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CAPÍTOL 1: 

CÀLCULS PER 

PROGRAMA 

Tot seguit es presenten els càlculs realitzats per a la programació del 

microcontrolador per a l’obtenció dels valor de tensió i corrent després de la 

conversió analògic-digital. 

S’ha utilitzat una resolució de 10 bits per a la conversió, però s’han obviat 

els dos bits de menys pes per tal d’evitar les possibles variacions en la 

lectura degudes a interferències electromagnètiques. Per tant, la resolució 

amb la que treballem és de 256 posicions (8 bits). S’ha pres com a 

referència Vcc (5 V) i Vdd (GND), pel que la resolució serà la següent:  

��������ó =
5	

255
=
1

51
≅ 19.61	�/��� (13) 

D’aquesta forma sabem que el ADC captarà variacions de tensió 

d’aproximadament 20 mV. 

D’altra banda, degut a la configuració d’una freqüència de 40 kHz en la 

sortida PWM, la resolució ha quedat reduïda a 50 posicions (5.6 bits). 

D’aquesta forma, el cicle de treball es variarà entre 0 (100%) i 50 (0%). 

Per tenir un cicle de treball del 50% s’ha d’aplicar un valor de 25. 

Tal com veurem tot seguit en el programa, després de cada conversió es 

calcula el valor real de la tensió o la intensitat mesurats mitjançant una 
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operació. En tots tres casos (���, ��� i ����) es té en compte la resolució 

calculada en la equació anterior i l’equació corresponent al voltatge del 

convertidor calculada en l’apartat 3.6. 

� Càlcul per obtenir ���: 

��	
 =
1

51
���� (14) 

  

��	
 =
5

22
��� (15) 

Igualant les dues equacions obtenim el valor de ��� en funció dels bits 

llegits pel convertidor: 

��� =
22

255
����	[�] (16) 

Multipliquem el resultat per mil per obtenir el valor el mV i per tenir 

un valor més exacte. Finalment, aquesta és la equació implementada 

per programa: 

��� =
����

��
��� 	[!�] (17) 

  

� Càlcul per obtenir ���: 

��	
 =
1

51
���� (18) 

  

��	
 =
1

2
��� (19) 

Igualant les dues equacions obtenim el valor de ��� en funció dels bits 

llegits pel convertidor: 

��� =
2

51
����	["] (20) 

Multipliquem el resultat per mil per obtenir el valor el mA i per tenir 

un valor més exacte. Finalment, aquesta és la equació implementada 

per programa: 

#�� =
$���

��
��� 	[!%] (21) 
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� Càlcul per obtenir ����: 

��	
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1

51
���� (18) 

  

��	
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1

2
���� (19) 

Igualant les dues equacions obtenim el valor de ��� en funció dels bits 
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���� =
2

51
����	[�] (20) 
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�&'� =
$���

��
��� 	[!�] (21) 
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CAPÍTOL 2: 

PROGRAMA EN C 

Aquest és el programa en C realitzat per a la gestió del sistema. En la part 

dreta es comenten les accions principals del programa. 

/*****************************************************************/ 

/* Autor:  Pol Tutusaus Carreté                                                     

/* Projecte:  Projecte Final de Carrera (PFC)                         

/* Títol:  Estudi dels sistemes energy harvesting i disseny d’una aplicació 

/*****************************************************************/ 

/* Versió:  V0.0                                                                                       */ 

/* Data:      15/11/2011                                                                                  */ 

/*****************************************************************/  

 

#define MICROCHIP 

 

#include "16F1828.h" 

 

#fuses INTRC_IO, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOMCLR, NOWDT, NOCPD, 

NOPUT, NOIESO, NOFCMEN 

 

#use delay (clock=8000000)  // Configurem el clock intern en 8MHz 

 

#include "pic16F1828.h" 

#include "MATH.h" 

#include <stdlib.h> 

 

/* DEFINES */ 
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#define TIME_WAIT_CONV 2000    // Temps d’espera entre 

conversions [ms] 

#define VOUT_MIN         4900     // Vout mínim  [mV] 

#define VOUT_MAX        5100     // Vout màxim [mV] 

#define DUTY_MIN        0   // DC=0% 

#define DUTY_MAX        50   // DC=100% 

 

/* ENUMS */ 

 

typedef enum{ 

Conversion_REPOSO = 0, 

Conversion_Vph, 

Conversion_Iph, 

Conversion_Vout 

}STATES_CONV; 

 

/* VARIABLES LOCALS*/ 

 

static unsigned char bEstadoADC;   // Estat del convertidor 

static unsigned char bActivar_CONVERSION; 

static unsigned char bRegulaMPPT;   // Flag regulació MPPT 

static unsigned char bRegula5V;    // Flag regulació 5V 

 

static unsigned int uiDutyMPPT;   // Duty Cycle MPPT 

static unsigned int uiDuty5V;   // Duty Cyle 5V 

 

static unsigned int16 uiVph;   // Voltatge d’entrada 

static unsigned int16 uiIph;    // Intensitat d’entrada 

static unsigned int16 uiVout;   // Voltatge de sortida 

 

static unsigned int32 ulTemp; 

static unsigned int32 ulP_new;           // Potència nova 

static unsigned int32 ulP_old;           // Potència anterior 

static unsigned int32 ulTimeWait;        // Variable per comptar temps 

 

/* FUNCIONES LOCALES*/ 

 

void ConversionAD(void); 

void Init_Variables(void); 

void Control_MPPT (void); 

void Control_5V(void); 

 

/* INTERRUPCIONES */ 

 

#INT_TIMER4 

void Interrupcion1ms(void) // Timer d’1ms per comptar temps 

d’espera 

{ 

      if(ulTimeWait < 0xFFFFFFFF) 

         ulTimeWait++; 
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} 

 

/****************************************************************** 

* Tipus:                      Funció 

* Descripció:               Engine per la conversió AD 

******************************************************************/ 

void ConversionAD(void) 

{ 

   switch (bEstadoADC) 

   { 

        case Conversion_REPOSO: 

           if (bActivar_CONVERSION == 1) // Esperem el temps 

determinat 

           {    

                set_adc_channel(1);    // Seleccionem el canal 1 

                delay_us(10);     // Esperem la selecció 

                read_adc(ADC_START_ONLY);   // Iniciem la conversió 

                bEstadoADC = Conversion_Vph;  // Canviem d’estat 

          } 

        break; 

        case Conversion_Vph: 

           if (GO_NOT_DONE == 0)    // Esperem fi de conversió 

           { 

               ulTemp = read_adc(ADC_READ_ONLY);  // Llegim la conversió 

               ulTemp >>= 2;     // Descartem els dos LSB 

               ulTemp = _mul(ulTemp,4400);        // Vph = 4400/51 * Vadc 

               ulTemp /= 51; 

               uiVph = ulTemp;          // Guardem el voltatge en 

la variable uiVph [mV] 

               ulTemp = 0; 

               set_adc_channel(0);    // Seleccionem el canal 0 

               delay_us(10);     // Esperem la selecció 

               read_adc(ADC_START_ONLY);   // Iniciem la conversió 

               bEstadoADC = Conversion_Iph;  // Canviem d’estat 

           } 

        break; 

        case Conversion_Iph:       

           if (GO_NOT_DONE == 0)    // Esperem fi de conversió 

           { 

                ulTemp = read_adc(ADC_READ_ONLY); // Llegim la conversió 

                ulTemp >>= 2;     // Descartem els dos LSB 

                ulTemp = _mul(ulTemp,2000);       // Iph = 2000/51 * Vadc 

                ulTemp /= 51;             

                uiIph = ulTemp;       // Guardem la intensitat en 

la variable uiIph [mA] 

                bRegulaMPPT = 1;    // Activem regulació MPPT                 

ulTemp = 0; 

                set_adc_channel(3);    // Seleccionem el canal 3 

                delay_us(10);     // Iniciem la conversió 

                read_adc(ADC_START_ONLY);   // Iniciem la conversió 
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                bEstadoADC = Conversion_Vout;  // Canviem d’estat 

           } 

      break; 

       case Conversion_Vout:       

           if (GO_NOT_DONE == 0)    // Esperem fi de conversió 

           { 

            ulTemp = read_adc(ADC_READ_ONLY); // Llegim la conversió 

                ulTemp >>= 2;     // Descartem els dos LSB 

                ulTemp = _mul(ulTemp,2000);           // Vout = 2000/51 * Vadc 

                ulTemp /= 51;  

                uiVout = ulTemp;       // Guardem el voltatge en 

la variable uiVout [mV] 

                bRegula5V = 1;      // Activem regulació 5V                  

                ulTemp = 0; 

                bEstadoADC = Conversion_REPOSO;  // Canviem a l’estat inicial 

           } 

           ulTimeWait = 0;     // Inicialitzem el temps 

         break; 

      default: 

         bEstadoADC = Conversion_REPOSO; 

      break;     

   } 

} 

/****************************************************************** 

* Tipus:                     Funció 

* Descripción:            Engine per el control PWM1 (MPPT) 

******************************************************************/ 

void Control_MPPT(void) 

{ 

ulP_new = _mul(uiVph,uiIph)         // Calculem la potència actual 

P[µW]=V[mV]·I[mA] 

         ulP_new /= 1000;                  // Passem el valor a [mW] 

          

         if(ulP_new > ulP_old)                     // Si la potència actual és més 

gran que la calculada prèviament.. 

