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Resum 

L’Observatori marí de la UPC, OBSEA, instal·lat a 4 km de Vilanova i la Geltrú, precisa d’un sistema de 

generació d’alimentació de sensors sense fils fent ús de l’energia mareomotriu. Per resoldre aquesta 

problemàtica, en aquest projecte s’exposa un prototip basat en un pèndul format per un cilindre Bristol, 

capaç de generar tensions elèctriques a partir de vibracions de piezoelèctrics. Aquestes 

vibracions vénen donades per un seguit de pues que sol·liciten el material i després el deixen vibrar de 

manera lliure fins al proper impacte. Els resultats obtinguts ens donen potències acceptables, i mostren la 

distribució adequada de les pues, segons l’amplitud i freqüència de l’onada més usual a la ubicació de 

l’OBSEA.  

PARAULES CLAU: Energy Harvesting, Piezoelèctric, Cilindre Bristol, Prototip, Vibració lliure.  

 

Abstract 

For the expansion of the OBSEA underwater cable observatory, which is run by the UPC and is located at 

4 km away from the coast of Vilanova i la Geltru, new underwater wireless sensors are envisioned. 

Therefore, a solution is required to generate power to wireless sensors using only sea. In this project we 

will solve this problem using a prototype based on a Bristol cylinder which can generate electrical voltage 

using vibration piezoelectric. These vibrations are generated by plectrums impacts which create 

continuous free vibration in piezoelectric after impacting them. The results give us an acceptable power 

and it describes a plectrum distribution based on frequency and amplitude of usually OBSEA sea wave 

behavior. 

KEYWORDS: Energy Harvesting, Piezoelectric, Bristol cylinder, Prototype, Free vibration.  

 

Introducció 

 

En els darrers anys les energies verdes han anat 

aconseguint cada cop més importància en el 

nostre món, especialment en l’àmbit de 

l’enginyeria. En el cas d’aquest projecte, es 

pretén estudiar la manera d’aconseguir  potència 

suficient per alimentar sensors inalàmbrics 

instal·lats a 20 m sota el nivell del mar, fent ús 

únicament de l’energia de les onades marines. 

Per aconseguir fer la transformació d’energia 

mecànica a energia elèctrica es vol fer servir 

piezoelèctrics. El fet de poder captar l’energia 

de les onades i transformar-la en energia útil per 

a nosaltres es coneix com recol·lector d’energia 

– Energy Harvesting (EH) -. Avui dia l’EH té 

un gran pes en els dissenys i solucions a 

problemàtiques de tipus semblant a l’exposat. 

Així doncs en el transcurs del treball veurem 

com en primer lloc es crea un disseny, aquest 

disseny pretén ser la base d’un prototip capaç de 

resoldre la problemàtica. Després de fer l’estudi 

de les sol·licitacions màximes, i la viabilitat 
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d’aquest disseny, és manufactura el mecanisme 

amb l’objectiu de tenir quelcom sobre el que fer 

les experimentacions. Així doncs l’últim punt 

que identificarem en el projecte serà la part 

experimental on estudiarem el comportament de 

diferents materials utilitzats per les pues, també 

veurem com funciona el pèndul dissenyat, 

simulant el moviment del cilindre, lloc on 

estaria situat el pèndul, en el medi marí amb una 

taula de simulacions de vibracions. Altrament 

veurem el comportament d’una sola pua en el 

pèndul, i posteriorment de més d’una pua, 

d’aquesta manera obtindrem conclusions de la 

distribució de les pues. 

La idea de fer servir un cilindre Bristol per crear 

un pèndul capaç de tenir pues en ell que 

impactin en el piezoelèctric, ve com a resultat 

de la lectura de l’article de [1] S.Crowley, 

R.Porter i D.V. Evans de la universitat de 

Bristol, Gran Bretanya. Endemés també cal 

afegir l’article [2] de P.Pillatsch, E.N Yeatman i 

A.S.Holmes de l’imperial college de Londres, 

que ens aporta coneixements del comportament 

esperat del piezoelèctric quan aquest vibra de 

manera lliure. 

