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El projecte realitzat es basa en un estudi experimental de l’aprofitament de 

l’energia del medi ambient i la seva posterior transformació en energia elèctrica. 

En general, els dispositius d’aquest tipus reben el nom de sistemes d’energy 

harvesting i s’usen normalment en aplicacions que requereixen un baix consum, 

de l’ordre de μW o mW. 

La idea del projecte ve donada pel grup d’investigació SARTI, el qual està 

interessat en aprofitar aquest tipus de sistemes per alimentar sensors de molt 

baix consum. 

El fenomen estudiat és l’aprofitament de l’energia provocada per les corrents 

marines oscil·latòries de vaivé a una certa profunditat per tal de transformar-la en 

energia elèctrica mitjançant l’ús de materials piezoelèctrics d’impacte. 

Per l’elaboració d’aquest treball s’ha realitzat un estudi teòric sobre els conceptes 

que ens influeixen en el procés de captació de l’energia. Primerament es realitza 

una explicació del què és l’energy harvesting i quines aplicacions té, a més de 

mostrar-se els antecedents realitzats al nostre estudi. D’altra banda s’analitza la 

teoria de cossos submergits en fluxos de fluids i els materials piezoelèctrics. 

Finalment en la part teòrica es realitzen un conjunt de càlculs per al correcte 

desenvolupament de l’experimentació 

La segona i principal part del projecte ha estat la recerca d’un prototip per la 

captació d’energia mareomotriu realitzant un conjunt de diferents proves per tal 

de maximitzar els paràmetres que ens influencien en la captació i transformació 

de l’energia i valorar si es genera energia elèctrica suficient com per alimentar 

aparells de molt baix consum.  

Es realitzen un total de 3 proves diferents, en la primera el què es pretén és 

aconseguir una correcta distribució de pesos, així com determinar un pes òptim 

del mecanisme que afavoreixi el seu moviment. En la posterior experimentació es 

realitza la mesura de la tensió generada pel mecanisme en un període establert 

de temps per veure els valors de tensió generats i determinar quina configuració 

de les escollides en la primera experimentació és la més adient. En 

l’experimentació definitiva s’incorporarà l’ús d’un circuit electrònic amb una 

bateria per tal de determinar el total d’energia acumulada i valorar si aquesta és 

suficient o no per l’aplicació que ha estat dissenyada. 
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Introducció del projecte  

El projecte que s’ha realitzat es basa en l’estudi sobre l’aprofitament de l’energia del medi 

ambient, en particular de l’energia produïda en el medi marí per l’onatge superficial a una 

certa profunditat, i  la seva posterior transformació en energia elèctrica. L’ús d’energies 

il·limitades i no contaminants per al medi, com és el nostre cas, forma part de la visió 

col·lectiva d’aconseguir obtenir energia d’una manera senzilla, amb cost pràcticament zero un 

cop instal·lat el sistema i sense perjudicar a les generacions futures, ja sigui per la 

contaminació o per la carència de recursos. 

Els sistemes que utilitzen l’energia del medi en que interactuen i la transformen en electricitat 

és denominen fonts d’energy harvesting. Amb aquest terme en anglès, ens podem referir tant 

als primers sistemes que s’utilitzaven per captar l’energia cinètica de l’aigua dels rius i 

transformar-la en moviment, fins als actuals sistemes d’energy harvesting que són capaços 

d’alimentar sensors electrònics en llocs de difícil accés per a l’home, com pot ser el fons marí. 

La necessitat de l’aprofitament d’alguns medis en particular, així com el desig d’abordar el 

tema del canvi climàtic, són alguns dels motius que ens impulsen a la recerca de nous 

dispositius per la captació de l’energia de l’entorn. 

En alguns cassos la magnitud d’energia aprofitable per les fonts és relativament petita, de 

l’ordre de μW o mW. Aquestes fonts poden ser usades en sistemes electrònics de baix consum 

que han d’operar de forma autònoma, especialment en llocs o situacions on és difícil proveir 

energia ja sigui mitjançant un cable o mitjançant bateries que necessiten canviar-se cada cert 

temps. Les xarxes de sensors independents és l’aplicació d’aprofitament d’energia amb més 

interès actualment. 

En funció de l’ambient, la localització o les opcions de captació d’energia, s’han de realitzar 

estudis per tal de determinar l’eficiència de l’aprofitament de l’energia en un medi determinat. 

L’energia provinent de la radiació solar, de les vibracions o de fluxos de fluids són alguns dels 

exemples de captació i aprofitament de l’energia de l’ambient amb els que podem aconseguir 

importants quantitats d’energia elèctrica. 

En les aplicacions d’aprofitament d’energia en xarxes de sensors, s’utilitza una bateria o un 

condensador per tal d’emmagatzemar l’energia necessària per a l’ús d’un microcircuit de baix 

consum. Aquests sistemes utilitzen una memòria en que s’emmagatzemen les dades per 

posteriorment transmetre-les de manera innalàmbrica quan es disposa d’energia suficient. 

El sistema d’energy harvesting que s’ha estudiat, consisteix en l’aprofitament de l’energia 

mareomotriu mitjançant el moviment d’un cilindre submergit i ancorat al fons del mar, per 

transformar-lo en energia elèctrica. Aquest cilindre duu incorporat un allotjament de materials 

piezoelèctrics disposats radialment a les seves parets interiors i un pèndul sostingut del centre 

del cilindre. Un cop les corrents marines actuen sobre les parets exteriors del cilindre, aquest 

té tendència a desplaçar-se angularment ja que està fixat al sòl marí mitjançant un pes i un 

umbilical. El desplaçament angular provoca que el pèndul a partir d’una certa inclinació del 

cilindre colpegi sobre els materials piezoelèctrics, produint una diferència de potencial que 

podem aprofitar per la càrrega d’un seguit de condensadors i finalment d’una bateria. 



 

En aquest treball s’estudia la viabilitat d’aquest nou sistema amb la realització d’un model a 

escala per tal d’avaluar-lo en un tanc d’aigua adequat per a la simulació de corrents 

oscil·latòries de vaivé que imiten el moviment produït en la profunditat per l’onatge 

superficial. En el projecte també es pretén realitzar l’estudi i recerca de diferents 

configuracions del model per tal d’aconseguir la forma més eficient d’aprofitar l’energia del 

medi marí. 

El treball es troba dividit entre una part teòrica i una d’experimental. En la part teòrica 

s’expliquen els conceptes relacionats amb el flux al voltant de cossos submergits en un fluid i 

els materials piezoelèctrics, així com un estudi sobre l’estat de l’art de l’energy harvesting 

utilitzant l’energia mareomotriu. Pel que fa a la part experimental, en primer lloc s’estudia i 

analitza el sistema que es vol dur a terme, per posteriorment realitzar un seguit de proves 

experimentals en funció dels paràmetres que volem optimitzar del nostre model. En cada una 

de les configuracions realitzades s’expliquen els objectius de les mateixes, el procediment de 

realització, les dades i resultats obtinguts, i finalment les conclusions extretes de 

l’experimentació, així com els possibles comentaris o valoracions. Un cop realitzades les 

diferents configuracions i proves del dispositiu per tal d’aconseguir obtenir la màxima 

eficiència, es conclourà amb una prova final per tal de valorar si es factible l’ús d’aquest 

sistema d’energy harvesting per l’alimentació d’una xarxa de sensors independents. Amb les 

proves realitzades i l’experimentació final es realitzarà la conclusió i valoració final sobre 

aquest sistema net i il·limitat d’aprofitament de l’energia del medi ambient. 

 

Objectius del projecte  
Els principals objectius del PFG realitzat són els següents: 

- Estudiar les possibilitats de captació de l’energia ambiental mecànica marina per 

transformar-la en energia elèctrica i aconseguir alimentar sensors de baix consum. 

- Estudiar teòricament i experimentalment, els paràmetres que influencien en el 

procés de captació i transformació de l’energia per tal de maximitzar-los al màxim. 

- Aplicació dels resultats experimentals per a proposar un prototipus implementat en 

un banc d’assaigs adaptat per la simulació de corrents oscil·latòries de vaivé. 

  

 

 

 

 

 



 

1.1. INTRODUCCIÓ  

L’electricitat s’ha convertit en una eina indispensable per a la societat en la que vivim, 

pràcticament tots els dispositius que utilitzem a diari depenen d’aquest principi, 

electrodomèstics, il·luminació, aparells elèctrics i electrònics, així com els sistemes utilitzats en 

les indústries per a produir, transformar o distribuir els seus productes. 

Per alimentar aquests aparells es necessari generar una gran quantitat d’energia elèctrica i 

tenir una xarxa de transport que arribi fins a cada consumidor. En funció de la quantitat 

d’energia que es genera, els sistemes de producció d’energia es poden dividir en dos grans 

grups: 

- Alta densitat d’energia: En aquests sistemes es pot generar una important quantitat 

d’energia, estan dissenyats per aprofitar des de baixa fins a alta potència, tot i que per 

aconseguir energia elèctrica per al transport i posterior consum són necessaris 

costosos processos. Alguns exemples poden ser els parcs eòlics, les plaques solars o les 

centrals hidràuliques i tèrmiques. 

- Baixa densitat d’energia: Generen una petita quantitat d’energia elèctrica que es pot 

aprofitar per alimentar aparells de baix consum portàtil o que funcionen de manera 

autònoma. Estan dissenyats per aprofitar una petita energia i transformar-la en 

electricitat, per ser acumulada i utilitzada quan es necessiti. 

El sistema que s’ha proposat per la realització d’aquest projecte formaria part d’un sistema de 

baixa densitat d’energia, ja que els recol·lectors d’energia ambiental ens poden proporcionar 

una petita però suficient quantitat d’energia per alimentar dispositius electrònics de baix 

consum.  

Mentre que la font principal d’energia dels sistemes d’alta densitat són els combustibles 

fòssils, de gran cost, tant econòmic com per al medi ambient, el sistema estudiat té com a font 

principal  una energia que prové del medi ambient i es totalment gratuïta. Aquests tipus de 

sistemes que aprofiten l’energia del medi són força estudiats, sobretot per la instal·lació en 

llocs de difícil o remot accés.   

La quantitat d’energia elèctrica que el recol·lector d’energia ambiental pot aprofitar depèn de 

la quantitat d’energia del medi en cada instant que tenim disponible i del disseny del propi 

recol·lector. En general els valors aprofitables oscil·len des d’uns mW/cm3 en l’aprofitament de 

l’energia del cos humà, fins a valors de centenars de mW/cm2 en l’aprofitament de la llum 

solar, per exemple. Aquests valors tot i ser força petits són suficients per alimentar dispositius 

elèctrics de baix consum que no requereixen estar actius de forma continuada ja que operen 

quan tenen energia suficient per realitzar la operació o cada cert període de temps que pot 

variar des de minuts fins a dies en funció de l’aplicació. 

1. PART TEÒRICA 

 



 

La majoria d’aquest sistemes duen incorporat un sistema de condensadors per tal 

d’emmagatzemar l’energia i poder-la utilitzar en moments en què es necessita una elevada 

potència. L’ús de bateries s’utilitza quan el sistema ha de proporcionar un flux constant 

d’energia ja que aquestes tenen menys pèrdues. 

1.1.1. Aprofitament d’energia ambiental: Energy harvesting 
El que es coneix com sistemes d’energy harvesting són aquells dispositius capaços de 

recol·lectar l’energia de l’ambient en què es troben, transformar-la en energia elèctrica i 

emmagatzemar-la durant petits períodes per ser utilitzada per un sistema elèctric de baix 

consum.  

S’ha de diferenciar la recol·lecta d’energia per a grans necessitats de la xarxa, com poden ser 

les centrals fotovoltaiques o eòliques on podem aconseguir magnituds de megawatts, a 

l’aprofitament de l’energia de l’ambient per aplicacions electròniques on la quantitat d’energia 

que es necessària és del valor de microwatts o miliwatts. 

Alguns exemples de cassos o situacions en què es interessant implementar sistemes d’energy 

harvesting per la recol·lecta d’energia ambiental  són els següents: 

- En àrees remotes o de difícil accés: En aquells llocs o emplaçaments que per la seva 

situació es tenen dificultats per fer-hi arribar energia elèctrica. Un exemple pot ser el 

denominat projecte Camel Fridge(Figura 1), en aquest projecte realitzat a la dècada 

dels 80, l’empresa finlandesa Naps Systems va dissenyar una nevera alimentada per 

uns panells solars que era capaç de mantenir la temperatura de 8ºC  en el seu interior. 

Aquest disseny es va realitzar per aconseguir transportar i mantenir a una temperatura 

gairebé òptima vacunes pel centre d’Àfrica sense que aquestes es perjudiquessin 

degut a la intensa calor del desert. La nevera s’instal·lava sobre l’esquena d’un camell 

per el seu transport, d’aquí el seu particular nom,  i va aconseguir salvar milers de 

vides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1:  El sistema “Camel Fridge” utilitzat per transportar 
vacunes en climes extrems. 

Font: Gao Xiaotong, 2011 



 

- Climes extrems: En ambients amb característiques climatològiques o ambientals 

extremes, com pot ser alta temperatura, elevada humitat o una gran pressió, els 

components de les xarxes elèctriques necessiten una important protecció ja que es 

corrouen i es fan malbé. El canvi periòdic d’aquests sistemes és un cost important. L’ús 

de bateries tampoc és una bona idea ja que aquestes es degraden i s’han de 

reemplaçar cada cert temps. En aquestos cassos una manera d’obtenir energia és a 

través de les vibracions o dels canvis de temperatura de l’ambient.  

- Implants mèdics: Els implants mèdics com pot ser un marcapassos necessiten una 

petita quantitat d’energia per funcionar. La bateria que s’usa actualment en aquestos 

implants ocupa aproximadament el 50% del volum del marcapassos i té una durada 

aproximada de 10 anys, es a dir que cada 10 anys el pacient s’ha de sotmetre a una 

cirurgia per tal de canviar-li el dispositiu. Aquests fet s’ha aconseguit evitar utilitzant 

les vibracions produïdes pel propi cor per generar l’energia elèctrica suficient per 

alimentar aquests sistemes electrònics, tot i que està en fase de desenvolupament. 

- Xarxes de sensors innalàmbriques: La tecnologia actual ha permès desenvolupar 

sensors de mida molt petita i molt baix consum capaços de captar, mesurar i enviar la 

informació recollida inalàmbricament. Aquests sensors s’usen en infinitats 

d’aplicacions com poden ser la meteorologia, la sismografia, la detecció de 

microfissures en estructures mecàniques o la recol·lecta de dades en llocs de particular 

interès. Molts cops aquests sensors es troben en llocs de difícil accés i el canvi de les 

bateries dels mateixos suposa un cost important. Una alternativa a les bateries és l’ús 

de sistemes d’energy harvesting que poden aprofitar l’energia del vent, de l’aigua o del 

sol entre d’altres, per recol·lectar l’energia ambiental i transformar-la en energia 

elèctrica útil per alimentar aquests sensors de baix consum. 

 

 

 

 

Figura 2: Marcapassos 
Font: elperiodico.cat 

 

 



 

1.1.2. Fonts potencials de captació d’energia  
En funció de l’ambient o situació, les fonts de les que disposem en el medi ambient són les 

resumides en la Taula 1: 

Font d’energia Exemple Nivell d’energia Tipus de conversió 

Radiació a l’ambient 
Senyal de 

radiofreqüència 
<1μW/cm2 Electromagnètic 

Vibració 
Vibracions d’una 

màquina, moviment 
del cos humà 

4-800μW/cm3 
Efecte piezoelèctric, 

electromagnètic, 
electrostàtic 

Flux d’un fluid 
Aire 200-800μW/cm3 Turbina 

(electromagnètic), 
efecte piezoelèctric Aigua 500μW/cm3 

Llum solar, 
il·luminació 

Llum del sol 100mW/cm2 
Fotovoltaic 

il·luminació d’oficina 100μW/cm2 

Tèrmica 
Diferència de 
temperatura 

60μW/cm2 per 5 °C 
de 

diferencia 

Termoelèctric, 
Termoiònic 

Taula 1: Fonts d’energia en el medi ambient 
Font: Gao Xiaotong, 2011 

Existeixen diferents tipus de fonts d’energia en el medi ambient aprofitables per ser 

transformades en electricitat. L’energia solar, per exemple, és la més accessible i amb la que 

més energia podem aconseguir, però depèn diferents aspectes com pot ser la localització o el 

clima, a més de les condicions climàtiques.  També és possible aprofitar la llum ambiental amb 

cel·les fotovoltaiques en zones d’interior, tot i que la magnitud de potència és força inferior. 

Pel que fa a l’energia tèrmica, una diferència de temperatura entre els extrems oposats d’un 

material conductor provoca un flux de calor i, en conseqüència, un flux de càrrega. La tensió 

generada és directament proporcional a la diferència de temperatures entre els extrems del 

conductor. 

L’energia mecànica que prové de fluxos de fluids, com l’aire o l’aigua, també és una font 

potencial de captació d’energia ja que es disposa de suficient energia per alimentar aparells 

electrònics. és especialment útil en zones amb forts corrents o marees ja que es pot 

recol·lectar més quantitat d’energia. La transformació d’energia es realitza per efecte 

electromagnètic, utilitzant turbines o piezoelèctrics. 

També es pot aprofitar l’energia mecànica de vibracions o de diferents moviments per 

aconseguir generar una petita quantitat d’energia elèctrica. Per exemple els batecs del cor 

d’una persona són suficients per alimentar un marcapassos instal·lat sobre el mateix, per tant 

s’està estudiant generar sistemes autònoms sense ús de bateries. Els moviments que realitzem 

al caminar i les vibracions de les màquines o dels cotxes sobre la carretera són altres cassos 

que s’estudien actualment per la transformació en electricitat mitjançant l’ús de materials 

piezoelèctrics o l’efecte electrostàtic o electromagnètic. 



 

En zones amb una elevada densitat de població amb un gran nombre de fonts de 

radiofreqüència, com poden ser ràdios, telèfons mòbils, televisions o xarxes wireless sense fils, 

és possible reunir l’energia electromagnètica emesa per aquestes fonts i convertir-la en 

energia elèctrica útil mitjançant una antena rectificadora. 

1.1.3. Estat de l’art de l’aprofitament d’energia mareomotriu 
Pel que fa a l’aprofitament d’energia mareomotriu existeixen centenars de patents que 

proposen diferents dispositius per extreure energia d’aquest medi. Tot aquesta gran quantitat 

de dispositius es poden classificar aquests segons múltiples criteris de disseny: 

 - Per la posició relativa dels dispositius respecte a la costa, poden estar ubicats a la 

costa, propers a la costa o en alta mar. 

 -  Per la seva capacitat d’extreure energia: petita, mitjana o elevada. 

 - Per la seva geometria i posició relativa respecte l’onatge, poden treballar 

perpendiculars o bé paral·lels a la direcció del moviment dels corrents o ones, per altra banda 

també existeixen els dispositius aïllats de dimensions reduïdes que aprofiten la concentració i 

convergència de l’onatge. 

 - Pel seu moviment relatiu respecte les ones: Aparells amb una estructura fixa i 

immòbil disposats sobre el sòl marí o bé aparells flotants o semi submergits. 

 
Figura 3: Diferents dispositius per l’aprofitament d’energia mareomotriu  

Font: comunidad.eduambiental.org 

http://comunidad.eduambiental.org/


 

En la Figura 3 es mostren un conjunt d’aparells ja estudiats i analitzats per l’aprofitament de 

l’energia mareomotriu. Pràcticament tots ells aprofiten l’energia de les ones per la generació 

d’energia elèctrica, a més la majoria d’aquests dispositius són molt costosos tant per la seva 

construcció com instal·lació ja que són de grans dimensions. El dispositiu que s’estudiarà en 

aquest treball treballarà ancorat però es trobarà situat proper al fons marí, d’aquesta manera 

es reduiran les pèrdues elèctriques per la distància del cable. El fet de que treballi a una 

distància petita del fons marí ens evita problemes amb possibles objectes que es moguin en el 

mar, com poden ser xarxes de pescadors o vaixells, per altra banda al estar submergit 

totalment a una certa profunditat tampoc no altera el paisatge de l’entorn. 

Dispositius que reuneixin les característiques nombrades pel nostre model n’existeixen ben 

pocs. Els que si reuneixen aquestes característiques nombrades són resumits en la Taula 2. 

 

Waveroller Nº1: Es basa en una placa ancorada 
al fons del mar per la seva part inferior. L’anada i 
tornada del moviment de les ones fa moure la 
placa i l’energia cinètica produïda es recull per 
una bomba de pistó i  és transformada en 
electricitat. Les característiques més bàsiques són 
un fàcil manteniment i instal·lació i una generació 
d’electricitat contínua. 

 

Archimedes Wave Swing(AWS): El dispositiu està 
format per dos cilindres, l’interior fixat al fons del 
mar i el superior es mou verticalment segons la 
incidència de les ones. Sobre les parets del cilindre 
superior es troben fixats uns imans que al desplaçar-
se al llarg d’una bobina que es troba sobre el 
cilindre inferior genera electricitat per efecte 
electromagnètic. El cilindre superior està ple d’aire i 
quan es mou cap a baix aquest aire es pressuritza, 
fent que el cilindre superior torni a elevar-se per 
l’increment de la pressió. 

 

BioWave: El sistema està dissenyat per l’absorció de 
l’energia tant de la superfície com del fons marí. Es 
tracta d’un dispositiu muntat sobre una base que 
permet les oscil·lacions de la part superior del 
mecanisme i que capta l’energia cinètica per 
transformar-la en energia elèctrica mitjançant un 
grup generador. El sistema pot funcionar tant 
submergit completament, com semi submergit i 
consta d’un sistema que el recull per evitar possibles 
problemes quan les condicions de la mar són menys 
favorables. 

Taula 2: Mecanismes per a la captació i transformació d’energia mareomotriu 

Font: A.W. Eneòlica, 2007 

Font: awsocean.com 

Font: biopowersystems.com 



 

1.2. FLUX AL VOLTANT DE COSSOS 

SUBMERGITS 
Quan un cos s’interposa en la direcció d’un flux de fluid, generalment aire o aigua, aquest 

experimenta un seguit de reaccions i efectes que li provoquen diferents moviments. En aquest 

apartat del projecte ens centrarem en l’estudi d’aquestes reaccions i com s’han de tenir en 

compte per realitzar el nostre model. 

1.2.1. Teoria sobre l’efecte de les onades per efecte de la profunditat 
En funció de la profunditat i de la proximitat a la costa, el comportament de les onades varia.  

Aquest comportament és el que s’estudia en aquest apartat de la part teòrica per tal 

d’entendre el moviment del fluid aproximadament a uns 20 metres, que serà on es pretendrà 

utilitzar el nostre model. 

El que s’anomena fenomen de ruptura de les onades és un fenomen físic que es produeix quan 

les onades s’aproximen a la línia de la costa. Les onades en aigües profundes, aproximadament 

de més de la meitat de la longitud d’ona, són partícules d’aigua que descriuen un moviment 

circular. A mesura que aquestes s’aproximen a la costa, es veuen interposades per bancs 

d’arena a l’entrar en contacte amb el fons marí. Aquesta interacció fa que els moviments 

circulars s’allarguin prenent una forma el·líptica. Aquest fet amplifica el moviment horitzontal 

de les partícules d’aigua prop de la costa creant una zona on les onades trenquen generant 

una gran energia.  

En la Figura 4 es mostren les diferents zones d’onatge que s’han explicat anteriorment amb els 

paràmetres que caracteritzen les onades de cada regió:  

Figura 4: Efecte de les onades en funció de la profunditat i de la proximitat a la costa 
Font: A.W. Energy Eneòlica, 2007 



 

L’energia que proporcionen les onades és altament explotable tant en zones properes a la 

costa com en alta mar, tot i que de diferent manera. L’explotació de l’energia dels corrents 

marins a alta mar és caracteritza per una alta energia de les onades i dels corrents, però un 

nivell baix d’aprofitament d’energia degut a les condicions extremes en què es troba el 

convertidor d’energia i a que les corrents són multidireccionals i caòtiques molts cops. Aquest 

fet fa que els convertidors usats en alta mar han d’estar dissenyats per resistir a aquestes 

condicions extremes i el seu manteniment o canvi suposa un cost important per la situació on 

es troben emplaçats. 

En les zones més properes a la costa, un convertidor d’energia com el que estudiem es troba 

amb estats de la mar força estables que s’aproximen a les seves condicions normals de 

funcionament, amb corrents que solen venir sempre de la mateixa direcció degut a la fricció 

amb el fons marí. A més es redueixen les pèrdues per transmissió d’energia ja que es troben 

situades a poca distància de la costa i el cost econòmic tant del convertidor com del 

manteniment i la instal·lació és molt inferior degut a que no han de suportar condicions 

extremes. 

S’han obtingut mesures de la velocitat dels corrents marins a una profunditat de 20 metres a la 

zona de Vilanova i la Geltrú per tal de determinar en quin rang de velocitats treballarà el 

nostre model. En la figura 5 es mostra una gràfica de la velocitat i la direcció del corrent del dia 

21 d’abril de 2013 en la zona abans citada. 

 
Figura 5: Gràfic de la velocitat i direcció dels corrents a una profunditat de 20 metres 

Font: Correntòmetre Doppler en el observatori OBSEA 

Com es pot observar la velocitat mitjana dels corrents en aquest dia en particular és d’uns 10 

cm/s. La direcció dels corrents és variable, en la gràfica s’observa que es donen corrents en els 

360 graus del pla en què es troba el correntòmetre. 



 

S’ha d’assenyalar que en altres mesures en el mateix emplaçament s’han aconseguit velocitats 

de fins a 40-50 cm/s. La velocitat de les corrents en aquesta zona per tant és variable en funció 

de l’estat de la mar i de la climatologia i es manté entre uns 10 cm/s i uns 50 cm/s.  

1.2.2. Conceptes previs 
En primer lloc s’expliquen alguns conceptes bàsics de mecànica de fluids que s’utilitzaran en 

l’estudi del nostre dispositiu de recol·lecció d’energia. 

- Fluid: És aquella substància que es deforma de manera contínua al llarg del temps 

davant de qualsevol tensió aplicada sobre el mateix. Segons la seva naturalesa pot 

dividir-se en compressible o incompressible. 

