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Resum 

En el món actual la tecnologia s’ha convertit en una necessitat bàsica en el nostre dia a dia. 

L’abastiment energètic dels nostres aparells juga un paper clau en la nostre interacció amb 

ells, especialment quan els equips són portàtils. D’aquests equips, el més utilitzat 

universalment sense cap mena de dubte és el smartphone. Responent a la necessitat de 

molts usuaris que es queden curts amb la autonomia que el seus dispositius els atorguen, 

aquest projecte pretén estudiar un nou sistema basat en l’aprofitament de la energia cinètica 

de les persones i valorar la seva viabilitat o no viabilitat per ser utilitzat per a carregar petits 

equips, com els citats smartphones. 
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1. Definició d’objectius 

1.1. Objectiu del projecte 

El projecte pretén plantejar un sistema innovador per aprofitar l’energia generada per 

l’activitat humana per alimentar petits sistemes electrònics tals com els dispositius mòbils i 

comprovar-ne la viabilitat. Aquest projecte respon a la necessitat energètica de molts usuaris 

de smartphones que es queden sense bateria durant les hores que es passen fora de casa. 

La finalitat primera serà doncs estudiar la viabilitat d’un sistema per generar energia per a tal 

fi ja sigui aprofitant energia que utilitzem quan practiquem esport (running), quan caminem, 

etc. 

Per tal d’assolir els l’objectiu del projecte cal complir els següents punts: 

- Quantificar les necessitats energètiques del procés i quantificar els sistemes de generació 

d’energia. 

- Definir els criteris de disseny i les seves restriccions. 

- Escollir una solució a la problemàtica per poder estudiar-la. 

- Definir i entendre els principis físics en els que es basa l’aprofitament energètic. 

- Dissenyar i dimensionar un prototip. 

- Dissenyar i dimensionar els sistemes de transformació d’energia. 

- Comprovar-ne la eficàcia i extreure’n conclusions. 
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1.2. Abast del projecte 

El projecte contempla bàsicament la etapa de necessitats i investigació i validació d’un 

disseny que intenti respondre a les necessitats plantejades. Per tant es tracta de captar i 

valorar les necessitats a les que el projecte pretén donar resposta, investigar i quantificar 

aquestes necessitats i finalment dissenyar i validar un prototip. 

Aquest projecte seria una primera part d’un projecte sencer, que consistiria en el disseny, 

validació i posteriorment fabricació d’un prototip. Així doncs només arriba a la validació d’una 

possible solució però no discrimina si aquesta solució és la millor que es pot donar davant 

aquesta problemàtica. 

1.3. Problemàtica  

En el món actual les noves tecnologies s’han convertit en una necessitat més, ara vivim 

connectats al nostre smartphone o ordinador, estem sempre pendents d’enviar i rebre 

missatges, correus, etc. 

Pràcticament no hi ha res que evolucioni més ràpid que la tecnologia electrònica i les 

telecomunicacions. Sobretot hi ha hagut un avanç molt significatiu en els últims 20 anys, 

durant la dècada dels 90 i els 2000. Avui en dia els ordinadors i els smartphones són més 

petits més eficients i més potents que fa pocs anys enrere. La capacitat de processat, la 

memòria disponible, la potència gràfica, les bateries, les pantalles, tot ha sofert una evolució 

considerable però, ha estat aquesta evolució proporcional en tots els camps? En equips com 

ordinadors de sobretaula o certs ordinadors portàtils d’us domèstic una evolució poc parella 

entre components electrònics i pantalles o bateries potser no és gaire rellevant però si 

parlem d’equips portàtils com ordinadors, tabletes o smartphones podrien aparèixer certs 

inconvenients. Estem parlant d’equips que necessiten tenir una certa autonomia, que 

funcionin amb energia emmagatzemada un nombre raonable d’hores, com a mínim les 

suficients com per poder trobar una font d’alimentació per tornar a carregar els dispositius. 

Per a molts usuaris l’autonomia dels seus aparells electrònics és una característica vital, i no 

es poden permetre el luxe de quedar-se incomunicats. 
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1.4. Estudi previ 

A tal efecte, cal investigar d’alguna manera si l’autonomia dels equips té una tendència 

creixent o decreixent, i veure si la tecnologia avança per igual en tots els camps. En el gràfic 

següent (Figura 1) es pot observar com han variat els aspectes més significatius dels equips 

portàtils (laptop) durant pràcticament una dècada.  

 

 

Figura 1: Evolució de les característiques dels portàtils Font: MIT human-generated-

power-for-mobile-electronics 

En el gràfic es pot observar que la tendència general és creixent, és a dir, tots els camps 

han tingut una evolució creixent respecte a les tecnologies d’anys anteriors. Si observem el 

gràfic component a component, veiem que la prestació que més ràpidament evoluciona és la 
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capacitat de memòria del disc dur, seguit molt properament per la velocitat de la CPU 

(processador) i la memòria RAM. Com aquestes característiques determinen el rendiment 

d’un equip electrònic podem concloure que la evolució més considerable dels portàtils en 

aquesta època és la potència de processat. Les altres característiques que evolucionen en 

menor grau són la velocitat de transmissió sense fils (xarxes Wifi) i la capacitat de les 

bateries, concretament la densitat energètica de la bateria. Com podem veure, la bateria té 

el dubtós honor de ser la característica d’entre les citades d’haver patit una evolució més 

lenta i molt poc proporcional a la evolució de les altres prestacions. A falta de saber l’impacte 

de cadascun dels increments en la potència de processat, podem pressuposar que en major 

o menor grau l’autonomia dels equips s’ha vist afectada de forma negativa. 

A la vista dels resultats es pot afirmar que l’autonomia dels equips s’ha vist perjudicada en 

aquesta etapa d’anys. Si ens centrem en el món dels smartphones, trobem que els primers 

smarphones van aparèixer de la mà de la companyia apple a l’any 2007, amb el primer 

iPhone presentat per Steve Jobs. La companyia taiwanesa HTC, especialitzada en 

dispositius PDA també va llançar els primers smartphones al 2006, concretament el HTC 

Touch amb sistema operatiu Windows phone 6 i posteriorment el primer equip Android de la 

companyia en la seva versió 1.5, el HTC Dream al 2008. La potència de processat de 

l’iphone original era de 412MHz amb un sol nucli, molt llunyans als actuals 2,5GHz a quatre 

nuclis del processador de la companyia Qualcomm que presenta per exemple el Samsung 

Galaxy S5. Per comprovar si aquesta tendència encara predomina avui en dia en els 

telèfons mòbils s’han recollit dades dels smartphones més populars dels anys anteriors, 

concretament desde el 2009-2010 fins a l’actualitat (2014). Aquest interval comença en els 

anys on el smartphone va incrementar de forma sobtada la seva presencia a la societat, ja 

que malgrat existir mòbils com el primer iphone (2007) o el HTC dream (2008), no va ser fins 

al 2009 que van començar a comercialitzar-se amb les companyies mòbils de forma regular. 

Els mòbils escollits pertanyen a les companyies Apple, HTC, Samsung i Sony, i tots menys 

apple compten amb el SO Android. El motiu d’haver escollit aquests equips és perquè entre 

els dos trobem el 85% dels dispositius a nivell mundial, tenint Android una presència a 

Espanya del 88,6% dels dispositius en l’Abril del 2014. Aquestes puntualitzacions són molt 

importants perquè el sistema operatiu esta molt relacionat amb el consum d’un mòbil. 

Segurament si instal·lem un Windows 95 en un equip d’avui en dia preparat per a Windows 

8 veuríem un rendiment molt més elevat i un consum molt menor degut a que el sistema 

operatiu és molt més pla i sense tantes opcions. El mateix passa entre Android i  iOS, però 

tot i que no són molt comparables la presència de ambdós a la societat és innegable i per 
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això és obligat que s’incloguin en aquest estudi preliminar. Per altre banda, els paràmetres 

d’estudi escollits són; Velocitat del processador en GHz, Resolució de la pantalla en píxels, 

Pantalla en polzades, i Bateria en mAh. La selecció d’aquestes prestacions i no d’altres com 

la càmera o el pes és degut a que són els aspectes més importants en el consum diari d’un 

smartphone. Això es pot saber fàcilment consultant als ajustos del mòbil l’ús de la bateria. 

A l’annex es pot veure la taula amb totes les dades d’aquest estudi. 

Després d’analitzar 26 dispositius, en la Figura 2 podem veure la evolució anual de les 

prestacions: 

 

Figura 2: Evolució de les prestacions en tant per 1. 

En aquesta figura les dades s’han tractat per tenir un eix de ordenades comú, ja que es 

tracta de variació en tant per 1 respecte al smartphone més antic, corresponent a un iPhone 

3GS del 2009. Es tracta d’una bona referència perquè al ser el més antic és el que té les 

prestacions més modestes i per tant tots els increments respecte a models més nous són 

positius. Com només es vol comprovar la evolució, treballar amb tants per 1 no resulta cap 

inconvenient. 

Al gràfic es pot observar com es presenta una situació semblant a la dècada dels 90 amb els 

equips portàtils. La evolució en tant per 1 més pronunciada correspon a la potència de la 

CPU. En segon lloc trobem a la resolució, que evidentment va de la mà de la potència de 
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processat (a més resolució més necessitat de equips potents). Finalment trobem la bateria i 

la mida de la pantalla. Així doncs, aparentment sembla que la bateria no ha millorat tant com 

altres aspectes que estan implicats directament.  