         { 

            ulP_old = ulP_new;                     // ..aquesta potència passa a ser 

la nova 

 if(uiDuty1 > DUTY_MIN)     

uiDuty1--;                               // ..i disminuim el duty cycle 

     (augmentem voltatge) sempre que 

     estigui per sobre del 0% 

            else 

         uiDuty1 = DUTY_MIN; 

         } 

         else   

         { 

if(ulP_new < ulP_old)               // Si la potència actual és menor 

a la calculada prèviament.. 

              { 
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               if(uiDuty1 < DUTY_MAX)   

uiDuty1++;        // Incrementem el duty cyle 

     (disminuïm voltatge) sempre que 

     estigui per sota del 100% 

              else 

               uiDuty1 = DUTY_MAX; 

    } 

// Si la potència actual és la 

mateixa que la calculada 

prèviament, mantenim el Duty 

Cycle per seguir treballant en el 

màxim punt de potència 

} 

/****************************************************************** 

* Tipus:                     Funció 

* Descripció:              Engine per el control PWM2 (5V) 

******************************************************************/ 

void Control_5V(void) 

{ 

if(uiVout < VOUT_MIN)  // Si el valor de tensió llegit està 

per sota del límit inferior.. 

    { 

  if(uiDuty2 > DUTY_MIN) 

uiDuty2--;               // ..disminuim el duty cycle 

(augmentem voltatge) sempre que 

estigui per sobre del 0% 

  else 

       uiDuty2 = DUTY_MIN; 

    } 

 

if(uiVout > VOUT_MAX)  // Si el valor de tensió llegit 

supera el límit superior.. 

    { 

  if(uiDuty2 < DUTY_MAX) 

uiDuty2++;              //..incrementem el duty cycle 

(augmentem voltatge) sempre que 

estigui per sota del 100% 

  else 

   uiDuty2 = DUTY_MAX; 

    } 

} 

/****************************************************************** 

* Tipus:                   Funció 

* Descripció:            Inicialitza les variables globals utilizades 

******************************************************************/ 

void Init_Variables(void) 

{ 

   ulTimeWait      = 0; 

   ulTemp         = 0; 

   uiVph         = 0; 
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   uiIph         = 0; 

   uiVout        = 0; 

   ulP_new      = 0; 

   ulP_old       = 0; 

   bEstadoADC     = Conversion_REPOSO; 

   bRegulaMPPT   = 0; 

   bRegula5V      = 0; 

   bActivar_CONVERSION  = 0;     

   uiDutyMPPT   = 25;    // DC=50% 

   uiDuty5V   = DUTY_MAX;    // DC=100% 

} 

 

void main (void) 

{ 

   Init_Variables(); 

     

   enable_interrupts(GLOBAL);   // Habilitem interrupcions 

   enable_interrupts(INT_TIMER4);   // Habilitem interrupció del timer 4 

 

   Setup_ccp3(CCP_PWM);    // Configurem la sortida PWM3 

   Setup_ccp4(CCP_PWM);    // Configurem la sortida PWM4 

    

   Setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,49,1);  // Configurem el timer 2 pel PWM 

amb una freqüència de 40kHz 

   Setup_timer_4(T4_DIV_BY_16,125,1);  // Configurem el timer 4 en 1ms 

 

   Setup_adc_ports(sAN0|sAN1|sAN3);  // Configurem les sortides AN0 

(Iph), AN1 (Vph) i AN3 (Vout) com 

analògiques 

   Setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);  // Seleccionem el clock intern 

    

 while(TRUE)     // Bucle principal 

 { 

  if(ulTimeWait >= TIME_WAIT_CONV)     

     bActivar_CONVERSION = 1; 

  else 

     bActivar_CONVERSION = 0; 

// Comencem la conversió si ha 

passat el temps predeterminat 

  ConversionAD();   // Funció de conversió AD 

   

  if(bRegulaMPPT)   // Si s’ha llegit Vph i Iph.. 

  { 

   Control_PWM1();   // Realitzem l’algoritme MPPT 

   bRegulaMPPT = 0;   // Borrem el flag 

  } 

   

  if(bRegula5V)    // Si s’ha llegit Vout.. 

  { 

   Control_PWM2();   // Realitzem l’algoritme 5V 
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   bRegula5V = 0;   // Borrem el flag 

  } 

     

// Establim els valors dels duty 

cycles calculats en les sortides 

PWM3 i PWM4 del micro 

  set_pwm3_duty(uiDutyMPPT);  

  set_pwm4_duty(uiDuty5V); 

 } 

} 
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CAPÍTOL 3: 

‘ENERGY HARVESTING 

– ESTAT DE L’ART’ 

Tot seguit es presenta l’avantprojecte realitzat de forma prèvia al present 

treball, on es va estudiar l’estat de l’art de la tecnologia de recol·lecció 

d’energia. L’anàlisi sobre aquesta tecnologia ha estat la base per a la 

realització del present projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment, el subministrament d’energia s’ha convertit en una prioritat en el camp de 

l’electrònica degut a limitació que suposa pel que fa a l’autonomia, el pes o la mida de 

qualsevol dispositiu portàtil. És per aquest motiu que durant els últims anys han començat a 

plantejar-se alternatives amb l’objectiu de millorar aquest aspecte, i el millor exemple en són 

els sistemes de recol·lecció d’energia paràsita o ambient (energy harvesting). 

La recol·lecció d’energia consisteix en aprofitar l’energia que proporciona l’entorn amb 

l’objectiu d’alimentar un circuit electrònic.  De fet, podríem descriure l’energy harvesting com 

el procés d’obtenir una quantitat d’energia provinent d’una o més fonts existents en la 

naturalesa, transformar-la en energia elèctrica, acumular-la i emmagatzemar-la per poder 

alimentar una aplicació concreta. D’aquesta manera, l’energia que típicament es dissipa en 

l’entorn és recol·lectada i aprofitada per alimentar un sistema electrònic, permetent així 

allargar la seva vida útil complementant la font d’energia primària o inclús aconseguint una 

aplicació autoalimentada (self-powered), és a dir, un sistema totalment autònom. 

Existeix una gran diversitat d’energies en l’entorn que poden ser recol·lectades de forma 

eficient com ara la mecànica, la tèrmica, la lumínica, l’acústica, l’electromagnètica... i la 

utilització d’una o altra energia com a font d’alimentació dependrà sempre de situació en què 

es trobarà l’aplicació a implementar. L’avantatge d’aquestes fonts és que són virtualment 

inexhauribles i no produeixen cap efecte mediambiental negatiu. 

Els dispositius portàtils i els nodes de sensors sense fils (Wireless Sensor Nodes) són dos 

dels camps on la recol·lecció d’energia apareix com una interessant alternativa a les bateries. 

És qüestió de temps que els dispositius portàtils s’integrin en la nostra vida quotidiana 

incorporats en la roba o mitjançant accessoris com ulleres de sol. D’altra banda, els nodes 

sensors sense fils tenen requeriments d'energia mol petits (de l’ordre de microwatts) i sovint, 

donada la seva inaccessibilitat, un canvi o una recàrrega de les bateries es fa difícil. L’avanç 

tecnològic ha permès la disminució de la grandària, el pes i el consum d'energia de sistemes 

digitals complexos i, gràcies a això, s’ha pogut començar a implementar nodes sensors sense 

fils que recol·lecten energia de l'entorn o dispositius perifèrics portàtils que generen energia a 

partir d’accions humanes. Per tant, gràcies a l’energy harvesting, també conegut com energy 

scavenging, s’aconsegueix prou energia de l’entorn com per poder alimentar un dispositiu, 

eliminant-ne així les bateries i fen-lo totalment autònom. 

Com a norma general, un sistema de recol·lecció d’energia està format per cinc grans 

blocs o subsistemes (figura 1): 

- Subsistema transductor o de conversió d’energia: és l’encarregat de transformar 

l’energia provinent de l’entorn en energia elèctrica. 

- Subsistema de condicionat o d’adaptació d’energia: s’encarrega de recollir amb la 

màxima eficàcia possible l’energia elèctrica provinent del transductor. 

- Subsistema de conversió DC-DC: adequa les tensions i les intensitats des de l’entrada 

de recol·lecció d’energia fins al sistema d’emmagatzematge i/o aplicació final. 



Projecte Final de Carrera   Energy Harvesting – Estat de l’Art 

2 
 

- Subsistema d’emmagatzematge: permet emmagatzemar energia amb l’objectiu 

d’abordar la asincronia existent entre l’accés i el consum d’aquesta (no sempre és 

necessària la seva implementació). 

- Subsistema de gestió d’energia: estableix les polítiques a alt nivell de gestió de 

l’energia obtinguda, fent èmfasi en la conservació total d’aquesta. 

Tot i aquests cinc blocs principals, s’ha de tenir en compte que l’energia que ens 

proporciona l’entorn no serà continua sinó irregular i en forma de ràfegues, fet que podria 

obligar a la implementació d’altres subsistemes en funció de l’aplicació a realitzar. 

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocs general d’un sistema de recol·lecció d’energia 

En resum, per tal d’estudiar l’Estat de l’Art dels sistemes de recol·lecció d’energia 

s’analitzaran cada un d’aquests subsistemes que el formen, observant i comparant les 

alternatives existents en cada cas. 

En primer lloc s’observaran les diferents fonts d’energia de l’entorn que poden ser 

recol·lectades així com els diferents transductors que són capaços de transformar-la en energia 

elèctrica. Es veuran els sistemes de condicionament d’energia elèctrica que adapten l’energia 

proporcionada del sensor amb el màxim rendiment, així com les diferents estructures 

reguladores de tensió (DC-DC commutats, lineals, híbrids lineal-commutats i capacitats 

commutats) que permeten entregar aquesta energia elèctrica a l’aplicació de forma efectiva. 