- Flux d’un fluid: És el moviment d’un fluid en una o diverses direccions davant la 

presència de tensió, si s’anul·la la tensió, s’anul·la el flux. En funció de com es mouen 

les seves partícules es classifica en 2 règims: 

- Flux o règim laminar: El fluid flueix en capes paral·leles, sense interrupció entre 

capes. Les línies de direcció d’aquest tipus de flux són llisses i regulars, com es pot 

observar en la Figura 3.  

- Flux o règim turbulent: Es aquell tipus de flux en que el fluid no té les capes 

orientades paral·lelament, es a dir es creuen unes amb les altres realitzant fluctuacions 

irregulars. La velocitat d’un punt d’aquest flux varia de manera continuada en direcció i 

magnitud, fet dificulta l’estudi del règim turbulent. 

Figura 6: Representació gràfica dels tipus de flux: a) Flux laminar b) Flux turbulent 
Font: Gao Xiaotong, 2011 

- Capa límit: És aquella zona on el moviment del fluid es veu pertorbat per la presència 

d’un sòlid amb el que està en contacte. S’explica teòricament com la zona en que la 

velocitat del fluid respecte al sòlid varia des de zero fins al 99% de la velocitat del 

corrent no pertorbat. En la Figura 4 es mostra una il·lustració que exemplifica el 

comportament de la capa límit. 



 

 
Figura 7: Representació gràfica del comportament de la capa límit en un cilindre 

Font: Blevins,1990 

- Despreniment de vòrtex: És un fenomen de flux giratori d’un fluid en forma d’espiral. 

Es a dir, és un flux turbulent en rotació espiral amb trajectòries de corrent tancades 

que es dóna al fer interferir un cos en un flux de fluid. 

Figura 8: Despreniment de vòrtex que provoca un cilindre en un flux 
Font: M.M. Zdravkovich, 2003 

- Nombre de Reynolds: És un nombre adimensional que s’utilitza en mecànica de fluids 

per a caracteritzar el moviment d’un fluid. Aquest nombre es un paràmetre important 

en el règim de flux ja que es pot considerar que a nombres de Reynolds petits, el flux 

és laminar, i nombres de Reynolds grans, el flux és turbulent. 

 

El nombre de Reynolds es defineix segons l’expressió: 

 

     
   

 
 

 



 

On: 

U: velocitat mitjana del fluid [m/s] 

L: longitud característica del procés, en el cas d’un cilindre la longitud 

característica correspon al diàmetre del cilindre [m] 

ν: viscositat cinemàtica del fluid [m/s2] 

1.2.3. Forces resultants en cossos submergits en un flux 
Un cos submergit en un flux es veu sotmès a un seguit de forces i moments provocats pel propi 

flux que li fan variar el seu moviment i orientació. Com es mostra en la Figura 9, en un cos amb 

una forma i orientació aleatòria, aquestes forces i moments tenen components en els 3 eixos 

de coordenades. 

Figura 9: Forces i moments resultants d’un cos submergit en un flux 
Font: Frank M. White. 2008 

En la direcció paral·lela al flux s’exerceix una força sobre el cos anomenada força de resistència 

o d’arrossegament. Aquesta força correspon a la pèrdua de quantitat de moviment, es 

provocada pel corrent i s’ha de superar per tal que el cos avanci aigües amunt. El moment que 

es genera al voltat de l’eix paral·lel al flux es denomina moment de balanceig. 

La força de sustentació juga un paper molt important ja que és la que equilibra i compensa el 

pes en les embarcacions, es produïda pel principi d’Arquímedes. El moment al voltant de l’eix 

ortogonal en la direcció d’aquesta força és el moment de guinyada. 

La component en la direcció perpendicular a les dues forces anteriorment citades és la força 

lateral. El moment al voltant de l’eix paral·lel a aquesta força s’anomena moment de capcineig. 

En el cas que el cos sigui simètric respecte el pla format pels eixos de resistència i sustentació, 

com en el cas dels vaixells i avions, el sistema es redueix en una dimensió, sent en aquest cas 

bidimensional ja que la força lateral i els moments de guinyada i balanceig desapareixen.  

Si el cos té dos plans de simetria i el corrent és paral·lel a la corda principal del cos, és a dir a la 

intersecció d’aquests dos plans, existeix la força de resistència, però s’anul·len la força de 

sustentació, la força lateral i el moment de capcineig. Aquesta condició la satisfan tots els 

cossos de revolució, així com els cilindres, àleps o ales. Tot i només tenir força de resistència, 

en cossos que poden produir despreniment de vòrtex es generen forces i moments 

oscil·latoris. 



 

1.2.4. Estabilitat de cossos submergits 
En els cossos submergits o parcialment submergits, l’estabilitat depèn de les localitzacions 

relatives del centre de gravetat G del cos i del centre de flotació C, el qual es el centroide del 

volum desplaçat. En el cas que el cos no sigui homogeni el seu centre de gravetat, G, no té que 

coincidir amb el centre de flotació o centre d’empenta, C. 

Figura 10: Estabilitat en cossos submergits: a) Posició original b) Posició estable amb G per sota de C c) 
Posició inestable amb G per sobre de C 

Font: Robert L. Mott, 1996 

Un cos submergit amb G per sota de C és estable. Qualsevol pertorbació rotacional del cos 

produeix un moment de restitució que el fa tornar a la seva posició original. 

En el cas contrari, és a dir, en els cossos en que G es troba situat per sobre de C, el cos és 

inestable i les pertorbacions produïdes faran que el cos es tombi, evitant que retorni a la seva 

posició original.  

Si G i C coincideixen, el cos és neutralment estable i no tindrà tendència a tombar-se o retornar 

a la seva posició original per ell mateix. En el cas que G no estigui alineat verticalment amb C, 

el cos no es troba en posició d’equilibri, per tant no estarà en repòs i girarà cap al seu costat 

estable, sense cap mena de pertorbació. És a dir, encara que no hi hagi pertorbació, apareixerà 

un moment de restitució fent que el cos giri cap el sentit on el punt G s’alineï en la direcció 

vertical amb C. 

1.2.5. Despreniment de vòrtex  
Com s’ha descrit anteriorment, el despreniment de vòrtex és un fenomen que succeeix a 

l’interposar un cos, normalment sense forma aerodinàmica, en un corrent de fluid. El 

despreniment de vòrtex, o carrer de vòrtexs de Kármán, es genera a partir d’un cert valor del 

nombre de Reynolds i provoca un seguit de forces periòdiques sobre el cos en direcció obliqua 

al corrent. 

Estudiant el cas particular d’un cilindre fix en un flux, per valors del nombre de Reynolds 

baixos, a mesura que les partícules del fluid flueixen sobre la superfície del cilindre, la seva 

pressió augmenta des de la pressió de flux lliure fins la pressió d’estanqueïtat. L’alta pressió 



 

acumulada pel fluid al voltant de la superfície del cilindre, impulsa el flux sobre el mateix 

generant capes límit simètriques sobre la superfície del cilindre. 

 Per alts valors del nombre de Reynolds, l’alta pressió acumulada no és suficient per forçar el 

flux sobre la part posterior del cilindre i en la secció més ampla del cilindre, les capes límit 

generades comencen a separar-se de la superfície del cilindre. Això es degut a que la part de la 

capa límit separada que està en contacte amb la superfície del cilindre es mou més lenta que la 

part que està en contacte amb el flux lliure. Aquest fet provoca que la capa límit separada 

s’enrotlli sobre ella mateixa, generant una sèrie de vòrtex discrets i alternatius que es 

desplacen aigües avall juntament amb el fluid i que acaben donant forma al fenomen del 

despreniment de vòrtex. 

La formació dels remolins té relació directa amb el nombre de Reynolds, és a dir, la 

determinen el diàmetre del cilindre i la velocitat i viscositat del fluid. En funció del valor 

d’aquest valor es classifica la formació de vòrtex en: 

Per valors molt baixos del nombre de Reynolds (Re<0,5), la força de fricció que exerceix el 

cilindre sobre el fluid es suficient per evitar el despreniment de la capa límit, i per tant no es 

generen vòrtex, com en el cas de la Figura 11(a). Per valors entre 0,5 i 2 del nombre de 

Reynolds es pot començar a apreciar la generació de petits vòrtex no simètrics i de petita 

amplitud. 

A mesura que s’incrementa el valor del nombre de Reynolds, per valors compresos entre 2-30, 

es generen dos vòrtex simètrics respecte l’eix longitudinal en la direcció del flux. A l’augmentar 

el nombre de Reynolds, valors entre 30-70, els vòrtex que es generen són de major elongació i 

amplitud. 

En els valors del nombre de Reynolds elevats (Re>90), els vòrtex es comencen a separar 

alternativament de diferents costats del cos cilíndric, creant un carrer de vòrtex que es 

desplaça aigües avall juntament amb el fluid. A certa distància del cilindre el carrer de vòrtex 

desapareix, ja que l’energia dels vòrtex es absorbida per la viscositat del fluid.  

Es poden obtenir carrers de vòrtexs fins a nombres de Reynolds superiors a 5000, a partir 

d’aquest valor el fluid té un comportament turbulent i els vòrtex desapareixen. 

La freqüència amb que els vòrtex es generen i s’alternen depèn únicament del nombre de 

Reynolds, tot i que aquest pot ser vist com a funció del nombre de Strouhal, un paràmetre 

adimensional que relaciona la freqüència de despreniment de vòrtex amb la longitud 

característica de la geometria del cos i la velocitat del fluid.  

 

Font: P. Balachandran, 2012 
Figura 11: Classificació de la formació de vòrtex generats per un cilindre en funció del nombre de Reynolds 



 

El nombre de Strouhal es pot calcular segons l’expressió: 

    
   

 
 

On: 

f: freqüència d’oscil·lació del cos [Hz] 

L: longitud característica del procés, en el cas d’un cilindre la longitud característica 

correspon al diàmetre del cilindre [m] 

U: velocitat mitjana del fluid [m/s] 

 

Com s’ha citat anteriorment el nombre de Reynolds es funció del nombre d’Strouhal, per tant 

es poden visualitzar gràficament un en funció de l’altre, com mostra la Figura 12. 

Figura 12: Representació gràfica del nombre de Strouhal en funció del nombre de Reynolds 
Font: Antonio Droescher Sandri, 2010 

El fenomen de creació de vòrtex comença a partir de valors del nombre de Reynolds, i de 

Strouhal superiors a Re>40  i St>0,1, respectivament. Aquest valor del nombre d’Strouhal 

augmenta gradualment a mesura que creix el nombre de Reynolds, fins assolir un valor de 

St≈0,2. Aquest rang de valor es conegut com la zona subcrítica, en la qual el nombre de 

Reynolds assumeix uns valors compresos entre 300 i 3x105. En aquesta zona els vòrtex que es 

produeixen són regulars i ben definits. 

Per valors superiors del nombre de Reynolds, el valor del nombre d’Strouhal presenta un salt 

degut al comportament del flux, que passa de ser laminar a ser turbulent, i assoleix un valor de 

0,45 que es manté lleugerament constant per un petit rang de valors del nombre de Reynolds. 

A partir d’aquest punt el gràfic comença a decréixer i passa a tenir un comportament irregular 

amb una forta dispersió de valors. 

Existeix una relació entre la freqüència de formació de remolins i el nombre de Reynolds. 

Aquesta relació és vàlida per valors del nombre de Reynolds compresos entre 250 i 2105, ja 

que és en aquest interval quan el nombre d’Strouhal és constant, aproximadament del valor 

de 0,2. 



 

L’expressió que relaciona la freqüència de formació de remolins i el nombre de Reynolds és la 

següent: 

             
    

  
  

Pel cas particular d’un cilindre circular de diàmetre D, la freqüència segueix l’expressió: 

         
 

 
    

      

    
  

On: 

f: freqüència d’oscil·lació del cos [Hz] 

D: longitud característica del procés [m] 

U: velocitat del fluid [m/s] 

μ: viscositat dinàmica del fluid [kg/m·s] 

ρ: densitat del fluid [kg/m3] 

 

L’energia mecànica que transporta un flux es pot calcular mitjançant la relació: 

 

           
 

 
         

 

On: 

 ρ: densitat del fluid [kg/m3] 

 U: velocitat del fluid [m/s] 

 A: àrea transversal al flux [m2] 

 

L’anterior expressió representa la potència mecànica màxima, en watts, que es pot aprofitar 

del corrent de fluid, però l’energia captada depèn de diferents paràmetres i mai serà tan 

elevada. En aquests casos s’usa el concepte de rendiment o eficiència de conversió de l’energia 

per tal de determinar quina quantitat de l’energia aprofitable realment es transformada en 

energia elèctrica. La relació que determina aquest paràmetre és la següent: 

 

   
          

         
 

 

  



 

1.3. MATERIALS PIEZOELÈCTRICS 
Els materials encarregats de la conversió d’energia mecànica en energia elèctrica són els 

materials piezoelèctrics. Aquests materials i el seu fenomen són objecte d’estudi dels següents 

apartats. 

1.3.1. L’efecte piezoelèctric 
Els germans Jacques i Pierre Curie al 1880 van descobrir que aplicant una pressió o deformació 

a un cristall de quars, aquest generava un petit potencial elèctric. En les posteriors 

investigacions van aconseguir comprovar que si a aquest cristall de quars se li aplica una 

diferència de potencial, el cristall canviava de mides. Aquest fenomen que només es troba 

present en certs materials s’anomena efecte piezoelèctric i efecte piezoelèctric invers, 

respectivament. 

Des del punt de vista elèctric, els materials piezoelèctrics són capaços de transformar les 

deformacions en diferència de potencial ja que els ions positius i negatius d’aquests materials 

s’atreuen relativament sota l’acció d’una força. En l’efecte piezoelèctric invers, els ions positius 

es desplacen en el camp elèctric en direcció a l’elèctrode negatiu i els ions negatius en direcció 

a l’elèctrode positiu. Aquest fet provoca que el material es contregui o s’expandeixi segons la 

direcció de la intensitat del camp elèctric, com s’observa en la Figura 13. 

Figura 13: Efecte piezoelèctric en un material de quars 
Font: Benjamin Fry, Kourosh Kalantar-zadeh, 2008 

Els materials piezoelèctrics més comuns són cristalls naturals com el quars o la turmalita, 

aquests s’han utilitzat durant anys com a transductors en aplicacions electromecàniques. 

També es poden aconseguir materials piezoelèctrics artificialment, principalment de tipus 

ceràmic, els quals són químicament més estables als canvis de temperatura i a la humitat que 

els cristalls naturals. Gràcies a la seva naturalesa ceràmica es poden fabricar de qualsevol 

forma i mida, a més de poder obtenir-los amb la direcció de polarització que ens interessa. 

S’obtenen per compressió de pols a altes temperatures, essent modelats i cuits en un forn i 

generalment són mescles químiques de titani de calci, titani de bari, titani de plom o titani de 

zirconat de plom. 



 

Des del punt de vista elèctric, la ceràmica utilitzada per fer materials piezoelèctrics artificials, 

posseeix cargues positives i negatives. Abans del procés de fabricació del material, els àtoms 

no estan ordenats en cap direcció en particular, i per tant, al aplicar-li una força o deformació 

no es produeix cap diferència de potencial. Per obtenir l’efecte piezoelèctric, els àtoms s’han 

d’orientar i per aconseguir-ho el material s’exposa a un fort camp elèctric extern a altes 

temperatures i després es refreda ràpidament. Amb aquest pas, el camp de polarització queda 

modificat i els àtoms no poden tornar a la seva posició original, aconseguint una polarització 

permanent del material ceràmic, i per tant, aconseguint un material piezoelèctric. 

Quan una força mecànica s’aplica al cos piezoelèctric, aquesta força provoca una vibració en el 

cristall i aquest es polaritza, produint un voltatge proporcional a la quantitat de deformació. El 

sistema pot funcionar de manera totalment inversa, en aquest cas, la vibració que es produeix 

és de la freqüència de la tensió aplicada. 

En els transductors, les plaques piezoelèctriques utilitzades s’assemblen i es comporten com 

un condensador. El material ceràmic actua com a dielèctric entre les plaques metàl·liques, i 

quan un voltatge es aplicat, un camp elèctric es crea en el material ceràmic. Aquest camp 

elèctric creat provoca una contracció lateral perpendicular a la direcció del camp elèctric. 

Aquest comportament s’anomena efecte piezoelèctric transversal i és el que es pot observar 

en la Figura 14: 

Figura 14: Efecte piezoelèctric transversal 
Font: piceramic.com 

La correlació entre el voltatge aplicat i la deformació obtinguda, o viceversa, no es lineal sinó 
que té un comportament que s’assimila a un procés d’histèresi com pot ser el d’una imantació 
permanent. En la Figura 12 es mostra la corba de la tensió en un piezoelèctric ceràmic artificial 
en funció de la de seva deformació: 



 

Figura 15: Relació entre tensió - deformació en un piezoelèctric ceràmic artificial 
Font: piceramic.com 

S’aprecia que amb una elongació màxima entre 300-400 μm/m s’obtenen més de 300 volts. 

Aquest és un valor molt elevat que nosaltres en les nostres experimentacions no podrem 

aconseguir mai, però es una bona forma de veure la facilitat que hi ha actualment per generar 

pics de tensió tan elevats d’una manera tan senzilla com és deformant un material. 

1.3.2. Estabilitat 
Les propietats i característiques dels materials piezoelèctrics depenen molt de la temperatura i 

de la humitat de l’ambient, però sobretot depenen del temps d’ús. Aconseguir determinar 

l’estabilitat d’aquests materials en funció del temps és d’un interès comú, ja que la polarització 

decreix a mesura que aquest va passant. 

En la Figura 16 es mostra la polarització del material piezoelèctric PXE 3, que s’explicarà en la 

següents seccions, respecte el pas del temps en dies: 

Figura 16: Estabilitat del material piezoelèctric PXE 3 en funció del temps 
Font: frm.utn.edu.ar 

 

 



 

1.3.3. Tipus de materials piezoelèctrics  
Un fet a tenir en compte, es que tan sols es produeix l’efecte piezoelèctric en materials no 

conductors. Els materials piezoelèctrics es divideixen en dos grups; cristalls i ceràmics. En 

funció d’aquesta primera divisió, tenim: 

Cristalls  

Quars SIO2 És un dels vidres més comuns sobre la superfície terrestre, té una 
estructura hexagonal i posseeix un gran efecte piezoelèctric en la direcció 
perpendicular a l’eix del prisma. 

Turmalita La turmalita té algunes propietats trigonals del vidre i una composició 
química molt complexa. Tenen efecte piezoelèctric, piroelèctric i un fort 
pleocroisme, que es la capacitat d’alguns materials a presentar diferents 
coloracions segons la direcció en què són travessats per la llum. En canvi, 
la l’efecte piroelèctric és la capacitat d’alguns materials de canviar la 
polarització al ser sotmesos a canvis de temperatura.   

Ortofosfat 
d’alumini-
berlinita AIPO4 

Cristall ròmbic format per fosfat de sodi i sal d’alumini, amb molt bones 
propietats piezoelèctriques. 

Ortofosfat de 
gal·li GaPo4 

Cristall incolor amb una estructura cristal·lina trigonal, similar al quars. 
Tenen pràcticament les mateixes característiques però amb el doble de 
piezoelectricitat, fet que representa obvis avantatges. 

Taula 3: Tipus de cristalls piezoelèctrics 
Font: piezomaterials.com 

Ceràmics  

Titanat de bari 
GaPO4 

Es tracta d’un òxid de bari i titani, amb bones capacitats piezoelèctriques 
al ser recobert per zirconat titanat de plom. S’usa com a piezoelèctric en 
micròfons i sensors per el seu baix cost de producció. 

Zirconat titanat 
de plom PZT 

Material ceràmic d’estructura cúbica format per plom, oxigen, titani i 
zirconi. Les seves propietats piezoelèctriques es poden modificar, 
bàsicament la duresa del material per aconseguir millors deformacions. 

Taula 4: Tipus de materials ceràmics piezoelèctrics 
Font: piezomaterials.com 

1.3.4. Materials piezoelèctrics més comuns 
Els materials que més s’utilitzen per aplicacions piezoelèctriques són materials artificials 

ceràmics que segons l’aplicació tenen unes característiques específiques, s’agrupen en 

diferents tipus anomenats pieòxids, una contracció del terme òxids piezoelèctrics, i s’abreuja 

segons les sigles PXE. En la Taula 5 es mostren els diferents tipus de PXE i les seves aplicacions 

més comunes: 

 Composició Aplicacions 

PXE 3 Titanat i zirconat de plom Aplicació de ressonància d’alta freqüència, 
transductors de retard ultrasònic. 

PXE 4 Titanat i zirconat de plom millorat Transductors ressonants d’alta intensitat i 
generadors d’alta tensió 

PXE 5 Titanat i zirconat de plom millorat Sensors electromecànics no ressonants, 
micròfons, càpsules pick up, etc... 

PXE 7 Titanat i zirconat de plom Línies de retard ultrasònic en receptors de 
televisió 



 

PXE 10 Titanat i zirconat de plom millorat Aplicacions electromecàniques no ressonants 
que requereixen un alt rendiment de 
conversió d’energia 

PXE 11 Compost de sodi i potassi Aplicacions per a transductors de molt alta 
freqüència. 

Taula 5: Òxids piezoelèctrics més comuns i les seves aplicacions 
Font: frm.utn.edu.ar 

1.3.5. Aplicacions 
Segons la composició química del material piezoelèctric és possible millorar alguna o algunes 

de les propietats específiques d’aquests materials, per tal de complir amb diferents requisits 

segons l’aplicació per la que estan dissenyats. En la Taula 6 es mostren les diferents aplicacions 

dels materials piezoelèctrics: 

Generadors d’alta tensió  

- Ignició o encesa de flama en aparells de gas. 
- Encenedors convencionals. 
- Encesa de bulbs de flash. 
- Encesa de metxa d’explosius. 

Transductors d’ultrasons d’alta intensitat  

- Neteja o desgast mitjançant ultrasons. 
- Soldadors ultrasònics de plàstics i metalls. 
- Maquinats ultrasònics. 
- Projectors sonars. 
- Teràpia mèdica ultrasònica. 

Transductors de baixa intensitat  

- Assajos no destructius ultrasònics. 
- Diagnòstics mèdics ultrasònics. 
- Sonars. 
- Aparells d’exploració sísmica. 
- Transductors de retard acústic 

 

Sistemes de flexió  

- Càpsules pick-up. 
- Timbres piezoelèctrics d’impacte. 
- Sensors aeris ultrasònics. 
- Micròfons. 
- Telecomandaments. 

Altres aplicacions  

- Filtres basats en ressonadors piezoelèctrics. 
- Detectors ultrasònics de nivell de líquids. 
- Mesuradors ultrasònics de flux. 
- Detectors ultrasònics de solidesa o duresa. 
- Acceleròmetres. 
- Detectors d’esforços 
- Control de petits desplaçaments o moviments. 
- Aplicacions d’energy harvesting. 

Taula 6: Aplicacions dels materials piezoelèctrics 
Font: frm.utn.edu.ar 



 

1.3.6. Caracterització dels piezoelèctrics utilitzats en l’experimentació 
S’ha assajat amb els piezoelèctrics que seran utilitzats en l’experimentació per tal de 

determinar la quantitat d’energia que són capaços d’aprofitar en funció de la força de 

l’impacte que se’ls hi proporciona.  

En la Figura 17 es mostra el comportament del piezoelèctric al ser colpejat durant un petit 

període de temps per una bola d’una determinada massa i des d’una certa altura que li 

provoca una deformació pel propi impacte i una deformació per la posterior vibració generada.  

 

 

Es pot apreciar que la forma d’ona generada té un comportament esmorteït, es degut a la 

vibració generada al ser colpejat el piezoelèctric i a la pèrdua d’energia que aquesta comporta. 

El primer pic de tensió, que  és el més gran, correspon a la màxima deformació del 

piezoelèctric en el moment de l’impacte. Un fet a tenir en compte és el valor de la resistència 

utilitzada per la conversió a energia elèctrica, en funció d’aquesta resistència es pot fer variar 

la tensió de sortida del piezoelèctrics 

A continuació es mostra una esquematització de l’experiment realitat per caracteritzar els 

piezoelèctrics usats en la nostra experimentació i així determinar la quantitat d’energia que 

podem aconseguir al ser colpejats amb una determinada força.  

Figura 17: Comportament d’un piezoelèctric a un impacte 

 



 

 
Figura 18: Esquema de l’experimentació realitzada per caracteritzar els piezoelèctrics 

Font: Carlos Viñolo, Daniel Toma, Antoni Mànuel, Joaquin del Rio, 2012 

L’experimentació consta d’una plataforma mòbil que permet variar la distància recorreguda 

per la bola abans de tocar el piezoelèctric, una bola d’un pes de 21 grams, un piezoelèctric com 

el que utilitzarem en els nostres estudis i un sensor que permet mesurar la deformació del 

material piezoelèctric al ser colpejat. 

En la Taula 7 es mostren els diferents valors que s’han obtingut en l’experimentació per 

realitzar la caracterització dels piezoelèctrics. 

Alçada[cm] Tensió pic [V] Temps pic [ms] Deformació[μm] 

1,5 27 1,83 34,2 

2 31,6 2,144 36,5 

3 56,5 2,4 50,1 

4 81,5 2,7 70,4 

5 73,5 2,15 76,2 

Taula 7: Valors obtinguts en la caracterització dels piezoelèctrics 

S’observen valors de tensió generats de valor molt gran, sobretot en els proves a més altura. 

Això es degut a què la bola en caiguda lliure genera una gran força sobre el piezoelèctric, 

aconseguint una important deformació.  

Amb els valors mesurats es pot aconseguir determinar la relació de volts obtinguts en funció 

de la força amb què es colpeja el piezoelèctric. Sabent que la bola quan es troba abans de 

caure tan sols té energia potencial i al tocar el material piezoelèctric sol té energia cinètica, es 

pot obtenir la velocitat de la bola de 21 grams just abans  d’impactar. El valor de la velocitat en 

cada prova es determina per tant segons la següent relació on v és la velocitat, g és 

l’acceleració de la gravetat i h l’altura des d’on es llença l’esfera: 

 



 

Amb el valor de la velocitat just abans d’impactar es pot obtenir la força que genera la bola 

quan colpeja sobre el piezoelèctric. Tenint en compte que F és la força, m és la massa de la 

bola i d és la deformació del piezoelèctric, s’obté la força generada en cada prova de diferent 

altura. 