Per comprovar estadísticament i quantificar aquestes diferències calculem una taula ANOVA 

de cada component i el temps per veure quin ha evolucionat més. L’estudi s’ha realitzat amb 

el programa MINITAB i les sortides apareixen a l’annex. 

Els resultats mostren diversos fets, podem afirmar que les variacions més significatives són; 

Processador (F=25,77), Resolució (F=23,44), Bateria (F=14,49), Pantalla (F=7,69). Aquests 

resultats coincideixen amb la exploració prèvia. També s’ha observat que la resolució ha 

patit un canvi molt important en el 2013 i que després s’ha estancat. Això té sentit ja que 

només es requereix més resolució quan la pantalla augmenta de mida donat que el que es 

busca és tenir una bona densitat de punts per polzada (ppi), i com veurem a continuació, al 

estar acotada la mida de la pantalla també ho esta la seva resolució. També s’han extret 

dependències entre variables que mostren que al augmentar les prestacions de processador 

i resolució augmenta també la bateria, i finalment, que la relació pantalla-bateria és no lineal 

degut a que la bateria por créixer tant com es vulgui, però la pantalla no perquè té les 

limitacions de poder agafar-se amb una sola mà, que càpiga a les butxaques, etc.  

Per tant, es pot concloure que la bateria és un component que no ha evolucionat en la 

mateixa proporció que altres especificacions que tenen un impacte directe en el consum 

d’aquesta i a dia d’avui continua sent una assignatura pendent en el món de les 

telecomunicacions. 
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2. Especificacions i condicions del disseny 

2.1. Limitacions físiques 

La limitació física més important que té l’aparell és que ha de funcionar amb l’energia 

cinètica produïda per l’activitat humana. En apartats posteriors es determinarà la potència 

que pot produir una persona amb diferents parts del seu cos. 

L’altre limitació física és que l’aparell ha de subministrar a la sortida un tipus d’energia 

específica per ser aprofitada pels dispositius electrònics. Aquesta energia a de ser del tipus 

elèctric contínua, ja que el seu objectiu principal és alimentar bateries. 

 

2.2. Limitacions ergonòmiques 

Es pretén que aquest dispositiu sigui utilitzat per una persona, per tant si es tracta de un 

artefacte que s’ha d’impulsar amb braços o cames ha de ser còmode d’utilitzar. 

Si es impulsat amb els braços, tractant-se d’un dispositiu portàtil caldrà que tingui un pes 

adequat, ja que si té un pes excessiu podria resultar molest o fins i tot provocar lesions a 

l’usuari. També cal tenir en compte que si s’ha d’agafar amb les mans o amb una sola mà 

ha de ser fàcilment sostenible. Per tant les dimensions exteriors estaran limitades per les 

mides de la mà de la persona mitjana. 

Si en canvi es impulsat amb les cames, ha de tenir unes dimensions d’acord amb les cames 

de la persona mitjana. En aquest cas caldria valorar si l’artefacte aprofita el pes de la 

persona o no, per definir criteris de resistència. Aquesta resistència no hauria d’anul·lar el 

compromís de la portabilitat de l’aparell. 

En tots els cassos és important que l’esforç requerit sigui assumible per una persona i, que a 

més, no suposi un esforç extrem com correspon, per exemple, a realitzar un esport, ja que 

l’aparell s’ha de poder utilitzar en qualsevol circumstància sense que la vida de l’individu 

quedi alterada, és a dir, si el dispositiu no pot ser utilitzat perquè la persona després 

d’utilitzar-lo ha de dutxar-se necessàriament com després de una sessió de esport o gimnàs 

el dispositiu perdria la seva qualitat de portàtil.   
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3. Recerca 

3.1. Potència generada per l’activitat humana 

3.1.1. Potència normal 

Un adult hauria d’ingerir diàriament entre 2000 i 2500 Kcal segons la OMS (Organització 

Mundial de la Salut). Això vol dir que diàriament consumeix entre 8360 kJ i 10450 kJ. 

Aquests valors ens indiquen que una persona consumeix una potència entre 96,76 W i 

120,95 W només per viure i fer la activitat quotidiana. D’aquesta potència aproximadament 

un 75% es perd en calor. Només una petita part es potència entregada per realitzar activitats 

però com es reparteix la potència generada? A continuació es detallen les potències que 

entrega l’home mitjà. 

3.1.2. Potència dissipada en calor 

En termes de calor, la següent taula mostra la despesa en calor dels humans segons 

diverses activitats (Font: Referència [5.1]): 

Activitat kcal/h W Màquina de Carnot 
(5,5%) [W] 

Dormir 70 81 4,455 

Estar estirat 80 93 5,115 

Seure 100 116 6,38 

Reposar en peu 110 128 7,04 

Conversar 110 128 7,04 

Menjar 110 128 7,04 

Passejar 140 163 8,965 
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Conduir 140 163 8,965 

Tocar violí o piano 140 163 8,965 

Fer neteja 150 175 9,625 

Fer carpinteria 230 268 14,74 

Fer excursionisme a 6,4 
km/h 

350 407 22,385 

Nedar 500 582 32,01 

Escalar una muntanya 600 698 38,39 

Carrera de llarga distància 900 1048 57,64 

Esprintar* 1400 1630 89,65 

*Una persona es incapaç de esprintar durant una hora 

Si es pogués aprofitar aquesta energia tèrmica amb una màquina de Carnot, amb un 

rendiment equivalent a la diferència de temperatures entre la persona i l’ambient estaríem 

parlant d’aprofitar entre un 3,2 i 5,5% si considerem ambients entre 20 i 27 ºC i la 

temperatura de la persona 37 ºC. 

Si es mira la energia que acumula l’esser humà es veu que és un gran condensador 

d’energia. Les persones acumulen la energia en forma de greixos. Sabent que un gram de 

greix equival a 9 kcal, la persona mitjana de 68kg amb un 15% de greix corporal acumula la 

següent quantitat d’energia: 

                   
        

         
 
      

     
                  

 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 15 

 

3.1.3. Potència dissipada en altres sistemes 

Respiració: Una persona mitjana de 68 kg aspira aproximadament 30 litres d’aire per minut 

(Font: Referència [5.1]) i la pressió que es fa al respirar és aproximadament el 2% de la 

pressió atmosfèrica (Font: Referència [5.2]). Així doncs la potència al respirar és: 

                 
    

     
 
     

    
 
    

      
     

Al dormir aquesta potència pot caure fins a la meitat i evidentment es veu incrementada al 

fer activitat física. 

Pressió sanguínia: Si assumim que una persona mitjana té la pressió sanguínia en 100 

mmHg, sabent que per la aorta circula un cabal de 70 ml per pulsació (Font: Referència 

[5.3]) i suposant que en repòs el cor batega 60 cops per minut, trobem que la potència 

consumida és: 

         
           

        
 
             

     
 
     

    
 
      

        
 
    

      
        

Sorprèn veure que la energia dissipada en el sistema circulatori sigui equivalent a la 

utilitzada per respirar. 

Caminar: Una persona mitjana de 68 kg caminant a 5,6 km/h fent 2 passes per segon gasta 

280 kcal/h (324 W) (Font: Referència [5.1]). Més de la meitat d’aquesta potència serveix per 

bellugar les pròpies cames. Per calcular la potència cedida assumim que una persona 

caminant aixeca els peus 0,05 m i ho fa sense repenjar l’altre cama. En aquest cas 

obtindríem una variació d’energia per segon tal com aquesta: 

          
 

  
         

      

     
      

 

3.1.4. Potència generada amb el braç 

Estudis realitzats a un individu de 58,7 kg van mostrar que l’avantbraç suportava un pes de 

1,4 kg mentre que la part superior del braç (bíceps i tríceps) suporten 1,8 kg dels 3,2 

kg totals del braç (Font: Referència [5.4]). En un recorregut total de bíceps el centre 
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de massa de l’avantbraç es desplaça 0,335, mentre que desplaçar tot el braç per 

sobre del cap provoca un moviment del centre de masses de 0,725 m. Les 

freqüències màximes d’aquests dos moviments trobades empíricament són 2 i 1,3 

Hz respectivament. Avaluem aquests dos moviments per veure quin utilitza més 

potència: 

                   
 

  
                   

                   
 

  
                     

Es fa palès que moure tot el braç desenvolupa més potència que moure només l’avantbraç. 

Les potències en aquest cas són relativament elevades. 
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3.1.5. Balanç global de potència 

Com s’ha vist, son diversos els aspectes en els que el cos humà majoritàriament gasta la 

seva energia. Per comprovar la fiabilitat de les diverses fonts que han servit les dades pels 

diferents apartats es fa un balanç global de potència per veure si la despesa energètica en 

casos normals es correspon amb la energia que ingereix una persona. 

En 24h: 

Activitat Consum [W]  Fracció horària Total 

Calor emès despert (14h) 110 0,58 63,8 

Calor emès dormint (8h) 81 0,34 27,54 

Respiració 1 1 1 

Pressió sanguínia 0,93 1 0,93 

Caminar (2h) 67 0,083 5,561 

Calor al caminar (2h) 140 0,083 11,62 

   110,451 W 

 

Finalment observem que la despesa energètica de una persona es correspon amb la 

quantitat de energia que gasta diàriament ingerint entre 2000 i 2500 kcal (despesa: 96-121 

W). 

