dos sistemas mais comuns para medir os valores dessas variáveis 

sendo os termopares o sistema escolhido para a medição da temperatura. Foram também 

apresentados os sistemas mais comumente utilizados e eficazes para o controle e o acionamento dos 

atuadores mediante eletrônica de potência. 

Foram realizadas simulações por meio de Matlab-Simulink e a ferramenta RLTools para se 

ensaiar algumas das principais características e problemas que podem acontecer no sistema final. 

 Por meio das simulações, conclui-se que um controle PID é uma boa opção para o controle 

da temperatura. 

O presente trabalho contribui com um estudo no auxilio à uma futura implementação dos 

sistemas aqui apresentados. 
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Apêndice A 

A.1 Labview 

A.1.1 Vantagens do Labview sobre as outras opções 

 

O software Labview é um sistema amplamente utilizado para fins acadêmicos por ser  

intuitivo, gráfico, aberto a modificações no código, que permite a criação de complexos sistemas de 

representação, processamento e armazenamento de dados, bem como funções de rede cuja empresa 

National Instruments oferece interfaces com numerosas entradas e saídas digitais, conversores, etc.

 
Figura 40. Diagrama esquemático para controle e instrumentação com Labiew. 

A.1.2 Instrumentação Virtual 

A instrumentação virtual é uma combinação de software definido pelo usuário e hardware 

modular que implementa sistemas personalizados (“instrumentos virtuais”) com componentes para 

aquisição, processamento/análises e apresentação de dados, controle, conectividade e outras tarefas. 

Por exemplo, pesquisadores poderiam construir um instrumento virtual personalizado que 

aplica operações matemáticas em tempo real para processamento, análises e controle envolvendo 

sinais de E/S que sejam online e/ou off-line (utilizando um arquivo ou banco de dados). 
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Figura 41. Instrumentação Virtual com Labview 

A.1.3 Projeto gráfico de sistemas  

Na maioria dos casos, uma resolução baixa é utilizada porque pesquisadores não 

conseguem ajustar seus modelos para acompanhar mudanças ou variações, prever resultados, ou 

otimizar seus processos devido a limitações ou níveis de complexidade da tecnologia e ferramentas 

usadas. 

Alguns benefícios potenciais incluem: 

• Redução de tempo de desenvolvimento , prototipagem e lançamento . 

• Processo mais eficiente de transferência de tecnologia . 

• Proteção de propriedade intelectual . 

• Desenvolvimento Multidisciplinar . 

• Simulações Aprimoradas . 

Outro benefício importante de Projeto Gráfico de Sistemas com Labview é a possibilidade 

de integração facilitada com a instrumentação tradicional de bancada que é encontrada normalmente 

em laboratórios de pesquisa. A maioria dos laboratórios de pesquisa ainda tem acesso a uma grande 

variedade de instrumentos tradicionais de bancada/montados em prateleiras (geradores de sinais, 

analisadores, etc.) que pesquisadores podem integrar facilmente em um sistema de instrumentação 



virtual. A maioria destes instrumentos tem uma ou mais portas de comunicação serial ou paralela 

disponíveis (RS232,RS485, GPIB, etc.). 

A.1.4 Usando Labview

Por meio do software Lab

matemáticas e algoritmos com medições de sinais reais em tempo real (online) enquanto aproveitam 

as técnicas mais novas de aceleração de hardware (multicore, FPGA, DSP) e soluções baseadas em 

hardware comercialmente disponível nos dias de hoje.

A.1.5 Aquisição de dados

Sistemas de aquisição de dados usam, normalmente, uma combinação de hardware de 

medições baseados em PC e software para fornecer um sistema de medições definidos pelo usuário 

como se mostra na figura 42. 

No contexto de computação científica, este

adquiridos previamente, disponíveis em arquivos, bancos de dados, ou outras formas de 

armazenamento, de onde dados possam ser acessados para análise e visualização posterior (offline).