 

Tenint el valor de la força i el de la tensió generada es pot calcular la relació de tensió que 

s’aconsegueixen en funció de la força aconseguida.  Un cop realitzats els càlculs per cada prova 

es determina que aquesta relació es manté dins del rang 0,298-0,458 V/N. Amb aquest valor 

aconseguit en les proves a menor altura, es determina una relació entre la força del cop i la 

tensió que els piezoelèctric ens generen de 325 mV/N, tot i que s’observa que a mesura que 

augmenta la força del cop, també ho fa la tensió generada. 

  



 

1.4. FÍSICA DEL MECANISME 
En els següents apartats s’estudiaran els conceptes teòrics que influeixen en el nostre 

mecanisme i es realitzaran els càlculs pertinents per tal d’aconseguir el millor model per les 

nostres experimentacions posteriors. 

1.4.1. Física del pèndul interior 
A continuació es mostra una representació esquemàtica del model que pretenem realitzar, 

amb les variables que ens influeixen en el moviment del cilindre, i per tant, en la transformació 

d’energia. Per tal d’aconseguir maximitzar aquestes variables, s’estudiaran i analitzaran 

individualment a partir de la Figura 19: 

m = m1 + m2 + m3 ; m1: massa del cilindre ; m2: massa del pèndul ; m3 : massa del cable 

x   R - r                                        ; on x és el desplaçament lineal del pèndul 

 

En la posició vertical del cilindre, sense flux, les forces que actuen són el pes de tot el 

dispositiu(m·g) i la força d’empenta(FE). La resultant entre aquestes dues forces de direccions 

oposades és una força que ens determina la flotabilitat del cilindre. Si la força d’empenta és 

inferior al pes, el cilindre té flotabilitat negativa i per tant tindria tendència a submergir-se. En 

cas contrari, si la força d’empenta és superior al pes, tenim una flotabilitat positiva i per tant el 

cilindre té tendència a flotar. El cas que ens interessa per el nostre dispositiu, és aconseguir 

tenir una flotabilitat positiva però no molt elevada, ja que aquest fet afavorirà que quan actuï 

la força lateral ho faci amb més intensitat. 

Els altres paràmetres que es poden estudiar en la posició vertical del cilindre són la longitud 

del pèndol (L) i els radis (r,R), del cilindre i del pèndol respectivament. Pel que fa als radis, quan 

més gran sigui la diferència entre aquests, més desplaçament podrà tenir el pèndul i més 

inèrcia podrà agafar. La longitud del pèndol també és un paràmetre a tenir en compte, quan 

més gran sigui aquesta longitud, menys desplaçament angular haurà de recórrer el cilindre fins 

que el pèndol colpegi a les seves parets. 

Figura 19: Forces i paràmetres del model realitzat 
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Un cop actua la força d’arrossegament i el cilindre es desplaça angularment(θ) les masses dels 

tres cossos ja no actuen com una de sola, sinó que ho fan com a 3 de diferents(m1, m2, m3) que 

corresponen a la massa del cilindre, a la del pèndol i a la del cable respectivament. Aquest fet 

desplaça el centre de gravetat del mecanisme, possibilitant al cilindre quedar-se en aquesta 

posició. Aquest problema el podem evitar tenint una flotabilitat positiva ja que aquesta farà 

tornar al cilindre a la seva posició original. 

1.4.2. Equació del moviment per a un cilindre suportat elàsticament 
El cas que estudiem es pot assimilar al moviment oscil·latori d’un cilindre suportat 

elàsticament immers en un fluid, per aquest fenomen existeixen equacions que ens relacionen 

les diferents forces que intervenen en el moviment. A continuació es mostra l’equació del 

moviment per un cilindre suportat elàsticament: 

 

On: 

M: massa total per unitat de longitud, incloent la component de massa afegida [kg] 

 : resistència d’esmorteïment (damping) estructural [Ø] 

n : freqüència natural estructural [Hz] 
k : rigidesa de l’estructura [N/m] 

 : densitat del fluid [kg/m3] 
D : diàmetre del cilindre [m] 
CD : coeficient de resistència d’arrossegament (drag) de l’estructura [Ø] 
x : desplaçament de l’estructura [m] 
  : velocitat [m/s] 
  : acceleració [m/s2] 

 
L’anterior relació és un sumatori de les diferents forces que actuen en el moviment del 
cilindre, per tant l’expressió anterior es pot resumir segons la següent relació: 
 

Força d’inèrcia + Força d’esmorteïment o frec  +  Força d’elasticitat = Força 

hidrodinàmica 

Per aconseguir determinar tots els paràmetres de l’equació del moviment plantejada s’han de 

realitzar estudis del model utilitzat en particular.  Alguns paràmetres com la freqüència natural 

de l’estructura o la resistència d’esmorteïment tan sols es poden determinar amb assajos 

experimentals del model, per tant s’ha optat per analitzar els diferents termes i variables de 

l’equació per separat i determinar quins paràmetres ens interessa maximitzar en el nostre 

disseny. 

La força d’inèrcia és la proporcionada per l’acceleració de la massa, tant del cos com del volum 

desplaçat de fluid provocat pel moviment del cos. 

 La força d’esmorteïment la determina el coeficient de resistència d’esmorteïment estructural 

o més conegut com “damping”, la freqüència natural de l’estructura estudiada, així com la 

massa i la velocitat del desplaçament. La resistència de fricció o esmortiment és una força 

sincrònica amb la velocitat de l’objecte però oposada en direcció a aquesta, que redueix 

l’amplitud d’oscil·lació en un sistema oscil·latori. Té un paper molt important ja que si es fa 
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coincidir la freqüència de les oscil·lacions amb la freqüència natural del mecanisme cilíndric 

s’aconsegueix que aquest entri en ressonància, fet que fa que el mecanisme vibri intensament 

mentre es manté en aquesta condició.  

Pel que fa a la força d’elasticitat ve determinada pel comportament elàstic de l’estructura, en 

el nostre cas pel cable elàstic que ens fixa el mecanisme. Actua com el comportament d’una 

molla en tensió i el determina la rigidesa de l’estructura o del cable d’unió de l’estructura. 

La força hidrodinàmica és la crea el desplaçament del mecanisme cilíndric, es deguda a la 

velocitat del fluid que envolta el mecanisme. La determinen la densitat i velocitat del fluid, el 

diàmetre del cilindre i el coeficient de resistència a l’arrossegament. 

Un cop analitzades les diferents components de l’equació del moviment per un cilindre 

suportat elàsticament, podem extreure les conclusions per la realització del nostre model. En 

primer lloc es pot dir que la massa del conjunt en moviment és un paràmetre a tenir en 

compte ja que ens intervé tant en la força d’inèrcia com en la d’esmorteïment, quan més gran 

sigui el valor de la massa, més grans seran aquestes forces. 

Els components de l’equació de la força de frec són paràmetres difícils de determinar i en el 

model realitzat no poden ser calculats sinó és de manera experimental, ja que són els propis 

del model que utilitzem. Per aquest fet, aquests paràmetres característics ( , n) no s’han 

determinat, tot i que si el projecte arriba a una posterior fase de desenvolupament seran 

obtinguts experimentalment per la realització dels càlculs teòrics. 

A diferència de la força de frec, la força d’elasticitat si que és un paràmetre que 

experimentalment podem modificar fàcilment, ja que en el nostre model depèn exclusivament 

del cable que utilitzem per ancorar el cilindre al fons del banc de proves. Es provaran diferents 

tubs flexibles ja que en l’experimentació podrem veure els diferents resultats, però segons 

l’equació del moviment, quan més elàstic sigui el tub d’unió millors oscil·lacions obtindrem. 

Els paràmetres de la força hidrodinàmica també venen determinats pel model que es realitza, 

el coeficient de resistència a l’arrossegament és un paràmetre comú en els cilindres i varia en 

funció del nombre de Reynolds. En canvi el diàmetre del cilindre el podem determinar segons 

el que ens interessi, aparentment quan més gran sigui aquest valor, més força hidrodinàmica 

sobre el cilindre obtindrem. Per l’experimentació s’agafarà un cilindre amb el màxim diàmetre 

possible, tenint en compte la grandària del banc de proves que s’utilitzarà per 

l’experimentació.    

La relació d’espai és igual a la distància mínima entre el cilindre i les superfícies limitants del 

flux dividida pel diàmetre del cilindre. Raghavan, Bernitsas & Maroulis (2009) van demostrar 

que el coeficient de resistència viscosa (“drag”) i el coeficient de sustentació (“lift”) estan 

directament relacionats a la relació d’espai. A l’incrementar la relació d’espai, l’arrossegament 

viscós i la sustentació incrementen. Això és degut a l’efecte de la relació d’espai en el 

despreniment de vòrtex. Quan el cilindre està pròxim a la superfície límit de flux, el flux sobre 

el cilindre és desigual. Els models normals de despreniment de vòrtex són debilitats i 

interromputs completament. Es va trobar que, per a un valor d’espai sobre 3.0 o més gran, 

l’efecte de l’espai límit en el despreniment de vòrtex és menyspreable. Per a calcular una 



 

distància apropiada per a un cilindre de 3,175 cm de diàmetre, es va multiplicar el diàmetre del 

cilindre per tres: 3 x 3,175 cm = 9,525 cm.  

En el nostre cas, on el cilindre té un diàmetre de 8 cm, la distància apropiada es va determinar 

multiplicant el diàmetre del cilindre per tres, obtenint un valor de 24 cm. Les dimensions de la 

peixera ens permeten l’ús d’aquest cilindre ja que la seva amplada és de 50 cm. 

1.4.3. Càlculs teòrics 
En el següent apartat es realitzaran els càlculs previs a l’experimentació per tal de determinar 

alguns paràmetres que intervenen en el procés de captació d’energia.  

En la següents figures es pot observar el cilindre, el pèndul i el tub d’unió utilitzat en 

l’experimentació amb les dades que els caracteritzen: 

Figura 20: Cilindre utilitzat en l’experimentació amb els materials piezoelèctrics 
disposats radialment sobre les seves parets 

D = 80  mm 

L = 142 mm 



 

 

 

Figura 22: Pèndul utilitzat en l’experimentació 

L =102 mm 

D = 24  mm 

Figura 21: Cable d’unió utilitzat en l’experimentació 

L =175  mm 

D = 7  mm 



 

En primer lloc es realitzarà el càlcul de la força d’empenta, aquest càlcul és important ja que el 

que pretenem és buscar un valor òptim de la força de flotació, que afavoreixi el moviment 

oscil·latori del cilindre. La força de flotació requerida es determina amb un balanç entre el pes 

del conjunt i la força d’empenta, sense arribar a l’equilibri però pròxim a ell. La força de 

flotació resultant, quedarà compensada per la tensió del cable. 

La força d’empenta la determina, entre d’altres coses, el volum del cilindre. Per tant 

primerament es procedeix a calcular aquest volum segons l’expressió: 

       

Substituint els valors en l’equació amb les unitats segons el SI: 

                              

Un cop calculat el volum total del cilindre, es pot procedir a realitzar el càlcul de la força 

d’empenta seguint la relació: 

       

Considerant una gravetat de 9,81 m/s2 i un valor de la densitat de l’aigua com si aquesta es 

trobes en condicions normals, es a dir a 25ºC, s’obté: 

                         

                                   

Un cop aconseguit el valor de la força d’empenta podem determinar la força de flotació del 

nostre mecanisme, mitjançant la relació: 

         

Aquesta força no és més que la resultant entre la diferència de la força d’empenta i el pes. 

Substituint el valor obtingut anteriorment de la força d’empenta i del pes, tenim: 

                                         

En l’experimentació podrem compensar aquestes dues forces segons ens interessi fins a trobar 

la configuració més adient, tan sols afegint massa al cilindre, ja que la força d’empenta no ens 

variarà. Per tal de tenir uns valors per on començar a experimentar, es fa un càlcul de la massa 

que s’hauria d’afegir al nostre mecanisme per tal de compensar totalment la força d’empenta i 

per tant tenir una flotabilitat pràcticament neutra. 

Per igualar la força d’empenta, hauríem de tenir un pes del conjunt del mateix valor que la 

força d’empenta: 

              

Substituint els valors de l’acceleració de la gravetat i la força d’empenta, obtenim el valor de la 

massa que hauria de tenir el mecanisme per aconseguir una flotabilitat neutra: 



 

                    

       
       

    
          

Tenint en compte que el nostre mecanisme té un pes determinat de 440 grams, la massa que 

s’ha d’afegir al cilindre per obtenir una flotabilitat neutra s’aconsegueix amb la diferència 

d’aquestes dues masses: 

                   

Substituint els valors, tenint en compte les unitat del SI, s’obté: 

                                       

Aquest és el valor del pes que s’hauria d’afegir si es vol igualar la força d’empenta amb el pes, 

però en el nostre disseny ens interessa mantenir una flotabilitat positiva, tot i que a prop del 

llindar amb la flotabilitat neutra, per tant a l’hora d’afegir massa s’agafaran valors propers a 

aquest. Aquest fet permetrà a la força d’arrossegament, que és la que fa moure el cilindre, 

actuar amb més intensitat sobre el mecanisme, ja que la força de flotació es pràcticament 

nul·la. 

El valor de la força d’arrossegament o hidrodinàmica també es pot determinar, per fer-ho s’usa 

la mateixa expressió que en l’equació del moviment: 

    
 

 
       

El valor del coeficient de resistència a l’arrossegament per cilindres ve determinat segons el 

nombre de Reynolds, per tant primerament es determinarà el valor d’aquest nombre i en 

funció d’aquest es determinarà el valor de la força hidrodinàmica. Es realitzaran diferents 

càlculs per diferents velocitats del fluid ja que en l’entorn marí estudiat les velocitats varien 

aproximadament entre 10-50 cm/s. 

L’equació per determinar el nombre de Reynolds és la següent: 

     
   

 
 

La velocitat del fluid ens la determina l’ambient en què ens trobem, en canvi la longitud 

característica ens l’estableix el diàmetre del cilindre utilitzat. Pel que fa a la viscositat 

cinemàtica del fluid, aquest varia en funció de la temperatura. En base a aquest fet existeixen 

taules que relacionen la viscositat cinemàtica de l’aigua en funció amb la seva temperatura. 

                           

Es realitzaran 3 càlculs del nombre de Reynolds per diferents velocitats del fluid dins del rang 

anteriorment citat, prenen els valors amb unitats del SI: 

      
           

        

          
           



 

       
            

         

          
           

      
            

        

          
            

A banda del nombre de Reynolds, per realitzar el càlcul de la força hidrodinàmica sobre el 

cilindre, també s’ha de determinar el valor del coeficient d’arrossegament (CD) del mecanisme 

complet, per realitzar-ho s’adjunta una taula on es pot aconseguir determinar el valor d’aquest 

coeficient en funció del nombre de Reynolds. El valor que s’aconseguirà serà d’un valor estimat 

ja que el nostre mecanisme no es manté fix sinó que la seva posició varia. 

 
Figura 23: Variació de CD en un cilindre en funció del nombre de Reynolds 

Font: Joseph Katz, 2010 

Tenint en compte els valors del nombre de Reynolds calculats anteriorment, podem 

determinar el valor del coeficient d’arrossegament 

                                     

                                     

                                   

Per les 3 velocitats diferents s’obtenen valors similars del coeficient d’arrossegament, tot i que 

el nombre de Reynolds varia d’una manera important.  

Agafant la densitat de l’aigua en condicions normals i tenint en compte que per l’equació s’ha 

d’utilitzar l’àrea transversal, podem determinar la força hidrodinàmica que actua sobre el 

cilindre per diferents velocitats del fluid: 

      
              

 

 
                                         



 

       
               

 

 
                                         

      
              

 

 
                                        

Un cop aconseguit el valor de la força d’arrossegament, es pot observar que aquesta és d’una 

magnitud petita, tot i que augmenta en gran mesura amb la velocitat del fluid. Per tant serà 

important que les dues forces verticals, el pes i la força d’empenta, estiguin ben compensades 

ja que permetrà a la força lateral tenir més protagonisme. 

A continuació es procedeix a calcular el treball realitzat pel pèndul al colpejar els materials 

piezoelèctrics disposats radialment sobre les parets del cilindre. El treball es calcula a partir de 

la diferència d’alçada del pèndul entre la posició inicial, és a dir estàtic,i la posició final, en el 

moment en que colpeja les parets del cilindre. La diferència d’alçada entre la posició inicial i 

final, l’energia potencial, és la única que té efecte sobre el treball realitzat pel pèndul, ja que 

l’energia cinètica és nul·la degut al fet que en cap de les dues posicions el pèndul té velocitat.  

En la figura 24 es mostra l’esquema de les dues posicions, inicial i final, per al càlcul del treball 

que realitza el pèndul:  

Segons l’anterior figura es dedueix que el valor de l’alçada h és funció de la longitud del pèndul 

i de l’angle del pèndul en el moment de colpejar les parets del cilindre. El valor del treball total 

del pèndul, serà determinat segons l’equació de l’energia potencial, on el valor de l’alçada h, 

s’ha substituït en funció dels paràmetres que coneixem, l’angle i la longitud del pèndul. 

 

  

 

 

 

Figura 24: Treball realitzat pel pèndul degut a la diferència d’alçada 
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El valor de l’angle es pot aconseguir mitjançant els valors propis de les geometries que 

s’utilitzen en l’experimentació, en particular amb el radi del cinturó de piezoelèctrics i del 

pèndol, així com la seva longitud. A continuació es la Figura 25  on es determina aquest angle 

en funció dels paràmetres anteriorment citats: 

 
Figura 25: Determinació de l’angle del pèndul en colpejar les parets del cilindre 

Amb els valors de l’angle i la longitud obtinguts i tenint en compte que totes les unitat es 

troben en el SI, podem determinar el treball que realitza el pèndul: 

 

 

S’observa que és un valor força petit però és lògic ja que la diferència d’alçada que pot 

aconseguir el pèndul és molt petita. Per augmentar la magnitud d’aquest treball, s’hauria 

d’augmentar la diferència de radis o bé el pes del pèndul. 

Un cop estudiats els paràmetres del mecanisme mòbil, s’estudiarà el factor del despreniment 

de vòrtex en un cilindre fix. Aquests càlcul es realitza ja que en l’experimentació es planteja 

l’ús d’un cilindre situat aigües amunt del mecanisme per tal d’incitar el seu moviment i obtenir 

així oscil·lacions laterals constants. El cilindre utilitzat té un diàmetre de 3 centímetres , es pot 

visualitzar en la descripció dels elements de la primera experimentació.  

En particular es realitzaran els càlculs del nombre de Reynolds per tal d’analitzar el tipus de 

despreniment de vòrtex que s’obté aigües avall d’aquest cilindre fix. Com en l’anterior càlcul 

del nombre de Reynolds, es necessita el valor de la velocitat del fluid, la viscositat cinemàtica 

de l’aigua i el diàmetre del cilindre que és de 3 cm. Ja que es realitzaran proves amb velocitats 

diferents, aquest càlcul també es realitzarà amb 3 valors diferents de velocitat. 
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Un cop calculats els valors del nombre de Reynolds es pot determinar quin tipus de 

despreniment de vòrtex es produeix aigües avall del cilindre fix. En la Figura 25 mostrada 

anteriorment, s’estableixen els diferents rangs del nombre de Reynolds, un cop establerts 

aquests rangs podem saber el tipus de despreniment de vòrtex que genera segons la figura 26. 

 
Figura 26: Tipus de despreniment de vòrtex en un cilindre en funció del nombre de Reynolds 

Font: Joseph Katz, 2010 

En els 2 cassos de velocitat mínima estudiats es genera un despreniment de vòrtex del tipus c, 

segons la Figura 25. En aquest tipus de despreniment s’observa que els vòrtex es generen de 

manera alterna a costat i costat del cilindre, aquest fet es degut a que els propis vòrtex d’una 

banda tenen energia suficient per generar vòrtex en el costat contrari del cilindre, creant així 

un carrer de vòrtex uniforme i constant aigües avall del cilindre. 

Pel que fa als càlculs amb la velocitat de 0,5 m/s s’obté un despreniment de vòrtex que segueix 

el comportament descrit en la Figura 26(c). Els vòrtex es generen d’igual manera que en els 

anteriors cassos, però la major energia proporcionada pel fluid a més velocitat fa que aquests 

es donin en més gran mesura i d’una major amplitud, a més els vòrtex al tenir més energia 

també generen carrers de vòrtex que s’amplifiquen una major distància aigües avall del 

cilindre.  

 

  



 

2.1. EXPERIMENTACIÓ 1 
Un cop estudiada la teoria sobre els cossos sotmesos a un flux de corrent, els materials 

piezoelèctrics i realitzats els càlculs corresponents que ens ajudaran en el disseny del modelat, 

es procedeix a la realització de la part experimental. En aquesta primera part es pretén 

determinar i maximitzar els paràmetres que ens influeixen en el moviment del cilindre, com 

pot ser la distribució de pesos o l’elecció d’un tub d’unió que ens permeti unes correctes 

oscil·lacions. 

2.1.1. Experiment 
L’objectiu principal d’aquesta primera experimentació és realitzar proves amb el diferents 

models realitzats en un tanc d’aigua adequat per la simulació de corrents marines, per tal de 

veure el comportament del model i tractar de millorar-lo realitzant canvis en els paràmetres 

que més influeixen el seu moviment.  

Alguns dels paràmetres que es volen maximitzar i veure l’efecte que tenen en el moviment del 

cilindre són la relació entre la força d’empenta i el pes, la correcta situació i distribució dels 

pesos i l’efecte de l’elasticitat de l’umbilical que ens manté ancorat el cilindre al fons del banc 

de proves. 

El procés es realitzarà d’una manera progressiva, és a dir, realitzant un canvi o varis canvis en 

cada prova i valorant com afecten aquests al moviment del cilindre, tractant de determinar si 

són favorables o no i agafar-los o descartar-los segons les valoracions. Repetint aquest procés 

aconseguirem establir els paràmetres que més ens influencien en el procés i maximitzar-los 

per les posteriors experimentacions. 

En aquesta experimentació es valorarà visualment el moviment del cilindre i del pèndul 

interior, centrant-nos especialment en els cops que realitza el pèndul sobre les parets del 

cilindre ja que aquestos són els que ens determinaran la quantitat d’energia generada. És fàcil 

de determinar-los ja que quan el pèndul colpeja sobre les parets de vidre del cilindre s’escolta 

en major o menor mesura en funció del cop .  

Per al desenvolupament de l’Experimentació 1 s’usa un tanc d’aigua adequat per simular 

corrents oscil·latòries de vaivé mitjançant una bomba d’aigua, un cilindre de vidre, diferents 

tubs connectors amb característiques pròpies, un pes per ancorar el dispositiu al fons del tanc 

d’aigua i peces de plom de diferent pes i forma. 

  

2. PART EXPERIMENTAL 

 



 

2.1.2. Descripció d’equipaments 

 2.1.2.1. Tanc d’aigua 

El tanc d’aigua que s’utilitza en aquesta experimentació és el mostrat en la Figura 27. Té unes 

dimensions de 200x60x50 cm i una altura d’aigua de 39 cm, per tant el volum d’aigua que hi ha 

en el tanc és de 390 litres d’aigua. El tanc és de vidre, fet que ens permetrà visualitzar el 

moviment del pèndul i del cilindre. 

 
Figura 27: Tanc d’aigua usat en l’experimentació 

 2.1.2.2. Bomba d’aigua 

Per simular les corrents marines en el banc de proves s’utilitza una bomba d’aigua model 

Turbelle stream 6105 i per variar les diferents característiques de la bomba s’usa un 

programador model TUNZE Multicontroller 7096. La bomba d’aigua i el programador són els 

que s’aprecien en les Figura 2828 i Figura 2929 respectivament. 

 
Figura 28: Bomba d’aigua Turbelle stream 6105 

 



 

 
Figura 29: Controlador Tunze Multicontroller 7096 

Les característiques principals de la bomba es veuen resumides en la següent taula extreta del 

manual d’ús de la bomba. 

Dades tècniques 

Volum d’aigua 200-2000 litres 

Potència de circulació 3000 litres/hora 

Consum 35 Watts 

Alimentació 100-240 Volts / 50-60 Hertz 

Mides Impulsió: Ø90 mm ; Expulsió: Ø50 mm 

Taula 8: Dades tècniques de la bomba 
Font: Manual d’ús de la bomba Turbelle stream 6105 

Amb un software específic per controlar el programador es va configurar la bomba perquè 

funciones simulant unes corrents marines oscil·latòries de vaivé, amb el comportament d’una 

corrent marina propera a la costa. En la següent figura es mostra el programari amb les 

opcions que es van assignar per a generar un corrent continu. 



 

 
Figura 30: Software utilitzat per variar les funcions del controlador TUNZE 7096 

Per generar aquest corrent es va configurar el mode de la bomba com a “pulse only”, aquest 

mode ens genera polsos cada cert període de temps amb la potència que establim de la 

bomba. Es va assignar la potència màxima en els dos períodes,“power 1 i 2”, i així la bomba 

sempre ens subministra un corrent regular. El comportament de tornada ens ve donat pel 

reflux que es crea en el tanc d’aigua un cop l’aigua impulsada rebota a la paret contraria a la 

que es troba situada la bomba. 

A part de regular la potència de la bomba mitjançant aquest programari, també podem fer-ho 

mitjançant l’ús d’un potenciòmetre instal·lat en el seu cable d’alimentació. D’aquesta manera 

podem modificar ràpidament la potència de la bomba sense tenir que canviar paràmetres del 

software i així apreciar com afecta la velocitat del fluid sobre el nostre model. 

 2.1.2.3. Sensor per mesurar la velocitat del fluid 

S’usa un sensor que consta d’un controlador(GMH 3330) per mesurar la velocitat del fluid, 

aquest és un paràmetre molt important ja que és el que més afecta en el moviment del 

cilindre, per tant serà imprescindible tenir-lo perfectament controlat.  

El sensor consta d’una hèlix que en funció de la velocitat del fluid gira més o menys ràpid, 

segons la velocitat d’aquesta hèlix el controlador ens mostra el resultat obtingut. El 

controlador a més de donar-nos la velocitat a cada instant, també es capaç de memoritzar la 

informació d’un cert període preestablert i realitzar-nos el càlcul de la velocitat mitja, així com 

mostrar-nos els valors màxims i mínims obtinguts. 