3.1.6. Potència màxima 

El cos humà és una màquina relativament poc potent. Una persona ben entrenada pot 

entregar fins a 400 W durant aproximadament una hora. De fet Miguel Indurain va 
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desenvolupar una potència mitjana de 455 W en una carrera superant així a altres ciclistes 

com Bjarne Riis (449 W), Marco Pantani (446 W), Alberto Contador (439 W), Jan Ullrich (441 

W) o Lance Armstrong (438 W) (Font: Referència [6]). A continuació es mostren unes dades 

sobre els esportistes d’elit durant el Tour de frança: 

Els valors pertanyen a la dècima etapa, entre Limoges i Issoudun de 194,5 Km de distància. 

- Potència mitjana: 192 W 

- Pulsacions mitjanes: 122 pulsacions per minut 

- Potència normalitzada*: 261 W 

- Màxima potència durant 5 minuts: 336 W 

- Màxima potència durant 20 minuts: 291 W 

* Es calcula amb un algoritme en el que s’inclouen les variacions de potència, ja que dues 

potències en mitjana poden ser iguals però si un exercici és sostingut (1 h a 200 W) i un altre 

té pics ( 3 cops 10 min a 100 W i 10 min a 300 W) no tenen el mateix impacte en la 

demanda calòrica de una persona. 

En canvi un adult mitjà en bon estat de forma pot desenvolupar una potència entre 50 W i 

150 W durant una hora. Un aficionat al ciclisme pot fer fàcilment 90 pedalades per minut (1,5 

per segon) generant una potència de 150 W, 100 dels quals són per moure el propi pes de 

les cames en un mecanisme de bicicleta. Amb aquest sistema es pot entregar una potència 

de 60 W (Font: Referència [5]). En carregadors de pedal en canvi, es pot arribar a generar 6 

W segons un producte de Nissho Engineering (Stepcharger). Si parlem d’esforços més 

constants en el temps, l’individu mitjà entregarà com a màxim 50 W durant varies hores. Si 

parlem de la potència que es pot generar en situacions quotidianes (sense que puguem 

considerar que estem fent esport), estaríem parlant que en una jornada laboral de 8 h els 

humans cedim una potència d’entre uns 75-120 W.  

Com a conclusió podem treure que si aprofitéssim un 10% de la energia que consumeix una 

persona mitjana tindríem un consum màxim de 7,5 W, que elevaria el consum diari a 82,5 

W. Aquestes xifres mostren una potència raonable per a ser utilitzada per carregar bateries 

d’aparells electrònics portàtils.  
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3.2. Potència dels sistemes convencionals de càrrega 

El sistema solució es vol acostar als sistemes de càrrega convencionals. El carregador 

domèstic transmet una potència a la bateria d’un mòbil de 5 W, amb una intensitat constant 

de 1 A  aproximadament (Dades de un carregador HTC). Els carregadors per a vehicles 

també transmeten una potència de 5 W amb una intensitat màxima de 1 A tot i que sembla 

que treballa a intensitats nominals inferiors i per tant és més lent. Per tant la potència òptima 

que ha de rebre la bateria és de 5 W. És una quantitat molt raonable (inferior al 10% de la 

potència utilitzada en l’activitat diària) i per tant fa viable el projecte energèticament. 

Per altre banda, una bateria avui en dia mitjana en els smartphones estaria sobre els 2100 

mAh. Les dades següents corresponen a la bateria de un Samsung Galaxy SIII (GT-i9300): 

- Capacitat: 2100 mAh 

- Tensió de treball: 3,8 V 

- Tensió màxima: 4,35 V 

- Energia de la bateria: 7,98 Wh (28728 J) 

Aquesta bateria emmagatzema una energia equivalent a que una persona de 80 kg pugés 

les 11 plantes de l’edifici ETSEIB. 

Per tant, per carregar aquesta bateria aportant 5 W trigaríem 1,6 h (1 h i 36 min) en 

carregar-la completament. Seria admissible carregar-la completament en 2 h, el que ens 

porta a una aportació mitjana de 4 W. 
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3.3. Sistemes semblants i patents 

Mobile electrical power source  

(US6930403 B2) 

Data: 16 Agost 2005 

Es tracta d’un aparell portàtil que genera electricitat a partir d’un moviment circular accionat 

manualment a través d’una maneta. Al fer girar la maneta es mou un rotor que provoca 

corrent elèctric. És el tipus de mecanisme que es veu avui en dia en llanternes portàtils. 

 

Figura 3: Model de la patent US6930403 B2 

  

  



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 21 

 

 

Inflatable boot liner with electrical generator and heater  

(US 4845338 A) 

Data: 4 Juliol 1989 

És una bota que conté un mecanisme que converteix el moviment alternatiu en circular, que 

és transmès a un volant d’inèrcia que genera electricitat. També conte cambres d’aire per 

refrigerar o escalfar la bota. 

 

Figura 4: Model de la patent US4845338 A 
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Rechargeable shoe  

(US 6255799 B1) 

Data: 3 Juliol 2001 

Aquesta patent registra la generació d’energia de una bota a través de convertir la energia 

(càrrega) de un fluid al passar per un conducte estret que comunica dues cavitats i també 

per l’accionament mecànic d’uns engranatges. Es tracta de dues generacions que es 

complementen, una aprofita el moviment i l’altre la pressió del propi pes.. La diferència de 

pressió que hi ha al caminar fa que un fluid es desplaci pels conductes, on hi ha una petita 

turbina acollada a un generador elèctric. El mecanisme que treballa amb el moviment 

vertical és un sistema d’engranatges semblant al de les llanternes d’avui en dia que 

funcionen pressionant una pestanya. 

 

Figura 5: Disseny de la patent US6255799 B1 
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Spring powered and regulated generator  

(US3354383 A) 

Data: 21 Nov 1967 

Es tracta d’un petit generador de poca potència impulsat per unes molles manualment 

destinat a generar corrent per ser consumit instantàniament en sistemes de poca potència 

com ràdios o sistemes de il·luminació (llanternes). 

 

Figura 6: Disseny de la patent US3354383 A 
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4. Concepció del disseny 

4.1. Solucions proposades 

4.1.1. Moviment alternatiu amb bobines 

Aquesta solució correspondria a l’accionament d’un mecanisme consistent en un imant dins 

d’una bobina o una bobina dins d’una altre bobina per a induir corrents a partir d’un 

moviment alternatiu generat amb el braç. Aquesta alternativa planteja el seu ús mentre 

l’usuari està practicant esport (com ara córrer) o bé el seu ús expressament. 

4.1.2. Moviment alternatiu amb conductor mòbil 

Es tracta de un sistema semblant a l’anterior en el qual s’aprofita la variació del flux d’un 

imant provocat per una vara de material conductor que es desplaça lliurement per dos carrils 

de material conductor a una certa velocitat. També constitueix un mecanisme de moviment 

alternatiu que pot funcionar en condicions idèntiques a la primera alternativa. 

4.1.3. Moviment rotacional de un pedal estàtic 

En aquest cas s’aprofitaria el moviment rotacional que es produeix al trepitjar un pedal a 

través de una cremallera i un engranatge. En aquest cas cal aplicar més energia al sistema 

ja que una part de la energia entregada serà emmagatzemada a la molla perquè el 

mecanisme sigui capaç de recuperar la seva posició d’equilibri. A més el sistema mecànic té 

la velocitat de funcionament limitada per aquesta mateixa molla. 

4.1.4. Materials piezoelèctrics 

Es pot aprofitar la pressió que exerceix una persona sobre la sola de les seves sabates per 

generar energia amb materials piezoelèctrics. Segons la pressió exercida es genera més o 

menys tensió. Aquesta solució seria implantada en plantilles o soles de sabata. 

4.2. Discriminació de les solucions 

En el projecte ens interessa estudiar un sistema que sigui còmode d’utilitzar. De les 

solucions proposades les que semblen més viables a nivell de comoditat d’ús són les dues 
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primeres, ja que es tractaria d’un aparell que només cal accionar amb la mà i no requereix 

haver d’utilitzar un pedal que impediria el seu ús mentre es camina o si es desitja utilitzar-lo 

en moviment es requeriria de portar un calçat especial. Ídem per a la opció dels 

piezoelèctrics, requeriria portar algun sistema de transformació d’energia permanentment 

posar, i a més, segurament cablejat. 

Un cop vist això, estudiarem la viabilitat d’un dels dos sistemes. La forma d’accionar-los és 

semblant, però el primer cas resulta més interessant, donat que el segon sistema requereix 

un camp magnètic perpendicular a tot el mecanisme, cosa que arribats a certes dimensions 

resultaria molt difícil d’aconseguir amb imants permanents. 

Finalment s’ha decidit doncs estudiar la primera solució proposada (Figura 7), que consisteix 

en fer passar un imant permanent per una bobina a una certa velocitat per induir un corrent 

en aquesta.  Aquest sistema és d’interessant estudi perquè no hi ha cap sistema de 

generació semblant i entranya certa complexitat. Estudiant la seva viabilitat es comprovarà si 

és un sistema òptim o no per obtenir energia per a petits components electrònics. 