Figura 

O condicionamento de sinais é outro elemento importante dos sistemas de aquisição de 

dados envolve amplificação, linearização, isolamento, atenuação, mudanças de níveis, filtragem e 

outras operações que são aplicadas a sinais ant

também preparar sinais de saída criados por hardware gerador de sinais.

maioria destes instrumentos tem uma ou mais portas de comunicação serial ou paralela 

disponíveis (RS232,RS485, GPIB, etc.).  

view para computação científica 

Por meio do software Labview, pesquisadores podem combinar facilmente equações 

máticas e algoritmos com medições de sinais reais em tempo real (online) enquanto aproveitam 

as técnicas mais novas de aceleração de hardware (multicore, FPGA, DSP) e soluções baseadas em 

hardware comercialmente disponível nos dias de hoje. 

de dados 

Sistemas de aquisição de dados usam, normalmente, uma combinação de hardware de 

medições baseados em PC e software para fornecer um sistema de medições definidos pelo usuário 

 

No contexto de computação científica, este conceito é expandido para incluir dados 

adquiridos previamente, disponíveis em arquivos, bancos de dados, ou outras formas de 

armazenamento, de onde dados possam ser acessados para análise e visualização posterior (offline).

Figura 42. Sistemas de aquisição de dados para Labview

O condicionamento de sinais é outro elemento importante dos sistemas de aquisição de 

dados envolve amplificação, linearização, isolamento, atenuação, mudanças de níveis, filtragem e 

outras operações que são aplicadas a sinais antes da aquisição. O condicionamento de sinais pode 

também preparar sinais de saída criados por hardware gerador de sinais. 
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ição de dados para Labview 

O condicionamento de sinais é outro elemento importante dos sistemas de aquisição de 

dados envolve amplificação, linearização, isolamento, atenuação, mudanças de níveis, filtragem e 

es da aquisição. O condicionamento de sinais pode 
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Na maioria dos casos, alguma forma de condicionamento de sinal é necessária entre o 

hardware de aquisição de sinais e os sensores/atuadores.  

A.1.6 Análises e processamentos de sinais 

O Labview contém uma biblioteca extensa de ferramentas para processamento de sinais, 

análises e visualizações para que pesquisadores e engenheiros possam usar um conjunto comum de 

ferramentas de software compatíveis como : 

• Ajuste de curvas 

• Interpolação e extrapolação 

• Otimização 

• Álgebra Linear 

• Probabilidade e estatísticas 

• Solucionador de Equações Diferenciais 

• Processamento de Sinais 

• Integração e diferenciação 

A.1.7 Visualização de dados 

Para visualização de dados, o Labview oferece uma grande variedade de opções incluindo 

as seguintes: 

• Controles e Indicadores numéricos 3D, texto e booleanos 

• Gráficos 3D de superfície 

• Tabelas, gráficos XY e gráficos de intensidade 

• Gráficos Bode, Nichols, Nyquist, Smith, radar e polar 

• Controles e Indicadores de figuras, vídeos e imagens 

• Controles e Indicadores de tabelas e matrizes 

• Indicadores de formas de onda digitais e de sinais mistos 

• Gráficos de linhas, colunas e barras 

• Gráficos de tempo e freqüência, espectrogramas e waterfall 
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A.1.8 Exemplos de interfaces de baixo custo LabVIEW: 

 

O mercado atual oferece soluções de baixo custo para essas interfaces, no caso do projeto 

proposto, para um primeiro protótipo pode-se escolher a interface USB NI 6008 mostrado na figura 

43, cujas principais características são: 

 

Figura 43. Vista do interface USB NI 6008 

- 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS / s) de-10V a 10 v 

- 2 saídas analógicas (12-bit, 150 S / s); 

- 12 I / 0  digital bidirecional TTL / CMOS de 0v a 5v 

- Compatível com Labview. 

- Bus-powered 

 