El sensor i controlador usats per la mesura de la velocitat del fluid són els que s’aprecien en  la 

Figura 31. 



 

 
Figura 31: Sensor usat per mesurar la velocitat del fluid 

2.1.2.4. Cilindre 

El cilindre que s’ha utilitzat en l’experimentació és el que es pot observar en la Figura 32, com 

s’aprecia és un pot de vidre dels que es solen utilitzar per conservar aliments. S’ha agafat 

aquest cilindre per diferents raons, en primer lloc perquè podem accedir al seu interior sense 

complicacions i es pot tapar ràpidament i d’una forma hermètica amb una mica de tefló. El fet 

de que és de vidre i per tant transparent també ens interessa, així es pot apreciar el moviment 

del pèndul interior. 

 
Figura 32: Cilindre de vidre utilitzat en l’experimentació 

 S’ha afegit una rosca a l’inferior del cilindre per tal de subjectar el cable que ens ancora el 

cilindre al fons del tanc d’aigua. Es va optar per afegir una platina en forma de U(Figura 33) que 

es fixa al cilindre amb cinta aïllant i al centre d’aquesta platina disposar-hi un cilindre amb una 

rosca interior. Aquest cilindre amb rosca que sobresurt del cilindre per la seva part interior té 

dues funcions, la primera és unir el cable amb el cilindre gràcies a la rosca interior, i la segona 



 

és per disposar-hi pesos, ja que es queden fixats entre el cilindre i el cable d’unió i és una 

manera fàcil i ràpida de canviar la distribució de pesos sense grans complicacions. 

 
Figura 33: Platina en forma de U usada per subjectar el cable d’unió del cilindre 

Com s’observa en la Figura 34 en la part superior del cilindre també se li han realitzat diverses 

modificacions, primerament s’ha soldat un cilindre amb rosca interior com el citat 

anteriorment per disposar-hi els diferents pesos estudiats i poder-los fixar amb l’ajuda d’un 

cargol. També s’ha realitzat un passa-murs en la tapa utilitzant el mateix cilindre amb rosca 

que per la part inferior per a poder passar els cables que s’usaran quan instal·lem els 

piezoelèctrics. Per evitar que entri aigua, els cables van ser recoberts amb una capa de tefló i 

enroscats a través del cilindre, d’aquesta manera el tefló adopta la forma de la rosca i no 

permet el pas de l’aigua.  

Figura 34: Modificacions en la part superior del cilindre 

 2.1.2.5. Cables d’unió 

El cable que ens uneix el cilindre amb el fons marí és un paràmetre que ens condiciona en el 

moviment del cilindre de gran manera. El tipus de cable que ens pot fer servei ha de ser 

flexible i que permeti grans oscil·lacions però a l’hora no ha de permetre molt moviment 

rotacional i s’ha de mantenir sempre tens per a tornar  a la seva posició de repòs quan la força 

lateral sigui nul·la. 



 

En primeres proves per valorar si aquest treball podia ser fructuós, es va assajar amb un 

cilindre com el de les experimentacions però sense pèndul i ancorat al fons del tanc d’aigua 

amb diferents tipus de fils i tubs d’unió. Es van realitzar proves amb fils de nylon, amb una 

molla i amb cables elèctrics, tot i que cap dels materials emprats satisfeia correctament els 

nostres objectius, sobretot perquè permetien molta rotació tant del cable com del cilindre. Es 

va pensar en utilitzar el material aïllant que recobreix els cables elèctrics, i per les unions del 

cable amb el cilindre i amb el pes del fons del tanc utilitzar cargols, d’aquesta manera es podria 

evitar en gran mesura el problema de la rotació. Es va realitzar una prova amb aquest mètode i 

les valoracions van ser molt positives, ja que la rotació quedava pràcticament anul·lada i el 

cable permetia una bones oscil·lacions, mantenint-se tens quan la força lateral disminuïa. 

Amb aquests primers resultats es va aconseguir tenir una idea de com havia de ser el tipus de 

cable i la unió, a partir d’aquí es van proposar dos models diferents de cable, que són els que 

es poden observar en la Figura 35. Els dos cables són de la mateixa distància i diàmetre. A més, 

el material també és el mateix, de ser de PVC plastificat. Tot i ser del mateix material, el cable 

groc és més elàstic que el negre, ja sigui per la seva composició o acabat superificial. 

 
Figura 35: Cables usats en l’experimentació 

2.1.2.6. Pesos 

El pes del mecanisme és un factor molt important i que afecta al seu moviment, però tant o 

més important és la distribució d’aquestos pesos. Per tal d’aconseguir determinar el pes i la 

distribució de pesos òptims del mecanisme s’ha d’assajar amb diferents valors i configuracions 

de pesos. En la següent figura es mostren els diferents pesos que es van utilitzar en 

l’experimentació: 



 

 
Figura 36: Pesos usats en l’experimentació 

 2.1.2.7. Pèndul 

El pèndul que s’ha utilitzat per fer aquesta experimentació és el que mostra la Figura 37. Està 

compost per 3 pesos rodons de 36 grams travessats per un cargol que els uneix, a l’extrem 

superior del cargol hi ha soldada una ranura on es subjecta el fil de nylon que manté unit el 

pèndul amb la part superior del cilindre mitjançant una argolla i un ganxo. El pes total del 

pèndul és de 114 grams. 

 
Figura 37: Pèndul utilitzat en l’experimentació 

  

  



 

2.1.2.8. Cilindre generador de vòrtex 

Per la generació de vòrtexs s’utilitza un cilindre de plàstic llis d’un diàmetre de 3 centímetres. 

Aquest es posiciona frontalment al mecanisme mitjançant una estructura que es manté 

sostinguda sobre les parets del banc de proves. El cilindre utilitzat en les experimentacions és 

el que s’observa en la Figura 38. 

 
Figura 38: Cilindre utilitzat per generar vòrtex en l’experimentació 

  



 

2.1.3. Procés experimental 
Com ja s’ha anunciat anteriorment el procés experimental que es realitza serà dut a terme  

variant un o varis paràmetres a cada prova i valorant si aquest canvi resulta productiu. 

D’aquesta manera anirem millorant el nostre model i establint els paràmetres que ens 

afavoreixen en el seu moviment. S’analitzarà i valorarà tant el moviment del mecanisme com 

els cops que realitza el pèndul sobre les parets del cilindre. 

S’ha d’establir que totes les proves estan realitzades amb el potenciòmetre de la bomba 

posicionat en la seva posició mínima, amb una velocitat del fluid que és manté en el rang dels 

9-15 cm/s. La distància del mecanisme a la bomba també es manté constant, així com la 

distància a les parets del banc de proves, situant-se al centre d’aquest. 

En la següent figura es mostra el mecanisme instal·lat en el banc de proves, tot i que en 

aquesta figura ja es troben allotjats els piezoelèctrics, ens serveix per fer-nos una idea de com 

funciona el dispositiu amb el què s’experimenta. 

 
Figura 39: Dispositiu de captació d’energia estudiat 

 2.1.3.1. Prova 1 

La primera prova es va realitzar amb els següents descrits seguidament, tot i que també es 

mostren en la Figura 40. 

 - Cable negre 

 - Pèndul 114 grams 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams i situats al 

interior del mecanisme en la seva part inferior. 

Visualment s’observen unes oscil·lacions del cilindre lentes i de poca amplitud, el cilindre té 

moviment però aquest no aconsegueix ser constant ni agafar amplituds importants. El pèndul 

pràcticament no colpeja a les parets del cilindre, i si ho fa els impactes són amb poca força.  

 



 

 
Figura 40: Elements usats el la prova 1 

El motiu pel qual el cilindre no aconsegueix obtenir amplituds importants es creu que és 

perquè la relació entre la força d’empenta i el pes no està prou equilibrada i per tant la 

flotabilitat té un valor massa elevat. Aquest fet fa que la força lateral pràcticament no afecti al 

moviment del cilindre. 

 Per tal de compensar la força d’empenta s’afegirà massa al fons del cilindre en la propera 

prova. D’aquesta manera també s’aconsegueix baixar el centre de gravetat del mecanisme, 

afavorint el moviment de retorn del mecanisme cap a la seva posició original. També es 

substituirà el cable utilitzat, s’instal·larà el cable groc que és més elàstic per afavorir així les 

oscil·lacions. 

 2.1.3.2. Prova 2 

Els elements utilitzats en la prova 2 són els que s’enumeren a continuació, també es poden 

observar en la Figura 41. 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams i situats al 

interior del mecanisme en la seva part inferior. 

- 1 pes de 90 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

S’aprecien oscil·lacions lentes però variables, que augmenten d’una manera gradual de menys 

a més amplitud. Els cops del pèndul sobre les parets del cilindre són lleugerament forts però 

molt poc freqüents, tant sols es donen quan l’amplitud de moviment del cilindre és important. 

La utilització del cable groc ens ha proporcionat millors oscil·lacions del mecanisme, tot i que 

els cops són poc freqüents. S’ha de reduir més la relació entre l’empenta i el pes per tal de fer 

guanyar més protagonisme a la força lateral i així aconseguir oscil·lacions de més amplitud i 

cops més freqüents i de més força. 

 



 

 
Figura 41: Elements usats en la prova 2 

En la propera prova s’igualarà encara més la relació entre la força d’empenta i el pes, afegint 

massa a la part inferior del cilindre. Com s’ha dit anteriorment aquest fet també farà baixar el 

centre de gravetat del mecanisme. 

 2.1.3.3. Prova 3 

Els elements utilitzats en la prova 3 són els següents: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams i situats al 

interior del mecanisme en la seva part inferior 

- 2 pesos d’un total de 120 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

 

 
Figura 42: Elements usats en la prova 3 



 

Amb la configuració escollida es poden observar oscil·lacions variables, que augmenten poc a 

poc, i que arriben a ser pronunciades, encara que els cops del pèndul són suaus i tan sols es 

donen  quan el moviment del cilindre és de gran amplitud. 

Es creu que s’ha disminuït massa el centre de gravetat i al mecanisme li costa realitzar el 

moment de capcineig, que és el que li permet al pèndul realitzar els cops. El pes afegit millora 

les oscil·lacions però aquest pes s’ha de distribuir d’una manera que afavoreixi el moment de 

angular del mecanisme. 

S’afegirà massa a la part superior del mecanisme per augmentar el centre de masses i així 

afavorir el moviment de capcineig del cilindre i per tant millorar els cops del pèndul. 

 2.1.3.4. Prova 4 

Els elements emprats per la realització de la prova 4 són els següents: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams i situats al 

interior del mecanisme en la seva part inferior 

- 2 pesos d’un total de 120 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

- 1 pes de 57 grams situat a la tapa superior del cilindre per la part exterior 

 

 
Figura 43: Elements usats en la prova 4 

S’observen oscil·lacions molt llargues i pronunciades, però el cilindre li costa molt desplaçar-se  

angularment i per tant el pèndul pràcticament no colpeja i quan ho fa és d’una forma suau. El 

cable no queda tens del tot i per tant és normal que el cilindre no es desplaci angularment.  

Es creu que el comportament descrit es degut a què s’ha reduït massa la flotabilitat fins a 

passar a ser lleugerament negativa i el cable en ocasions no es manté tens, aquest fet ens 

permet un gran desplaçament lineal sense que el cilindre es desplaci angularment i sense 

aquest desplaçament angular, al pèndul li és impossible colpejar les parets del cilindre. 



 

Per la següent prova es pretén reduir el pes del mecanisme per tal de compensar la força 

d’empenta a l’hora que es canvia la distribució de pesos per aconseguir augmentar el centre 

de gravetat, afavorint així el moment de capcineig del mecanisme. 

2.1.3.5. Prova 5 

Els elements emprats per la realització de la prova 5 són els següents: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 2 pesos d’un total de 120 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams situats a la tapa 

superior del cilindre per la part exterior 

- 1 pes de 28 grams a l’interior del cilindre 

 

 
Figura 44: Elements usats en la prova 5 

S’aconsegueixen oscil·lacions d’amplituds importants però aquestes oscil·lacions no són 

constants. Els cops que realitza el pèndul sobre les parets del cilindre són de poca intensitat i 

no molt freqüents. 

Per tractar de millorar els cops del pèndul es creu que s’ha d’afavorir més el moviment de 

capcineig, així els cops que realitzi seran més constants i proporcionats amb més força. Per tal 

d’aconseguir-ho es reduirà el pes de la part inferior del cilindre.  

Un fet a destacar és l’ús del pes en forma de 120º disposat frontalment a la direcció del fluid 

en la part superior del mecanisme, com mostra la Figura 45, aquesta disposició sembla que 

afavoreix les oscil·lacions i manté el cilindre en una posició estable, ja que el pes frontal evita 

que el cilindre es desplaci en la direcció del fluid, fent que les oscil·lacions perpendiculars al 

corrent de flux es produeixin d’una forma regular. 

 



 

 
Figura 45: Distribució de pesos per afavorir les oscil·lacions laterals 

2.1.3.6. Prova 6 

Per la realització de la prova 6 els elements que s’han utilitzats són: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 1 pes de 57 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams situats a la tapa 

superior del cilindre per la part exterior 

 

 
Figura 46: Elements utilitzats en la prova 6 

Amb aquesta configuració s’aconsegueixen les amplituds més importants i uns cops del pèndul 

relativament forts si es comparen amb les altres proves. A més els cops tenen períodes 

constants on el pèndul colpeja unes quantes vegades seguides les parets del cilindre. El 

moviment del cilindre es va amplificant i arriba a tenir oscil·lacions de gran amplitud que 

posteriorment van disminuint completant el cicle. 

Un fet que s’ha detectat és que el cable té una desviació pròpia(Figura 47) que ens afecta al 

moviment de cilindre. Si aquesta desviació es disposa frontal a la direcció del fluid 

Direcció del flux 



 

s’aconsegueix un millor comportament del cilindre ja que evita en part que el cilindre es 

desplaci en la direcció del fluid, permeten millors oscil·lacions laterals. 

 
Figura 47: Desviació pròpia del cable d’unió 

Els cops que realitza el pèndul es creu que poden ser suficients per l’aplicació de captació 

d’energia que es vol estudiar i que la distribució de masses escollida és la adient. Es retirarà la 

massa de l’inferior del mecanisme per veure si millora la intensitat dels cops.  

2.1.3.6. Prova 7 

En aquesta prova s’usen els següents elements: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams situats a la tapa 

superior del cilindre per la part exterior 

 

 
Figura 48: Elements utilitzats en la prova 7 

Visualment s’observen unes oscil·lacions de gran amplitud amb un bon desplaçament angular, 

el moviment del mecanisme no és regular sinó que es mou en totes direccions. Els cops del 

pèndul sobre les parets del cilindre són els més forts que s’han aconseguit en totes les proves, 

tot i que no són constants ja que el moviment del mecanisme tampoc no ho és. 

Aquesta és la prova amb la que més energia s’hagués pogut captar si els piezoelèctrics ja 

haguessin estat instal·lats, per tant serà una de les estudiades més endavant. S’ha pensat en 



 

incitar el moviment del mecanisme amb un cilindre fix que ens generi vòrtex situat aigües 

amunt per així tenir un moviment més regular ja que els vòrtex d’un costat i de l’altre es creu 

que poden fer oscil·lar el mecanisme lateralment d’una manera constant.  

2.1.3.7. Prova 8 

En la prova 8 s’afegeix a part dels elements de l’anterior prova un cilindre metàl·lic que generi 

vòrtex situat abans del mecanisme: 

 - Cable groc 

 - Pèndul 114 grams 

- 1 pes de 57 grams situat a l’inferior del cilindre per la part exterior 

- 3 pesos de 38 grams units amb cinta aïllant d’un total de 120 grams situats a la tapa 

superior del cilindre per la part exterior 

- Cilindre generador de vòrtex d’un diàmetre de 3 cm i situat a 30 cm del mecanisme 

 

 
Figura 49: Elements utilitzats en la prova 8 

Amb l’ús del cilindre generador de vòrtex s’observen unes oscil·lacions llargues i pronunciades, 

tot i que en ocasions s’arriba a parar, recupera el moviment ràpidament i les oscil·lacions es 

van fent de més amplitud. Els cops que realitza el pèndul són relativament forts, gairebé 

comparables amb els de la prova 6.  

El fet més destacable de l’ús del cilindre que ens genera vòrtex és que d’aquesta manera el 

moviment del cilindre és força més regular i és pràcticament tot perpendicular a la direcció del 

fluid, ja que el cilindre fix evita que el volum de flux desplaçat ens desplaci també el 

mecanisme en la seva direcció, per tant afavoreix molt més les oscil·lacions laterals. 

  



 

2.1.4. Valoració dels resultats 
Un cop s’han realitzat les diferents proves es procedeix a comentar i valorar els resultats més 

destacables que s’han extret de les diferents configuracions. S’ha realitzat una taula resum per 

tal de sintetitzar  els diferents paràmetres i observacions característics de cada prova. 

Nº prova Paràmetres 
constants 

Paràmetres modificats Tipus de resposta 

1 Cable: negre 
Pèndol: 114 g 
Pesos:  
Interns: 120 g 

 Oscil·lacions lentes i de 
poca amplitud.  
Cops del pèndul molt poc 
freqüents i amb poca força. 

2 Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Intern: 120 g 

Cable: groc 
Pesos: 
Extern inferior: 90 g  

Oscil·lacions lentes però 
variables, augmenten 
gradualment. 
Cops poc freqüents però 
lleugerament forts. 

3 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Intern: 120 g 

Pesos: 
Extern inferior: 120 g 

Oscil·lacions variables que 
arriben a ser pronunciades. 
Cops del pèndul suaus, 
només es donen en les 
oscil·lacions importants. 

4 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Intern: 120 g 
Extern inferior: 120 g 

Pesos: 
Extern superior: 57 g 

Oscil·lacions llargues i 
pronunciades, però amb 
poc desplaçament angular. 
Cops pràcticament 
inexistents, quan es donen 
són molt suaus. 

5 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Extern inferior: 120 g 

Pesos: 
Intern: 28 g 
Extern superior: 120 g 

Oscil·lacions de gran 
amplitud però variables. 
Cops poc freqüents i de 
poca intensitat 

6 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Extern superior: 120 g 

Pesos: 
Extern inferior: 57 g 
 

Amplituds de les 
oscil·lacions importants. 
Cops relativament forts, al 
colpeja ho fa unes quantes 
vegades seguides. 

7 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Extern superior: 120 g 

 Oscil·lacions de gran 
amplitud, tot i que no totes 
són laterals. 
Cops forts encara que no 
són constants. 

8 Cable: groc 
Pèndol: 114 g 
Pesos: 
Extern superior: 120 g 

Pesos: 
Extern inferior: 57 g 
Cilindre generador vòrtex: 
Distància: 30 cm 

Oscil·lacions laterals 
llargues  que augmenten 
d’una manera progressiva. 
Cops forts en les 
oscil·lacions pronunciades. 

Taula 9: Paràmetres per a l’optimització del moviment del model 

En primer lloc s’ha de dir que els resultats que s’han obtingut són favorables i es creu que 

suficients per l’aplicació pel qual ha estat dissenyat el model, sobretot tenint en compte que 



 

totes les proves d’aquesta primera experimentació s’han realitzat amb el potenciòmetre en la 

seva posició mínima. Això vol dir que quan s’augmenti la potència de la bomba el moviment 

del mecanisme serà de més amplitud i els cops de més intensitat. 

Pel que fa a la distribució de pesos s’ha determinat experimentalment que elevant el centre de 

gravetat del mecanisme s’afavoreix el moviment de capcineig i aquest moviment té una 

influència positiva en els cops que realitza el pèndul degut a que fa desplaça el mecanisme 

angularment. 

La configuració de pesos que més ens afavoreix el moviment del mecanisme és amb un pes 

superior de 120 grams i un pes inferior de 57 grams, tot i que tant sols amb el pes superior 

també s’aconsegueixen amplituds i cops de grans magnituds. S’ha de destacar que l’ús d’un 

pes a la part superior amb la seva distribució de pesos en forma de 120º afavoreix les 

oscil·lacions laterals ja que el pes que es troba en la direcció del corrent evita en part el 

desplaçament paral·lel al flux de fluid del mecanisme. Es realitzarà un pes de plom amb la 

distribució anteriorment citada per les posteriors experimentacions, ja que fins ara 

s’utilitzaven 3 pesos rodons units amb cinta aïllant. 

Teòricament es va establir el pes que havia de tenir el mecanisme per compensar la força 

d’empenta que és de 277 grams. Experimentalment es veu que amb un pes de 297 grams, 

establert en la prova 4, el mecanisme passa a tenir una flotabilitat lleugerament negativa i per 

aquest motiu el cable no queda tens, ja que suporta part del pes del mecanisme. També 

podem observar que amb un pes entre 120-180 grams s’obtenen els millors resultats, per tant 

podem establir una relació experimental entre el pes i la força d’empenta que ens afavoreixi el 

moviment del cilindre. Aquesta relació es pot descriure com que la força d’empenta ha de ser 

entre un 20-25% més gran que el pes per tal d’aconseguir una distribució de les forces que 

afavoreixi el moviment lateral del mecanisme. 

Pel cable que ens ancora el cilindre al fons del tanc d’aigua s’ha determinat l’ús del més flexible 

de les dues opcions que teníem, ja que ens permet unes majors oscil·lacions i afavoreix el 

retorn del mecanisme a la seva posició original. Aquest fet ja s’havia predit anteriorment 

gràcies a l’equació del moviment d’un cilindre suportat elàsticament i ara es confirma. També 

s’ha de destacar el fet que la desviació pròpia que té el cable per si sol ens influeix en el 

moviment del cilindre. Aquesta desviació s’ha de disposar frontal al corrent de fluid, ja que 

evita que el cilindre es desplaci en la direcció del corrent, afavorint així les oscil·lacions laterals. 

Per millorar la intensitat dels cops que realitza el pèndul es poden variar dos paràmetres 

bàsics, el diàmetre i el pes del pèndul. Si es redueix el diàmetre mantenint el pes, 

s’aconsegueix un major desplaçament del pèndul i per tant cops de major intensitat. Si en 

canvi, es varia el pes del pèndul sense modificar el seu diàmetre s’aconsegueixen cops més 

forts però provocats per tenir una major massa. Per la posterior experimentació es tractarà 

d’aconseguir un pèndul amb un diàmetre inferior però amb la mateixa massa per tal 

d’augmentar la magnitud dels cops realitzats. 

L’efecte del cilindre generador de vòrtex es valora positivament ja que ens afavoreix les 

oscil·lacions laterals i un moviment constant. Degut a aquest fet es tindrà en compte en les 



 

properes experimentacions, tot i que s’haurà de valorar com ens afecta el paràmetre de la 

distància entre el mecanisme i el cilindre fix. 

Un cop analitzats els diferents paràmetres que ens afecten al moviment tant del mecanisme 

com del pèndul, es valoraran les millors configuracions que s’han analitzat i que per tant seran 

les que s’estudiaran més detalladament en la següent experimentació. 

La configuració amb un pes de 120 grams en forma de 120º a la part superior és amb la que 

millors cops del pèndul s’han aconseguit, tenint oscil·lacions relativament constants i amb una 

amplitud important. 

S’estudiarà la configuració amb un pes de 120 grams en forma de 120º a la part superior i un 

pes rodó de 57 grams a la part inferior ja que tot i que a mínima velocitat no s’aconsegueixen 

cops de gran magnitud, el moviment del cilindre es constant i pot ser que a més velocitat 

aconseguim tenir cops forts i freqüents. 

La configuració amb un cilindre generador de vòrtex també serà estudiada, tot i que a 

diferents nivells ja que s’ha de determinar la distància òptima a la que ha d’estar situat el 

cilindre fix i també s’ha de determinar si amb el cilindre fix és millor utilitzar el pes superior i 

l’inferior o tan sols el  pes superior. 



 

2.2. EXPERIMENTACIÓ 2 
Amb els resultats i valoracions aconseguits en la primera experimentació s’ha aconseguit 

determinar les configuracions més favorables per el moviment tant del cilindre com del 

pèndul. En aquesta segona experimentació es realitzarà una mesura de la tensió que generen 

els piezoelèctrics en un període de temps. D’aquesta manera es podrà determinar amb dades 

reals quina és la configuració que més afavoreix la captació d’energia. 

2.2.1. Experiment 
L’objectiu d’aquesta segona experimentació és realitzar diferents proves amb les 

configuracions més adients que s’han escollit, mesurant la tensió de sortida dels piezoelèctrics 

a cada instant. Un cop la prova hagi finalitzat es podrà realitzar una gràfica de la tensió 

generada pel mecanisme en aquest període de temps, on es visualitzarà tant l’amplitud dels 

pics de tensió generats com la freqüència amb la que aquest es donen. Els resultats 

aconseguits en totes les proves s’analitzaran i es compararan per tal de veure quina és la 

configuració que més ens afavoreix per l’aplicació requerida. 

Alguns dels paràmetres que s’han d’estudiar són la distància a la que s’ha de situar el cilindre 

generador de vòrtex o com afecta el pes situat a l’inferior del cilindre en el seu moviment i per 

tant en els cops que realitza el pèndul. Aquests paràmetres eren difícils de valorar visualment 

en l’anterior experimentació, en canvi en aquesta al tenir dades mesurades experimentalment 

podem valorar d’una manera més correcta i objectiva els resultats, i així realitzar unes 

conclusions més acurades.  

Per cada model assajat es realitzaran 4 proves diferents, de 30 minuts cadascuna, amb una 

variació de la velocitat entre cada prova. La variació de la velocitat serà proporcionada per 

l’augment de la potència de la bomba mitjançant el potenciòmetre instal·lat en el cable 

d’alimentació i la velocitat del fluid serà mesurada i comprovada abans i després de la 

realització de cada prova.  

El fet de realitzar diferents proves amb diferent velocitat és perquè pot ser que alguns models 

dels proposats funcionin millor per velocitats més elevades que amb les que s’ha assajat en la 

primera experimentació. D’aquesta manera es podrà valorar com afecta la velocitat del fluid 

en cada un dels models proposats i tractar de determinar quines configuracions són més 

adients per cada rang de velocitats. 

En aquesta experimentació s’han utilitzat els mateixos dispositius que en l’anterior però 

afegint-hi un oscil·loscopi que és capaç d’emmagatzemar informació en un disc dur intern, per 

posteriorment extreure les dades de la tensió generada en cada model i poder-les comparar. 