 

Figura 7: Exemple de funcionament bàsic de la solución escollida 
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5. Dimensionament 

5.1. Principis físics 

5.1.1. Definició de flux magnètic 

El flux magnètic es defineix com el flux de camp magnètic que passa a través de una 

superfície S. La superfície té dues direccions normals entre les quals podem escollir 

arbitràriament el vector n, ja que el signe del flux no depèn de la direcció n. Així doncs, el 

flux queda definit com: 

  ∫   ̂    
 

 

En cas de que la superfície sigui un pla de superfície A i B sigui constant i uniforme en tota 

l’àrea A podem reescriure la equació com el producte escalar dels dos vectors: 

           

Si estudiéssim el flux magnètic de un camp que actua sobre una bobina de N espires 

podríem considerar que flux és 

             

on A és l’àrea de una sola espira. Per definir un àrea es necessita una línia tancada, però la 

espira no ho és. Si la bobina és compacte podem considerar que l’àrea que tanca el cable 

és pràcticament plana i de valor A. 

 

5.1.2. Llei de Faraday 

Els experiments de Faraday i Henry entre altres van demostrar que si el flux magnètic de 

una determinada àrea varia per qualsevol motiu, s’indueix una f.e.m. que és, en mòdul, igual 

a la variació d’aquest flux per unitat de temps. Aquesta f.e.m. es pot detectar per l’aparició 

d’un corrent en el circuit que crea la superfície, tot i que també pot aparèixer en un circuit 

obert de tal manera que en aquest cas no hi haurà pas de corrent. 
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Per aconseguir aquesta variació de flux podem variar  la intensitat del camp magnètic,  fer 

girar el circuit, desplaçar la superfície per un camp magnètic fix però no uniforme, fer variar 

l’àrea del circuit o moure imants permanents acostant-los i allunyant-los del circuit per variar 

la intensitat del camp. En tots aquests cassos s’indueix una f.e.m. en el circuit que té la 

següent expressió: 

   
  

  
 

El signe negatiu d’aquesta fórmula respon a que el flux intenta mantenir-se constant i per 

tant la f.e.m. induïda genera un vector que intenta oposar-se a la variació d’aquest flux. Per 

tant, si en el sentit tangencial positiu de una superfície S generem un vector director n de S a 

través de la regla de la mà dreta, la f.e.m. induïda tindrà un sentit tangencial negatiu sobre la 

corba d’aquesta superfície S. 

Si ens centrem en l’exemple de la bobina i un imant permanent (Figura 8), veurem que el 

flux a través de la espira varia perquè augmenta la intensitat del camp magnètic, induint una 

f.e.m. en la mateixa. Si s’indueix aquesta f.e.m. han d’existir unes forces exercides sobre les 

càrregues que realitzin un treball sobre aquestes. Donat que les forces magnètiques no 

poden realitzar treball, seran les forces elèctriques associades a un camp elèctric no 

conservatiu E. Els camps elèctrics creats per càrregues estàtiques són conservatius i llavors 

la seva integral al voltant de un camí tancat és 0. Però el camp resultant de la variació de un 

flux magnètic no és constant i per tant la circulació al voltant de una corba tancada C és la 

f.e.m. induïda a la superfície S: 

  ∮       
 

  
∫    ̂      
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Figura 8: Exemple d’inducció al acostar un imant permanent a una bobina Font: 

Referència [14] 

 

5.1.3. Llei de Lenz 

Com s’ha comentat anteriorment, el signe negatiu de la Llei de Faraday respon a un principi 

físic anomenat la Llei de Lenz, qua firma que “La f.e.m. i el corrent induïts posseeixen una 

direcció i un sentit tal que tendeixen a oposar-se a la variació que les produeix”. 

Aquesta llei no esclareix quin tipus de variació causa aquesta f.e.m. ja que les condicions 

poden ser molt diverses.  

El cas que ens resulta interessant per el projecte és estudiar la variació d’aquest flux quan 

un imant permanent travessa una espira. En aquest cas el moviment de l’imant cap a la 

dreta en direcció a l’espira (Figura 9) induirà una f.e.m. i un corrent que segons la Llei de 

Lenz tindrà una direcció que s'oposarà al moviment de l’imant. En aquesta situació la espira 

es comporta com un imant simètric al que esta en moviment. Donat que els pols iguals es 

repel·leixen, el moment magnètic induït de la espira repel·leix l’imant. De no ser així, l’imant 

s’acceleraria al acostar-se a la espira i tal cosa provocaria un augment del corrent a través 

de ella  provocant encara més acceleració entrant en un bucle. Com ja es veu això infringeix 

el principi de conservació de l’energia ja que amb aportacions molt baixes obtindríem 

velocitats creixents. 

Aquest fenomen es produeix de forma anàloga si fem que una espira en repòs al costat de 
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un imant es mogui allunyant-se d’ell.  Al allunyar la espira es produirà una força que tendeixi 

a tirar la espira cap a l’imant, comportant-se de nou com un imant però en aquest cas 

enfrontant pols diferents. 

 

 

Figura 9: Línies de camp magnètic travessant la espira i camp magnètic del corrent 

induït Font: Referència [14] 

 

5.2. Càlcul del moment magnètic 

5.2.1. Força magnètica sobre dos dipols 

La força magnètica que apareix sobre un imant de moment dipolar   en un camp magnètic 

no uniforme B és: 

 ⃗  ( ⃗   )   ⃗⃗ 

Es pot calcular la força que exerceix un dipol magnètic sobre l’altre com el camp magnètic 

produït per un d’ells a la distància on trobem l’altre. El camp magnètic produït per un dipol en 

coordenades radials és: 

 ⃗⃗  
  
  
 
 (   ⃗)   ⃗      

  
 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 31 

 

Segons la disposició dels dipols podem considerar-los verticals paral·lels o horitzontals 

antiparal·lels, separats una distància d. 

 

Figura 10: Esquerra: dipols verticals paral·lels   Dreta: dipols horitzontals 

antiparal·lels 

 

En aquestes configuracions la força exercida pel dipol 1 sobre el 2 és: 

   Vertical paral·lels: 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   
  
  
 
       
  

 

   Horitzontal antiparal·lels: 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   
  
  
 
       
  

 

Aquestes forces de signe negatiu són atractives, és a dir, tendeixen a ajuntar els dipols. A 

partir d’aquestes expressions es pot determinar empíricament el moment dipolar de un imant 

medint la força que existeix entre els dipols. 

 

5.2.2. Moment magnètic d’un imant 

En un camp magnètic uniforme, la força exercida sobre un dipol és 0 d’acord amb la 

expressió: 
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 ⃗  ( ⃗   )   ⃗⃗ 

Ara be, en un camp magnètic uniforme B apareix un moment sobre el dipol que tendeix a 

alinear-lo amb el camp: 

 ⃗    ⃗    ⃗⃗ 

 

Si orientem el dipol en un angle   respecte la seva posició d’equilibri, aquest tornarà a 

inclinar-se a aquesta posició degut al moment que hi apareix: 

                    

Aquesta expressió serveix per a angles   petits. 

Per trobar el moment dipolar de l’imant, cal posar-lo penjant de un fil i aplicar un camp 

magnètic B en una altre direcció. A continuació apliquem el teorema del moment cinètic per 

obtenir la equació de moviment de l’imant: 

∑  
 

     

      ̈ 

           ̈ 

  ̈    
      

On   
   

   

 
 

Sabent que    és la pulsació pròpia de la equació diferencial podem calcular el període T 

d’oscil·lació del dipol quan se li aplica un camp magnètic B: 

 

  
 

 

     
   

Medint experimentalment el període d’oscil·lació del dipol amb la intensitat del camp 

magnètic B podem obtenir el moment dipolar  . 
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5.3. Modelització 

El sistema escollit consisteix en una bobina prima que es travessada per un imant 

permanent a una velocitat constant. Mentre l’imant es desplaça per la bobina hi ha un canvi 

en el flux que provoca l’aparició d’una diferència de potencial a la espira. En el model descrit 

a continuació es fan una sèrie de simplificacions per poder fer un càlcul no computacional. 

Els resultats són prou bons i aproximats si es compleixen les hipòtesis simplificadores. 

5.3.1. Hipòtesis 

El model teòric dipolar modela l’imant com un parell de càrregues puntuals separades per la 

longitud del imant on el camp magnètic resultant és el vector suma produït per les dues 

càrregues. També es podria modelar una espira com a un cert nombre de elements longitud 

i aplicar la llei de Biot i Savart però aquest procediment requeriria de càlcul numèric 

computacional. Per evitar fer càlculs tan complicats i poder usar el model bipolar caldrà que 

la longitud diametral de la espira sigui molt major a la longitud de la secció de l’imant. 

5.3.2. Model teòric 

Per aconseguir el pols de tensió induït a la bobina convertirem un imant amb un determinat 

moment dipolar µ en dues càrregues puntuals fictícies i de signe oposat separades una 

distància L igual a la longitud de l’imant. Aquestes càrregues tindran un valor q+= µ/L i q-=- 

µ/L. 

El camp magnètic creat per una càrrega puntual té la següent expressió: 

 ( )  
    

     
  ̂ 

Per calcular la tensió induïda a través de la llei de Faraday s’ha de calcular el flux a través 

de la superfície de la bobina. En aquest cas el flux ve donat per l’expressió: 

  ∫         
 

 

Com el camp magnètic no és uniforme sobre la superfície de la bobina, integrem el camp 

sobre tots els punts de l’àrea. La variable interessant en aquest estudi és x, que representa 
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la distància entre la càrrega i el centre de la bobina. Per tant s’han de posar totes les 

variables geomètriques en funció de x i de la coordenada radial y per poder integrar-la a tot 

el radi. 