S’observaran els sistemes d’emmagatzematge comuns en aquest tipus d’aplicacions 

(supercondensadors, bateries, fuell cells...) i la necessitat d’instal·lar sistemes de gestió 

d’energia. Finalment, es comprovarà la importància i el futur d’aquest tipus de tecnologia 

analitzant diferents aplicacions o idees realitzades en l’actualitat o en procés d’estudi. 
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2. FONTS D’ENERGIA AMBIENTALS 

La recol·lecció o captació d’energia ambient (ambient energy harvesting) també es coneix 

com recollida d'energia (energy scavenging) o captació de potència (power harvesting), i és el 

procés on s'obté l'energia del medi ambient. Hi ha una gran varietat de tècniques per a captar 

energia com ara l'energia solar i la eòlica, les ones del mar, la piezoelectricitat, la 

termoelectricitat o els moviments físics (energia humana activa o passiva). Les fonts d'energia 

ambiental estan classificades com a dipòsits d'energia, mètodes de distribució d'energia o 

mètodes de captació d'energia, fet que pot permetre als sistemes portàtils o sense fils ser 

completament independents de les bateries i, per tant, ser autosuficients.  

En el nostre entorn podem trobar energia de formes molt diverses, però de totes les 

alternatives ens centrarem en aquelles que som capaços de transformar en energia elèctrica i, 

per tant, realitzar una recol·lecció eficient d’energia. Dit d’una altra manera, analitzarem 

l'eficàcia de l'energia ambient com a font d'energia per a futures aplicacions.  Les principals 

fonts per a l’energy harvesting són: 

- Energia mecànica: prové de fonts com vibracions mecàniques, esforços i deformacions 

mecàniques, rotacions desaprofitades d’una màquina, etc. 

- Energia tèrmica: prové de l’energia no utilitzada generada en sistemes de calefacció 

com forns i calderes, fonts de fregament mecànic, diferencies de temperatura entre 

dos punts, etc. 

- Energia lluminosa: tot i que l’energia solar és la més coneguda, aquest tipus d’energia 

també pot ser captada a partir de llum artificial interior. 

- Energia acústica: aquest tipus d’energia prové de les vibracions acústiques que es 

generen en l’aire, sobretot en ambients industrials. 

- Energia electromagnètica: procedent dels camps electromagnètics de l'entorn que ens 

rodeja mitjançant elements inductors, bobines i transformadors. 

- Energia natural: és aquella obtinguda de la naturalesa mitjançant la força del vent, 

cascades, corrents oceàniques, etc. 

- Energia humana: barreja entre energia mecànica i tèrmica (variacions de calor) 

generada de forma natural per organismes biològics a partir d’accions com caminar, 

córrer o simplement estar assegut. 

- Altres: existeixen altres tipus d’energia com les procedents de reacciones químiques, 

reaccions nuclears, accions biològiques... 

Observem que totes aquestes fonts són virtualment il·limitades i essencialment de cost 

nul sempre que puguin ser obtingudes a prop o in situ del sistema de generació. No obstant 

això, totes elles presenten característiques molt similars que constitueixen un repte per a la 

viabilitat del sistema de recol·lecció, condicionat i gestió d'energia degut a la naturalesa 

múltiple de fonts, la seva heterogeneïtat, la naturalesa polsant en el domini temporal i la 

concentració fixa o aleatòria de les bandes freqüencials. 

La taula 1 ens mostra una comparativa entre les característiques de les diferents fonts 

d’energia actualment disponibles en el mercat. Entre aquestes característiques hi ha la 

potència o energia que entreguen, la possible necessitat d’un emmagatzematge secundari o 

d’una regulació i, en la última columna,  ens indica si són comercialment viables o no.  
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Taula 1 – Comparativa entre fonts d’energia tradicionals i fonts de recol·lecció d’energia 

Aquesta taula comparativa proporciona una àmplia gamma de possibles mètodes per 

recol·lectar i emmagatzemar energia d'una varietat de fonts d'energia ambient. La llum, per 

exemple, pot ser una font important d'energia, però depèn en gran mesura de les condicions 

on es trobarà l'aplicació. L'energia tèrmica, en canvi, és limitada degut a que les diferències de 

temperatura a través d'un xip són típicament baixes. L'energia de vibració és una font 

moderada, però una vegada més, depèn de l'aplicació particular. 

En la figura 2 es pot observar un diagrama de blocs dels sistemes generals de captació 

d'energia ambiental utilitzats en l’actualitat. La primera fila mostra les fonts de recol·lecció 

d'energia, la segona l’aplicació real i les eines que es fan servir per recol·lectar l'energia, 

mentre en la última fila podem veure les tècniques de captació d'energia de cada font. 

 

Figura 2  – Sistemes d’energia ambient 
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3. SISTEMA DE RECOL·LECCIÓ D’ENERGIA 

Un cop conegudes les diferents energies disponibles en el medi analitzarem els 

transductors que en fan possible la conversió en energia elèctrica útil d’una manera efectiva, 

sempre des del punt de vista de l’energy harvesting. Aquest bloc és l’anomenat sistema 

transductor o de conversió d’energia, també conegut com sistema de recol·lecció d’energia 

(energy harvesting system). 

3.1. Energia mecànica per vibracions 

Durant els últims anys s’han estudiat fonts de vibracions com les que es produeixen en 

grans edificis comercials, cotxes o trens, i s’ha observat que produeixen vibracions de baix 

nivell que poden generar fins a 300 μ�/��� (suficient per aplicacions de molt baixa potència). 

Per tal d’observar el funcionament d’aquest tipus de recol·lecció d’energia analitzem un 

experiment realitzat mitjançant un acceleròmetre piezoelèctric estàndard. En la figura 3 veiem 

l'espectre de vibracions del vidre d’una finestra propera a un carrer molt transitat. Es pot 

observar, com succeeix en totes les vibracions mesurades, que hi ha una magnitud màxima a 

baixa freqüència amb pocs harmònics més alts. La baixa freqüència on apareix el pic 

s'anomena freqüència de vibració fonamental, i en la majoria de les fonts de vibracions 

mesurades es troba entre 70 i 125 Hz. Una altra característica important és el fet que 

l'espectre d'acceleració és gairebé pla amb freqüència, el que implica que l'espectre de 

desplaçament caigui en forma d’1/�	.  

 

 

Figura 3  – Espectre de vibracions del vidre d’una finestra propera a un carrer molt transitat 

L'anàlisi de les fonts de vibració és un punt principal en el disseny de micro-generadors 

d'inèrcia ja que els dispositius han d'estar dissenyats per ressonar a la freqüència de vibració 

fonamental, i això permet una estimació de l'energia que pot ser generada. 

On també es produeixen moltes vibracions energètiques és en ambients industrials. Els 

ambients d'operació interiors poden ser fonts d’energia per vibracions fiables i constants per a 
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la captació d’energia, i els sensors de màquines interiors poden obtenir una abundant energia 

de vibracions mecàniques que pot ser monitoritzada i utilitzada de forma fiable. Els dispositius 

de recol·lecció d’aquest tipus d’energia, anomenats MEMS (Microelectromechanical Systems), 

poden ser electromecànics (electrostàtics o electromagnètics) o piezoelèctrics, i en la taula 2 

podem veure el resum d’un estudi realitzat on es comparen la complexitat, la densitat 

d’energia, la mida, i les problemàtiques que presenten cada un d’aquests sistemes de 

conversió. 

 

 

Taula 2 – Comparativa entre les tres tècniques de recol·lecció d’energia vibratòria 

3.1.1. Transductors electromagnètics 

Aquest tipus de transductors inductius utilitzen un camp magnètic per a convertir 

l'energia mecànica en energia elèctrica. Una bobina adjunta a la massa oscil·lant es fa passar 

per un camp magnètic, que s'estableix per un imant fix, per a produir energia elèctrica. La 

bobina viatja a través d'una quantitat variable de flux magnètic, induint una tensió d'acord 

amb la llei de Faraday. El voltatge induït és sempre petit, per la qual cosa s’ha d’incrementar 

per esdevenir una font viable d'energia. Algunes tècniques per augmentar el voltatge induït 

inclouen l'ús d'un transformador, l’augment del nombre de voltes de la bobina o l'augment del 

camp magnètic permanent. No obstant això, cada un d'aquests paràmetres és limitat per les 

restriccions de mida del microxip, així com les propietats dels seus materials. 

3.1.2. Transductors electrostàtics 

Aquest mètode és capacitiu i depèn de la capacitat variable dels varactors per vibracions. 

Un varactor, o condensador variable, que inicialment és carregat, separarà les seves plaques 

en funció de les vibracions; d'aquesta manera, l'energia mecànica és transformada en energia 

elèctrica. La tensió o el corrent constant aconsegueixen la conversió a través de dos 

mecanismes diferents. Per exemple, el voltatge a través d'un condensador variable es manté 

constant mentre altera la seva capacitat després d'una càrrega principal. Com a resultat, la 

separació entre les plaques i la capacitat es redueixen fins que la càrrega és conduïda fora del 

dispositiu. Llavors, l'energia conduïda pot ser emmagatzemada o utilitzada per carregar una 

bateria, generant el voltatge necessari. 