S’ha ideat i realitzat una manera per allotjar els piezoelèctrics a l’interior del mecanisme i s’ha 

realitzat la seva instal·lació. També s’ha tallat un pes de plom amb la seva massa perfectament 

distribuïda en braços disposats a 120º, ja que en l’anterior experimentació es va determinar 

que aquesta distribució afavoria el moviment lateral del mecanisme.  

 



 

2.2.2. Descripció d’equipaments 
Com s’ha dit anteriorment els equipaments usats en aquesta experimentació són els mateixos 

que en la primera, a més dels materials piezoelèctrics i un oscil·loscopi que s’han afegit. Per la 

visualització dels resultats es va haver de realitzar una aplicació específica amb Labview per 

aconseguir generar una gràfica amb totes les dades i així aconseguir comparar els diferents 

resultats. 

 2.2.2.1. Materials piezoelèctrics 

Els piezoelèctric que s’utilitzen en l’experimentació són extrets d’uns sensors que s’utilitzen en 

el camp de l’electrònica. Aquests dispositius estan formats per una làmina circular de llautó on 

es troba incrustada una fina làmina de ceràmica piezoelèctrica que al ser deformada genera 

una diferència de potencial entre el piezoelèctric i el llautó que fa de massa, aquesta diferència 

de potencial pot ser mesurada i captada a través dels cables elèctrics que s’observen. S’ha de 

dir que el cable central de color blau es desconnecta ja que no ens interessa el seu ús. 

 
Figura 50: Piezoelèctric utilitzat en les diferents experimentacions 

Per tal d’aconseguir disposar els diferents piezoelèctrics radialment sobre les parets internes 

del cilindre, es va realitzar un cinturó de piezoelèctrics(Figures 51 i 52) encolats sobre dos 

brides. Les brides tenen tendència a obrir-se, limitant-nos el moviment dins del cilindre. Així és 

més fàcil disposar el cinturó de piezoelèctrics a la seva correcta posició. 

Un cop encolats tots el piezoelèctrics es va realitzar el circuit elèctric soldant cadascun dels 

pols dels diferents piezoelèctrics en sèrie per així augmentar la tensió de sortida i soldant 

aquests als dos cables que ens surten del cilindre a través del passa-murs, que seran amb els 

que mesurarem els pics de tensió aconseguits. 

Acabada la part elèctrica del circuit es procedeix a muntar el cinturó de piezoelèctrics a 

l’interior del cilindre. Un cop situat el cinturó a la distància que ens interessa es procedeix a 

fixar-lo amb cola tèrmica evitant així que es mogui amb el moviment del cilindre o els cops del 

pèndul. El resultat final és el que es pot apreciar en les figures 51 i 52. 

Ceràmica 

piezoelèctrica 

Massa 



 

 
Figura 51: Vista des de la part interior del cilindre del cinturó de piezoelèctrics  

 

 
Figura 52: Vista des de la part exterior del cilindre del cinturó de piezoelèctrics 

 2.2.2.2. Oscil·loscopi 

L’oscil·loscopi que es va usar en l’experimentació porta incorporat un sistema operatiu 

Windows que ens permet emmagatzemar les dades de tensió en funció del temps que es van 

captan a cada instant. El model d’oscil·loscopi utilitzat és un LeCroy Wavesurfer 432, com el 

que es pot apreciar en la Figura 53. 

 
Figura 53: Oscil·loscopi LeCroy Wavesurfer 432 utilitzat en l’experimentació 

Font: Manual d’ús de l’oscil·loscopi LeCroy Wavesurfer 432 



 

El dispositiu utilitzat consta d’una pantalla tàctil on es pot visualitzar la senyal de sortida de la 

tensió que ens proporcionen els piezoelèctrics. El fet de què la pantalla sigui tàctil ens permet 

variar diferents funcions de l’oscil·loscopi, així com d’altres funcions, com realitzar una 

gravació de la senyal d’ona obtinguda en un interval de temps. Els cables que surten dels 

piezoelèctrics es connecten a l’entrada del canal 1(CH1) a través de les dues pinces 

connectores disposades per aquest fi. Els polsadors i reguladors que es troben a l’esquerra de 

la pantalla tàctil són per regular el factor d’escala de la senyal, tant es pot variar l’escala de la 

tensió com la del temps. Per aconseguir unes dades fiables i totes amb el mateix factor 

d’escala es va configurar l’oscil·loscopi perquè treballes amb un factor de l’escala d’amplitud 

d’1 volt per divisió i un factor d’escala de temps d’1 segon per divisió.  

Un cop configurat l’oscil·loscopi per la pressa i gravació de dades, aquest està llest per la 

realització de les mesures. 

 2.2.2.3. Labview 

Per tractar les dades obtingudes mitjançant l’oscil·loscopi s’ha realitzat una aplicació específica 

amb el programa Labview per tal de poder llegir tots els arxius que l’oscil·loscopi ens genera i 

així representar-los en una gràfica de la tensió en funció del temps, per posteriorment poder 

comparar unes proves amb les altres i aconseguir determinar els millors resultats.  

En la Figura 54 es mostra una captura de pantalla de l’aplicació dissenyada amb Labview i 

s’anuncien les seves característiques principals, així com el seu funcionament. 

 
Figura 54: Aplicació amb Labview per generar les gràfiques 

Es pot observar en la captura de pantalla la gràfica de la tensió en funció del temps obtinguda 

en una experimentació aleatòria. En l’eix de les x es mostra el valor del temps, en canvi en l’eix 

y s’observa la tensió de sortida dels piezoelèctrics. Per generar la gràfica s’ha d’escollir la 

carpeta on s’agafen els valors, per fer-ho ens situem a la part superior de la pantalla a la icona 

de la carpeta i es selecciona el directori on es troben els arxius extrets per l’oscil·loscopi. Un 

cop s’han escollit els arxius per generar la gràfica, es pot configurar un filtre que ens limita les 



 

freqüències d’ona que no són pròpies del mecanisme i que per tant són interferències. Aquest 

paràmetre s’estableix per una freqüència d’ona de 200 Hz. D’aquesta manera s’aconsegueix 

una gràfica on els diferents pics i valors s’aprecien més clarament.  

Amb tots els paràmetres configurats es procedeix a arrancar l’aplicació per a què ens generi la 

gràfica corresponent mitjançant el botó “Run”, situat al menú superior de la pantalla. Si es vol 

parar la generació de la gràfica és pot fer mitjançant l’opció “Abort Execution” o si es vol que 

l’aplicació treballi contínuament es pot fer mitjançant l’acció “Run Continuously”.  

També es pot realitzar zoom a la gràfica simplement ampliant la zona que ens interessa, de 

manera que es pot apreciar els diferents intervals entre pics o el comportament esmorteït de 

la gràfica. El color o el tipus de línia amb la que la gràfica es dibuixada també pot modificat 

amb les opcions que l’aplicació ens aporta. 

Cada prova de 30 minuts es dividirà en 6 parts de 5 minuts per realitzar les gràfiques ja que 

l’oscil·loscopi genera una quantitat immensa de dades que un ordinador convencional no es 

capaç de processar en un sol gràfic.  

2.2.2.4. Pèndul 

S’ha substituït el pèndul utilitzat en l’anterior experimentació de 114 grams per un amb un radi 

més petit, d’1,2 cm i d’un pes de 108 grams. D’aquesta forma es milloraran els cops que 

realitza el pèndul al tenir més moviment per desplaçar-se dins del cilindre. El pèndul que 

s’utilitzarà en aquesta experimentació és el que es pot observar en la Figura 55. 

 
Figura 55: Pèndul utilitzat en l’experimentació 2 

2.2.2.5. Pesos 

En els resultats obtinguts en l’anterior experimentació es va determinar que l’ús d’un pes 

superior d’uns 120 grams amb la seva distribució de pesos disposada a 120º afavoria les 

oscil·lacions laterals del cilindre. Ja que el pes que s’usava anteriorment amb aquesta 

disposició estava fet unint  3 pesos rodons amb cinta aïllant, es va pensar que es podia realitzar 

un pes únic amb les característiques que ens interessaven.  



 

Utilitzant un pes de plom i realitzant un simple càlcul per determinar les mides del plom amb el 

pes establert, es va realitzar una plantilla per tallar el material a la mesura correcta. Un cop 

realitzada la plantilla es va tallar el plom amb la forma adient i es va anant retocant el pes fins 

aconseguir un pes exacte de 120 grams. El resultat final d’aquest procés descrit és el que 

s’observa en la Figura 56. 

 
Figura 56: Pes superior utilitzat en l’experimentació 2 

El pes inferior que s’usarà en aquesta experimentació serà el que s’ha determinat com a òptim 

en l’experimentació 1, és a dir, un pes rodó de 54 grams. Aquest pes és el mostrat en la Figura 

57. 

 
Figura 57: Pes inferior utilitzat en l’experimentació 2 

  



 

2.2.3. Procés experimental 
El procés experimental d’aquesta segona experimentació serà dut a terme realitzant proves 

amb diferents configuracions del model i a diferents velocitats, mesurant la tensió obtinguda a 

cada instant mitjançant l’oscil·loscopi i emmagatzemant les dades per posteriorment analitzar-

les i determinar quins models són els més adients per l’aplicació com a captador d’energia. 

Per cada model es realitzaran 4 proves variant la velocitat del flux mitjançant el potenciòmetre 

de la bomba hidràulica, des de la seva posició mínima fins la seva posició màxima. El rang de 

velocitats que ens proporciona la bomba és entre 10 i 50 cm/s aproximadament. Aquestes 

velocitats del corrent d’aigua són les que normalment es troben en zones properes a la costa a 

una profunditat d’uns 20 metres. 

En primer lloc es realitzaran diferents proves canviant la variable del pes inferior per tal de 

determinar si aquest pes ens afavoreix o ens perjudica en la captació d’energia i tractant de 

valorar de quina manera ens afecta en el comportament del mecanisme. 

Posteriorment s’introduirà un cilindre que generi vòrtex situat aigües amunt del mecanisme i 

es determinarà quin model dels estudiats és el més adient en aquesta situació. La distància 

òptima del cilindre generador de vòrtex també és un paràmetre que es pretén determinar 

realitzant proves a diferents nivells. 

Finalment s’ha pensat de provar amb 2 cilindres paral·lels que ens generin vòrtex situats abans 

del mecanisme. D’aquesta manera es pretén afavorir les oscil·lacions laterals del mecanisme, 

ja que els vòrtex produïts per el cilindre d’un costat es creu que incitaran el moviment en 

l’altra direcció, obtenint un moviment constant. 

Totes les proves es realitzaran amb el mecanisme situat al centre del tanc d’aigua, per tal 

d’aconseguir tenir un flux laminar que afavoreixi les oscil·lacions constants del cilindre. 

 2.2.3.1. Model 1 

El primer model proposat és el que s’ha extret de la primera experimentació, el cilindre amb 

els piezoelèctrics i en la seva part superior el pes de 120 grams fet expressament per aquesta 

experimentació, a més del cable groc utilitzat en les primeres proves. 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 



 

 
Figura 58: Elements utilitzats en el model 1 

2.2.3.1.1. Prova 1 

Amb el potenciòmetre de la bomba en la seva posició mínima es realitza la mesura de velocitat 

mitjana durant 30 segons, així com la velocitat màxima i mínima dins d’aquest període. Les 

dades obtingudes es troben resumides en la següent taula: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,19 m/s 0,31 m/s 0,07 m/s 

Taula 10: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 1 

 Aquest rang de valors és el que més s’aproxima a les condicions normals de funcionament del 

mecanisme a una profunditat de 20 metres, per tant aquestes proves amb la velocitat al mínim 

seran les que més importància tindran a l’hora de valorar i plantejar les conclusions. 

Com s’ha dit anteriorment les proves s’han dividit en 6 parts de 5 minuts ja que no es podia 

generar una gràfica dels 30 minuts amb un ordinador convencional per la quantitat de dades 

que l’oscil·loscopi ens genera en aquest període de temps. En les següents experimentacions 

tan sols es mostraran les gràfiques on s’han aconseguit millors resultats, per tal de determinar 

els valors dels pics més importants i la freqüència entre aquestos. Tot i això es poden consultar 

totes les gràfiques obtingudes en els annexos de la part digital del projecte.(Annex I) 

En la Figura 59 es mostra la gràfica obtinguda mitjançant l’aplicació feta amb Labview de la 

tensió de sortida dels piezoelèctrics durant un temps de 5 minuts dins dels 30 minuts que dura 

el total de la prova 1. S’ha escollit aquest interval de temps perquè s’aconsegueixen els pics de 

major amplitud i un seguit de pics relativament constants. En altres intervals de temps 

d’aquesta prova s’han observat períodes d’aproximadament 1 minut en que el mecanisme té 

amplituds entre 0,5 volts i 1,15 volts.  



 

 
Figura 59: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 20 i 25 de la prova 1 del model 1 

L’eix vertical correspon a la tensió generada pels piezoelèctrics en volts, en canvi l’eix 

horitzontal és el temps. S’ha d’explicar que cada gràfica correspon a un temps de 5 minuts, en 

l’eix horitzontal no es mostren els valors ja que ha estat impossible configurar l’aplicació 

perquè ens mostres les dades d’aquest eix d’una manera correcta.  

A partir de la gràfica es pot observar com el mecanisme té períodes en que manté uns cops 

constants al llarg del temps, tot i que de petita amplitud. En altres moments el mecanisme es 

manté en repòs ja que no genera pràcticament tensió, però recupera el moviment oscil·latori i 

poc a poc s’aconsegueixen valors més elevats de tensió. 

En la Figura 59 es mostra que regularment s’obtenen pics d’uns 0,3-0,4 volts al llarg d’aquests 

5 minuts. Existeixen diversos pics al llarg d’aquest període d’un valor superior als 0,5-0,6 volts, 

així com 3 pics de més de 0,75 volts i un parell d’un valors superiors als 2 volts. La freqüència 

entre els pics de tensió no manté una relació. El període entre els cops varia, aquest fet es pot 

observar més detalladament en la Figura 60, que no és més que l’ampliació de la Figura 59 en 

la seva part central per tal de veure més clarament la diferència de temps entre diferents pics 

consecutius. 

S’observa que els 3 primers pics tenen una freqüència similar però que a partir d’aquest, el 

període entre els pics s’amplia i manté no manté una relació. Aquest fet es degut a que els pics 

de tensió venen determinats per els cops del pèndul i aquest pel moviment del cilindre. 

Aconseguir tenir un moviment oscil·latori lateral i constant del cilindre és molt complicat, per 

tant també serà molt complicat aconseguir una freqüència constant entre els diferents pics de 

tensió. 

 



 

 
Figura 60: Tensió de sortida ampliada dels piezoelèctrics entre el minut 20 i 25 de la prova 1 del model 1 

Com ja s’ha explicat en la part teòrica sobre els piezoelèctrics, aquests tenen una resposta 

esmorteïda davant d’un impacte degut a la vibració generada. A continuació es verifica aquest 

comportament i es tracta de determinar la freqüència d’esmorteïment dels piezoelèctrics en 

aquesta primera prova.  

En la Figura 61 es mostra el comportament esmorteït de la tensió de sortida dels piezoelèctrics 

davant d’un cop del pèndul. El cop principal ens genera un valor de tensió superior als 2 volts i 

la vibració produïda per aquest genera una tensió d’1,8 volts passats 0,125 segons des del 

primer pic de tensió. A partir d’aquest valor es generen diferents pics de tensió cada cop d’un 

valors més petit amb una període constant de 0,03125  segons, és a dir amb una freqüència de 

32 Hertz. Aquesta és la freqüència de ressonància dels piezoelèctrics davant d’una vibració, tot 

i que aquest paràmetre dependrà en part de la tensió del primer pic.  

 
Figura 61: Comportament esmorteït davant un impacte en la prova 1 del model 1 



 

Entre el primer i l’últim pic de tensió, el piezoelèctric ha estat vibrant durant un temps de 

0,21875 segons, generant 4 pics destacables de tensió d’un valor entre 2 i 0,75 volts durant els 

primers 0,1875 segons. La tensió generada passat aquest temps és d’un valor inaprofitable per 

l’aplicació desitjada i per tant es descarta. 

2.2.3.1.2. Prova 2 

En aquesta segona prova, s’ha incrementat la potència de la bomba i les velocitats del fluid 

mesurades a l’alçada del mecanisme han estat les següents: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,25 m/s 0,41 m/s 0,05 m/s 

Taula 11: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 1 

En la Figura 62 es mostra la gràfica de la tensió obtinguda entre els 15 i els 20 minuts de la 

prova, per tant el total de la gràfica són 5 minuts encara que no ho indiqui l’eix horitzontal. 

S’ha escollit aquest interval perquè es mostren els valors màxims de tensió i també es pot 

observar un comportament que no s’havia trobat fins ara, que serà descrit posteriorment. 

S’aprecia que amb aquesta velocitat del fluid s’aconsegueix obtenir cops del pèndul regulars i 

d’una força considerable ja que en la gràfica es mostren fins a 8 pics de tensió de pràcticament 

1,5 volts i alguns que superen aquest valor amb un màxim de pràcticament 2 volts. Per altra 

banda s’aconsegueixen també un gran nombre de pics dins el rang dels 0,5-1 volt, fet força 

interessant i que no es donava en tanta mesura en la prova amb la mínima velocitat del fluid. 

 
Figura 62: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 2 del model 1 

Es pot observar en la gràfica que els pics de major amplitud venen precedits per una sèrie de 4 

o 5 pics de menor amplitud, això és degut a que el cilindre realitza oscil·lacions laterals que van 

augmentant la seva amplitud, amb aquestes oscil·lacions el pèndul colpeja a banda i banda del 

cilindre, culminant amb un cop o un seguit de cops que generen una elevada tensió. 



 

Els valors de la gràfica entre els 102 i 115 segons, quan realitza els 6 pics consecutius de 

gairebé 1,5 volts, són deguts a que el cilindre en aquest període de temps realitza unes 

oscil·lacions laterals de gran amplitud, fent colpejar el pèndul amb gran força sobre els 

materials piezoelèctrics. Aquest és el comportament òptim del mecanisme, quan es capaç de 

realitzar diverses oscil·lacions de gran amplitud amb forts cops del pèndul d’una manera 

constant. 

En la Figura  63 es mostren els 6 pics de tensió d’1,5 volts consecutius obtinguts en la prova 2, 

un comportament com el que s’aprecia és l’ideal i pel que ha estat pensat el nostre model. 

Aquest fet ens fa pensar que aquesta primera configuració es una opció a tenir en compte per 

a les posteriors experimentacions. 

A simple vista amb l’ampliació de la gràfica es mostra que la freqüència entre els diferents pics 

de tensió no es constant, cada cop existeix un període més gran entre pic i pic. També 

s’aprecia perfectament la ressonància del piezoelèctric degut a la vibració. S’ha calculat que en 

aquest cas, es a dir amb un impacte de 1,45 volts, el temps en que el piezoelèctric es manté 

vibrant és 0,22087 segons, generant 4 pics de tensió d’un valor comprès entre 1,5 i 0,6 volts 

amb un freqüència de ressonància en aquest cas de 35 Hertz amb un cop que genera 1,45 volts 

de tensió. 

 
Figura 63: Tensió de sortida ampliada dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 2 del model 1 

2.2.3.1.3. Prova 3 

Per la prova 3 es posiciona el potenciòmetre de la bomba a ¾ parts de la seva potència 

màxima. En aquesta posició i prenent mesures continues al llarg de 30 segons, el sensor de 

velocitat ens mostra els següents valors: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,29 m/s 0,38 m/s 0,1 m/s 

Taula 12: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 1 



 

Amb aquest rang de velocitats s’espera aconseguir valors més grans de tensió, ja que el 

cilindre tindrà més moviment i per tant el pèndul colpejarà més sovint i amb més força sobre 

els materials piezoelèctrics.  

En la Figura 64 es poden apreciar els valors de tensió que s’han obtingut en un període de 5 

minuts que correspon a l’interval entre el minut 10 i el 15, es comprova que els pics de tensió 

són més freqüents i de major amplitud degut a l’augment de la velocitat del fluid. 

S’observa que existeix un gran nombre de valors amb una tensió important. Fent el recompte, 

apareixen aproximadament uns 50 valors per damunt d’1 volt, amb dos màxims de tensió 

consecutius de 2,15 volts. Existeixen períodes en què el pèndul aconsegueix oscil·lar juntament 

amb les oscil·lacions laterals del cilindre, colpejant així a banda i banda del cilindre i creant 

períodes continus de cops que es veuen reflectits en la gràfica. En aquests períodes el 

mecanisme treballa en les seves millors condicions generant grans tensions de sortida 

produïdes pels forts cops del pèndul. 

 
Figura 64: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 10 i 15 de la prova 3 del model 1 

En la gràfica s’aprecien diferents moments en què el mecanisme treballa idealment, aquest 

períodes són fàcils d’apreciar ja que es quan s’aconsegueixen un seguit de pics de gran valor 

amb una freqüència relativament definida, aquesta dependrà del moviment del cilindre i com 

que no es constant, la freqüència entre cada cop tampoc ho serà.  

El comportament ideal del mecanisme s’observa en 3 períodes diferents dins d’aquests 5 

minuts, en primer lloc als 2 minuts de l’inici de la gràfica s’obtenen 18 pics d’una tensió entre 1 

i 1,25 volts. Aquesta etapa de comportament relativament constant té una durada de 30 

segons, el període dels cops del pèndul es variable, entre el primer i el segon impacte és de 

1,017 segons. Posteriorment aquest període augmenta i entre el segon i el tercer impacte ja és 

de 2,642 segons. El temps entre cada cop augmenta progressivament amb el nombre de cops, 

fins que el mecanisme abandona el comportament ideal. 



 

El segon cop que es troba el comportament regular del mecanisme és quan han transcorregut 

212 segons des de l’inici de la gràfica. En aquesta ocasió s’observen 16 pics de tensió d’un valor 

comprès entre  1 i 1,2 volts. El temps que el mecanisme es manté treballant en aquestes 

condicions és de 20,88 segons, en aquest cas el període entre cada cop és un paràmetre que 

varia a cada pic de tensió i ve determinat pels cops del pèndul, i per tant pel moviment del 

mecanisme. 

Entre els segons 248 i 283 s’observa el tercer comportament ideal del mecanisme. Aquest 

període és el que majors amplituds s’obtenen,descartant els 2 pics de tensió superiors 2 volts, 

en aquesta tercera etapa de comportament ideal tenim 6 pics de tensió d’1,7 volts i 5 pics d’1 

volt en un període de 35,08 segons. La freqüència entre cada cop augmenta amb el nombre de 

cops enlloc de disminuir com succeïa en els anteriors casos. 

2.2.3.1.4. Prova 4 

En aquesta última prova amb el primer model proposat es configura la bomba perquè treballi a 

la màxima potència. En aquesta posició obtindrem una velocitat del fluid elevada que es pot 

donar a una profunditat de 20 metres quan l’estat de la mar és alterat. Les lectures de la 

velocitat són les següents: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,32 m/s 0,49 m/s 0,13 m/s 

Taula 13: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 1 

En la Figura 65 s’aprecien les mesures proporcionades per l’oscil·loscopi entre els 15 i els 20 

minuts d’aquesta prova 4. S’ha agafat aquest interval ja que tenim un llarg període de pics més 

o menys constants i amb tensions importants, tot i que els majors pics de tensió que s’han 

aconseguit en el total dels 30 minuts són de 2,3 volts i no es veuen reflectits en aquest gràfic. 

 
Figura 65: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 4 del model 1 

En els resultats gràfics d’aquesta quarta prova es poden apreciar fins a un total de 34 pics de 

tensió important, entre el rang dels 1-1,6 volts. La gran part d’aquests pics es concentren en la 



 

part central de la gràfica en un període de cops constants que té aproximadament una durada 

de 2 minuts.  

A banda d’aquests cops que generen una alta tensió, també tenim un gran nombre de pics de 

tensió entre uns valors de 0,4-0,8 volts. Aquests són de gran importància ja que al llarg de la 

prova es generen una elevada quantitat de pics d’aquest tipus, que encara que no siguin d’un 

valor molt elevat, al haver-n’hi tants contribueixen considerablement al total d’energia 

emmagatzemada. 

A la figura que es mostra a continuació es veu una ampliació de la gràfica de la Figura 65 per 

visualitzar d’una manera més correcta la zona on té un comportament relativament regular. 

 
Figura 66: Tensió de sortida ampliada dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 4 del model 1 

Amb el zoom realitzat a la gràfica es poden determinar diferents conceptes que eren de difícil 

apreciació amb la gràfica sencera dels 5 minuts. En primer lloc s’ha de destacar que tots els 

pics d’una tensió elevada, de més d’1 volt, es donen de dos en dos excepte l’últim. El període 

dels dos pics consecutius si que sembla ser constant, de l’ordre dels 0,81 segons. Una possible 

explicació pel fet que els pics vinguin en parells és que quan el pèndul colpeja a una banda del 

cilindre es veu forçat pel rebot i pel moviment del cilindre a colpejar a l’altra banda, generant 

així 2 cops de gran amplitud i amb el mateix període entre ells. 

El període entre els diferents parells de pics també sembla mantenir una relació tot i que no 

tant constant com en l’anterior cas perquè s’intercalen pics de menor amplitud entre els 

parells de pics de major tensió. Tot i això es pot considerar que el període és constant en 

aquest interval i de l’ordre dels 6,1 segons entre cada parell de pics. 

 2.2.3.2. Model 2 

Per la realització del segon model, s’afegeix el pes inferior de 53 grams per la part inferior del 

mecanisme. El total d’elements que s’usen en segon model proposat són els següents: 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 



 

 - Pes superior 120 grams 

 - Pes inferior 54 grams 

 
Figura 67: Elements utilitzats en el model 2 

2.2.3.2.1. Prova 1 

Per aquest segon model es realitzen les mateixes proves a diferent velocitat que les realitzades 

amb l’anterior model. Regulant el potenciòmetre de la bomba s’ha disminuït la potència de la 

bomba al mínim i s’han realitzat les següents lectures de la velocitat: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,16 m/s 0,32 m/s 0,05 m/s 

Taula 14: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 2 

La gràfica de la tensió generada pels piezoelèctrics es pot apreciar en la figura 64, s’ha escollit 

l’interval de 5 minuts entre els 25 i els 30 minuts, ja que en  aquest període s’obtenen els 

valors d’amplitud més elevats, a més de períodes amb diferents pics de tensió consecutius. 