 

Metodologia experimental 

 

Per portar a terme les experimentacions que 

posteriorment es descriuran cal primer saber 

quins estris s’han fet servir. En primer lloc s’ha 

manufacturat el mecanisme sencer fent ús de la  

resina Epoxi reforçada per una estructura de 

metall per a la part corresponent al pèndul, per 

al suport central on van col·locats els 

piezoelèctrics s’ha fet servir Nylon, finalment 

per a crear les pues s’ha requerit vinil de 

retolació.  

Un cop generat el mecanisme s’ha procedit a fer 

les diferents preses de dades, totes elles tenen 

una base comuna, que són els diferents estudis 

previs fets en el programari ORCAFLEX, que 

ofereix la possibilitat de fer simulacions 

dinàmiques, per tal de mostrar dades referents al 

comportament del cos submergit, on anirà 

allotjat el pèndul, en el fons marí. Totes 

aquestes dades extretes de les simulacions per 

ordinador són transportades a la realitat a través 

d’un simulador de moviments oscil·latoris, un 

amplificador d’ona, un generador d’ona, i un 

oscil·loscopi. La majoria d’estudis fets tenen 

com entrada una freqüència de 300 mHz i una 

amplitud variable entre 50 mV i 450 mV que 

simula la rotació del cilindre produïda per ones 

de 0,5  m a 4 m amb un període que es troba 

entre 4 s i 10 s, imatge 1. 

 

Imatge 1: Resultats de la simulació en ORCAFLEX. 

Font: Experimental Validation of a Plucked Piezoelectric 

for Underwater Energy Harvesting 

 

I. El mecanisme 

 

Per poder resoldre i entendre el funcionament 

del cilindre Bristol cal en primer lloc saber com 

estarà format el mecanisme. Així doncs 

distingirem 4 parts: la base del pèndul, la pua, el 

piezoelèctric i el suport. 

 

Base del pèndul 

 

La base del pèndul es dissenya a partir de 

l’article de [1] S.Crowley, R.Porter i D.V. 

Evans de la universitat de Bristol. L’objectiu 

principal és aconseguir que el cos oscil·li dintre 

del cilindre submergit on anirà introduït. Per a 

què aquest fet sigui possible es crea una zona 

més ampla, on s’ubica tot el pes addicional de 

l’objecte. El fet de tenir la massa, 331,41 g en el 

nostre cas, en aquesta zona dóna un centre de 

gravetat baix i un moment d’inèrcia posicionat 

en la part inferior, per tant s’aconsegueix reduir 

l’amplitud d’oscil·lació i tenir-la controlada. 
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Tot i que els piezoelèctrics aniran allotjats en 

forma de T, es decideix tancar el pèndul per 

poder aprofitar oscil·lacions molt pronunciades 

causades per freqüències d’onades submarines 

amb velocitats molt elevades, i angles 

d’inclinació  superiors a 20˚.  

En l’imatge 2 es poden diferenciar diverses 

parts, la primera d’elles és la zona radial amb un 

diàmetre intern de 202,2 mm i extern de 252,2 

mm, és l’estructura principal del pèndul, on es 

poden trobar les ranures per a introduir les pues, 

o els troquelats per als pesos. Després observem 

en la part central un sortint de 5 mm d’ample i 

125 mm de llarg, amb un forat de 15 mm de 

diàmetre, aquest correspon al suport on és 

col·loca el rodament, que permet la relació entre 

el pèndul i la barra central. 

 

Imatge 2: Base del pèndul per a impressió 3D. 

 

Cal dir que el disseny descrit fins ara és l’òptim, 

però el fet de manufacturar la base del pèndul 

crea una dificultat pel que fa als detalls petits i 

exactes, per aquest motiu es redissenya la zona 

externa, tal com es mostra en la imatge, imatge 

3. 

 

Imatge 3: Base del pèndul artessà,  

 

Pua 

 

La pua és la part destinada a impactar amb el 

piezoelèctric i provocar així una força capaç de 

doblegar el piezo fins al màxim, permetent 

treballar en amplituds òptimes capaces de 

proporcionar la potència necessària pel nostre 

sensor. 