La característica més rellevant d'aquest mètode és la seva naturalesa de compatibilitat 

amb els circuits integrats (capacitat d’implementació on-chip), donat que els condensadors 

variables dels MEMS són fabricats a través de tècniques de micro-mecanitzat del silici 

relativament conegudes. Aquest sistema produeix un major i més pràctic nivell de voltatge de 

sortida que el mètode electromagnètic, amb una densitat de potència moderada. 
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3.1.3. Transductors piezoelèctrics 

Aquest mètode converteix l'energia mecànica en energia elèctrica a partir de la 

deformació d'un material piezoelèctric. La pressió o la deformació d'un material piezoelèctric 

provoca la separació de càrregues a través del dispositiu, produint un camp elèctric i, 

conseqüentment, una caiguda de tensió proporcional a l’esforç aplicat. El sistema oscil·lant és 

típicament una estructura de bigues amb una massa en l'extrem lliure de la palanca que 

proporciona una major deformació per a una força d'entrada. La tensió produïda varia amb el 

temps i la deformació, produint com a mitjana una senyal AC irregular. 

La conversió d'energia piezoelèctrica produeix uns nivells de voltatge i densitat de 

potència relativament més alts que el sistema electromagnètic. A més, la piezoelectricitat té la 

capacitat en alguns elements, com ara vidres i alguns tipus de ceràmica, de generar un 

potencial elèctric a partir d'un esforç mecànic. Si el material piezoelèctric no està en 

curtcircuit, la tensió mecànica aplicada indueix un voltatge a través del material. Són moltes les 

aplicacions basades en materials piezoelèctrics, una de les quals és l’encenedor elèctric. En 

aquest cas, la pressió exercida sobre el polsador acciona un ressort que colpeja un cristall 

piezoelèctric, i la tensió que es produeix s’aprofita per fer saltar una petita espurna que 

engega el gas. Seguint la mateixa idea, s’han creat multitud d’encenedors portàtils basats en 

els sistemes d'encesa piezoelèctrica. 

3.2. Energia tèrmica 

Els gradients tèrmics en el medi ambient poden ser directament convertits en energia 

elèctrica a través del efecte Seebeck (efecte termoelèctric). El voltatge i la potència  que es 

generen van en relació a la diferència de temperatura i el coeficient de Seebeck dels materials 

termoelèctrics. Són essencials grans gradients tèrmics per a produir nivells de tensió i potència 

pràctics. No obstant això, diferències de temperatura superiors a 10℃ són rares en sistemes 

tan petits, motiu pel qual aquests sistemes generen baixos  nivells de tensió i potència. 

Un dels últims dissenys per a la recol·lecció d'energia termoelèctrica és el generador 

termoelèctric (TEG), dissenyat i presentat per Pacific Northwest National Laboratory (2007). 

Aquest nou generador termoelèctric s'utilitza per convertir energia tèrmica del medi ambient 

en energia elèctrica per a una gran varietat d'aplicacions de baixa potència. Aquest recol·lector 

d'energia termoelèctrica inclou un conjunt de termoparells molt petits i prims en una 

configuració única que pot explotar variacions de temperatura molt petites (>2℃) produïdes 

de forma natural en el medi on es troba l'aplicació a partir d’interfícies com ara terra-aire, 

aigua-aire o cos-aire. El cos del TEG consisteix en components fiables i estables que 

proporcionen un manteniment nul del dispositiu i una potència continua durant tota la vida de 

l'aplicació. En funció del rang de temperatures, la producció elèctrica del TEG pot variar entre 

uns pocs microwatts fins a centenars de miliwatts o més mitjançant la modificació del disseny. 

Les aplicacions d'aquest disseny de captació d'energia són diverses, incloent la monitorització 

del rendiment de l'automòbil, la seguretat nacional i militar, la biomedicina i aplicacions en el 

desert o l’agricultura. En definitiva, els TEG poden ser útils per a qualsevol aplicació de baixa 

potència com ara les xarxes de sensors sense fils (Wireless Sensor Networks). 
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A més de la patent en tràmit del generador termoelèctric de PNNL, Applied Digital 

Solutions Corporation ha desenvolupat i presentat un generador termoelèctric com un 

producte comercial. Aquest generador termoelèctric és capaç de produir 40	�� de potència 

d’una variació de temperatura de 5℃ per mitjà d'un dispositiu de 0,5	��	 de superfície i pocs 

�� de gruix. Aquest dispositiu genera al voltant d'1	� de sortida, suficient per aplicacions 

electròniques de baixa potencia. 

3.3. Energia lluminosa 

Un sistema fotovoltaic, conegut en anglès com sistema PV (photovoltaic), genera energia 

elèctrica mitjançant la conversió de l'energia lluminosa (solar o artificial) en electricitat. Podem 

trobar sistemes fotovoltaics del rang de megawatts fins a miliwatts per a una àmplia gamma 

d'aplicacions, des dels rellotges de polsera a sistemes fotovoltaics connectats a la xarxa. 

A l'exterior, la radiació solar és la font d'energia de la instal·lació fotovoltaica. La radiació 

solar varia al llarg de la superfície terrestre a causa de les condicions climàtiques i la 

localització (longitud i latitud). En cada lloc hi ha un angle d'inclinació i orientació òptim de les 

cèl·lules solars fotovoltaiques per tal d'obtenir la màxima radiació sobre la superfície de la 

cèl·lula solar. Als Països Baixos, la irradiància anual és de 992	��ℎ/�	, mentre que a Tanzània 

és de 2026	��ℎ/�	. Tanmateix, la irradiació d'interior és més petita, al voltant de 3,5 a 

20	�/�	. La conversió de potència d'una cèl·lula solar fotovoltaica ve definida per la relació 

entre la potència de sortida de la cèl·lula solar i l'energia solar (radiació) que incideix en la 

superfície. Per una cèl·lula solar de 100	��	 es pot generar 1	� si la irradiació solar és de 

1000	�/�	 i l’eficiència de la cèl·lula és del 10%. Les cèl·lules fotovoltaiques solars tenen un 

temps de vida al voltant de 20 anys. 

Una nova tecnologia de cèl·lules solars estar sent desenvolupada. Fins ara, l'energia solar 

ha requerit costosos panells a base de silici que produeixen electricitat de quatre a deu 

vegades més cara que les centrals elèctriques convencionals. La nova tecnologia proporciona 

cèl·lules solars barates i flexibles. General Electric, Konarka Technology, Nanosolar, Siemens i 

STMicroelectronics estan treballant per una revolució de les cèl·lules solars. Les noves cèl·lules 

solars costen menys de la meitat del cost dels panells convencionals per obtenir la mateixa 

potència. La seva lleugeresa i flexibilitat fan que siguin apropiades per a la seva utilització en 

tot tipus d’aplicacions. A més, es podrien cobrir els edificis o els cotxes per recarregar les 

bateries dels híbrids. Els avenços en la ciència dels materials, incloent els nanomaterials, són la 

base per a la creació de noves cèl·lules solars. 

La conversió de l'energia fotovoltaica és una tecnologia totalment compatible amb els 

circuits integrats (implementació on-chip) que ofereix majors nivells de potència de sortida en 

comparació amb els altres mecanismes de recol·lecció d'energia. No obstant això, la seva 

potència de sortida és fortament dependent de les condicions ambientals, és a dir, de la 

intensitat de llum incident. 
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3.4. Energia per radiofreqüència 

Una rectenna és una antena de rectificació que s'utilitza per convertir directament 

l'energia de microones en energia elèctrica (corrent continu). Es pot construir a partir d'un 

díode Schottky situat entre els dipols de l'antena, que s’encarrega de rectificar el corrent induït 

a l'antena per microones. La radiació per radiofreqüència pot ser una manera interessant de 

proporcionar energia al l'electrònica integrada, però aquesta solució funciona bé si hi ha una 

font molt a prop del dispositiu electrònic que utilitza l'energia. No obstant, les normes de 

regulació limiten la potència radiada a un valor que permet rebre una potència de prop de 

50	μ� per a una transmissió de 5 metres. 

3.5. Energia humana 

Els investigadors han estat treballant en molts projectes per generar electricitat a partir 

de l'energia humana activa o passiva generada al llarg del dia. Per exemple, alguns tipus de 

llanternes van ser alimentats amb generadors de vent a principis del segle XX. Les versions 

posteriors d'aquests dispositius, com ara carregadors de telèfons mòbils de corda, van arribar 

a estar disponibles al mercat comercial. Les ràdios de corda de Freeplay (una companyia 

comercial) fa 60 voltes en un minut d'arrencada que permeten emmagatzemar 500	� 

d'energia. El sistema condueix un generador magnètic que de forma eficient produeix prou 

energia per a una hora de reproducció. 

Un cos humà mitjà crema aproximadament 10.5	�� cada dia, el que equival a prop de 

121	� de dissipació d'energia. Aquesta dissipació es realitza de forma activa o passivament 

mitjançant els moviments quotidians, fent del cos humà i dels moviments una atractiva font 

d'energia ambient. Els investigadors han proposat i portat a terme diversos estudis per obtenir 

energia del cos humà i aprofitar-la per a aplicacions de baixa potència com ara dispositius 

portàtils, i després de considerar varies opcions han suggerit que la font d'energia més fiable i 

explotable es produeix al taló en córrer o caminar. Aquesta investigació va iniciar el 

desenvolupament de les plantilles piezoelèctriques, capaces de produir una mitjana de 

330	��/��	 mentre una persona camina. La primera aplicació de les plantilles va ser per a 

alimentar un transmissor-receptor sense fils de baixa potència muntat a la soles de sabates. Els 

esforços de la investigació en curs es van centrar sobretot en com aconseguir potència de la 

sabata i on es genera la potència. Aquestes fonts d’energia són considerades com a fonts 

passives ja que la persona no està obligada a realitzar cap esforç addicional per a generar 

energia, sinó que la generació d'energia es produeix mentre la persona està fent les activitats 

diàries com caminar o córrer. L’altre grup de generadors d'energia està classificat com 

recol·lectors actius d’energia humana. Aquests tipus de generadors requereixen els éssers 

humans per a realitzar una acció que no forma part de l'actuació humana normal. Trobem un 

exemple en els productes autoalimentats de Freeplay, que són impulsats per un ressort de 

força constant que l'usuari ha de tancar per fer funcionar el dispositiu (Freeplay Energy, 2007). 