En aquesta primera prova amb el model 2 destaca l’elevat nombre de pics, 16 exactament, 

d’una amplitud entre 1,2 i 1,5 volts tenint en compte que la bomba treballa a la mínima 

potència. Aquests pics de gran amplitud venen en períodes on s’aconsegueixen un seguit de 

pics de tensió constants. A banda d’aquests màxims també s’aconsegueixen valors de tensió 

entre 0,4-0,8 volts destacables ja que es donen en moltes ocasions.  

 



 

 
Figura 68: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 1 del model 2 

Entre els períodes d’excitació del mecanisme existeixen períodes de repòs en què 

s’aconsegueixen pràcticament lectures nul·les de tensió, aquest fet és normal ja que al tenir la 

bomba a la mínima potència al cilindre li costa agafar moviment un cop s’atura. 

En la Figura 69 es mostra l’ampliació de la gràfica anteriorment mostrada en una de les zones 

on té un comportament més o menys regular, entre els 87 segons i els 100 segons. 

 
Figura 69: Tensió de sortida ampliada dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 1 del model 2 

S’aprecia clarament que el període entre els diferents pics no es constant, entre el primer i el 

segon pic tenim un període de 2,91 segons, mentre que entre el segon i el tercer s’obté un 

valor del període de 1,857 segons. El valor del període continua descendint entre el tercer i 

quart cop per desprès ampliar-se de nou entre el cinquè i sisè pic. El fet de què els períodes 

entre pics són de valors diferents ens fa impossible determinar la freqüència. 



 

En la gràfica de la figura 69 també s’observa l’esmorteïment del piezoelèctric davant un 

impacte, en aquest cas d’un impacte del pèndul que ha generat 1,3 volts. Amb una ampliació 

més gran del gràfic es pot observar que el cop principal genera una vibració esmorteïda  

transcorreguts 0,0575 segons d’un valor entre 1,3 volts i 0,5 volts amb una freqüència de 

ressonància de 42 Hertzs. 

2.2.3.2.2. Prova 2 

Un cop finalitzada la prova 1, s’augmenta la potència de la bomba fins a la seva segona posició. 

Es deixen estabilitzar els corrents dins del tanc d’aigua i es mesura la velocitat.  

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,25 m/s 0,34 m/s 0,15 m/s 

Taula 15: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 2 

Els resultats obtinguts en la prova són els que es mostren en la figura 70. Aquest gràfic 

correspon als 5 primers minuts de la prova, s’ha escollit aquest període perquè es mostren els 

valors d’amplitud més elevats, juntament amb un comportament constant de la gràfica en 

algunes etapes. 

 
Figura 70: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 2 del model 2 

S’aprecia que en aquest interval de temps es generen fins a 13 pics de tensió superiors a 1 volt. 

En el primer minut de la prova s’observen fins a 7 pics superiors als 1,5 volts, aquest són els 

màxims d’aquests gràfic tot i que en altres instant de la mateixa prova s’han aconseguit pics 

superiors de fins a 1,7 volts. Els períodes entre cada pic de tensió varien segons el moviment 

del cilindre i com s’observa en aquest primer minut de proves, el període va augmentant a 

cada pic de tensió. 

Entre els 90 i 210 segons es torna a observar un comportament relativament constant de la 

gràfica, tot i que els períodes entre els diferents pics no són exactament els mateixos, els valor 

de les diferents amplituds i el comportament del gràfic són pràcticament iguals, especialment 

en els tres primers pics d’1,25 volts. 



 

Pel que fa a les tensions de valor inferior, entre 0,5 i 0,75 volts, s’observa que en aquesta prova 

no n’existeixen tantes com en la prova anterior, tot i que s’ha augmentat la velocitat del fluid. 

A més s’aprecia que existeixen períodes més llargs de repòs que en la prova anterior. 

 2.2.3.2.3. Prova 3 

Per la realització de la prova 3 amb el model 2 s’augmenta la velocitat del fluid mitjançant el 

potenciòmetre de la bomba. Les lectures de la velocitat del corrent amb la bomba en aquesta 

posició són les següents: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,26 m/s 0,43 m/s 0,09 m/s 

Taula 16: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 2 

En la Figura 71 es mostren els 5 minuts del total de la prova que corresponen al interval entre 

el minut 5 i 10. El fet pel què s’ha escollit aquest període de temps es perquè s’aconsegueixen 

els pics de major tensió i també s’observa un comportament que podem considerar 

relativament regular entre els 2,5 i els 3 minuts. 

 
Figura 71: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 3 del model 2 

En aquest gràfic es pot apreciar que s’obtenen una gran quantitat de pics de tensió d’un valor 

important. En particular es poden observar 2 pics seguits de pràcticament 3,5 volts i un tercer 

d’un valor de 3 volts. A part d’aquests màxims també s’aprecien fins a 4 pics d’un valor de 2 

volts i un total de 39 pics amb un valor comprès entre 1 volt i 1,5 volts. 

En el període de pics regulars entre els 150 i els 180 segons s’obtenen els 4 pics de 2 volts 

comentats anteriorment. S’ha d’anunciar que aquest pics no tenen una freqüència definida, 

sinó que es donen en intervals irregulars de temps, tot i tenir una amplitud pràcticament del 

mateix valor. 

Els períodes de repòs sense pics de tensió importants no són tan elevats com en la prova 2, 

segons indica la gràfica el mecanisme està constantment en moviment ja que ens genera 



 

tensió en pràcticament tots els instants excloent-hi 3 petits períodes de repòs, un als 10 

segons aproximadament d’una durada de 21,67 segons i dos petits períodes de repòs d’entre 

6,3-6,5 segons situats entre els 220 i els 250 segons. 

2.2.3.2.4. Prova 4 

Es procedeix a realitzar la prova amb la màxima potència de la bomba per veure com respon el 

nostre model als corrents de gran velocitat. Les mesures realitzades amb el sensor de 

velocitats en un període de 30 segons són: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,31m/s 0,49 m/s 0,13 m/s 

Taula 17: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 2 

Amb la realització d’aquesta prova es poden observar els pics de tensió de major amplitud 

obtinguts fins ara en totes les proves i models. Aquest pic ha estat d’un valor aïllat de 4 volts i 

s’ha donat als 8 minuts de l’inici de la prova. Per altra banda amb la utilització d’aquest model 

a la màxima velocitat s’observen un seguit de pics d’un valor entre 2 i 2,75 volts que són de 

gran importància ja que són freqüents i d’un valor de tensió important. 

Figura 72: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 10 i 15 de la prova 4 del model 2 

La gràfica ens mostra els diferents valors de tensió que generen els piezoelèctrics entre els 15 i 

els 20 minuts del total de la prova 4. A simple vista s’observen un elevat  nombre de valors 

amb tensions de gran magnitud. Es poden comptar fins a un total de 16 pics amb una tensió 

compresa entre 2 i 2,75 volts, distribuïts en 2 períodes de moviment constant del mecanisme. 

En primer lloc entre els 120 i els 150 segons el mecanisme aconsegueix mantenir-se en 

moviment constant generant un total de 12 pics superiors als 2 volts en aquest interval. La 

freqüència entre els pics de tensió no manté una relació constant, es a dir que el temps entre 

cada cop és variable. 



 

En el segon període que té una durada de 10 segons es mostren 4 pics de tensió consecutius 

d’un valor superior als 2 volts. Després d’aquest període el mecanisme té un temps de repòs 

que es veu reflectit en que no genera pràcticament tensió.  

El mecanisme abandona l’estat de repòs després d’aproximadament 10 segons i el moviment 

provoca un parell de cops que generen 1,5 volts, aquests cops inciten encara més el moviment 

del cilindre i per tant del pèndul provocant 2 pics de tensió de 2,25 volts. 

En l’últim dels 5 minuts mostrats a la gràfica es mostra un període 25 segons en què el 

mecanisme genera fins a 15 pics d’una tensió entre 1 i 1,5 volts. Novament la freqüència entre 

pics no es constant ja que el període entre cada un dels pics és variable. 

 2.2.3.3. Model 3 

Un cop experimentat amb les millors configuracions del model sense un cilindre que ens generi 

vòrtex aigües del mecanisme és el moment d’experimentar com influeix aquest paràmetre en 

la captació d’energia. Per realitzar-ho s’ha situat el cilindre a una distància de 15 cm amb els 

elements utilitzats en el model 2, quedant el model 3 definit segons els següents elements: 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Pes inferior 54 grams 

 - Cilindre generador de vòrtex situat a 15 cm 

 
Figura 73: Elements utilitzats en el model 3 

2.2.3.3.1. Prova 1 

Per aquesta primera prova s’ha de situar el potenciòmetre de la bomba a la seva posició 

mínima i realitzar les mesures de la velocitat del fluid un cop estabilitzades les corrents. 

Aquesta lectura de la velocitat proporcionada pel sensor de velocitats queda resumida en la 

següent taula: 



 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,20m/s 0,31 m/s 0,11 m/s 

Taula 18: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 3 

En la següent gràfica es mostren el resultats obtinguts mitjançant l’oscil·loscopi en el període 

dels 25 als 30 minuts. En aquest interval és en el que s’observen més pics de gran amplitud, tot 

i que no són comparables als aconseguits amb els altres model. 

 
Figura 74: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 25 i 30 de la prova 1 del model 3 

Durant el primer minut de gràfic es poden apreciar cops d’una petita amplitud, 

aproximadament 0,25 volts, que aparentment tenen un període constant entre si, tot i que a 

l’ampliar-se s’observa que el temps entre cada pic és diferent. Aquest fet tan sols s’observa en 

aquesta etapa inicial, posteriorment no adopta cap comportament relativament constant. 

Els pics de major amplitud que es troben venen de dos en dos, en particular 2 màxims d’1,25 

volts i un total de 6 pics més amb un valor de tensió comprès entre 1 i 1,15 volts. Per altra 

banda s’observen un total de 28 pics de tensió entre 0,4 i 0,7 volts distribuïts majoritàriament 

a partir de la meitat de la gràfica, és a dir en els minuts finals.  

Un fet a destacar es que el mecanisme té molts períodes de pausa en que no genera tensió, 

això pot ser degut a la baixa velocitat del fluid i a què a l’interposar el cilindre per generar 

vòrtex, aquest frena part del volum de fluid que incideix en el mecanisme i per tant el 

mecanisme té menys moviment. 

2.2.3.3.2. Prova 2 

S’augmenta la potència de la bomba, obtenint uns valors de la velocitat del corrent d’aigua  

que es poden visualitzar en la següent taula: 

 

 



 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,22m/s 0,37 m/s 0,08 m/s 

Taula 19: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 3 

En la següent figura es mostra la tensió obtinguda entre els 5 i els 10 minuts de la prova 2. S’ha 

escollit aquest interval perquè ens mostra uns valors interessants d’amplitud a més de poder 

visualitzar un període d’amplituds constants. 

 
Figura 75: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 2 del model 3 

En la gràfica s’aprecien 2 pics de tensió màxims d’un valor de 2,2 volts, aquests es situen 

transcorreguts 150 segons. A part d’aquests 2 pics aïllats de tensió també s’observen fins a un 

total de 14 pics d’un valor entre 1 volt i 1,6 volts. La gran majoria es troben en l’últim mig 

minut de gràfic on s’aprecien fins a 10 valors de l’amplitud d’un valor similar, entre 1,25 i 1,6 

volts.  

Aquest últim mig minut amb pics constants de tensió similars respon al comportament ideal 

del mecanisme que ja s’ha observat en altres models. En aquest cas els períodes entre els 

diferents pics tampoc no són constants sinó que venen determinats pel moviment del 

mecanisme. S’ha de dir que en el total dels 30 minuts que dura aquesta prova, aquest 

comportament idíl·lic és en l’únic període en que és visualitza. 

Pel que fa als pics de tensió de menor amplitud, es generen uns 40 pics d’un valor dins del rang 

0,4-0,8 volts. Aquests són de vital importància en casos com ja que són els que 

majoritàriament carreguen les bateries a falta de pics de gran amplitud.  

2.2.3.3.3. Prova 3 

Per la realització de la prova 3 s’augmenta la velocitat del fluid augmentant en ¼ part la 

potència de la bomba. Els resultats mesurats un cop s’han estabilitzat els corrents de fluid són 

els que es mostren en la Taula 20. 



 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,27m/s 0,47 m/s 0,06 m/s 

Taula 20: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 3 

Els resultats que es mostren en la Figura 7, pertanyen als 5 primers minuts de la prova 3. S’ha 

escollit aquest interval perquè en ell es mostren un elevat nombre de pics de tensió de 

magnituds importants. 

 
Figura 76: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 3 del model 3 

Com es pot apreciar en aquest interval de temps tenim un elevat nombre de pics amb una 

amplitud important. Entre 1,5 i 1,9 volts tenim un total de 8 pics distribuïts en 3 períodes de 

moviment. Pel que fa als pics entre 1 volt i 1,5 volts, se n’obtenen fins a un total de 19. Aquests 

també venen distribuïts en els 3 períodes de moviment del mecanisme en què es troben els 

pics màxims. 

El primer interval que ens interessa comença a partir del primer minut amb un seguit de pics 

d’una tensió molt baixa, entre 0,3 i 0,4 volts. Aquests pics comencen a augmentar de valor 

quan augmenta el moviment del mecanisme i passats 30 segons es generen 2 pics de tensió de 

0,8 volts que continuen incitant el moviment del mecanisme generant 3 pics màxims de 1,9 

volts i 3 més de 1,35 volts. A partir d’aquest moment el mecanisme té un període de pausa en 

que no genera tensió. El temps entre cada un dels pics no es constant, varia en funció del 

moviment del mecanisme. 

El segon període en què s’obtenen valors importants de tensió d’una manera constant és a 

partir dels 212 segons. En aquest instant un seguit de cops d’un valor entre 0,5 i 0,75 volts 

irrompen l’estat de pausa del mecanisme, provocant un augment del moviment del 

mecanisme i generant 2 pics de 1,5 volts i posteriorment 2 més de 1,9 volts. Un cop realitzats 

aquest seguit de cops el mecanisme torna a l’estat de pausa en què es trobava però durant un 

petit període de temps de 7,7 segons.  



 

Un cop transcorregut aquests 7,7 segons s’observa un altre cop el comportament constant del 

mecanisme, ja que genera 5 pics de tensió d’1,1 volts i 3 pics de 1,65 volts d’una manera 

consecutiva en 30 segons de moviment, tot i que amb un període no regular entre pic i pic. 

2.2.3.3.4. Prova 4 

Per la prova amb la velocitat del fluid més elevada, es situa el potenciòmetre de la bomba a la 

seva posició màxima. S’aconsegueixen valors de la velocitat que es resumeixen en la Taula 21. 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,34m/s 0,47 m/s 0,09 m/s 

Taula 21: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 3 

En la Figura 77 es mostren els resultats de la tensió obtinguda durant els 5 primers minuts de 

la prova 4. Es mostren els valors màxims de tensió obtinguts en tota la prova i un 

comportament constant durant un llarg període de temps, per això s’han escollit aquests 

primers 5 minuts per ser mostrats. 

 
Figura 77: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 4 del model 3 

Els màxims de la gràfica es localitzen aïllats i tenen un valor entre 1,75 i 2,25 volts. S’aprecien 

fins a 6 valors dins d’aquest rang de tensions, però cap d’ells es dóna amb el moviment 

constant del mecanisme. 

En la Figura 77 es poden observar un elevat nombre de pics de tensió d’un valor important, 

entre 1,25 i 2,225 volts. Aquests pics més importants es localitzen principalment en la zona 

central del gràfic, en una etapa que dura poc més d’1 minut s’aconsegueixen un total de 21 

pics d’una tensió entre 1 volt i 1,5 volts. Els períodes entre aquests pics sembla que en aquest 

cas es mantenen constants, per tractar de valorar si aquesta afirmació es correcta es realitza 

una ampliació de la figura 73 en aquest interval en concret. 

Durant aquesta etapa de 60 segons existeix un petit període de pausa que sembla que divideix 

l’etapa en dos subetapes amb períodes diferents entre ells. En la primera part es poden 



 

apreciar un total de 11 pics de tensió de 1,3-1,4 volts. Aquests pics tenen tots la mateixa 

amplitud i la mateixa forma d’ona, excepte l’últim, per tant també tenen el mateix període 

entre ells. En un total de 24,6 segons es donen 5 parells de pics de tensió, es a dir un total de 

10  pics. 

 
Figura 78: Tensió de sortida ampliada dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 4 del model 3 

Com que els pics venen de dos i en dos, la freqüència serà determinada pel temps total entre 

cada parell de pics. El període entre cada parell de cops de la primera etapa de la gràfica és de 

6,1 segons per tant s’obté una freqüència entre cops de 0,1636 Hertzs.  

Pel que fa la segona etapa, es pot apreciar un total també d’11 pics de tensió, però d’un valor 

lleugerament inferior que en l’anterior etapa. Els períodes entre els pics no estan definits i són 

variables, impossibilitant el fet d’establir una freqüència. 

 2.2.3.4. Model 4  

En aquest quart model es pretén valorar com afecta la distància a la que es troba situat el 

cilindre generador de vòrtex. S’ha desplaçat aquest cilindre fins a una distància de 27 cm i s’ha 

deixat el pes de 54 grams a l’exterior del cilindre per la seva part inferior. 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Pes inferior 54 grams 

 - Cilindre generador de vòrtex situat a 27 cm 



 

 
Figura 79: Elements utilitzats en el model 4 

2.2.3.4.1. Prova 1 

Amb la bomba en la seva mínima potència i el mecanisme situat al centre del tanc d’aigua es 

procedeix a realitzar les mesures de velocitats en un interval de 30 segons mitjançant el sensor 

de velocitat. Les lectures que aquest ens realitza són les que es poden apreciar en la taula que 

es mostra a continuació: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,19m/s 0,26 m/s 0,11 m/s 

Taula 22: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 4 

En la Figura 80 es mostra la tensió de sortida dels piezoelèctrics en el interval dels 5 als 10 

minuts del total de 30 que dura la prova 1. En aquest interval de temps es quan s’obtenen una 

major quantitat de pics de tensió d’un valor interessant ja que en els altres 25 minuts 

pràcticament no s’observen més que pics de tensió aïllats. 

Els pics més importants que s’observen són d’un valor de 1,5 volts i n’hi ha un total de 5, tot 

ells es troben dins d’una etapa d’oscil·lacions constants del mecanisme d’una durada de 24 

segons. Dins d’aquesta etapa també es generen 5 pics de tensió d’un valor d’1,2 volts que 

precedeixen a cada pic d’1,5 volts dels citats anteriorment. Tot i tenir una amplitud i un 

comportament pràcticament igual, s’aprecia a simple vista que el període entre aquests parells 

de pics no es constant sinó que augmenta. El que si que és constant és el període entre que 

realitza el cop d’1,2 volts i el d’1,5 volts. Amb una ampliació de la gràfica realitzada amb 

l’aplicació per generar les gràfiques es pot observar que el temps entre un pic i l’altre és de 

1,55 segons. Aquest és el temps que tarda el mecanisme en oscil·lar lateralment d’una banda a 

l’altra, generant un cop a cada costat del cilindre cada vegada que el pèndul toca el cinturó de 

materials piezoelèctrics. 



 

 
Figura 80: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 1 del model 4 

Fora del comportament en què el mecanisme es mante amb oscil·lacions regulars,no es troben 

pics de tensió d’un valor molt elevat. Els valors més normals de la gràfica que ens poden 

interessar per la nostra aplicació es troben dins del rang dels 0,4-0,7 volts. Existeixen més de 

30 pics de tensió dins d’aquest interval que són de vital importància tenint en compte que no 

es generen molts pics d’una tensió elevada. 

Amb la utilització d’aquest model s’observen grans períodes de pausa del mecanisme i una 

gran quantitat de pics d’una tensió inferior als 0,3 volts que pràcticament no ens serveixen per 

l’aplicació requerida. 

2.2.3.4.2. Prova 2 

Un cop realitzades les mesures de tensió a la mínima velocitat i obtinguts els resultats, 

s’augmenta la velocitat del fluid amb un augment de la potència de la bomba i es mesuren els 

valors de la velocitats característics d’aquesta prova: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,21m/s 0,33 m/s 0,10 m/s 

Taula 23: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 4 

Els resultats obtinguts mitjançant l’oscil·loscopi són els que es poden visualitzar en la figura 77. 

Corresponen al període entre els 15 i els 20 minuts de la prova 2 i s’ha escollit aquest interval 

perquè s’aconsegueixen una gran quantitat de pics d’un valor interessant. 

Fent un recompte es comptabilitzen un total de 28 pics de tensió entre 0,9 i 1,2 volts. La gran 

majoria es troben en sèries de 3 o 4 pics de tensió consecutius, això ens indica que el 

mecanisme entra en oscil·lacions laterals constants però després d’aquests 3 o 4 cops 

consecutius abandona aquest estat. 

 



 

 
Figura 81: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 2 del model 4 

Pel que fa a les tensions més petites però d’igual interès ja que ens ajuden igualment a la 

captació d’energia, es pot dir que en aquest 5 minuts existeixen 35 pics de tensió d’un valor 

comprès entre 0,4 i 0,85 volts. Alguns d’aquests corresponen a pics de ressonància deguts a la 

vibració produïda per un pic de major amplitud. Tot i aquest fet, són perfectament aprofitables 

per la nostra aplicació. 

Tan sols queda destacar que a l’augmentar la velocitat respecte la primera prova, s’observen 

molts menys períodes de repòs del mecanisme encara que continua havent-n’hi d’importants, 

existeix l’etapa central del gràfic d’uns 145 segons en què tan sols es mostra un petit període 

de repòs d’uns 5,6 segons. 

2.2.3.4.3. Prova 3 

Per la realització de la prova 3 amb aquest quart model s’augmenta la potència de la bomba i 

es situa en la seva tercera posició, es a dir a ¾ de la màxima potència. La velocitat un cop 

estabilitzats els corrents dins del tanc d’aigua i mesurats adopta els següents valors: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,28m/s 0,42 m/s 0,18 m/s 

Taula 24: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 4 

Un cop analitzats i processats tots els resultats obtinguts al llarg de la prova,es mostra la 

gràfica de l’amplitud de sortida en els 5 primers minuts de la prova, s’ha escollit l’interval dels 

5 primers minuts ja que en  aquest període s’observen la major quantitat de pics d’una tensió 

important.  

S’ha d’anunciar que el màxim de tensió que s’aconsegueix en la prova 3 és de 2,55 volts i es 

localitza entre els 15 i els 20 minuts de prova, per tant no es pot visualitzar en la gràfica que es 

mostra a continuació, però si al format digital del treball. 

 



 

 
Figura 82: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 3 del model 4 

Pel que es pot apreciar en la Figura 82 s’obtenen un total de 21 pics entre 1 volt i 1,5 volts, 

com fins ara aquests cops es donen es sèries d’entre 2 i 4 cops consecutius, això es dóna quan 

el mecanisme aconsegueix oscil·lar diversos cops lateralment. Els períodes entre aquests cops 

no es mantenen constants, varien en funció del moviment del mecanisme. 

Els cops que generen menor amplitud, entre 0,4 i 0,8 són molt comuns. Se’n comptabilitzen 

més de 70, tot i que tenen un comportament irregular són una gran ajuda en la captació 

d’energia per l’enorme quantitat de pics dins d’aquest rang que tenim. 

Un fet molt destacable és que amb l’augment de la velocitat els períodes de pausa que 

s’observaven s’han pràcticament eliminat, tan sols se n’observen un parell o tres d’importants 

en el total dels 5 minuts. 

2.2.3.4.4. Prova 4 

Tan sols queda per analitzar com es comporta aquest quart model davant d’una elevada 

velocitat del fluid, per tant es situa la bomba en la seva màxima posició i es realitza la lectura 

de la velocitat un cop les corrents d’aigua es troben estabilitzades. 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,39m/s 0,57 m/s 0,57 m/s 

Taula 25: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 4 
 

 Els resultats obtinguts en els 5 primers minuts de la prova són els que s’observen en la Figura 

83. En aquest interval es poden apreciar un gran nombre de valors d’una tensió important, 

superior als 2 volts, a més d’una elevada quantitat de pics entre 1,5 i 2 volts. 

Un fet a destacar i que no es pot visualitzar a la gràfica és que el màxim de tensió generat per 

aquest model en el rang de velocitats establert és de 3,8 volts. Aquests màxim s’aconsegueix 

en 3 cops consecutius entre el minut 19 i 21, es curiós el fet que aquests 3 màxims 



 

s’aconsegueixin després de que el mecanisme estigui durant 4 minuts pràcticament amb molt 

poc moviment, en aquests 4 minuts tan sols genera 10 pics de tensió superiors a 1 volt. 

 
Figura 83: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 4 del model 4 

En l’interval de temps de 5 minuts que es mostra en la gràfica es pot apreciar un total de 7 pics 

d’un valor entre 2,1 i 2,6 volts. Aquests 7 pics de tensió venen donats en 3 sèries, 2 sèries de 3 

pics de tensió i una de 2. A banda d’aquests conjunts de pics que es donen d’una manera 

aïllada entre ells, també s’obtenen un total d’11 pics de tensió entre 1,1 i 1,8 volts. La majoria 

d’aquests 11 pics es troben en un període de temps de 24 segons en què el mecanisme adopta 

unes oscil·lacions regular generant 6 pics de tensió de pràcticament d’1,75 volts. Aquest 

període de comportament regular es dóna després dels dos pics màxims de tensió de 2,6 volts, 

això ens fa pensar en què els dos cops que generen aquest valor de tensió ens inciten el 

moviment fent entrar el mecanisme en oscil·lacions laterals relativament constants, ja que no 

tenen el mateix període. 

Pel que fa als pics de tensió d’un valor inferior, entre 0,5 volts i 1 volt, en aquest interval de 5 

minuts es comptabilitzen fins a 25 valors dins d’aquest rang de tensions. Un fet a destacar és 

que existeixen fins a 4 períodes en què el mecanisme es manté en repòs, el total de temps 

d’aquests 4 períodes suma més de 75 segons. Aquest període de temps és en el que el 

mecanisme pràcticament es manté sense generar tensions d’un valor important. 