 

Figura 11: Esquema matemàtic de l'imant i la espira 
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Per tant la el flux queda: 

  ∫
    

  

 

 

 
 

(√     ) 
 

 

√     
          

    

 
[  

| |

√     
] 

 

Aquesta és l’expressió del flux per a una càrrega puntual. Per calcular la tensió induïda fem 

servir la llei de faraday: 

 

   
  

  
  

  

  
 
  

  
    

  

  
 

     
    

 
 [
√        (

 
 
)  (     ) 

 
    

     
]   

   
    

 
 [
        (

 
 )    

(     )  √     
]     

    

 
 [

  

(     )   
] 

 

    
    

 
 

  

(     )
 
 

 

El flux té un signe arbitrari però aquest canvia quan l’imant travessa la bobina (x=0), i per 

tant, la funció del flux és discontinua en x=0. Encara que la expressió de la seva derivada   

és contínua en x=0, el valor de la tensió no es pot calcular amb aquesta funció. Malgrat això, 

els límits laterals de   coincideixen. Cal dir però que aquestes equacions són físicament 

impossibles ja que els dipols sempre van en parelles.  

A continuació substituïm la coordenada x per z+L/2 i z-L/2 per tenir la expressió de les 
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càrregues amb les que hem modelitzat l’imant. La coordenada z representa el punt central 

de l’imant i per tant les càrregues es troben a z+L/2 i z-L/2. Afegim també la funció signe 

(sgn(x)) a la expressió del flux per representar aquest efecte del canvi de signe en la posició 

x=0 (ara +L/2 i –L/2). 

      (  
 

 
)  
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√(  
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El flux total és la suma de la contribució de cada càrrega: 

        

      (  
 

 
)  

    
 

 
[  

|     |

√(  
 

 
)    

]     (  
 

 
)  

    
 

 
[  

|     |

√(  
 

 
)    

]  

El flux augmenta quan la càrrega q+ s’apropa a la bobina fins que aquesta càrrega la 

travessa la espira, moment en el que el flux que provoca aquesta càrrega varia de signe (en 

z=-L/2). Entre z=-L/2 i z=+L/2 tenim una càrrega a cada banda de la espira, fent que la 

càrrega que s’apropa provoqui un augment del flux i la càrrega que s’allunya una disminució. 

Finalment tenim que quan les dues càrregues travessen la espira el flux de la darrera 

càrrega canvia de signe i el flux total va decreixent a mesura que ambdues càrregues 

s’allunyen. 
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El flux presenta el següent aspecte: 

 

Figura 12: Flux generat en funció de la posició z. Figura indicativa, les unitats de l’eix 

d’ordenades són arbitràries. 

 

Per tenir la expressió del flux correcte només cal desfer el canvi que hem fet servir per 

modelar l’imant: q=   /L 
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Per aconseguir l’expressió de la f.e.m. induïda seguim el procediment anàleg i substituïm x 

per z+L/2 i z-L/2. La f.e.m. total és també la suma de la contribució de cada càrrega. 

Aquesta expressió mostra la tensió amb la càrrega positiva al capdavant en la direcció 

d’avenç de l’imant: 
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Finalment desfem el canvi del moment dipolar de l’imant: 
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El valor de la tensió al llarg de z és: 

 

Figura 13: Pols de tensió induïda en funció de la posició z. Figura indicativa, les 

unitats de l’eix d’ordenades són arbitràries. 

 

Si volem veure la tensió al llarg del temps podem relacionar la variable de posició z amb el 

paràmetre velocitat mitjançant z=v(t-t0), on t0 és el temps en el que el centre de l’imant 

travessa la espira: 
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Vegi que la gràfica de tensió temps tindrà un aspecte proporcional al gràfic en funció de z. 

 

Si en el bobinat tenim N espires cal multiplicar aquestes expressions per N: 

Flux: 
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fem: 
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5.4. Prototip 

5.4.1. Entrada del sistema 

La tensió generada per el sistema descrit anteriorment depèn de la velocitat. Aquesta 

dependència no és molt interessant ja que matemàticament l’àrea escombrada per una 

passada de l’imant és la mateixa independentment de v: 

∫     
 

  

   
      

(      )   
 

No obstant, si l’imant va més ràpid triga menys a completar una cursa i poder tornar. Això vol 

dir que la generació de voltatge total es independent de la velocitat però no ho és la 

potència.  

Un cop posat de manifest el paper de la velocitat, s’ha d’escollit un valor raonable donat l’ús 

de l’aparell, que funciona amb l’energia cinètica aportada per una persona. A tal efecte, 

s’han recollit unes corbes d’acceleració detectades per l’acceleròmetre del mòbil mentre 

aquest era sacsejat amb el braç. Les dades estan preses cada 20ms i la precisió de les 

mesures és de 0,009576807 m/s2, corresponent a la sensibilitat del sensor. La entrada final 
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presenta un aspecte com el de la figura 14: 

 

Figura 14: Acceleració enregistrada en funció del temps 

 

Com aquest gràfic correspon a un moviment harmònic simple, sabem que els pics de la 

funció corresponen als punts extrems del moviment, on l’acceleració és màxima. Així doncs 

aquesta acceleració és la que inicia el moviment. 

Abans de procedir és necessari esclarir que aquest moviment correspon al braç d’una 

persona que fa funcionar l’aparell. En aquesta situació l’imant es veurà sotmès a unes forces 

d’inèrcia, que d’acord amb el principi de d’Alembert, tendiran a tenir l’imant aturat durant el 

desplaçament vertical del braç fins que aquest s’aturi. Llavors, l’imant sortirà disparat degut a 

les forces inercials, moment en el qual el braç iniciarà el seu ascens amb la mateixa 

acceleració que l’imant però en sentit oposat. Aquest fenomen causa que la velocitat relativa 

entre imant i bobina sigui superior a la velocitat que s’assoleix agitant el braç. 

Suposant que en aquest curt instant el imant es mou com un cos uniformement accelerat, 

amb acceleració relativa entre bobina i imant de 40m/s2 i tenint una cursa efectiva de 0,25 m 

podem calcular el temps que triga l’imant a fer tot el recorregut i obtenir la velocitat mitjana: 
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D’aquest anàlisis també es pot extreure el període mínim del pols de sortida, ja que sabem 

que si l’imant fa tot el recorregut en 0,1118 s si el fem tornar immediatament, es complirà la 

mateixa situació però en sentit oposat. Per tant, el període depèn de com es faci el 

moviment alternatiu però sabem que el període mínim estarà al voltant de 0,1118 s. 

 

5.4.2. Disseny del prototip 

Per dissenyar un prototip apte per ser utilitzat per una persona buscarem maximitzar la 

f.e.m. induïda amb uns valors de   (imant) i R raonables. Els criteris ergonòmics ens 

restringiran les dimensions, el pes i la cursa, i les limitacions físiques ens marcaran la 

velocitat i la permeabilitat.  

Si estudiem els paràmetres implicats en la tensió induïda, veiem que és proporcional a N i a 

 , mentre que R i L tenen un impacte negatiu a l’hora de maximitzat la f.e.m. Pel que fa a la 

cursa de l’imant, cal valorar com és respecta la longitud del imant, donat que el màxim de 

tensió el trobem a L/2. A mesura que ens allunyem molt d’aquest punt el flux varia molt poc 

significativament, donant lloc a molt poca tensió induïda. Per tant si escollim una distància 

que no sigui excessivament llarga i poc ergonòmica trobarem que amb 300 mm la cursa és 

suficientment llarga per assolir velocitats importants i a partir de la qual no té sentit seguir 

perquè la variació del flux és ínfima. És precís remarcar que l’imant no recorrerà de forma 

efectiva 300 mm perquè l’imant toparà amb els topalls de manera que recorrerà 300 mm –

L/2, on L és la longitud de l’imant. 

L’imant escollit té les següents característiques, obtingudes d’un catàleg de PASCO: 

L=50 mm 

 =2  
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A= 1x1 mm2 

Pel que fa al diàmetre, ens interessa que sigui petit, tant per criteris ergonòmics com en 

l’impacte sobre l’equació. Però trobem un problema en aquest punt, i es que si el diàmetre 

engendra una àrea que resulta no ser molt més gran que l’àrea de l’imant entrarem en 

conflicte amb la hipòtesi principal del model escollit per a l’imant. Per tant cal agafar un radi 

contingut però que segueixi complint amb el model. En aquest cas si s’escull un radi de 0,06 

m tenim que la relació d’àrees és: 

      
       

 
    

    
            

En aquest cas es fa palès que les dimensions es troben molt allunyades i per tant es pot 

considerar l’aproximació com a bona. 

Finalment el bobinat, creat amb un cable de coure de 1 mm de gruix, pot tenir unes 150 

voltes. Això fa que la longitud del solenoide sigui de 150mm, que és la meitat de la cursa de 

l’imant. Aquesta situació por provocar que els màxims de tensió estiguin més allunyats del 

centre del bobinat però això no presenta cap problema perquè les equacions segueixen sent 

vàlides per quantificar la tensió induïda. A més reduint el diàmetre del cable es poden 

incloure més voltes o es pot pal·liar més aquest efecte. 