Així doncs, cal que la pua tingui una forma 

capaç d’impactar amb el piezoelèctric creant el 

màxim rendiment i el mínim desgast. Per a 

complir amb tal requeriment es pensa en les 

pues que els guitarristes fan servir, amb la 

principal diferència de què els músics 

especialistes en guitarra fan ús de la pua com a 

recurs per a crear nous sons i no fer malbé els 

seus dits, i en canvi nosaltres fem servir la 

forma de la pua per a obtenir una amplitud 

màxima amb la mínima àrea d’impacte. 

A part del disseny de l’àrea d’impacte, cal afegir 

que la pua s’ha dissenyat en forma de L per a 

què s’allotgi dins de les ranures de subjecció de 

la base del pèndul, quedant enfonsada 2,3 mm, 

imatge 4. Aquesta profunditat només deixa 

lliure la part circular o d’impacte, que queda 

alçada per sobre la base interna del pèndul, i 

dota a la pua d’un cos robust, que no permet ser 

doblegada. 

També dir que la pua té un gruix òptim. Aquest 

gruix de disseny es sustenta sobre dades 

experimentals fetes en el laboratori, l’estudi i 

pressa de dades quedaran descrites en la 
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memòria. Per a fer més comprensible aquesta 

descripció es facilita l’esquema del disseny.                 

 

Imatge 4: Pua prototipus en forma de L. 

Comentar que finalment s’ha fet servir una pua 

en forma de T invertida, i que en lloc d’anar en 

ranures s’ha enganxat en la part interior de la 

base del pèndul. 

 

Piezoelèctric 

 

Com ja s’ha pogut llegir en el breu resum 

inicial, la transformació d’energia mecànica a 

energia elèctrica es fa a través d’un 

piezoelèctric. El funcionament és senzill, la pua 

impacta el cos on s’allotja el piezo provocant-li 

una vibració. Aquestes vibracions es 

transformen gràcies a les propietats del material 

en voltatge.  

En el nostre cas s’ha escollit un piezoelèctric de 

la marca Volture. Aquesta empresa és coneguda 

per dissenyar Energy Harvesters o aprofitadors 

d’energia, capaços de crear electricitat a partir 

de petits moviments vibratoris existents en 

diferents activitats diàries.  

Tal com es descriu en les condicions d’ús de 

l’estri, la millor manera de treure el màxim 

rendiment és muntant el piezoelèctric en una 

subjecció que es localitzi en la zona destinada a 

aquesta finalitat. Amb aquest anclatge 

s’aconsegueix que el piezo arribi al seu punt de 

vibració òptim.   

En el catàleg de Volture podem trobar diferents 

piezos, cadascun d’ells té un objectiu. En el 

nostre cas s’ha escollit un tipus de harvester 

conegut pel nom de V21BL. En aquesta peça, 

imatge 5, podem distingir les parts més 

rellevants. La primera és on es crea l’impacte 

per la pua, és interessant veure que els cristalls 

piezoelèctrics es troben localitzats a una 

distància òptima per a la màxima captació 

d’energia.  

 

Imatge 5:Tipus de  piezoelèctric fet servir, V21BL, Volture. 

 

Suport 

 

El suport està dissenyat amb dos objectius claus, 

el primer és mantenir subjecte els piezos a la 

barra central, així doncs tindrem els 

piezoelèctrics fixes, fent que el pèndul oscil·li 

sobre ells.  

El segon punt clau en la descripció del suport és 

mantenir els harvesters el màxim de fixes 

possible, fent que el cos no vibri i per tant no 

amortitzi la vibració impresa per les pues sobre 

els piezos. Això s’aconsegueix amb un suport 

compacte i amb prou massa com per a què no hi 

hagi moviment repercutit sobre ell, imatge 6. 

 

Imatge 6: Suport capaç de subjectar el piezoelèctric de 

manera que només permeti vibració en el piezoelèctric.  

 

Conjunt 

 

Volem mostrar l’estructura artesana del pèndul i 

el cilindre on anirà introduït, imatge 7. Com 

podem veure, identifiquem totes les parts 

descrites. De color negre, Epoxi, la base del 

pèndul. En el centre, de color blanc, el suport 

dels piezoelèctrics. Sortint d’aquest 
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identifiquem de color groc els piezoelèctrics. 