 2.2.3.5. Model 5 

En aquest cinquè model de prototip, es realitza un canvi en la distribució del pes però i situant 

el cilindre generador de vòrtex en la seva primera posició, és a dir 15 centímetres. Es retira el 

pes inferior de 54 grams i es realitzen les 4 proves a diferent velocitat. Per tant, els elements 

que caracteritzen el model 4 són els descrits a continuació: 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Cilindre generador de vòrtex situat a 15 cm 



 

 
Figura 84: Elements utilitzats en el model 5 

2.2.3.5.1. Prova 1 

Per la realització de la primera prova amb aquest model es situa el potenciòmetre de la bomba 

a la seva posició mínima. Un cop els corrents s’han estabilitzat es mesura la velocitat del fluid i 

s’obtenen els següents resultats: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,18 m/s 0,28 m/s 0,10 m/s 

Taula 26: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 5 

La gràfica que s’observa en la Figura 85 correspon al període entre els 15 i els 20 minuts de la 

prova 1 d’aquest cinquè model. S’ha escollit aquest interval ja que és en el que es mostren una 

major quantitat de pics de tensió d’un valor relativament important tenint en compte que ens 

trobem en una de les proves amb la velocitat mínima del fluid. Els valors més importants de 

tensió que s’aconsegueixen són d’un total de 1,15 volts, es comptabilitzen 8 pics de 

pràcticament la mateixa amplitud. 

Per altra banda també s’observen més de 20 pics de tensió d’una tensió entre 0,7 volts i 1 volt i 

una quantitat molt elevada de tensions inferiors a aquests 0,7 volts però superiors als 0,4. 

Aquests valors es donen en períodes d’oscil·lacions del mecanisme que es veuen reflectides en 

la gràfica en llargs períodes d’amplituds que van augmentant i disminuint progressivament. 

A banda d’aquests períodes on aconseguim un gran nombre de mesures de tensió 

interessants, també s’ha de comentar que existeixen diferents períodes de repòs, el més 

important d’una durada de més de 40 segons. 

Sense tenir en compte aquests períodes de pausa s’ha de dir que els resultats aconseguits són 

força interessants ja que s’obtenen una gran quantitat de pics, que tot i no ser d’un valor molt 

elevat ens afavoreixen en la captació d’energia. 

 



 

 
Figura 85: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 1 del model 5 

2.2.3.5.2. Prova 2 

Es procedeix a augmentar la velocitat del fluid elevant la potència en ¼ part de la potència de 

la bomba. Un cop realitzat aquest augment de la potència, es mesura la velocitat del fluid. Les 

dades obtingudes són les que es resumeixen en la taula que es mostra a continuació: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,21 m/s 0,34 m/s 0,12 m/s 

Taula 27: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 5 

En la gràfica que es mostra en la Figura 86 es poden visualitzar els resultats que s’obtenen 

durant l’interval dels 15 als 20 minuts del total d’aquesta prova 2. Es mostra aquest interval ja 

que és en el que s’observen un nombre més elevat de pics de tensió important. 

En aquesta segona prova del model 5 es poden observar un gran nombre de pics de tensió 

d’una amplitud molt variable. Els màxims són d’una amplitud de 1,7 volts i se n’obtenen un 

total de 6 en 16,3 segons, amb un període variable entre ells. A part d’aquests, també 

s’obtenen 6 pics més d’una tensió compresa entre 1,3 i 1,45 volts. La freqüència entre aquests 

pics tampoc no és constant. 

S’obtenen més de 30 valors dins del rang dels 0,8- 1,1 volts repartits la majoria d’ells en sèries 

de pics de 2 o 3 valors similars. Pel que fa als valors de menor amplitud, entre 0,4 i 0,8 volts, 

tenim un total de més de 50 valors. 

Els períodes de repòs amb la utilització d’aquest model en el rang de velocitats preestablert 

són poc freqüents, 3 en el total dels 5 minuts analitzats, i d’una curta durada, el més llarg és de 

poc més de 12 segons. 

 



 

 
Figura 86: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 2 del model 5 

2.2.3.5.3. Prova 3 

S’augmenta la velocitat del fluid per la realització de la prova 3, els valors mesurats es poden 

visualitzar en la següent taula: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,25 m/s 0,38 m/s 0,13 m/s 

Taula 28: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 5 

Els resultats d’aquesta tercera prova entre els 15 i els 20 minuts són els que s’observen en la 

Figura 87. En aquest interval es poden visualitzar una enorme quantitat de pics d’una tensió 

entre 0,5 i 2 volts que són els que interessen, tot i que el màxim de la prova és de 2,1 volts i es 

troba als 12 minuts des de l’inici de la prova. 

 
Figura 87: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 15 i 20 de la prova 3 del model 5 



 

Realitzant un recompte dels pics de major amplitud es comptabilitzen un total de 20 pics de 

tensió dins del rang 1,5-2 volts. Aquests pics de tensió venen donats en 3 sèries de pics 

consecutius, el període entre pics de cada sèrie és irregular i per tant no tenim una freqüència 

constant.  

A banda d’aquests pics de gran amplitud també s’han de destacar els 34 pics de tensió entre 1 

volt i 1,5 volts. Aquests normalment també venen en conjunts de 3 o 4 pics sense un període 

entre ells clarament definit. 

Entre 0,5 volts i la unitat també s’obtenen un elevat nombre de mesures, el fet de que el 

nombre de mesures dins d’aquest rang sigui tan gran ens afavoreix a la captació d’energia ja 

que a falta de pics de gran amplitud, un elevat nombre de pics de baixa amplitud ens pot donar 

pràcticament la mateixa potència de sortida. 

Els períodes de repòs del mecanisme pràcticament han desaparegut amb l’augment de la 

velocitat del fluid, tot i que encara se’n localitza un a l’inici de la gràfica d’una durada 

aproximada de 8,5 segons. 

2.2.3.5.4. Prova 4 

Per la realització de la prova a la velocitat més elevada es fa treballar la bomba a la màxima 

potència i es mesuren uns valors de la velocitat que es veuen reflectits en la següent taula: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,36 m/s 0,50 m/s 0,19 m/s 

Taula 29: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 5 

Un cop realitzada la prova i obtinguts els valors de la tensió a cada instant s’obtenen les 

diferents gràfiques de 5 minuts corresponents a la prova 4. A continuació es mostren els valors 

dels últims 5 minuts de prova. S’ha escollit aquest interval ja que s’observen els valors màxims 

obtinguts en tota la prova a més de diferents valors consecutius i d’un valor important 

repartits al llarg dels 5 minuts. 

En la gràfica s’observen 3 pics màxim d’un valor de 2,1 volts, el període entre ells no és 

constant tot i tenir que els 3 pics tenen pràcticament el mateix comportament i la mateixa 

amplitud d’ona. 

A banda d’aquest 3 pics màxims, s’obtenen un ampli conjunt de pics d’una tensió superior a 1 

volt. En concret tenim 35 pics, aquests també es reparteixen en conjunts, normalment de 3 

pics. Aquests pics d’un mateix conjunt tampoc no mantenen relació entre els seus períodes 

Els pics d’amplitud entre 0,5 volts i 1 volt són freqüents al llarg dels 5 minuts analitzats ja que 

molts dels pics obtinguts es troben dins d’aquest interval. Pràcticament no s’observen 

períodes de pausa del mecanisme, un fet que es pot considerar normal ja que aquesta és una 

prova amb una elevada velocitat del fluid que fa que el mecanisme es mogui constantment. 

 



 

 
Figura 88: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 25 i 30 de la prova 4 del model 5 

 2.2.3.6. Model 6 

Arribat aquest punt de l’experimentació, tan sols ens queda valorar l’efecte del cilindre 

generador de vòrtex a una distància de 27 cm, utilitzant el pes de 54 grams situat a la part 

inferior del mecanisme.  Per tant la configuració del model 6 queda establerta segons les 

condicions que s’anuncien a continuació: 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Cilindre generador de vòrtex situat a 27 cm 

 
Figura 89: Elements utilitzats en el model 6 



 

2.2.3.6.1. Prova 1 

La primera prova del model es realitza situant el potenciòmetre de la bomba a la seva posició 

mínima. Un cop realitzat aquest pas i deixats passar uns 10 minuts perquè s’estabilitzin els 

corrents de dins del banc de proves, es realitzen les següents mesures de velocitat: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,16 m/s 0,08 m/s 0,28 m/s 

Taula 30: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 6 

Els valors de tensió de sortida dels piezoelèctrics entre els 5 i 10 minuts de la prova 1 són els 

que es mostren en la Figura 90. En aquest interval de temps s’aconsegueixen els valors de més 

valor d’aquesta primera prova, tot i que no són gaire elevats si es comparen amb els 

aconseguits amb altres models. 

S’observa que amb aquest model s’obtenen pocs pics de tensió d’un valor important. En 

concret, de valors superiors al volt tan sols tenim 3 pics d’1,25 volts que són els màxim de tota 

la prova i 2 pics d’1,1 volts que precedeixen a aquests 3 valors màxims. 

Per altra banda s’obtenen 9 valors dins del rang dels 0,5-1 volts. Aquests pics venen agrupats 

en sèries de 2 pics cadascuna, aquestes sèries de 2 valors són degudes a què el pèndul colpeja 

a banda i banda del cinturó de piezoelèctrics, generant per tant 2 pics de tensió. El període 

entre els pics d’una mateixa sèrie no és constant, varia en funció de l’amplitud del pic i del 

moviment lateral del mecanisme. 

Els valors inferiors al mig volt que genera el mecanisme són pràcticament inaprofitables per 

l’aplicació d’emmagatzematge d’energia que s’estudia, tot i aquest fet en la gràfica s’observa 

que durant un període de poc més de 20 segons es generen 5 pics de tensió d’un valor de 0,4 

volts que són la resposta en forma d’ona elèctrica de les oscil·lacions laterals i regulars del 

mecanisme. 

 
Figura 90: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 10 i 15 de la prova 1 del model 6 



 

Amb la utilització d’aquest model en aquesta prova amb la velocitat del corrent tan baixa 

s’observa que en la gran majoria del temps que dura el total de la prova, el mecanisme no 

genera pràcticament valors de tensió o aquests són d’una amplitud molt petita. 

2.2.3.6.2. Prova 2 

S’augmenta la potència de la bomba i es mesuren els diferents valors de la velocitat de l’aigua 

en el banc d’assaig. Els resultats obtinguts es poden visualitzar en la Taula 31. 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,19 m/s 0,35 m/s 0,05 m/s 

Taula 31: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 6 

En la Figura 91 es mostren els valors obtinguts en l’interval dels 20 als 25 minuts d’aquesta 

segona prova. En aquest interval no es mostren els majors valors d’amplitud obtinguts al llarg 

de la prova que són d’un valor d’1,3 volts, però és el període en què més pics de tensió tenim 

encara que siguin d’una amplitud menor. 

 
Figura 91: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 20 i 25 de la prova 2 del model 6 

Durant els 5 minuts analitzats s’obtenen un total de 6 pics superiors a 1 volt. Com en les altres 

proves els pics venen agrupats, en aquest cas de 2 en 2, amb un període entre cada cop que és 

variable.  

Pel que fa als valors de tensió d’un valor comprès entre 0,5 volts i 1 volt es comptabilitzen més 

de 30 pics. Aquests 30 pics es reparteixen en diferents etapes on s’observen valors de tensió 

continuats. Es poden distingir 2 etapes de moviment constant, la primera comença als primers 

instants de la gràfica té una durada aproximada de 40 segons, en ella s’aconsegueixen 8 pics 

de tensió. La segona etapa no té un comportament tan regular, existeixen petits períodes de 

pausa entre diferents pics de tensió dins de la pròpia etapa de moviment constant. Es 

comptabilitzen més de 20 pics de tensió superiors als 0,5 volts en un període de 110 segons. 

L’últim període on es veu la resposta al comportament regular del mecanisme és troba en el 

darrer minut i mig de gràfic, en aquest temps s’obtenen 15 pics d’una tensió compresa entre 



 

0,5 i 1,25 volts. Dins d’aquesta última etapa es troba el màxim de tensió obtingut al llarg dels 5 

minuts que dura la gràfica, és d’un valor de poc més d’1,25 volts i es dóna en dos ocasions 

consecutives. 

2.2.3.6.3. Prova 3 

Per la realització d’aquesta tercera prova, s’augmenta la velocitat del corrent mitjançant el 

potenciòmetre de la bomba d’aigua i es mesuren els valors de la velocitat en un període de 30 

segons. Els valors obtinguts es mostren en la Taula 32. 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,24 m/s 0,39 m/s 0,09 m/s 

Taula 32: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 6 

Un cop realitzada la prova, es mostren els valors dels primers 5 minuts en la Figura 92 per tal 

d’observar els pics de tensió aconseguits. Ens centrarem ens aquests 5 primers minuts ja que 

en  ells s’observa la major quantitat de pics, a més de d’obtenir en ell el màxim de tensió de 

tota la prova 3. 

 
Figura 92: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 0 i 5 de la prova 3 del model 6 

La gràfica ens mostra un elevat nombre de valors de més de 0,5 volts durant pràcticament els 

5 minuts, exceptuant un parell de petits períodes de repòs. Els 3 valors màxims superiors als 

1,5 volts que s’observen són també els màxims de tensió obtinguts en el total de la prova 3. A 

banda d’aquests 3 pics màxims, només es localitzen 2 pics més que superen el valor d’1 volt. 

S’ha d’esmentar que tot i tenir un petit nombre de valors superiors a 1 volt, en aquesta prova 

s’obtenen una gran quantitat de valors de tensió dins del rang 0,5-1 volt. Es poden 

comptabilitzar més de 50 valors dins d’aquest interval de tensions repartits al llarg dels 5 

minuts. 

Amb aquest model s’obté un moviment constant durant llargs períodes de temps, encara que 

les oscil·lacions no siguin molt pronunciades i no es donin cops que generin una gran tensió. 



 

2.2.3.6.4. Prova 4 

Finalitzada l’anterior prova, es procedeix a augmentar la potència de la bomba mitjançant el 

potenciòmetre per tal d’augmentar la velocitat dels corrents d’aigua. Les dades que s’obtenen 

de la velocitat són les que es resumeixen en la Taula 33. 

 Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,34 m/s 0,59 m/s 0,15 m/s 

Taula 33: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 6 

En la Figura 93 es mostren els valors de tensió que generen els piezoelèctrics entre els minuts 

5 i 10 del total de la prova 4. S’ha escollit aquest interval de temps ja que és en el que 

s’observa un nombre més gran de valors d’una tensió que ens interessa per la nostra aplicació, 

a més d’obtenir-se els valors màxims de tota la prova.  

 
Figura 93: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 4 del model 6 

Els 3 pics d’un valor de 1,6 volts són els màxims de tota la prova, el període entre ells no és 

constant. Tampoc és constant el període entre els 4 pics consecutius d’un valor d’1,2 volts que 

s’observen en el primer mig minut de gràfic i són els màxims locals d’aquest primer període de 

moviment regular del mecanisme. Dins d’aquest interval també s’aconsegueixen 3 pics de 

tensió de poc més d’1 volt que precedeixen els pics d’1,2 volts recientment citats. 

Valors compresos entre 0,5 volts i 1 volt són els més freqüents d’aquests 5 minuts i també del 

total de la prova. En aquests 5 minuts en concret se n’obtenen  94, tan sols amb aquests valors 

ja seria possible la generació i emmagatzematge d’energia per aplicacions de baix consum. 

Tot i ser la prova amb la velocitat màxima d’aquest model proposat es visualitzen fins a 5 

períodes de repòs del mecanisme en què no genera pràcticament tensió. A més els valors 

màxims de tensió que s’obtenen no són d’una magnitud molt elevada, encara que s’obtenen 

molts valors d’un valor decent per l’aplicació desitjada, entre 0,5 i 1 volt. 

 



 

 2.2.3.7. Model 7 

S’ha vist en les proves amb un cilindre generador de vòrtex que aquest limita el moviment del 

mecanisme ja que en part frena part del volum de fluid que ens incideix sobre el mecanisme. 

Per tal de millorar aquest fet indesitjat, s’ha pensat en utilitzar 2 cilindres que ens generin 

vòrtex situats paral·lelament a una distància establerta del mecanisme. D’aquesta manera els 

corrents podran incidir igualment sobre el mecanisme mentre que els 2 cilindres fixos situats 

aigües amunt es pensa que ens generaran un carrer de vòrtex que influirà sobre el moviment 

lateral del mecanisme ja que els vòrtex que es desprendran d’un cilindre faran desplaçar el 

mecanisme en la direcció oposada, trobant-se amb els vòrtex generats pel cilindre de l’altre 

costat i mantenint unes oscil·lacions constants. 

Si els resultats són favorables, es realitzarà una altra prova afegint el pes inferior de 54 grams, 

ja que primer es vol valorar si el comportament que s’ha descrit anteriorment l’adopta el 

mecanisme a la realitat. 

Els elements que caracteritzen el model 7 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Pes inferior 54 grams 

 - 2 cilindres generadors de vòrtex situats a 20 cm i separats entre si per 15 cm.  

 
Figura 94: Elements utilitzats en la model 7 

2.2.3.7.1. Prova 1 

Per la realització d’aquesta primera prova del model 7 es situa el potenciòmetre de la bomba a 

la seva posició mínima, un cop s’han estabilitzats els corrents dins del banc de proves es 

procedeix a mesurar els valors de velocitat durant un període de 30 segons. Els valors de la 

velocitat del fluid aconseguits són els que es mostren a continuació: 

 



 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,18 m/s 0,27 m/s 0,05 m/s 

Taula 34: Velocitat del fluid en la prova 1 del model 7 

Els resultats de la tensió generada en aquesta prova entre els 5 i els 10 minuts, són els que es 

mostren en la Figura 95. En aquest interval és en el que més valors de tensió aprofitables 

s’obtenen, tot i que com s’observa aquests valors són escassos. 

 
Figura 95: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 1 del model 7 

Com s’observa amb la utilització dels dos cilindres disposats paral·lelament a una distància de 

20 cm s’obtenen un petit nombre de valors d’una tensió aprofitable per a l’emmagatzematge 

d’energia. Tan sols s’aconsegueixen 9 valors superiors als 0,5 volts, i cap d’ells supera la unitat. 

Per altra banda tenim gairebé 30 pics d’una tensió de 0,3-0,4 volts que encara que siguin d’un 

valor molt petit també ens ajuden a la captació d’energia tot i que en menor mesura. 

Els períodes de repòs en l’interval de 5 minuts estudiat són freqüents i alguns d’una durada 

força important. A part d’aquests períodes de pausa, un altre fet a destacar és que es generen 

molts pics de tensió d’un valor massa petit per ser aprofitables, és a dir de menys de 0,3 volts 

aproximadament. 

S’ha observat clarament que la hipòtesis realitzada en l’enunciat del model no es verifica, 

almenys en aquesta prova. Tot i que pot ésser possible que es necessiti una major velocitat per 

tal d’aconseguir un correcte despreniment de vòrtex que ens incitin el mecanisme. 

Tenint en compte que el rang de velocitats en què normalment ha de treballar el mecanisme 

és el que correspon a aquesta prova, es pot descartar l’ús dels dos cilindres generadors de 

vòrtex ja que s’ha vist que no s’aconsegueixen valors de tensió regulars i d’un valor elevat. 



 

2.2.3.7.2. Prova 2 

S’augmenta la velocitat del corrent de fluid mitjançant un augment de la potència de la 

bomba. Amb els corrents del banc de proves estabilitzats es mesuren els següents valors de la 

velocitat: 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,20 m/s 0,31 m/s 0,07 m/s 

Taula 35: Velocitat del fluid en la prova 2 del model 7 

Els resultats obtinguts entre els 10 i 15 minuts de la prova 2 són els que es mostren en la 

següent figura. En aquest interval s’observen els màxims de la prova, així com diferents sèries 

de 3 o 4 valors de similar tensió.    

 
Figura 96: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 10 i 15 de la prova 2 del model 7 

Valors per sobre d’1 volt de tensió sol se n’obtenen 17, amb un màxim que s’assoleix 3 

vegades consecutives en un temps de 10 segons. Els altres valors de més d’1 volt que 

s’obtenen també venen en sèries de 3 cops que tenen un període irregular entre ells. 

Pel que fa als pics de tensió de menor amplitud, entre 0,5 volts i 1 volt, es comptabilitzen més 

de 40 pics dins d’aquest rang, la majoria vénen donats en períodes de moviment constant del 

cilindre. 

El temps de repòs del mecanisme continua sent massa elevat, un cop es para li costa recuperar 

el moviment i normalment això ho fa de forma progressiva, exceptuat els 3 màxims que es 

donen espontàniament. 

2.2.3.7.3. Prova 3 

S’augmenta la potència de la bomba fins a ¾ de la seva potència màxima per realitzar aquesta 

tercera prova del model 7. Les velocitats obtingudes mitjançant el sensor de velocitats són les 

que es resumeixen en la taula que es mostra a continuació: 



 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,27 m/s 0,38 m/s 0,10 m/s 

Taula 36: Velocitat del fluid en la prova 3 del model 7 

Els valors obtinguts entre l’interval dels 5 als 10 minuts del total de 30 de la prova 3. S’ha 

escollit aquest interval ja que en ell es mostren els valors màxims de tensió obtinguts en 

aquesta prova, a més d’una elevada quantitat de pics d’una tensió aprofitable per la captació i 

emmagatzematge d’energia. 

 
Figura 97: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 3 del model 7 

Amb l’augment de la velocitat s’observa que s’obtenen molts més valors d’una tensió 

aprofitable. El màxim que s’observa és d’un valor superior als 2,25 volts i es dóna en 3 ocasions 

consecutives. Per altra banda també s’aconsegueixen 3 pics de tensió d’un valor de 2,2 volts. 

Cap d’aquestes dues sèries de pics tenen un període comú, encara que l’amplitud i la forma 

d’ona són pràcticament iguals. 

Dins l’interval dels 1-1,5 volts s’obtenen un elevat nombre de valors, en concret 25. Aquests 

també es troben agrupats en conjunts de 3 pics de tensió, igual que els màxims comentats 

anteriorment. 

Pel que fa a les tensions de valor més petit, entre 0,5 volts i 1 volt, es pot dir que se n’obtenen 

una enorme quantitat, més de 100 valors es troben dins d’aquest interval tan sols en els 5 

minuts analitzats.  

Un fet a destacar d’aquest model en velocitats relativament altes com aquesta és que 

pràcticament no s’obtenen períodes de repòs, està en tot moment oscil·lant i generant tensió, 

per molt petita que sigui. 



 

2.2.3.7.4. Prova 4 

Per la darrera prova d’aquesta segona experimentació es situa el potenciòmetre de la bomba a 

la seva posició màxima i un cop estabilitzats els corrents de tanc d’aigua es mesuren els 

diferents valors de la velocitat del fluid. 

Velocitat mitjana Velocitat màxima Velocitat mínima 

0,36m/s 0,48 m/s 0,17 m/s 

Taula 37: Velocitat del fluid en la prova 4 del model 7 

En la Figura 98 es mostren els valors obtinguts entre els 5 i els 10 minuts de la prova 4. Durant 

aquests 5 minuts es poden observar una gran quantitat de valors de tensió importants. El 

màxim obtingut en els 30 minuts de prova no es visualitza en aquest gràfic, aquest es troba 

entre els 15 i els 20 minuts i té un valor de més de 2,25 volts. 

 
Figura 98: Tensió de sortida dels piezoelèctrics entre el minut 5 i 10 de la prova 4 del model 7 

Dels valors que es mostren en la gràfica es pot dir s’observen un elevat nombre de valors d’una 

tensió superior a 1 volt. En particular es comptabilitzen 50 valors que compleixen aquesta 

condició, amb 3 valors màxims d’un valor de 1,8 volts. S’obtenen altres màxims locals d’un 

valor que ronda els 1,75 volts, aquests també es troben agrupats en sèries de 3 valors. El 

període entre els pics d’una mateixa sèrie no és constant, tot i que a simple vista si que ho 

sembli. 

Pel que fa als valors inferiors a 1 volt però suficients per l’aplicació desitjada, s’obtenen un 

total de més 100 valors de tensió dins el rang dels 0,5-1 volt. S’observa que una bona part dels 

valors, no només d’aquests 5 minuts sinó en tota la prova, es troben dins d’aquest interval. 

Els períodes de repòs del mecanisme són 2 i es poden veure en la gràfica ja que és quan el 

mecanisme no genera pràcticament tensió, aquests no tenen una gran durada i es degut a què 

ens trobem en una prova amb la màxima velocitat del fluid i per tant aquests períodes de 

repòs ràpidament es veuen alterats. 



 

2.2.4. Valoració dels resultats 
Un cop finalitzada aquesta segona experimentació, es el moment d’analitzar els resultats 

obtinguts en les proves a diferents velocitats dels models estudiats. 

En el primer model que s’analitza és el mecanisme tan sols amb el pes superior allotjat a la 

seva part exterior, en la prova amb la mínima velocitat d’aquest model que és la més 

important ja que és l’interval de velocitats en què treballa normalment el nostre mecanisme, 

s’obtenen una important quantitat de pics de tensió de més de 0,5 volts, tot i que no es 

generen valors de tensió molt elevats d’una manera freqüent.  

A l’augmentar la velocitat del corrent en les altres proves, es comprova que el valor de la 

tensió de sortida dels piezoelèctrics, així com la quantitat de pics obtinguts també augmenta 

en gran mesura ja que el mecanisme té més moviment i per tant genera cops de major 

intensitat.  

S’observa que tant a les proves amb una velocitat del fluid baixa, com en les que tenim una 

elevada velocitat del corrent, el mecanisme té tendència a mantenir períodes de moviment 

lateral constant que es veuen reflectits en els gràfics en etapes de pics continuats, tot i que el 

període entre ells que no es mantingui constant. 

Els resultats que s’obtenen en les proves amb el primer model són favorables ja que amb la 

utilització d’aquesta configuració s’afavoreixen les oscil·lacions lateral constants del 

mecanisme, i aquest moviment és el comportament ideal i pel que ha estat dissenyat el nostre 

model.  

En els resultats de la prova de baixa velocitat del fluid amb segon model analitzat, és a dir amb 

el pes superior i inferior allotjats en la seva posició, s’observen uns valors de tensió generats 

d’un valor important, força més grans que en les proves realitzades amb el model 1 i amb una 

major quantitat de pics de tensió repartits en una elevada quantitat de períodes de moviment 

constant. 