Aquests tipus de productes són molt útils donat el seu sistema sense piles. 

Per a etiquetes RFID (identificació per radiofreqüència) o altres dispositiu sense fils 

aplicats a les sabates, la inserció d’un piezoelèctric ofereix una bona solució per a 

l’alimentació. No obstant, l’espai d'aplicació d'aquests dispositius és limitat i no sempre són 

suficients per a dispositius de baixa potència, com és el cas de les xarxes de sensors sense fils. 
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Tot i això, la potència humana activa és comuna i pot ser contemplada per separat per a  

sistemes actius de recol·lecció d’energia. 

La taula 3 proporciona la potència dissipada pel cos humà durant diverses activitats. 

L'opció per captar energia parasitària de l'activitat humana quotidiana implica l’adopció d’una  

tècnica discreta. 

 

 

Taula 3 – Energia humana dissipada per a diferents accions 

La figura 4 ens mostra un resum de la recuperació d'energia possible de fonts del cos 

humà i la potència generada per cada acció entre parèntesi. 

 

 

Figura 4  – Fonts de recol·lecció d’energia humana i les respectives potències generades 
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4. SISTEMA DE CONDICIONAT DE L’ENERGIA 

La tecnologia de recol·lecció d’energia ambient seleccionada determinarà el tipus de 

condicionat d’energia a realitzar, donat que depèn de l’energia elèctrica subministrada pel 

transductor o transductors. El sistema de condicionat s’encarrega de processar l’energia 

elèctrica per tal de poder alimentar de forma eficient l’electrònica del dispositiu i/o 

emmagatzemar-la, segons el cas. L’objectiu principal d’aquest sistema és l’eficàcia, és a dir, 

quanta de l’energia proporcionada pel recol·lector és convertida correctament en energia 

elèctrica útil. Dit d’una altra manera, és vital que el sistema de condicionat en una aplicació 

d’energy harvesting sigui d’un alt rendiment per poder obtenir el màxim d’energia elèctrica. 

En la taula 4 podem observar una comparativa entre els voltatges de sortida 

proporcionats per diferents tecnologies de recol·lecció, el quals condicionaran el sistema 

d’adaptació d’energia a implementar. En l’última columna, el Duty Cycle (cicle de treball) ens 

indica el percentatge de temps durant el qual la font d'energia proporciona l'oportunitat de 

recol·lectar energia en una aplicació típica. Per exemple, l’energia per vibracions en un remolc 

de tractor variarà en funció de si està en trànsit o estacionat. 

 

 

Taula 4 – Comparativa entre tecnologies de captació d’energia i els seus nivells de voltatge de sortida 

Quan es compara entre possibles solucions d’energy harvesting per a una aplicació 

donada, cal centrar-se en obtenir el màxim rendiment entre l’energia rebuda i la potència 

entregada a l’aplicació. En alguns casos, la diferència entre aquestes pot ser d’un ordre de 

magnitud o més, i si es vol evitar és necessari un bon sistema d’adaptació de l’energia elèctrica 

capaç de tractar de la forma més idònia els senyals provinents del transductor/s. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’energia recol·lectada pel transductor arriba en la 

majoria d’ocasions de manera irregular, intermitent, en forma de ràfegues i amb patrons 

temporals irregulars. Per tant, l’energia elèctrica d’entrada pot arribar tan de forma contínua 

com alterna. Ara bé, totes elles (a excepció de l’energia solar) pateixen una limitació 

fonamental: la baixa amplitud dels senyals. És per això que en sistemes de recol·lecció on la 

font d'energia proporcioni tensions i/o corrents en AC es necessita un rectificador per a 

convertir aquests senyals en nivells de tensió i/o corrent en DC. Aquesta rectificació del senyal 

ha de realitzar-se intentant perdre la mínima potència, és a dir, amb un alt rendiment, i això és 

un problema tenint en compte que es treballa amb tensions de pocs �� o, fins i tot, de 

centenars de ��. Per aconseguir-ho, serà necessària la utilització de rectificadors síncrons o 

asíncrons de molt baix nivell de tensió. 
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Degut a la possibilitat d’obtenir senyals variables en el temps, en la freqüència o aleatoris, 

sorgeix la necessitat de condicionats que se sintonitzin o s’adaptin a aquestes bandes per tenir 

un seguiment del màxim punt d'eficiència (MEPT) amb la finalitat de recol·lectar la màxima 

energia possible. És més, el fet que els senyals variïn estadísticament i les bandes freqüencials 

on es presenti l'energia no siguin fixes, comporta també el plantejament d'estructures 

sintonizables o adaptables de forma dinàmica com les basades en giradors DC-DC, les quals 

hauran d'adaptar-se a condicions d'accés d'energia variants en el temps. 

Un altre punt clau en el desenvolupament de sistemes de recol·lecció d'energia és 

l'ocupació de convertidors DC/DC de molt baixa tensió. És evident que el fet de tenir tensions 

de l'ordre de �� o �� fa que hagin d'utilitzar-se estructures convertidores elevadores de 

tensió del tipus boost (step-up) o buck-boost per tenir tensions utilitzables en la pràctica. Ara 

bé, l'haver de treballar amb els nivells de tensió esmentats és un altre problema, especialment 

pel que fa al control dels interruptors o elements de regulació emprats en les estructures 

convertidores. Per solucionar-ho s'està treballant tant amb topologies convertidores 

commutades com amb tecnologia de capacitats commutades o bombes de càrrega (charge 

pumps) i és, per tant, un altre punt a tenir en compte a l’hora de dissenyar el subsistema de 

d’adaptació de l’energia elèctrica d’entrada. Aquest punt, però, es tractarà àmpliament en el 

sistema de regulació final (apartat 6). 

Per veure un exemple del tipus de rectificadors que són necessaris en aquest tipus 

d’aplicacions analitzarem un rectificador actiu de voltatge ultra baix (Ultra-Low-Voltage Active 

Rectifier) realitzat especialment per aplicacions de recol·lecció d’energia. Els requisits que 

presenta aquest rectificador són: treballar per sota de 500	�� d'amplitud de voltatge 

d'entrada (AC), una freqüència d'entrada de fins a 3	��� i un consum d'energia global de 

menys de 500	��.  

El rectificador actiu proposat s’ha realitzat a partir de dues etapes, tal com es mostra a la 

figura 5. La primera etapa s’anomena convertidor de voltatge negatiu (NVC) i s'utilitza per a 

convertir la mitja ona negativa a positiva. No obstant, la primera etapa per si sola no és 

adequada per carregar un condensador d'emmagatzematge, ja que la direcció del corrent no 

està controlada. Això es realitza en la segona etapa, la part del díode. Aquest podria ser un 

transistor PMOS connectat com a díode, o encara millor, un díode actiu. En comparació amb 

un díode PMOS, un díode actiu té una forta reducció de caiguda tensió (d’unes desenes de 

miliwatts). D’altra banda, els díodes actius tenen un consum de corrent permanent, fet que no 

passa amb díodes PMOS. 

 

 

Figura 5  – Concepte de rectificador de dues etapes (NVC i díode actiu o PMOS) 
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La primera etapa del rectificador és completament passiva i està formada per quatre 

transistors que, degut a estar connectats com a interruptors i no com a díodes, tenen una 

caiguda de tensió molt petita. Un punt important són les dimensions dels transistors, que 

influiran en les caigudes de tensió. En aquest cas s’utilitza una amplada de 1800	μ� i 

1200	μ� en combinació amb una longitud de transistor de 0.35	μ� per als transistors PMOS i  

NMOS, respectivament. La segona etapa està formada per un interruptor PFMOS MPS 

governat per un comparador. Si el nivell de voltatge a l’ànode és més gran comparat amb el 

del càtode, l’interruptor es troba en baix estat òhmic. Del contrari, es troba en alt estat òhmic. 

Aquí torna a ser important l’amplada de l’interruptor per obtenir un alt rendiment del 

rectificador, i en aquest cas s’utilitzen unes dimensions de 4500	μ� d’ample per 0.35	μ� de 

gruix. A part, s’implementa un circuit de regulació bunk (BR) per tal d’evitar obertures de les 

unions pn durant l’arrencada. En la següent figura (figura 6) es poden observar els circuits que 

formen les dues etapes del rectificador: el convertidor de voltatge negatiu NVC i el del díode 

actiu. 