Per tant el disseny (Figura 15) escollit té unes mesures que intenten respectar els criteris 

ergonòmics maximitzant la generació d’energia. 
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Figura 15: Disseny del prototip 
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5.5. Funcionament al prototip 

Finalment calculem quina tensió s’indueix a la bobina suposant un cas de treball amb els 

següents paràmetres: 

N=150 

 =2 

v=2,236 m/s 

R=0,08 m 

L=0,05 m 

Si substituïm aquests valors a la equació de la tensió, trobem que en les coordenades z=L/2 

i z=-L/2 estan situats els màxims de tensió, podent calcular en aquests punts el pic de 

tensió: 
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Si calculem la mitjana de la tensió a partir de la equació de la tensió en funció del temps i 

sabent que el període de una semi-cursa és la meitat del mínim (Tmin=0,1118 s) obtenim: 
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Aquestes tensions són massa petites com per resultar útils. A l’apartat de conclusions es 

tractarà aquest tema amb més profunditat.  
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6. Electrònica de potència 

Un cop generat el pols tensional cal transformar-lo perquè sigui apte per carregar bateries. 

El senyal generat es correspon a una tensió alterna no sinusoïdal, la qual no es habitual en 

els sistemes de càrrega dels que disposem a casa. Per poder tractar el senyal farem un 

anàlisi de Fourier, apliquem un filtre passa baixos per quedar-nos amb la primera 

component i poder així tractar-lo com una tensió semblant a la tensió de xarxa però amb una 

freqüència molt menor. Finalment amb un rectificador amb filtrat per condensador 

s’aconsegueix una tensió amb poc arrissat. 

6.1. Anàlisi de Fourier 

Considerem la senyal  ( ) amb període T=0,1118 s corresponent al moviment de l’imant a 

una velocitat v=2,236 m/s2.  

Realment la ona generada en l’anada i la tornada presenta una aspecte com la de la figura 

7, però al passar pel rectificador es comporta igual que una successió de la ona del 

semiperíode. 

 

 

Figura 1 Pols de tensió induïda en funció del temps 

Treballarem amb la funció  ( ) que considera el moviment a velocitat constant de l’imant. 

Aquesta funció que prové de la funció de la tensió en funció de la posició z de l’imant té 

l’inconvenient de que el temps és real mentre que en la darrera hi ha una zona de z 

negativa. Per tant el canvi que s’ha fet és z=v(t-t0), on t0 és el temps que triga el centre de 

l’imant a arribar al centre de la espira, en aquest cas     
          

     
         . Com la 
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velocitat és constant, aquest valor correspon a la meitat del període. Així doncs la funció  ( ) 

queda: 

 ( )        
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Evidentment el valor mig d’aquesta funció val 0, ja que és simètrica. Ara per realitzar la 

descomposició en harmònics s’aplica: 
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Si ho expressem com a suma d’harmònics: 
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amb         √  
    

  

      
  
  
  

 

Com es pot observar, a0 és el valor mig de la funció tensió, que és 0. Com la funció és 
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simètrica ens quedem amb les components harmòniques imparelles. 

 ( )  ∑        (      )

 

        

 

Si apliquem la transformada a la funció  ( ) obtenim els següents valors: 

a0=0 

n an bn 

1 0 0,0696406 

3 0 0,0102558 

5 0 0,00145489 

 

Dels quals s’extreu: 

n Cn    

1 0,0696406 0 

3 0,0102558 0 

5 0,00145489 0 

 

Per tant s’obté finalment: 

 ( )               
  

      
                

  

      
    

Calculant els dos primers harmònics en tenim prou, perquè les següents tenen una amplitud 
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molt petita comparada amb la primera, com es mostra en la figura següent: 

 

Figura 2 Espectre freqüencial del pols de tensió induïda  

Ara per obtenir una ona sinusoïdal podem posar un filtre passa baixos per filtrar totes les 

freqüències diferents a la fonamental. 

 

6.2. Filtre passa baixos 

Per treballar amb una ona sinusoïdal semblant a les de la xarxa elèctrica convencional cal 

processar el senyal a través d’un filtre passa baixos que ens elimini tots els harmònics de 

freqüències més altes que tenen molt poc pes.  Aquest filtrat es fa perquè el modelat 

matemàtic que s’aconsegueix de la ona és molt més senzill i com que el primer harmònic té 

molt pes no hi ha una gran pèrdua d’informació. 

Es busca un model senzill de filtre que aconsegueixi filtrar de forma eficaç les freqüències 

desitjades. En aquest cas la freqüència que es vol conservar és la corresponent al primer 

harmònic, que és 8,95 Hz. El següent harmònic està situat 3 vegades més lluny en 

l’espectre freqüencial. Per tant es desitja que la freqüència de tall es trobi entre aquests dos 

harmònics, per tenir un guany elevat a la primera freqüència i menor en la resta. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 3 5

A
n

/A
1 

f/f1 

An/A1 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 51 

 

Aquest filtratge es pot realitzar amb un circuit passiu molt senzill, que es mostra a la figura 

16: 

 

Figura 16: Filtre passa baixos passiu 

Per dimensionar el filtre adequat primer hem d’obtenir al funció de transferència: 
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La freqüència de tall del filtre correspon al pol que té aquest sistema. Es tracta d’un sistema 

de primer ordre, de un sol pol. Per tant calculem el pol del sistema igualant el denominador a 

0: 
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D’aquesta manera s’obté la freqüència de tall del filtre. Ara per escollir la freqüència de tall 

calculem el guany: 

| (  )|  
 

√  (   ) 
 

| (   )|  
 

√  (
 
  
  )

 
 
√ 

 
 

El guany del filtre de primer ordre a la freqüència de tal és de aproximadament 0,71, per tant 

si volem guanys més grans a freqüències properes a la fel primer harmònic podem situar la 

freqüència de tall a valors més elevats a canvi de perdre capacitat de filtrat. El 

comportament del sistema és com el que es mostra a la Figura 17: 

 

Figura 17: Exemple de resposta freqüencial d’un filtre de primer ordre 

En el cas que ens ocupa, el primer harmònic és de 8,95 Hz i el segon de 26,85 Hz. Si 

posem com a freqüència de tall 8,95 Hz el guany per aquesta freqüència serà de 0,71, és a 

dir, perdrem el 30% de la senyal mentre que el segon harmònic tindria un guany de 0,31. Si 

es vol atenuar aquest efecte es pot posar, per exemple, la freqüència de tall a 2·8,95=17,9 

Hz, ja que en aquest cas el guany per al primer harmònic serà de 0,89 i per el segon serà 
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0,55. 

Si es vol millorar el filtratge, es poden implementar filtres d’orde superior amb un pol múltiple. 

Aquests filtres son més semblants als filtres ideals ja que a partir de la freqüència de tall el 

guany decau a ordre del filtre vegades 20 dB/dècada, és a dir, ordre del filtre vegades més 

ràpid que el de primer ordre. Els filtres de segon ordre poden ser de Butterworth o de 

Chebyshev però són més complexos i costosos. Caldria valorar si val la pena perquè si 

utilitzem un filtre de Butterworth de ordre n amb guany: 

| (  )|  
 

√  (
 
  
)
  

 

on n és l’ordre del filtre, es veu que si escollim com a freqüència de tall 17,9Hz en un filtre 

d’ordre 2, el segon harmònic presenta un guany de 0,41, encara bastant elevat. 

 

 

 

6.3. Rectificador 

Per carregar bateries es requereix un corrent continu, per tant serà necessari transformar la 

tensió alterna induïda en una tensió contínua que generi un corrent continu. Aquesta 

operació es realitza a través de uns components electrònics anomenats rectificadors. 

Hi ha diversos tipus de rectificadors, de mitja ona, de ona complerta, controlats, no 

controlats... Per al cas que s’ocupa en aquest projecte s’ha escollit un rectificador no 

controlat de ona complerta (pont complert)perquè és un circuit senzill i no controlat però que 

dona bons resultats i és notablement més rendible que un rectificador de mitja ona. 

El circuit en qüestió és el que es mostra a la següent Figura 18: 
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Figura 18: Rectificador de ona completa 

Aquest muntatge consta bàsicament de quatre díodes i el seu principi de funcionament és 

molt simple; en el semi-període de corrent positiu nomes condueixen els díodes 1 i 4, mentre 

que en l’altre semiperíode només ho fan el 2 i el 3. D’aquesta manera, la càrrega veu en tot 

moment un corrent en un mateix sentit però aquest no és uniforme (Figura 19). 

Si s’estudia el comportament d’aquest circuit de forma idealitzada i simplificada es considera 

que tota la potència es transmet sense pèrdues. En aquesta situació, no hi ha caiguda de 

tensió als díodes i el valor eficaç de la tensió és el mateix. El valor mig de la funció (abans 0) 

passa a ser el valor eficaç, obtenint una tensió mitjana constant. 

 

Figura 19: Entrada i sortida del rectificador ideal 
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En canvi si s’analitza el comportament real del circuit es tenen en compte les caigudes de 

tensió als díodes, que tenen valors de 0,7 V pels díodes de silici i 0,2-0,3 pels díodes de 

germani. A més, aquests components només entren en conducció un cop superades 

aquestes tensions, el que provoca un desfasament (α) entre la ona entrant i sortint.  