Finalment a la zona interna de la base del 

pèndul trobem de color blanc les pues. 

 

Imatge 7: Prototip artessà 

 

II. Estudis 

 

 

Imatge 8: Esquema representatiiu de la distribució del 
pènduls dins el cilindre submergit. 

 

Les observacions fetes parteixen d’un prototip 

inicial fet a partir d’un disseny primer. En ell 

podem trobar la base del pèndul, el suport per 

als piezoelèctrics, i la pua, tal com es descriu en 

la imatge 8. Un cop manufacturat el prototip 

podem iniciar la presa de dades que es poden 

dividir en dues parts, una primera que descriu el 

comportament de les pues i una segona part que 

descriu el comportament dels piezoelèctrics 

depenent de la seva connexió. 

En el primer cas tindrem en compte quin 

material escollir, doncs, haurem de cercar el 

tipus òptim per generar l’electricitat necessària 

desgastant el menys possible el material. 

Seguint amb aquest estudi haurem de veure com 

ha de ser la pua, ja que en el disseny tenim ideat 

un tipus, però s’haurà de comprovar si aquest és 

l’òptim o s’ha de canviar. 

Respecte al piezoelèctric, haurem de saber quina 

és la resistència capaç de generar la màxima 

potència, endemés haurem d’observar per a 

quina distància entre pues obtenim el màxim 

rendiment del piezoelèctric. També caldrà veure 

quina pot ser la distribució òptima de la pua 

quan tenim els tres piezoelèctrics en 

funcionament. Finalment serà necessari saber 

quina connexió farem entre piezoelèctrics, sèrie 

o paral·lel. Per portar a terme aquest estudi 

utilitzarem el simulador de moviments 

oscil·latoris, tal com es descriu en la imatge 9. 

 

Piezoelectric 
beams

Pendulum 

Shake table

Shake table signal 
generator

Plectra

Circular motion 
generator

Accelerometer

Gyroscope

 
Imatge 9: Eines de treball i parts del pèndul. 

 

Resultats  

 

Els estudis descrits en l’apartat anterior, tenen 

uns resultats que ens aporten un seguit de dades. 

Aquestes dades posteriorment ens permeten fer  

unes conclusions útils per entendre la viabilitat 

d’aquest projecte experimental. 
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I. La pua 

 

Es pretén extreure de manera experimental quin 

és el material òptim per a obtenir el màxim de 

vibració del piezoelèctric i el mínim de desgast 

d’aquest. El desgast el calcularem segons els 

límits de voltatge que extraurem, tanmateix 

utilitzarem aquesta dada per comparar 

vibracions dels diferents materials. 

Cal dir que els materials escollits per a fer la 

presa de dades han estat: Metall, PVC dur, PVC 

tou, PVC fos, i altres materials plàstics no 

identificats. S’ha estudiat el seu comportament 

per a diferents angles des de 15° fins a 60°, com 

podem veure en la Taula 1 d’inclinació 20° els 

materials es comporten de maneres dispars, així 

doncs el metall és el que retorna el màxim de 

tensió mentre que el vinil és el que menys tensió 

genera.  

 

INCLINACIÒ 20° 
 

MATERIAL 
Núm. 

Impactes 

Tensió 

máx(V) 

·         Metall (  coure) 4 48,8 

·         Plàstic blanc 

(PVC) 
6 27,8 

·         Plàstic translúcid  7 22,2 

·         Plàstic gris (PVC) 8 23,8 

·         Plàstic negre 

(PVC) 
7 15,3 

·         Plàstic taronja  4 24,8 

·         Cinta de plàstic  4 16,1 

·         Paper 3 19 

·         Vinil (PVC fos) 5 11,2 
 

Taula 1: Comportamenet dels materials de les pues per a 

llançaments lliure de 20°. 