 

Figura 6  – Convertidor de voltatge negatiu NVC (esquerra) i díode actiu amb un díod 

de bypass addicional PMOS (dreta) 

S’ha comprovat mitjançant simulacions que aquest rectificador actiu d'ultra baix voltatge 

és molt adequat per a la rectificació de voltatges d'entrada molt baixos (de fins a 350	��). El 

consum d'energia de l’entrada del comparador utilitzat és inferior a 200	��. La potència de 

sortida màxima és un factor de 10 més gran en comparació amb solucions passives. A més, es 

poden aconseguir eficiències de voltatge i potència superiors al 90%. Podem dir, per tant, que 

compleix els requisits proposats prèviament i és apte per a la implementació de molts sistemes 

d’energy harvesting. 
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5. SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 

Actualment, les bateries de liti-ió són les líders en bateries secundàries (recarregables) del 

mercat i està previst que ho siguin en el futur. El mercat de bateries de NiCd s'està reduint i 

s'està reemplaçant per bateries de NiMH per raons ambientals. Les bateries recarregables 

alternatives representen menys del 7% de totes les bateries secundàries, i les fuell cells no 

juguen un paper significatiu degut al cost, la mida i el poc rendiment que ofereixen. Podem 

veure aquesta progressió en la gràfica següent (figura 7). 

 

 

Figura 7  – Progressió en la demanda de bateries secundaries des de 1997 

En la primera columna de la taula 5 es mostra la classificació entre bateries primàries (no 

recarregables) i bateries secundàries (recarregables). La densitat de potència, en la segona 

columna, indica com de ràpid poden ser utilitzades. La tercera columna (densitat d'energia) es 

divideix entre densitat d'energia volumètrica i gravimètrica, en funció del volum i del pes de les 

bateries, respectivament. Les següents quatre columnes estan relacionades amb les 

temperatures extremes que suporten. L’auto-descàrrega (self-discharge) mostra la quantitat 

d'energia que es perd mentre la bateria no s'utilitza. Es pot observar que els valors d'auto-

descàrrega de bateries secundàries són més grans que els de les bateries primàries. L'última 

columna mostra el cicle de vida de les bateries (el de les primàries és 1 ja que no poden ser 

recarregades), i en negreta es remarquen les característiques més importants en cada cas. 

 

 

Taula 5 – Característiques dels diferents tipus de bateries 
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Tot i això, degut al creixent interès per a l’obtenció de dispositius autosuficients (self-

powered) les empreses tecnològiques s’han vist obligades a investigar formes alternatives 

d’emmagatzemar energia que compleixin certs requisits indispensables per a dispositius 

recol·lectors d’energia ambient com són l’acumulació i conservació de l'energia de forma 

eficient o l’obtenció de poques pèrdues per tal de no malgastar l’energia recol·lectada. 

Exemples d’aquests nous sistemes d’emmagatzematge en són els supercondensadors, les 

bateries de pel·lícula fina o les bateries de Li-Poly (polímer de liti). 

Algunes de les consideracions que s'han de tenir en compte per a l'emmagatzematge de 

l'energia en aquest camp es mostren en la taula 6. L'entorn de l’aplicació final, així com la seva 

demanda d'energia, dictaran el tipus d'emmagatzematge/es a utilitzar. La densitat d’energia, 

observable en la taula, es refereix a la quantitat de Joules emmagatzemats per unitat de volum 

(�/���), mentre que la densitat de potència fa referència a la capacitat d’entregar potència 

per unitat de volum (�/���). També cal aclarir que de totes les tecnologies que apareixen, 

només les de gran capacitat (High Capacity) són típicament no recarregables. 

 

 

Taula 6 – Tecnologies d’emmagatzematge recarregables i no recarregables per a sistemes de recol·lecció d’energia 

A l’hora de seleccionar una tecnologia d’emmagatzematge per a una aplicació de 

recol·lecció d’energia és necessari tenir en compte algunes característiques de rendiment com 

les que s’exposen a continuació: 

- Els rangs de temperatura pels quals les diferents tecnologies que han estat 

dissenyades per a un rendiment òptim. Per exemple, una bateria de polímer de liti no 

sol ser una bona opció per a aplicacions exposades a ambients d'alta temperatura. Un 

altre exemple són les bateries de la pel·lícula fina, que tenen ofereixen pitjors índex de 

corrent màxima a baixes temperatures d'operació. 

- Una solució de múltiple emmagatzematge és més favorable en molts ambients, 

especialment per a aplicacions que requereixen una alta densitat de potència així com 

d’energia. 

- Quan se selecciona un mitjà d'emmagatzematge recarregable, un factor a considerar 

és la capacitat de la bateria/condensador per suportar un elevat nombre de cicles de 

càrrega/descàrrega i mantenir les seves característiques de rendiment. Els 

supercondensadors, condensadors tradicionals i les bateries de la pel·lícula fina són 

coneguts per la seva capacitat de conservar el rendiment, fins i tot després d'un elevat 

nombre de cicles de càrrega/descàrrega. 
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6. SISTEMA DE REGULACIÓ FINAL 

La funció del sistema de regulació final DC/DC és adequar les tensions i les intensitats 

provinents del sistema de condicionat del sensor per tal de poder emmagatzemar l’energia o 

alimentar l’aplicació final. Les estructures clàssiques en la regulació final de l’energia són les 

següents: 

- Reguladors lineals: alternativa àmpliament utilitzada quan l'eficiència del regulador i la 

dissipació tèrmica en el mateix no són els principals requeriments a complir, mentre sí 

que ho són especificacions com el baix arrissat i el fàcil ajust en les tensions de sortida 

o el disseny simple i fiable. Existeixen implementacions de sistemes de recol·lecció on 

es presenta una proposta de conversió DC-DC mitjançant un regulador lineal per a 

transductors piezoelèctrics, però de les tres alternatives disponibles és la menys 

utilitzada. 

- Convertidors commutats: alternativa utilitzada quan predomina com a especificació 

important a complir l’obtenció de rendiments elevats en el regulador o la baixa 

dissipació tèrmica en el mateix. Això provoca en general majors arrissats en la tensió 

de sortida i més interferències EM. Contemplant el marc d'aplicacions publicades en 

recol·lecció d'energia, de les tres alternatives possibles aquesta domina a nivell 

d'implementacions off-xip i competeix fortament a nivell on-xip amb aquelles basades 

en capacitats commutades. 

- Reguladors basats en capacitats commutades (switched capacitors): estructures 

utilitzades per la seva alta densitat d'integració, alta repetibilitat de cèl·lules i alta 

eficiència. No obstant això, el fet de no disminuir de forma important els arrissats, 

especialment amb corrents de càrrega de certa importància, fa que aquest tipus 

d'estructures, tot i sent vàlida en moltes aplicacions i estant vigent, no sigui 

l'alternativa preponderant en molts dissenys de regulació final. 

De fet, convé indicar que les tres alternatives anteriors no són excloents entre sí, sinó que 

podem trobar estructures que es combinen per obtenir prestacions més adequades per a 

l'aplicació. A part d’aquestes tres estructures clàssiques, actualment s’estan estudiant altres 

alternatives per a regular l’energia final com la utilització de microreguladors lineals LDO (low-

dropout regulators), microreguladors DC/DC híbrids lineals-commutats (linear-assisted DC/DC 

convertes), microreguladors commutats SIDO/SIMO (single-inductor dual/multiple output), 

microreguladors DC/DC linear-assisted SIDO i SIMO o microreguladors de múltiple entrada. 

 

 

Taula 7 – Comparativa entre reguladors lineals i commutats 
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Mitjançant la taula anterior (taula 7) podem observar els avantatges i els inconvenients en 

la utilització de reguladors linears versus els reguladors commutats. Comprovem que els lineals 

són ideals per a aplicacions de baixa potència degut al baix preu, el poc soroll i la rapidesa, 

mentre que els reguladors commutats proporcionen un rendiment molt més alt i una 

flexibilitat en el voltatge de sortida que els fa ideals per aplicacions de més potència. 

Respecte els convertidors commutats, hi ha diverses topologies per triar. En general, 

l’elecció més freqüent en quant a dispositius de conversió d'energia sembla ser la de 

convertidors DC-DC commutats no aïllats donada la relativa facilitat en l'adequació de la 

impedància del transductor. Els tres tipus de convertidors bàsic buck (reductor), boost 

(elevador) i buck-boost (elevador/reductor) es poden utilitzar per aconseguir l’adaptació de la 

impedància. D'altra banda, les bombes de càrrega o capacitats commutades també són 

factibles en alguns casos gràcies a seva la facilitat d'integració en un circuit integrat (IC), i 

l'avantatge de consistir només en condensadors i MOSFETs (no utilitzen bobines). 

S’ha comprovat que un convertidor buck-boost és més adequat per a baixos nivells 

d'excitació i compleix millors requisits d'alta eficiència. El circuit d’un convertidor d’aquest 

tipus per a una recol·lecció d’energia piezoelèctrica es mostra d’exemple en la figura 8.  En 

canvi, els convertidors buck no són molt eficients en baixos nivells d'excitació i s'ha demostrat 

que requereixen com a mínim un voltatge rectificador en circuit obert de 35	� ! per obtenir 

un 60-70% d'eficiència. A més, els convertidors buck-boost treballen eficaçment a voltatges 

d'entrada per sobre o per sota de la seva tensió de sortida. De totes formes, tots dos 

convertidors han d'operar en mode de conducció discontínua (MCD) per a una major 

eficiència. 

 

 

Figura 8  – Convertidor buck-boost per a una recol·lecció d’energia piezoelèctrica 

 

 

 

 

 



Projecte Final de Carrera   Energy Harvesting – Estat de l’Art 

18 
 

7. SISTEMA DE GESTIÓ D’ENERGIA 

El sistema de gestió d’energia, conegut en anglès com power management, és 

l’encarregat d’establir la política de gestió de l’energia obtinguda, amb l’objectiu principal de 

conservar-la. En ocasions aquest bloc es troba implícit en el sistema de condicionat o de 

regulació final, ja que acostumen a portar el seu propi control. Alguns dels temes que tracta el 

sistema de gestió són la regulació del punt de càrrega per a obtenir més precisió, l’adaptació 

dinàmica per aconseguir més eficiència, o les múltiples entrades i sortides, per augmentar la 

vida operativa i el rendiment, respectivament. 