En totes les proves realitzades amb aquest model es poden observar aquestes etapes de 

moviment lateral constant, tot i que també existeixen una elevada quantitat de períodes de 

repòs entre aquestes etapes de moviment continuat. 

Comparant les gràfiques de diferent velocitat s’ha observat que quan més s’augmenta la 

velocitat del fluid, el període entre els pics de tensió és més elevat, i que aquests pics de tensió 

també són més grans. Aquest fet es degut a què per generar pics de tensió elevats, el pèndul  

ha de colpejar d’una manera més forta sobre els piezoelèctrics i sol ho aconsegueix quan el 

mecanisme realitza amples oscil·lacions laterals. Com que les oscil·lacions laterals són més 

llargues, el període entre els cops que realitza el pèndul també són més llargs. 

Un cop analitzats els dos models sense cap cilindre generador de vòrtex que inciti el seu 

moviment, s’ha d’escollir quin dels dos models és el més adient per l’ús de captació d’energia 

pel que ha estat dissenyat. 

Tenint en compte que el rang de velocitats en el què normalment treballarà el mecanisme en 

les seves condicions normals és més aproximat a l’inteval de velocitats que s’obté en la prova 



 

1, els resultats d’aquesta prova seran els que més ens influenciaran a l’hora d’escollir el millor 

model dels proposats. 

Si es comparen els resultats de la primera prova en els dos models, s’observa que amb la 

utilització del model 1 s’obtenen un elevat nombre de pics de tensió d’una manera 

continuada, però la gran majoria d’aquestos són d’un valor que no supera els 0,5 volts. Es 

troben també pics de tensió destacats, alguns entre 1 i 2 volts, tot i que són poc freqüents. A 

més no s’observen pràcticament períodes de moviment constant on es generin pics de gran 

tensió d’una manera continuada. El comportament d’oscil·lacions constants si que es veu 

reflectit en les gràfiques en un continu seguit de pics però els valors que genera són d’una 

petita magnitud, difícilment aprofitables per la captació d’energia. 

Per altra banda, amb l’ús del model 2 es poden veure pics de tensió elevats d’una manera més 

continuada. Aquests pics es donen majoritàriament en etapes de moviment oscil·latori lateral 

constant del mecanisme, el període entre els pics d’aquestes etapes és variable, tot i que el 

valor de l’amplitud obtinguda sigui molt similar. Amb la utilització d’aquest model s’augmenta 

el temps entre cada pic i per tant s’obtenen menys pics que en la prova 1 del model 1, tot i que 

el valor d’aquests és més elevat. Un altre factor que varia són els temps de repòs del 

mecanisme, s’observa reflectit en la gràfica que amb la utilització del model 2 els períodes de 

repòs augmenten, tot i que quan el mecanisme obté el moviment oscil·latori lateral desitjat, 

s’obtenen una sèrie continuada de valors d’una tensió important, superiors a la tensió 

obtinguda mitjançant l’ús del model 1. 

En les proves de més velocitat es manté aproximadament el mateix comportament en els dos 

models tot i que amb una quantitat més gran de pics i d’una amplitud més elevada, com és 

lògic ja que el mecanisme té molt més moviment.  

Un cop comparades els diferents resultats de cada model es pot anunciar que el segon model 

proposat ens genera uns valors de tensió que ens resulten molt més idonis per la captació i 

emmagatzematge d’energia que els que s’obtenen amb l’ús del primer model.  

Amb el model 2 escollit com el més adient per la captació d’energia dels models sense un 

cilindre generador de vòrtex, és hora d’analitzar els diferents models proposats que si que 

incorporen aquest cilindre tenint en compte com afecta el factor distància i la relació de pes en 

els resultats obtinguts en les proves realitzades. Valorats aquests paràmetres es tractarà de 

veure quina de les configuracions és la més adient i un cop escollida, es compararà amb el 

model 2 per veure amb quin d’ells es pot aconseguir un millor rendiment. 

Comparant les gràfiques de les proves a mínima velocitat obtingudes en els 4 models amb un 

cilindre generador de vòrtex s’observa clarament que els millors resultats que s’obtenen són 

amb el model 5, és a dir el que té el cilindre fix a una distància de 15 cm i porta incorporat tan 

sols el pes superior de 120 grams. En la prova 1 d’aquest model s’observen valor de l’amplitud 

que assoleixen un valor important, fins a 1,5 volts, a més d’obsevar-se llargs períodes de pics 

de tensió d’un valor superior als 0,5 volts. S’ha de dir que també existeixen períodes de repòs 

en què el mecanisme pràcticament no genera pics de tensió tot i que no són d’una durada tan 

important ni tan freqüents com en els altres models estudiats. 



 

En les proves en alta velocitat del fluid s’incrementen els resultats obtinguts, en tots els 

models s’aconsegueixen pics d’una magnitud important, tot i que es pot observar que el model 

5 és el que ens mostra un major nombre de valors destacables ja que els períodes entre els 

pics són d’un temps inferior i per tant es generen molts més pics. S’ha de destacar també els 

resultats que s’obtenen amb el model 4 en la prova a màxima velocitat ja que es generen llargs 

períodes de pics d’una tensió molt elevada. 

Un fet que s’ha observat és que l’ús del cilindre generador de vòrtex situat frontalment al 

mecanisme fa que aquest adopti un moviment més constant, amb unes oscil·lacions laterals 

regulars tot i que d’un valor inferior. 

Comparats els resultats entre els diferents models es pot anunciar que les millors 

configuracions obtingudes són en les que el cilindre fix que genera vòrtex es troba situat a 15 

cm. Per altra banda, el pes situat a l’inferior del mecanisme en el model en què el cilindre es 

troba situat més a prop del mecanisme ens disminueix el període entre els pics, generant-nos 

més pics de tensió que en els altres models. 

S’ha vist que el millor model dels que s’han estudiat amb un cilindre fix generador de vòrtex és 

el model 5 ja que ens genera una quantitat més elevada de pics d’un valor aprofitable per la 

captació d’energia. Ara s’ha de valorar si els resultats són més favorables en el model 2 o en el 

model 5 per realitzar la prova definitiva amb el millor model escollit. 

Si es comparen els resultats obtinguts en les proves 1 del model 2 i 5 es pot observar que en el 

model 2 s’obtenen un nombre similar de valors de tensió, tot i que en el model 2 aquests 

valors són més regulars i d’un valor més elevat, sense tants temps de repòs com en el model 5. 

La diferència principal és que en el model 5 quan el mecanisme entra en el moviment 

oscil·latori lateral per al que ha estat dissenyat si que s’obtenen pics de tensió elevats i 

constants, però sinó pràcticament no genera valors de tensió important. En canvi el model 2 

encara que no tingui aquest moviment regular genera pics de tensió igualment tot i que siguin 

d’una tensió menys elevada. Quan el model 2 aconsegueix mantenir-se oscil·lant durant un 

conjunt de pics és quan es generen més pics i d’una tensió més elevada, que arriben a un 

màxim de 1,8 volts. 

En les proves amb la velocitat més elevada s’observa que amb la utilització del model 5 

s’obtenen períodes menors entre els pics quan el mecanisme es manté en moviment constant. 

Els períodes constants són d’una durada superior en el model 5 tot i que els períodes de repòs 

són similars. Els valors màxims en les proves 4 es donen en el model 2 amb un valor de 

pràcticament 3,5 volts. En altes velocitats del fluid s’obtenen millors resultats amb l’ús del 

model 5, tot i això s’estudiarà el model 2 en la posterior experimentació ja que funciona millor 

en el rang de velocitats que treballarà en les seves condicions normals d’ús. 

En les proves amb el model 7, és a dir el model amb 2 cilindres fixos situats paral·lelament a 20 

cm del mecanisme, s’obtenen valors de tensió d’un valor molt petit comparats amb els altres 

models, a part no s’aconsegueixen períodes d’oscil·lacions continues. El fet d’aquest 

comportament es creu que és perquè els vòrtex generats per el cilindre d’un costat s’anul·len 

amb els generats per el cilindre de l’altre costat. 



 

2.3. EXPERIMENTACIÓ DEFINITIVA 
Un cop escollit el millor model dels estudiats en les anteriors experimentacions, és l’hora 

d’analitzar la quantitat d’energia que podem recol·lectar amb aquest prototip. Per realitzar-ho 

s’instal·larà un sistema electrònic que s’usa en l’emmagatzematge d’energia i que consta d’un 

conjunt de condensadors i una bateria per amplificar i emmagatzemar l’electricitat captada. 

2.3.1. Experiment 
Com s’ha comentat anteriorment, en aquesta darrera experimentació s’usarà el model 2 

proposat ja que és amb el que s’obtenen els millors resultats en les anteriors 

experimentacions. Es realitzarà una única prova d’una durada de 45 minuts amb la potència de 

la bomba al mínim per tal d’obtenir un rang de velocitats el més aproximat al què es trobaria 

en les condicions reals de funcionament en dies de condicions normals. 

En aquesta darrera experimentació s’incorpora un sistema electrònic que és capaç de captar, 

amplificar i emmagatzemar l’energia generada pels piezoelèctrics que s’explicarà el següent 

apartat. A banda d’aquest dispositiu, els elements que s’usen per la realització d’aquesta prova 

són els mateixos que el les anteriors experimentacions. 

2.3.2. Descripció d’equipaments 

 2.3.2.1. Sistema electrònic 

El sistema electrònic que s’utilitza, està basat en un kit d’avaluació d’energy harvesting IPS-

EVAL-EH-01 que incorpora un regulador d’alta eficiència MAX17710. Aquest regulador 

gestiona la càrrega de la bateria ultrafina utilitzada THINERGY MEC 101-75.  

 
Figura 99: Kit avaluació IPS-EVAL-EH-01 

Font: Manual d’ús del kit de recol·lecció d’energia 

El dispositius electrònic utilitzat, que s’observa en la figura 97, ha estat dissenyat especialment 

per a la recol·lecció d’energia mitjançant sistemes d’energy harvesting. És un nou sistema que 

està en avaluació proporcionat gratuïtament per l’empresa que el produeix. Aquest sistema 

porta incorpora un conjunt de condensadors que augmenten la tensió de sortida dels 

piezoelèctrics abans de que aquesta carregui la bateria. 

A banda del sistema electrònic ja mostrat, també s’utilitza un sistema que ens permet 

determinar la quantitat d’energia que es pot subministrar al llarg d’un període de temps d’una 

certa durada. El microcontrolador dsPIC té programat descarregar la bateria cada 3 minuts sol 



 

si aquesta es troba carregada amb una tensió entre 2,7 i 3,3 volts. Un cop arriba al límit dels 

2,7 volts la bateria deixa de descarregar-se. Per altra banda aquest controlador també mesura 

el període de temps en què la bateria s’ha estat descarregant i guarda aquestes dades en la 

seva memòria flash, per poder ser recuperades i analitzades posteriorment. El 

microcontrolador s’alimenta amb 2 bateries de 1,5 volts externes per tal d’evitar interferir en 

la càrrega de la bateria. 

Per obtenir la quantitat d’energia que el sistema produeix quan el programador descarrega la 

bateria es calcula integrant el quadrat de la tensió durant els temps de descàrrega i es 

divideixen entre el valor de la resistència de Amb aquest càlcul es pot aconseguir la potència 

instantània que genera el prototip en el moment en què el programador descarrega la bateria. 

Amb els valors obtinguts de la potència instantània es determina la potència continua que 

s’obté en aquesta prova al llarg dels 45 minuts. 

 2.3.2.2. Prototip basat en el model 2 

El mecanisme que s’utilitzarà serà el mateix que el model 2, tot i que s’han realitzat algunes 

modificacions perquè el cilindre fos més estanc i no permetés l’entrada d’aigua al seu interior. 

El prototip que s’ha utilitzat en aquesta darrera experimentació consta dels següents 

elements: 

 - Cable groc 

 - Pèndul llàgrima 108 grams 

 - Pes superior 120 grams 

 - Pes inferior 54 grams 

A continuació es mostra un model en 3D del mecanisme que s’ha realitzat, mitjançant el 

software NX8, per determinar el centre de masses del prototip dissenyat, ja que aquest 

paràmetre té un fort impacte en el moviment del cilindre. 

 
Figura 100: Model dissenyat en 3D del mecanisme amb el valor de la posició del centre de masses. 



 

S’observa que el centre de masses del mecanisme es troba als 72 mil·límetres en l’eix z de la 

figura des del seu punt superior, sabent que el cilindre té una distància total de 142 

mil·límetres es pot dir que el centre de masses es troba situat pràcticament al centre del 

cilindre.  

2.3.3. Procés experimental 
Un cop instal·lat el mecanisme al centre del banc de proves, regulada la bomba perquè 

funcioni a la seva mínima potència i mesurats els diferents valors de la velocitat, es procedeix a 

connectar el sistema electrònic per  tal que emmagatzemi l’energia generada pels 

piezoelèctrics. En la Figura 101 es mostra el prototip basat en el model 2 durant el transcurs de 

la prova, també s’observa el sistema electrònic emprat, així com l’oscil·loscopi on es veuen en 

temps real els pics de tensió generats. 

 
Figura 101: Experimentació definitiva 

Els valors de la velocitat que es van mesurar en la realització d’aquesta darrera experimentació 

durant un interval de 30 segons van ser d’una velocitat mitjana de 0,19 m/s, amb un màxim de 

0,32 m/s i un mínim de 0,08 m/s. 

Un cop transcorreguts els 45 minuts de l’experimentació, es desconnecta el sistema electrònic 

i se n’extreuen les dades obtingudes, generant diferents gràfics per a la correcta visualització 

dels resultats obtinguts. 

En primer lloc s’observa el temps el qual el sistema ha estat actiu, és a dir, el temps en què la 

bateria ha estat descarregant-se. Com s’ha anunciat anteriorment el programador descarrega 

la bateria cada 3 minuts si aquesta es troba carregada entre 2,7 i 3,3 volts i guarda el temps 

que triga en descarregar-se. Aquests diferents períodes de temps que es donen cada 3 minuts 

són els que s’observen en la figura 99. 



 

 
Figura 102: Temps de descàrrega de la bateria 

En la gràfica s’aprecia que el primer cop que la bateria es descarrega és als 6 minuts de l’inici 

de la prova. Això significa que en el transcurs dels primers 3 minuts, la bateria no es troba 

suficientment carregada com per descarregar-se, és a dir que no s’aconsegueix obtenir una 

tensió a la bateria de més de 2,7 volts durant els primers 3 minuts. En el segon període de 3 

minuts, és a dir, als 6 minuts s’observa la primera descàrrega de la bateria, el temps que triga 

en descarregar-se és de poc més de 80 ms. S’observa que a partir d’aquest període la bateria 

es descarrega periòdicament cada 6 minuts, això es degut a què amb 3 minuts el mecanisme 

no és capaç de carregar suficientment la bateria com sobrepassar els 2,7 volts.  

Els altres temps de descàrrega de la bateria estan compresos entre 75 i 95 ms en tots els 

cassos. Amb aquest valor es pot aconseguir l’energia que genera el prototip durant aquests 

intervals de temps per posteriorment aconseguir la potència obtinguda al llarg dels 45 minuts 

de la prova.  

Com és lògic quan més temps tardi en descarregar-se la bateria, més energia en aquell període 

de temps generarà. Aquest comportament és pot comprovar observant els valors obtinguts en 

les figures 100, 101 i 102, quan més gran és el valor del temps de descàrrega, més energia 

s’obté i per tant també més potència es genera.  

Amb el temps que triga en descarregar-se la bateria, la tensió de sortida de la mateixa i el valor 

de la resistència utilitzada es pot obtenir l’energia que genera el mecanisme en els intervals de 

descàrrega de la bateria. Els resultats obtinguts són els que es poden apreciar en la Figura 103: 
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Figura 103: Energia obtinguda durant el període de descàrrega de la bateria 

En el gràfic s’observa l’energia aconseguida al llarg de la prova. Es donen valors de tensió 

compresos en el rang dels 0,65-0,85 mJ, amb un valor mitjà de 0,77 mJ. Entre els primer 12 

minuts s’observen valors de tensió lleugerament inferiors als 0,8 mJ, posteriorment l’energia 

captada augmenta fins a un màxim de 0,86 mJ. A partir d’aquest instant i fins als 30 minuts 

decreix lleugerament arribant a un valor de 0,81 mJ, posteriorment té un fort decreixement  

fins a un mínim de 0,67 mJ. Finalment s’observa un últim valor de 0,72 mJ que correspon als 42 

minuts de prova.  

S’aprecia que aquests valors es donen cada 6 minuts, ja que és quan es descarrega la bateria. 

Es pot comprovar que existeix una relació directa entre els valors de temps de la figura 102 i 

els valors d’energia de la figura 103.  

D’altra banda també es calcula la potència contínua que és capaç de generar el mecanisme, 

aquesta s’aconsegueix obtenint el valor de l’energia obtinguda en els diferents períodes de 

descàrrega de la bateria i dividint-la entre 360 segons, que és el temps entre descàrrega i 

descàrrega. Els valors de la potència continua que el prototip es capaç de generar durant el 

transcurs dels 45 minuts de prova s’observen en la figura 104: 
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Figura 104: Potència continua obtinguda al llarg de l’experimentació definitiva 

En la gràfica s’aprecia que la potència que genera el prototip tan sols es disponible a partir dels 

6 minuts de prova, ja que anteriorment la bateria no es troba carregada suficientment com per 

ser descarregada.  

A partir d’aquests 6 minuts s’aconsegueix obtenir una potència contínua d’un valor entre 1,5 i 

2,5 μW durant el total de la prova. Entre els 6 i 12 minuts s’observa que la potència obtinguda 

decreix però a partir d’aquest instant augmenta fins a un màxim de pràcticament 2,4 watts. A 

partir dels 18 minuts de prova s’observa que la potència disminueix progressivament però el 

valor es manté proper al valor de 2 μW en el total dels 45 minuts que dura la prova. 

2.3.4. Valoració dels resultats 
Un cop aconseguits, interpretats i comentats els resultats obtinguts en l’experimentació 

definitiva, és el moment de valorar aquests resultats per tal de veure si amb la potència 

aconseguida es compleix la funció del model, que és la d’alimentar sensors de molt baix 

consum. 

Tenint en compte els valors de la potència contínua obtinguts, s’ha de dir que difícilment amb 

aquests valors es pot alimentar un sensor de molt baix consum tipus “datalogger” per exemple 

que són dels tipus de sensors de menor de menor consum, ja que mentre es troben realitzant 

les mesures pràcticament el seu consum és ínfim.  

El problema ve donat quan s’ha de transferir la informació emmagatzemada, ja que es 

necessita una potència força superior a la que s’aconsegueix amb el nostre model. Per posar 

un exemple, un sensor que mesura la humitat relativa de l’ambient i la temperatura té un 

consum quan es troba en “standby” de 1,4 mW, per altra banda quan el sensor està actiu, és a 

dir, enviant les dades consumeix uns 21 mW.  El valor de la potència que es necessita per 

alimentar aquest tipus de sensors de baix consum com es veu és molt petita, tot i així es 

comprova que amb el model proposat no podria ser alimentat, ja que tan sols és capaç de 

generar un valor de potència entre 1,5 i 2,5 μW, segons el moviment del mecanisme. S’observa 
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que el valor de consum del sensor en “standby” és pràcticament 1000 vegades superior a la 

potència contínua que és capaç de subministrar el mecanisme.  

En els resultats obtinguts s’ha de tenir en compte que la prova ha estat realitzada a la mínima 

potència de la bomba, per tant els valors obtinguts de potència generada augmentarien amb 

un augment de la velocitat del fluid. 

Per millorar la quantitat d’energia captada s’ha pensat que aquest dispositiu hauria de 

funcionar en camps d’energy harvesting que ens pugessin generar una potència suficient per 

alimentar els sensor instal·lats. Aquests camps constarien d’un conjunt elevat de captadors per 

així aconseguir una major quantitat d’energia. Ja que el mecanisme està dissenyat per treballar 

proper al fons marí, amb el fet de tenir una extensió gran de dispositius s’hauria de valorar la 

possible alteració de l’ecosistema 

Tot i que s’instal·lessin un conjunt de captador d’energia, el nombre d’aquests hauria de ser 

molt elevat per la potència que es requereix. Per tant, s’hauria de realitzar una major 

optimització del model, per exemple perquè aprofiti millor el moviment observat i que aquest 

es vegi reflectit en els cops el pèndul. També s’ha pensat en un disseny amb vàries línies de 

piezoelèctrics a diferents alçades i més d’un pèndul, d’aquesta manera a cada cop que es 

genera es podria transformar una major quantitat d’energia. Augmentar el diàmetre del 

cilindre seria una altra solució, ja que així s’aconsegueix un major desplaçament del pèndul i 

per tant un major impacte. 

 

  



 

3. CONCLUSIONS 
L’estudi proposat ha fet possible proposar una metodologia per l’aprofitament d’energia 

provinent  del moviment oscil·latori de vaivé que provoquen les ones a partir d’una certa 

profunditat. Aquesta forma de recol·lecció i transformació d’energia està poc estudiada i en 

aquest treball s’han pogut determinar alguns dels paràmetres importants per l’aprofitament 

de la mateixa. 

S’ha de tenir en compte que aquest és un estudi preliminar per la realització d’un disseny 

eficient, i per tant, els resultats obtinguts d’energia recol·lectada i transformada són 

orientatius i no s’adapten plenament al comportament que tindria el mecanisme en les seves 

condicions normals d’ús. En tot moment, s’ha intentat realitzar les proves amb una 

metodologia acurada i correcta, mantenint les mateixes condicions de contorn en totes les 

proves i efectuant els diferents canvis en cada model proposat d’una manera lògica i raonada. 

En la part teòrica del projecte s’han determinat alguns paràmetres que ens han ajudat en gran 

mesura en la part experimental ja que s’han establert anteriorment i a l’hora de realitzar 

l’experimentació tan sols s’ha comprovat que aquests fossin correctes. 

Els resultat pràctics de l’experimentació definitiva ens mostren que amb el prototip ideat és 

pràcticament impossible el fet d’alimentar sensors de baix consum en les seves condicions 

normals d’ús, amb una velocitat del fluid entre 10 i 30 cm/s. Tot i els resultats obtinguts, s’ha 

de tenir en compte que si es realitza un posterior prototip per ser estudiat en l’ambient marí, 

aquest serà més gran i robust, per tant tindrà més massa i existirà més desplaçament del 

pèndul, en conseqüència la generació d’energia es donarà amb més gran mesura, tot i que s’ha 

de veure fins a quin punt s’amplifica. S’ha de tenir en compte que amb un cilindre de 

dimensions més grans la força d’arrossegament també hauria de ser més gran, per tant s’ha de 

valorar fins a quin punt ens interessa augmenta les dimensions del cilindre. 

Una solució que s’ha proposat ja en les valoracions de la prova final és realitzar un camp de 

dispositius recol·lectors situat al fons marí, d’aquesta manera quan més dispositius tinguem, 

més energia podrem aprofitar. Ja que els dispositius estan ideats per treballar molt propers al 

fons del mar, el fet d’instal·lar una gran extensió d’aquests mecanismes s’hauria de valorar per 

veure fins a quin punts ens alterarà en la vida marina de l’ecosistema on es trobi instal·lat, a 

més de no interferir en activitats que es realitzen a la mar, com pot ser la pesca o activitats 

recreatives. 

Per altra banda també s’ha d’optimitzar l’aprofitament del moviment del cilindre de forma que 

en cada moviment es pugui obtenir una major potència. Una possible millora en aquest 

aspecte és la possibilitat de disposar diferents anells de piezoelèctrics a diferents alçades del 

cilindre i en un mateix pèndul posar diferents pesos a les alçades on es troben disposats els 

piezoelèctrics. D’aquesta manera a cada cop que colpejaria el pèndul s’aconseguiria obtenir 

una major potència. 

Veient l’evolució del treball i de les diferents proves i experimentacions, s’ha de destacar la 

millora en els resultats obtinguts, alguns dels fet més destacables han estat l’elecció d’una 

correcta distribució de pesos per afavorir el moment de capcineig del mecanisme, així com la 



 

valoració dels diferents resultats de tensió obtinguts en les diferents proves per tal de 

determinar el model més eficient per la transformació d’energia. L’estudi fonamentalment ha 

estat dut a terme experimentalment ja que aquesta forma d’aprofitar l’energia està poc 

estudiada i, per tant, la gran quantitat de variables indeterminades obliga a treballar d’una 

forma sistemàtica. 

A continuació s’enumeren les principals conclusions que s’han tingut en compte en la 

realització del prototip. En primer lloc s’ha de dir que la relació entre la força d’empenta i el 

pes ha de ser aproximadament d’un 25% superior en el cas de la força d’empenta, d’aquesta 

manera s’aconsegueix una flotabilitat positiva però propera al llindar de la flotabilitat neutra 

que ens afavoreix les oscil·lacions laterals.  

La configuració de pesos que s’ha considerat òptima en aquest mecanisme és amb l’ús d’un 

pes superior de 120 grams amb la seva distribució de pesos disposada en braços a 120º i amb 

un dels braços situat en contra de la direcció del fluid, a més d’un pes inferior rodó de 54 

grams. D’aquesta manera s’evita que el mecanisme es mogui junt amb el volum d’aigua 

desplaçat, afavorint així el moviment lateral del cilindre.  

La desviació pròpia de l’umbilical usat per ancorar el mecanisme al fons del banc de proves 

també és un fet a tenir en compte, aquesta desviació s’ha de disposar frontalment a la direcció 

del fluid per evitar que el mecanisme quedi inclinat constantment per la força del volum 

d’aigua desplaçat. 

Els  avantatges d’aquests dispositius recol·lectors d’energia són múltiples, en primer lloc tenim 

el fet que és un recurs renovable, sostenible i que per tant menys contaminant. A més que 

amb l’ús d’aquests sistemes es redueix la dependència dels combustibles fòssils. 

Particularment, aquest estudi m’ha servit de gran ajuda per tal de entendre com s’ha de dur a 

terme  i realitzar un projecte experimental d’enginyeria, així com per poder veure com es 

desenvolupen els processos experimentals per l’elecció d’un prototip, des dels càlculs teòrics 

fins que s’aconsegueix un model final. 
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