 

Comprovant les vibracions, imatge 10, del 

piezoelèctric després de l’impacte de cadascun 

dels materials, arribem a la conclusió que els 

materials més adients són el vinil, el plàstic gris 

(PVC), i el plàstic negre (PVC). Ens quedem 

amb el vinil doncs coneixem quin material és 

PVC fos, i tenim més accessibilitat. 

 

 

Imatge 10: Vibracions dels materials amb millor resposta  

 

II. El moviment 

 

Per a  extreure dades experimentals cal tenir en 

compte els resultats d’amplituds i freqüències 

que el programari ORCAFLEX ens genera 

tenint en compte el moviment dinàmic del cos 

submergit, el cilindre, i les variables 

corresponents a les onades del mar en la zona on 

l’ubicarem. Així doncs segons les simulacions 

haurem de treballar amb freqüències de 300 

mHz ,i amplituds que oscil·lin entre 50 mV i 

450 mV en el simulador de moviments 

oscil·lacions, onades de 0,5 a 4 metres d’alçada 

i períodes de 4 a 10 segons.. 

En un primer contacte amb l’aparell podem 

observar com es generen un seguit de vibracions 

causades per l’impacte de la pua i la conseqüent 

vibració lliure del piezoelèctric. 

Com es pot distingir els voltatges són de l’ordre 

de  2 V com a mínim i 3 V com a màxim, 

imatge 11. 
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Imatge 11: Captura d’imatge del correcte funcionament de 
la taula de treball. Cada requadre té una alçada equivalent 

a 1 V. 

 

III. La potència 

 

Per a poder veure la viabilitat d’aquest disseny 

cal observar quin comportament té el 

piezoelèctric quan se li afegeix una resistència. 

D’aquesta manera es pot extreure diferents 

potències, totes elles relacionades amb el 

voltatge generat, doncs cal recordar la següent 

equació: 

𝑃 =  
𝑉2

𝑅
   

On P és la potència aconseguida [W], V el 

voltatge que retorna el piezoelèctric [V] i R la 

resistència que fiquem en el circuit [Ω]. 

Tenint en compte aquesta relació arribem a les 

següents dades, taula 2. 

 

Taula 2: Relació de potències i resistències. 

On podem veure que la potència màxima, 140,1 

µW, es donarà quan tinguem 100 KΩ. 

 

IV. Més d’una pua 

 

En el següent cas es vol determinar la 

funcionalitat de col·locar més d’una pua. Per a 

poder fer això en primer lloc cal tenir en compte 

que quan tenim impactes continus el que ens 

interessa és que aquest siguin just quan el 

voltatge no ens és útil. Partint d’aquest principi 

obtenim els següents resultats, taula 3 i 4, que 

ens descriuen les posicions de les pues segons la 

inclinació del pèndul i ens permetrà extreure 

quina distancia entre pues és la correcte. 

mV RADIANS GRAUS 

50 0,07 4 

100 0,15 8 

150 0,22 13 

200 0,24 14 

300 0,29 17 

350 0,33 19 

 

Taula 3: Transformació de les dades del giroscopi a graus. 

GRAUS Arc (cm) 

4 1,42 

8 2,93 

13 4,50 

14 4,86 

17 5,86 

19 6,60 
 

Taula 4 : Relació de graus i l’arc de la circumferència. 

Escollim un arc de 0,66 cm doncs després de 

varies probes ens adonem que és la distància 

més òptima i eficient. Així doncs obtenim 

diferents gràfiques que així ho corroboren. 

L’exemple següent, imatge 12, són els impactes 

i posteriors vibracions quan el piezoelèctric està 

sotmès a una amplitud alta, 300 mHz i 450 mV, 

com veiem hi ha 9 pics de voltatge, aquests 

corresponen a impactes de diferents pues. 

 

 

Imatge 12 : Captura del comportament del piezoelèctric per 

a una amplitud de 450 mV i una freqüència de 300 mHz 
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Com a resultat final extrèiem una taula, taula 5, 

que ens proporciona la quantitat d’impactes que 

rep en cada amplitud.   

 

Taula 5:  Relació de l’amplitud d’entrada i el número de 

pues superades. 