Igual que en els grans sistemes de de transmissió i generació i d'energia, és fonamental 

convertir i condicionar l'energia recol·lectada de manera que pugui ser lliurada de forma útil. 

Qualsevol ineficiència en l'electrònica de conversió associada a un dispositiu de recol·lecció 

d'energia pot dissipar l'energia aconseguida gairebé de forma íntegra. Les millores en el 

rendiment de la gestió de l'energia es traduirà en l'ampliació de les possibles aplicacions per a 

la recollida d'energia. Una tasca important consisteix en la realització del seguiment del punt 

de màxima potència (MPPT), proporcionant una càrrega òptima en el transductor, o una tensió 

de precàrrega òptima en el cas dels sistemes electrostàtics commutats. 

Hi ha diverses tasques de les quals la gestió d’energia és responsable en sistemes d’energy 

harvesting. La primera és adaptar el nivell de tensió provinent dels transductors amb els del 

circuit electrònic o el sistema d’emmagarzematge. La següent funció és la regulació de la 

tensió d'alimentació per generar una tensió constant independentment de les variacions de la 

font o la càrrega. A més, el consum d'energia dels dispositius d'aplicació ha de ser minimitzat 

pel sistema de gestió d’energia per aconseguir un màxim de funcionalitat, rendiment i temps 

de funcionament  amb el mínim d'energia proporcionada pel mòdul de captació. Una altra de 

les tasques d’aquest sistema és la pròpia gestió de l'energia i de les unitats d'emmagatzematge 

requerides, com ara condensadors o bateries recarregables. 

No importa el tipus de font d'alimentació o el mecanisme de captació d'energia, el crucial 

és una acurada integració del hardware i perifèrics. Una anàlisi sistemàtica del consum 

d'energia és important per identificar problemes en el sistema i pot portar a una optimització 

agressiva. Les tècniques de disseny convencionals de baix consum només ofereixen solucions 

parcials que no són suficients per a aquests sistemes molt limitats d'energia. 

La intermitència de les fonts de recol·lecció porta a la necessitat d'emmagatzematge 

d'energia, i existeixen dues de fer-ho. La primera és simplement per suavitzar la intermitència. 

Per exemple, una font basada en l'energia solar clarament no funciona a la nit, però un 

condensador (o més aviat, un "ultracondensador" de doble capa) es pot carregar durant el dia i 

ser descarregat a la nit. El segon mètode requereix que el sistema de gestió d’energia operi en 

mode burst, on apareix un duty cycle (cicle de treball) que permet gestionar les necessitats 

d’energia. 

En el primer cas, el problema equival a l'optimització de la mida de la font i 

l'emmagatzematge d'energia i determinar la disponibilitat de destinació de la font d'energia. 

En l'exemple de l'energia solar, es necessita tenir accés a dades meteorològiques de tal 

manera que podem planificar els dies de baixa insolació. També és necessari modelar la 
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degradació de la cèl·lula solar i llavors el dispositiu d'emmagatzematge d'energia. En el cas de 

l'energia solar, ens trobarem que pocs dies proporcionaran els requisits necessaris, de manera 

que és lògic pensar que hi haurà moments on l’aplicació no tingui energia. 

En el cas de la utilització de modes burst, es pot millorar significativament el rendiment 

energètic d'un circuit de gestió d'energia operant només en els punts de màxima eficiència. 

Moltes de les aplicacions de recol·lecció d’energia, per no dir la majoria, no necessiten una 

transmissió de dades continua. És a dir, podem desconnectar l’aplicació final mentre un 

dispositiu d'emmagatzematge d'energia es carrega, i després bolcar aquesta energia 

ràpidament a la càrrega mitjançant ràfegues i alimentar l’aplicació quan sigui realment 

necessari. Durant aquestes ràfegues, el convertidor d'energia pot funcionar a prop del seu 

màxim rendiment.  

Un circuit d'exemple per a aquest cas es mostra a la figura 9, on un rectificador síncron 

d'alta eficiència s'utilitza per recol·lectar una font d'origen vibracional. Els díodes passius 

s’anul·len amb MOSFETs. Els MOSFETs només s’activen quan els díodes estan encesos. Els 

circuits comparadors de micropotència activen els MOSFETs, i només funcionen quan hi ha 

prou càrrega al condensador principal. D'aquesta manera, l'eficiència energètica del 

rectificador és molt alta. 

Una vegada el condensador està suficientment carregat, el convertidor DC-DC i els circuits 

de càrrega (aplicació) poden ser habilitats. El voltatge d'entrada i el consum d'energia estan 

més estretament controlats, de manera que l'eficiència de la conversió és gairebé ideal. Els 

vehicles híbrids-elèctrics es comporten de la mateixa manera. 

 

 

Figura 9  – Rectificador síncron d'alta eficiència construït mitjançant amplificadors 

operacionals de micropotència 

Tal com acabem de comentar, una manera de gestionar l’energia per tal de reduir el 

consum d’un sistema de recol·lecció és mitjançant la utilització de diferents mòduls del treball 

(apagat, en alerta, transmetent...), incloent un estat de repòs de molt baixa potència (de 

l’ordre de �"). En la següent figura (figura 10) es mostra un exemple d’aquest tipus de gestió, 

on cada un dels tres mòduls representa un estat concret del dispositiu. 
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Figura 10  – Sistema de gestió per mòduls de funcionament 

Resumint, els circuits de gestió d'energia són necessaris per a la captació d'energia, però 

no és trivial la seva implementació, especialment a nivell de miliwatts o inferior. Els senyals 

erràtics provinents de fonts intermitents genera reptes difícils per als convertidors de 

potència, en particular pel que fa a la necessitat de gran intensitat amb baix voltatge 

d'entrada. No obstant això, amb l'ús adequat d'emmagatzematge d'energia i tècniques de 

càrrega lleugera (light-load) eficients, el rendiment global pot ser millorat. 
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8. SISTEMES DE RECOL·LECCIÓ D’ENERGIA I APLICACIONS 

La demanda d’electrònica portàtil, lleugera i de llarga durada és implacable i omple una 

necessitat creixent en les forces armades (per aclarir i ampliar els treballs de reconeixement de 

la missió), l'exploració de l'espai (per sensors remots), la biomedicina (per al monitoratge, 

pronòstic, tractament...), l’electrònica de consum (productes d´us diari d’un sol ús o 

recarregables), la maquinària industrial (per embellir tecnologies costoses i difícils de 

reemplaçar), aplicacions d'automoció (per al control del motor), entre d’altres. I els 

requeriments principals d’aquest sistemes és que siguin d’alt rendiment, de baix cost i no 

intrusius, intel·ligents (com la telemetria de sensors sense fils), portàtils (petits, compactes i 

lleugers), autosuficients i integrats (on-chip, in-package o on-package). 

En aquesta secció s’analitzaran diferents sistemes basats en la tecnologia de recol·lecció 

d’energia que estan sent utilitzats o estudiats en l’actualitat, fent especial menció en l’aplicació 

d’aquest en nodes sensors sense fils. Els sistemes estan agrupats en funció de la font d’energia 

ambient de la qual capten l’energia per alimentar la circuiteria de l’aplicació. Finalment, es 

veuran diverses aplicacions actuals d’aquest tipus de sistemes. 

8.1. Sistemes de recol·lecció d’energia solar 

En aquest apartat es descriuen algunes implementacions de nodes sensors de recol·lecció 

l'energia solar com són l’Heliomote, el Prometeu, l’Everlast, el Sunflower i l’Ambimax. 

D'aquests, els quatre primers s’alimenten únicament d’energia solar mentre que l’Ambimax és 

un sistema híbrid que capta també energia eòlica. Aquestes implementacions de recollida 

d'energia solar són totes diferents pel que fa a característiques com els panells solars, els tipus 

i les capacitat de les bateries, i la complexitat dels circuits de càrrega. 

8.1.1. Heliomote 

L’Heliomote (derivat de la paraula grega Helios referida al Sol) és un ecosistema de sensat 

d’un sol emmagatzematge enfocat cap a la ciència biològica. Els prototips del sistema per a 

aquest tipus d’aplicacions encara estant sent desenvolupats, però el coneixement de l'escenari 

d'implementació permet una bona comprensió de l'entorn energètic on es trobarà. El sistema 

es desplega a l'aire lliure i té accés a la radiació solar per a la major part de l'any. 

L’Heliomote està construït mitjançant la plataforma Mica2. La figura 11 mostra una 

imatge del prototip Heliomote junt a l’esquema de l’arquitectura del sistema. Utilitza un panell 

solar de 3,75$2,5 polzades que obté 60	�" a un voltatge de 3.3	� (observable en la figura 

12). La potència d'aquest panell solar s'utilitza per recarregar dues piles Ni-MH de mida AA de 

1800	�"ℎ de capacitat cadascuna. La sobrecàrrega d'una pila de Ni-MH pot conduir a la 

inestabilitat i és molt perillós, pel qual s'utilitza un circuit de protecció de sobrecàrrega. De la 

mateixa manera, es preveu una subcàrrega de les piles de manera que la càrrega no pugui 

seguir entregant potència si el voltatge de la pila ha caigut per sota d'un llindar baix. Aquesta 

subcàrrega no només és un malbaratament d'energia (ja que la potència no és suficient per 

alimentar el microcontrolador), sinó que també pot causar danys a les piles recarregables. A 

l’Heliomote, tant el mòdul de protecció d'excés de càrrega com el de dèficit de càrrega són 
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components del hardware (circuits de control) que consisteix en un comparador amb histèresi 

que controla els interruptors analògics. 