En conseqüència, amb una tensió de entrada VG podem calcular la tensió de sortida VOM 

tenint en compte la tensió ànode-càtode VAK. 

    
 

 
∫                   
   

 

 

Per saber l’angle α s’ha d’igualar la tensió de la font a la tensió dels díodes, ja que és en 

aquesta situació en la que comencen a conduir.  

               

       
    
   

 

Com en qualsevol cas sempre condueixen dos dels quatre díodes es calcula α amb dos 

cops VAK. Finalment la ona obtinguda té el següent: 

 

 

Figura 3 Tensió real al rectificador Font: Referència [16] 
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6.4. Filtrat per condensador 

El senyal que surt pel rectificador no correspon a una tensió alterna però resta molt per ser 

una tensió constant. Com que es tracta de senyals monofàsics, l’arrissat correspon al pic de 

tensió, és a dir, la fluctuació de tensió és màxima. Per reduir molt considerablement l’arrissat 

de la ona s’utilitzen filtres a la sortida del rectificador. 

En aquest cas s’utilitza un filtre per condensador, que fa que l’arrissat sigui molt més petit en 

funció del condensador escollit. La idea principal d’aquest filtratge és col·locar en paral·lel un 

condensador que acumuli energia i la alliberi quan la tensió decaigui. 

 

Figura 20: Exemple de rectificador de ona completa amb filtrat per condensador 

 

 

 

 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 57 

 

L’aspecte de la sortida aplicant aquest tipus de circuit és la següent: 

 

Figura 21: Sortida real del filtrat per condensador Font: Referència [16] 

Per al càlcul del condensador necessari a partir de la tensió d’entrada i de l’arrissat desitjat 

cal fer algunes simplificacions teòriques. En primer lloc es considera el temps de càrrega del 

condensador menyspreable. La segona simplificació imposa que tota la energia acumulada 

al condensador s’allibera posteriorment a la càrrega. Després es parlarà de la bondat 

d’aquestes simplificacions. 

L’arrissat idealitzat presenta un aspecte com el que es veu en la Figura 22: 

 

Figura 22: Sortida del filtrat per condensador modelitzada Font: Referència [16] 

Primerament calculem l’arrissat desitjat. Cal tenir en compte que si s’imposa un arrissat 

massa petit el condensador necessari serà molt gran. 

             
(          )
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Si suposem que el temps de càrrega és infinitament petit podem definir una tensió mitjana 

com: 

    
        

 
 

Llavors la potència que rep la càrrega és: 

   
   

 

 
 

Si suposem que tot el canvi energètic va a la càrrega: 

    
 

 
   (  

       
 )       

  
      

(  
       

 )
 

D’aquesta equació obtenim el valor C del condensador necessari. El temps t de la equació 

correspon al temps entre pics, per tant és un semiperíode de la funció original. 

Els resultats assumint que la càrrega es produeix en un temps molt petit són prou bons, ja 

que les discrepàncies en els resultats en la majoria de casos són inferiors al 1% (Font: 

Referència [16]). 

En aquestes equacions s’han considerat díodes ideals. Per veure els resultats tenint en 

compte els díodes nomes cal considerar que la tensió d’entrada és la tensió de sortida del 

rectificador de l’apartat anterior. 

Com a conclusió, podem dir que ens afavoreix escollir un condensador de gran capacitat  

perquè la descàrrega és més lenta i per tant no hem de carregar tant el condensador en 

cada cicle. Dit això s’ha de vigilar perquè aquest fet provoca també uns pics de corrent més 

elevats als díodes. A la figura 23 es mostren els corrents pel circuit. 
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Figura 23: Corrents al circuit; en vermell als díodes, en verd a la càrrega i en blau el 

corrent al condensador 

A la vista d’aquestes equacions es poden fer alguns càlculs sobre la tensió generada pel 

prototip. Aquests números s’han fet considerant que els díodes són ideals, cosa que en 

aquest cas no és gens assumible, però només pretenen ser un indicatiu de quin 

condensador es necessitaria. Si la càrrega consisteix en 1,2 Ω i la tensió d’alimentació és la 

que s’ha obtingut amb el filtre passa baixos (0,06964 V) caldria un condensador de 0,98 F 

per aconseguir una arrissat del 1%. Sense cap mena de dubte és tractaria d’un condensador 

considerablement gran. 

 

 

6.5. Convertidor CC/CC 

La condició principal per carregar una bateria és aplicar un cert voltatge que asseguri que la 

bateria es carrega durant tota la recta de càrrega. En el cas dels aparells mòbils les bateries 

oscil·len entre 4,3 V a plena càrrega i 3,7 V a càrrega mínima. Si es vol assegurar un corrent 

d’entrada a la bateria durant tot moment cal aplicar un voltatge superior a aquest. Com ja 
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s’ha vist en els aparells de càrrega convencional, el transformador que els proveïdors 

subministren per carregar els aparells tenen una sortida de 5 V. Per assolir aquest valor es 

requerirà d’un convertidor CC/CC tipus elevador o “BOOST”. 

El circuit Boost es basa en un circuit com el de la Figura 24, en el qual hem de definir un 

temps de commutació del interruptor per obtenir el voltatge de sortida desitjat. 

 

Figura 24: Circuit d’un convertidor elevador CC/CC tipus BOOST 

Generalment l’interruptor és un transistor mosfet o un BJT. La entrada de tensió contínua Vi 

es converteix en la tensió de sortida contínua V0 que veu la càrrega resistiva. Aquest canvi 

es fa a partir del paràmetre D, que és una proporció entre temps de commutació anomenat 

cicle de treball: 

  
   
 

 

tON és el temps que l’interruptor es troba en conducció durant el període i T el període total 

de treball. Si suposem que el període és curt i la intensitat per la bobina no arriba mai a 0, 

parlarem de un boost en mode continu caracteritzat per la equació següent: 

   
 

   
   

Com es veu a la Figura 25, els voltatges i els corrents per bobina condensador i díode varien 

mentre que  a la sortida tant el voltatge com la intensitat són constants. 
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Figura 25: Tensions i corrents del circuit CC/CC 

A partir de la tensió de sortida desitjada s’escull un cicle de treball. Per exemple, si venim de 

una tensió de valor 0,69 V, per obtenir una sortida de 5 V caldrà un cicle de treball D=0,862, 

és a dir, que un 86,2% del temps de cada període l’interruptor estigui en conducció. Aquest 

càlcul considera tots els components ideals, però al treballar amb tensions tant petites 

aquestes hipòtesis podrien no ser assumibles. 
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6.6. Modelat de la bateria 

El model més senzill per modelitzar una bateria és la representació que consta d’una font de 

corrent continu (pila) i una resistència interna en sèrie. Un altre model molt comú és el que 

consta també d’un condensador en paral·lel amb la bateria però en corrent continu 

estacionari no resulta important. El model és el que es mostra en la figura 26: 

 

Figura 26: Model de bateria senzill 

Per carregar la bateria cal aplicar un voltatge major al que presenta quan no té pràcticament 

càrrega. En el cas del les bateries de smartphones aquests valors es situen entre 3,7 i 3,8 V. 

Per tant per carregar la bateria cal aplicar un voltatge més gran, que en el cas dels 

carregadors domèstics és de 5 V. Pel que fa a la resistència interna, acostumen a presentar 

uns valors de resistència força baixos però que varien segons l’antiguitat de la bateria, quan 

més vella més resistència presenta. 
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7. Impacte mediambiental 

Sobre la sostenibilitat dels components implicats en el projecte, cal dir que els de 

necessàriament són d’estudi són el coure de la bobina, el imant, els cables, les resistències, 

els condensadors i els díodes. 

El coure és un metall reciclable de forma indefinida, i tot i que l’augment de la demanda any 

rere any provoca que es continuï explotant, no té cap problema per ser reciclat. A més al ser 

un metall de cert valor no s’acostuma a llençar com a deixalles. 

Pel que fa als imants, és un component que no pertany als estàndards de reciclatge, ja que 

molts no són metalls si no que són al·legacions de metalls i terres rares. Malgrat aquest 

aspecte, avui en dia existeixen tècniques de reciclatge d’aquests components. L’objectiu 

principal d’aquest reciclatge és el reaprofitament dels disc durs antics, els quals contenen 

fins a 30g de material magnètic. El component re-processat pot servir en aplicacions on es 

requereixen grans resistències a la desmagnetització, com ara els equips de memòria 

electrònics. 

El reciclatge de components electrònics, entre els quals trobem resistències, condensadors i 

transistors és molt comú, donat que entra en el pla de tractament de residus de pràcticament 

tots els ajuntaments. El reciclatge es fa a totes les escales, des de petits components 

electrònics fins a electrodomèstics. Primerament es separen els metalls fèrrics i no fèrrics de 

les altres parts, tasca que no és molt complicada. Després es separen els altres 

components, el silici, els polímers, i el vidre. Els equips informàtics estan composats en un 

43% en metalls fèrrics, 4% vidre, 30% polímers (pràcticament tot carcasses) i un 20% 

d’altres components, majoritàriament silici. Aquest silici també és reciclable, de fet, la 

empresa IBM ha desenvolupat un sistema per reciclar el silici a partir d’un panell abrasiu i 

aigua que permet separar el silici dels circuits interns, permetent el reaprofitament de 

pràcticament tot el material. 