 

Amb aquesta taula podem  veure com 

evoluciona els impactes segons el pèndul va 

obtenint inèrcia. En amplituds baixes el cilindre 

Bristol només sobrepassa una única pua, en 

canvi a partir de 200 mV, 1 m d’alçada i 7 s de 

període, el pèndul ja té suficient inèrcia i va 

incrementant la quantitat de pues superades. 

 

V. Més d’un piezoelèctric 

 

Seguint la lògica de l’estudi en el següent 

apartat estudiem com reacciona el pèndul quan 

en el suport tenim els tres V21BL treballant. El 

que es farà en primera instància és veure quin 

desfàs necessiten les pues per a què no 

s’anul·lin entre elles. Un cop calculat el desfàs, 

ens endinsem a estudiar quin comportament 

tenen els piezoelèctrics quan es connecten entre 

ells en sèrie i en paral·lel. 

La distribució final decidida perquè tots els 

piezos reportin el màxim rendiment és, en 

primera instancia desfasar 0,5 cm el 

piezoelèctric del centre i 1 cm en el de 

l’esquerra, tenint en compte que el 0 inicial es 

troba en el piezoelèctric de la dreta, tal com es 

pot veure en la imatge 13. 

 

 

Imatge 13: Mostra de la distribució de les pues, per tal 
d’aconseguir que tota l’estona hi hagi vibració d’algun dels 

tres piezoelèctrics. 

 

Aquesta distribució ens proporciona gràfiques 

com la imatge 14, on podem veure que hi ha una 

primera vibració, color groc, i que just quan 

aquesta està arribant al seu final es genera una 

segona vibració, que no permet arribar a tenir 

instants sense vibració. 

 

Imatge 14:  Captura de la vibració del piezoelèctric dret 

seguit del central. 

 

Un cop deduït el desfàs, cal veure quina sortida 

hi ha en cada tipus de connexió. A les imatges 

15 i 16 es veuen les captures de voltatge final en 

una connexió dels piezoelèctrics en sèrie i en 

paral·lel, respectivament. 

 

Imatge 15: Captura del voltatge final en una connexió en 

sèrie entre tots els piezoelèctrics. 
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Imatge 16: Captura del voltatge final en una connexió en 

paral·lel entre tots els piezoelèctrics. 

 

En la connexió en sèrie obtenim impactes que 

generen més tensió, aquest fet és causat per 

l’efecte  capacitador que un piezoelèctric té 

sobre l’altre quan aquests estan connectats en 

paral·lel. 

 

Conclusions 

 

Després d’haver comprovat el funcionament del 

pèndul en diverses situacions creiem oportú 

concloure l’article fent saber que aquest disseny 

pot ser una útil solució a la problemàtica 

generada. Cal dir que el fet de tenir una pua de 

vinil com a material generador de vibració és 

prou acceptable, doncs, ens permet que el 

piezoelèctric tinguin una vida útil de 5,64 ·

1015𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 . 

També, cal fer saber que la distribució oportuna 

de les pues té una estreta relació amb el tipus 

d’onatge que hi ha, és a dir, amb l’amplitud que 

actua sobre el cilindre. Doncs per amplituds 

baixes, menys de 405 mV o  menys de 22˚ 

d’inclinació, fóra bo treballar únicament amb el 

piezoelèctric del centre, zona groga de la imatge 

17, perquè el moviment queda estretament 

relacionat amb el moment d’inèrcia. Recordar 

que la massa del pèndul la tenim en el centre 

inferior d’aquest i és de 331,41 grams. En canvi 

per a oscil·lacions d’amplituds altes, 405 mV o 

més, podem fer treballar tots els piezoelèctrics, 

doncs en aquest cas la inèrcia del cos permet 

resoldre la problemàtica de manca d’energia 

potencial per superar les pues laterals. 

 

 

Imatge 17: Captura del voltatge retornat a 405 mV. 

 

Afegir que conseqüent a la decisió de fer 

treballar el pèndul amb una distribució mixta de 

les pues, la connexió òptima serà tenir un 

muntatge individual per a cada V21BL, per tant 

per a cada parell de piezoelèctrics tindrem un 

transformador de corrent alterna a corrent 

contínua. 
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