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INTRODUCCIÓ
Per complaure les necessitats de l’Observatori marí de la UPC, OBSEA, és dissenya un prototip d’Energy Harvesting, a

partir d’un pèndul format per un cilindre Bristol i unes pues. Aquest es capaç d’aprofitar l’energia mecànica de les

onades del mar i transformar-la en electricitat, amb un piezoelèctric excitat per vibració, per alimentar un hidròfon.
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Motius de l’estudi experimental

 Reduir costos d’instal·lació.

 Reduir costos de manteniment de la

instal·lació.

 Generar independència d’aparells electrònics

de baix consum, dotant-los d’una font contínua

d’energia elèctrica.

Disseny del pèndul

El mecanisme el podem dividir en 4 parts:

• Pèndul, basat en el cilindre 

Bristol.

• Piezoelèctric, excitat per 

vibració.

• Pues.

• Suport.

A la figura es mostra el disseny considerant 

un total de 5 pènduls.

DESCRICIÓ

DADES EXPERIMENTALS

L’estudi s’ha fet en una taula de

vibracions, per veure el funcionament

dels piezoelèctrics en diferents

condicions, entre 300 mHz i 50 mV, i

300 mHz i 450 mV, corresponents a

períodes i alçades d’ona de 4 s i 0,5

m, i de 10 s i 4 m, respectivament.

CONCLUSIONS

• Obtenim que per a períodes d’ona de 6 s fins a 10 s podem i resistències del

rang de 75 KΩ - 450 KΩ obtindrem suficient potència [µW] per alimentar un

sensor quan no està inactiu.

• Optimitzant la distribució de les pues, aconseguim que no hi hagi instants sense

vibració.

• Per a petites oscil·lacions, angles inferiors a 20˚, és adient fer ús d’un sol

piezoelèctric, doncs, no hi ha inèrcia per superar altres impediments.

Funcionament d’un

piezoelèctric excitat per

vibració.

Exemple de vibracions lliures d’un piezoelèctric per

a un temps determinat.

Distribució dels aparells fets servir per a fer

l’estudi experimental.