Finalment, hi ha un component que intervé en el projecte però és troba fora de l’abast 

d’aquest. Es tracta de la bateria, probablement el component amb una necessitat més gran 

de ser reciclat, donada la seva alta toxicitat, amb acideses que comprometen els 

ecosistemes, sobretot els aquàtics. Aquest component avui en dia continua sent una 

assignatura pendent ja que certs tipus de piles es poden reciclar, com les de plom i àcid, 

però aquests reciclatges en el any 2012 es troben entre el 60% i 15% del total de piles i 
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bateries descartades. A més, les piles i bateries són de degradació extremadament lenta; 

comencen a fer-ho als 50 anys i triguen 1000 anys a disgregar-se del tot. A més, a molts 

països encara no hi ha cap legislació que reguli directament el tractament d’aquest tipus de 

residu, ja que el que realment regulen són alguns dels seus components com ara el mercuri. 

Una altre problemàtica amb la que topa el reciclatge de bateries és que avui en dia no es 

considera rentable malgrat ser un metall escàs pel fet de que té un preu de 6 €/kg, molt baix 

comparat amb altres components de les bateries ion liti com ara el cobalt, a 19 €/kg. Potser 

en un futur quan el liti sigui més escàs es despertarà un interès major pel seu reciclatge. 

Avui en dia el reciclatge del liti és bastant modest, però grans empreses com General 

Motors, que busca noves utilitats per a les bateries utilitzades, o Toyota, que intenta fer 

aliances per reaprofitar les bateries dels seus vehicles híbrids, poden iniciar el camí per el 

reaprofitament d’aquests components. 
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8. Conclusions 

A la vista dels resultats de la modelització del sistema escollit cal valorar si es tracta d’una 

opció viable per recarregar el mòbil. 

Per començar, els resultats obtinguts indiquen que amb un ús nominal s’obtenen tensions 

de 0,04737 V de valor eficaç, és a dir, tensions molt pobres. El principal problema a part de 

una generació molt pobre, és que el processat a través de la electrònica de potència té unes 

pèrdues poc significatives si tractem amb centenars de volts, però en sistemes de 50 mV les 

pèrdues són tant importants respecte al voltatge entrant que resulta impossible negligir-les. 

Per exemple, els díodes de silici tenen una caiguda de tensió de 0,7 V mentre que els de 

germani tenen 0,3, xifres molt allunyades dels 0,05 V generats, per tant aquesta tensió tan 

baixa no pot ser processada per aquests sistemes. Sobre la utilització d’algun transformador 

abans del rectificador cal remarcar que el principal problema no és que la tensió sigui baixa, 

si no que la potència transmesa també ho és. Si aquest voltatge alimentés una càrrega 

resistiva (cosa que no és certa degut a la inductància de la pròpia bobina) la potència seria: 

  
      

 
 
          

 
   

Per tant, si la resistència equivalent de tot el circuit de potència + bateria fos de 1 Ω, la 

potència transmesa seria de 2,2 mW, molt lluny dels 5 W que subministra el carregador 

domèstic. 

Aquestes xifres permeten posar un ordre de magnitud a la potència generada i fan palès que 

els sistemes inductius necessiten convertidors cap a velocitats més altres per tenir 

rendiments satisfactoris. 

Definitivament podem concloure que el sistema proposat no és una bona solució a la 

problemàtica plantejada. Per tant s’ha de replantejar i dimensionar un sistema més gran 

amb imants més potents de Neodimi, afegir més imants o bé canviar el sistema d’arrel. A 

partir d’aquí, cal explotar les noves vies d’investigació per trobar un sistema que amb les 

mateixes especificacions i requeriments pugui satisfer les necessitats. 

Malgrat això, els models i els sistemes de transformació d’energia d’aquest projecte són 

perfectament vàlids per al disseny d’un altre sistema dels proposats al principi del projecte. 
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9. Annex 

9.1. Estudi preliminar 

Taula de dades de l’estudi preliminar: 

Nom Any Processador 

[GHz] 

Nuclis 

processador 

Resolució 

costat estret 

[pixels]  

Pantalla 

[inches] 

Bateria [mAh] 

iPhone 3GS 2009 0,6 1 320 3,5 1219 

iPhone 4 2010 1 1 640 3,5 1420 

iPhone 4S 2011 1 2 640 3,5 1432 

iPhone 5 2012 1,3 2 640 4 1440 

iPhone 5S 2013 1,3 2 640 4 1560 

Samsung 

Galaxy S 

2010 1 1 480 4 1500 

Samsung 

Galaxy SII 

2011 1,2 2 480 4,3 1650 

Samsung 

Galaxy SIII 

2012 1,4 4 720 4,8 2100 
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Samsung 

Galaxy S4 

2013 1,9 4 1080 5 2600 

Samsung 

Galaxy S5 

2014 2,5 4 1080 5,1 2800 

HTC Desire 

HD 

2010 1 1 480 4,3 1230 

HTC 

Sensation 

2011 1,2 2 540 4,3 1520 

HTC One X 2012 1,5 4 720 4,7 1800 

HTC One 2013 1,7 4 1080 4,7 2300 

HTC One 

M8 

2014 2,3 4 1080 5 2600 

Sony Xperia 

T 

2012 1,5 2 720 4,55 1850 

Sony Xperia 

S 

2012 1,5 2 720 4,3 1750 

Sony Xperia 

Z 

2013 1,5 4 1080 5 2330 

Sony Xperia 2013 2,2 4 1080 5 3000 
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Z1 

Sony Xperia 

Z2 

2014 2,3 4 1080 5,1 3200 

Sony ericson 

xperia arc s 

2011 1,4 1 480 4,2 1500 

HTC Google 

Nexus One 

2010 1 1 480 3,7 1400 

Samsung 

Google 

Nexus S 

2010 1 1 480 4 1500 

Samsung 

Google 

Galaxy 

Nexus 

2011 1,2 2 720 4,65 1750 

LG Google 

Nexus 4 

2012 1,5 4 720 4,7 2100 

LG Google 

Nexus 5 

2013 2,2 4 1080 5 2300 

Font: gsmarena.com 
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One-way ANOVA: Processador [GHz] versus Any  

 

Source  DF      SS      MS      F      P 

Any      5  5,2937  1,0587  25,77  0,000 

Error   20  0,8217  0,0411 

Total   25  6,1154 

 

S = 0,2027   R-Sq = 86,56%   R-Sq(adj) = 83,20% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level  N    Mean   StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

2009   1  0,6000       *  (-----*-----) 

2010   5  1,0000  0,0000           (-*--) 

2011   5  1,2000  0,1414             (--*--) 

2012   6  1,4500  0,0837                 (--*-) 

2013   6  1,8000  0,3688                      (--*-) 

2014   3  2,3667  0,1155                             (---*--) 

                          -------+---------+---------+---------+-- 

                               0,70      1,40      2,10      2,80 

 

Pooled StDev = 0,2027 
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One-way ANOVA: Resolució costat estret [pixels versus Any  

 

Source  DF       SS      MS      F      P 

Any      5  1357558  271512  23,44  0,000 

Error   20   231627   11581 

Total   25  1589185 

 

S = 107,6   R-Sq = 85,42%   R-Sq(adj) = 81,78% 

 

 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

2009   1   320,0      *  (-------*------) 

2010   5   512,0   71,6             (--*--) 

2011   5   572,0  105,5               (--*--) 

2012   6   706,7   32,7                    (--*--) 

2013   6  1006,7  179,6                              (--*--) 

2014   3  1080,0    0,0                               (---*---) 

                         -------+---------+---------+---------+-- 

                              300       600       900      1200 

 

Pooled StDev = 107,6 
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One-way ANOVA: Pantalla [inches] versus Any  

 

Source  DF     SS     MS     F      P 

Any      5  4,556  0,911  7,69  0,000 

Error   20  2,369  0,118 

Total   25  6,925 

 

S = 0,3442   R-Sq = 65,79%   R-Sq(adj) = 57,24% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Level  N    Mean   StDev    +---------+---------+---------+--------- 

2009   1  3,5000       *    (---------*---------) 

2010   5  3,9000  0,3082               (----*---) 

2011   5  4,1900  0,4219                   (----*---) 

2012   6  4,5083  0,3040                        (---*----) 

2013   6  4,7833  0,4021                            (---*----) 

2014   3  5,0667  0,0577                              (-----*-----) 

                            +---------+---------+---------+--------- 

                          2,80      3,50      4,20      4,90 
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Pooled StDev = 0,3442 

 

 

 

 

One-way ANOVA: Bateria [mAh] versus Any  

 

Source  DF       SS       MS      F      P 

Any      5  6230569  1246114  14,49  0,000 

Error   20  1720193    86010 

Total   25  7950762 

 

S = 293,3   R-Sq = 78,36%   R-Sq(adj) = 72,96% 

 

 

                         Individual 95% CIs For Mean Based on 

                         Pooled StDev 

Level  N    Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

2009   1  1219,0      *   (-------*--------) 

2010   5  1410,0  110,5          (---*---) 

2011   5  1570,4  127,7             (--*---) 

2012   6  1840,0  247,0                 (--*---) 

2013   6  2348,3  472,1                        (---*--) 

2014   3  2866,7  305,5                              (----*----) 
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                          -+---------+---------+---------+-------- 

                         700      1400      2100      2800 

 

Pooled StDev = 293,3 
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9.2. Plànols del prototip 
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