 

Figura 11  – Prototip Heliomote (esquerra) i arquitectura de l’Heliomote (dreta) 

L’Heliomote també disposa d’un component de monitorització d'energia que permet a un 

node sensor conèixer la seva disponibilitat d'energia i el seu ús. El component de 

monitorització de l'energia de l'Heliomote (Energy Monitor) mesura i transmet informació 

sobre la quantitat i variació de l'energia extreta. L'anàlisi de l’Heliomote suggereix que si la 

mida de la pila és suficient per donar cabuda a la variabilitat de l'energia extreta i la taxa de 

consum d'energia és inferior a la taxa d'energia d'origen, llavors es pot aconseguir l'operació 

permanent. A més, la informació del component de monitorització d'energia pot ser utilitzada 

pel microcontrolador per realitzar l'adaptació del rendiment del sistema de recol·lecció 

(harvesting-aware). 

Per augmentar l'eficiència del sistema, la oferta de dissenys van ser guiats amb l'objectiu 

de reduir al mínim el malbaratament d'energia en el mòdul de recol·lecció. Es van utilitzar els 

panells solars 4-4.0-100 de Solar World Inc., que obtenen una tensió �%& de 4	� i una intensitat 

'(& de 100	�". El punt de màxima potència d'aquests panells es troba entre els 2,5 i els 3	�, 

en funció de l'hora del dia, tal com es desprèn de la característica V-I mostrada en la figura 12. 

 

 

Figura 12  – Característica V-I mesurada en el panell solar Solar World 4-4.0-100 

El panell solar està connectat a una bateria i el seu terminal de tensió determina el punt 

de treball del panell al llarg de la seva corba V-I. Així s’assegura l'operació en el punt de 

màxima potència, evitant l'ús (i les despeses generals) d'un circuit MPPT a partir de l’elecció de 

les bateries. Utilitzant dues piles de NiMH el voltatge de la bateria varia entre 2,2 i 2,8	�, que 

juntament amb un díode per prevenir el flux de corrent invers en el panell solar, garanteix que 

el voltatge a través dels terminals del panell solar es mantingui proper a l'òptim. A més, evitant 

l'ús d'una bateria de Li+, el nostre circuit de càrrega es simplifica considerablement, donant 
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lloc a una major eficiència. La mida AA també conserva la compatibilitat i permet la 

reutilització, reduint així els costos. 

També s’han realitzat diversos experiments per avaluar el desenvolupament de l’aparell. 

El primer va ser mesurar l'eficiència de la placa de circuit en si. Per aquest experiment, es 

desconnecta el panell solar i s'utilitza un potenciòmetre com a càrrega per variar el corrent de 

càrrega. La figura 13 representa l'eficiència en funció del corrent de càrrega per a tres 

voltatges diferents de la bateria. Encara que el convertidor DC-DC especifica per si mateix  que 

té més del 90% d'eficiència, les pèrdues d'energia en altres parts de la junta, incloent el díode, 

filtres, circuits de protecció de sobrecàrrega i subcàrrega, i el monitor de la bateria IC, fan 

disminuir l'eficiència global de la placa de l’Heliomote fins a estar entre el 80% i 84% per al 

rang d'operació típica, tal com observem en la figura. 

 

 

Figura 13  – Eficiència de la placa de l’Heliomote en funció del corrent de càrrega 

a diferents tensions d’alimentació 

A continuació es va analitzar l'impacte de la recol·lecció d'energia en la capacitat de la 

bateria. Es va posar el sistema a l'aire lliure durant una setmana i funcionant a un cicle de 

treball del 20% (molt més gran de l'1% o 5% habitual en la majoria de les aplicacions de xarxes 

de sensors) connectat al node Mica2. El node sensor periòdicament preguntava al mòdul 

Heliomote per obtenir informació solar i de la bateria, i es transmetien les dades a una estació 

base propera per a realitzar el registre. La figura 14 representa el corrent de càrrega de la 

bateria en funció del temps. Un valor negatiu del corrent implica que la bateria s'està 

descarregant. La naturalesa periòdica de la corba prové del patró diari de disponibilitat 

d'energia solar.  

 

Figura 14  – Corrent de càrrega de la bateria en funció del temps 
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La figura 15 mostra l'evolució de la tensió en borns de la bateria a través del temps. Com 

es pot veure, la bateria rep prou corrent de la placa solar cada dia per seguir sent gairebé del 

tot carregada. De fet, la protecció de sobrecàrrega s'ha activat sovint per modificar el traçat de 

l'energia solar, tal com s'observa per la baixada sobtada del corrent de la bateria a la figura 12, 

just quan la bateria està gairebé carregada del tot (per exemple, per ) * 44	�). S’ha de tenir 

en compte que mentre que en la figura 14 s'indica l'estat del panell solar, la figura 15 indica 

l'estat de la bateria. 

 

 

Figura 15  – Voltatge en els terminals de la bateria en funció del temps 

Finalment, la figura 16 ens mostra la lectura de l'acumulador de corrent (inicialitzat a 

1000	�"�) sobre la durada de l'experiment. La lectura augmenta cada dia, el que implica que, 

en general, la capacitat restant de la bateria augmenta. En conjunt, aquestes corbes indiquen 

la viabilitat de l'operació gairebé perpetua del node sensor amb el mòdul de recol·lecció 

d'energia solar Heliomote. 

 

 

Figura 16  – Lectura l’acumulador de corrent en funció del temps 
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8.1.2. Prometheus 

El Prometheus és un sistema de recol·lecció d’energia solar de doble emmagatzematge 

construït utilitzant la plataforma TelosB. El node Prometheus és alimentat per el buffer primari, 

que es reposa amb l'energia solar quan aquesta està disponible. El buffer primari també 

carrega el buffer secundari quan hi ha un excés d'energia. D'altra banda, si l'energia del buffer 

primari cau per sota d'un llindar, el node passa a alimentar-se del buffer secundari fins que 

aquest està prou recarregat de nou. Es pot observar el diagrama de blocs del Prometheus en la 

següent figura (figura 17). 

 

 

Figura 17  – Arquitectura del sistema de recol·lecció d’energia Prometheus 

Tal com s’observa en la figura 17, els components bàsics de l’arquitectura del sistema 

Prometheus són la font d’energia solar, el buffer d’energia primari (supercondensador), el 

buffer d’energia secundari (bateria de liti-ió), el controlador de càrrega i l’interruptor de 

potència (power switch) connectat al node sensor Telos. La principal diferència d’aquesta 

arquitectura en comparació amb la de l’Heliomote és el sistema de doble emmagatzematge i el 

fet que el control de càrrega es realitza per software. 

La raó de l'ús d'un emmagatzematge de doble etapa al Prometheus és el següent. El 

component d'emmagatzematge a l’Heliomote es realitza com una bateria recarregable, les 

quals tenen un nombre limitat de cicles de recàrrega sencers. Per tant, és preferible que la 

bateria tingui cicles de recàrrega més superficials en lloc de cicles sencers. No obstant, la 

bateria de NiMH utilitzada en l’Heliomote pot patir l'efecte de memòria quan es sotmet a 

molts cicles de recàrrega superficial, que també és indesitjable. A causa d'aquestes 

consideracions, el Prometheus utilitza l'emmagatzematge de la primera etapa que consisteix 

en supercondensadors i l'emmagatzematge de la segona etapa consistent en una bateria de 

liti-ió. Donat que els supercondensadors poden experimentar cicles de recàrrega infinita, la 

seva utilització com a font d'energia primària pot minimitzar l'accés a la bateria. Sempre que 

l'energia solar està disponible, el node és alimentat pel supercondensador i la bateria de liti-ió 

s'utilitza només quan la oportunitat de recol·lectar-la no existeix − a les nits, els dies 

ennuvolats, etc. Per tant, la bateria no pateix descàrregues completes sinó superficials. 
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El Prometheus té un controlador software per gestionar la càrrega dels buffers 

d'emmagatzematge d'energia i el canvi entre ells per alimentar el node. El bloc Switch que 

apareix en la figura 17 és l’encarregat de fer la commutació entre les dues fonts d'energia 

(supercondensador i bateria) per tal d’alimentar el node sensor. La figura 18 mostra la lògica 

implementada pel controlador per realitzar el canvi o commutació entre les fonts d'energia. 

 

 

Figura 18  – Diagrama d’estat del controlador del Prometheus 

Tal com es mostra en el diagrama d'estat, sempre que la càrrega del supercondensador 

està per sobre d'un llindar alt, s'utilitza per alimentar el node. Si la càrrega del 

supercondensador està per sobre del llindar alt i la càrrega de la bateria està per sota d'un 

llindar baix, llavors la bateria és carregada pel supercondensador. Si el supercondensador està 

per sota d'un llindar baix i existeix l’oportunitat de recàrrega, llavors el supercondensador es 

carrega mentre el node és alimentat per la bateria. Si no es disposa d’energia solar, llavors el 

node està connectat a la bateria fins que el supercondensador pugui carregar-se. Tan bon punt 

l'energia torna a estar disponible, el supercondensador es carrega el cicle es repeteix. Aquesta 

lògica està implementada en el sistema operatiu TinyOS del Prometheus. 

8.1.3. Everlast 

L’Everlast és un node sensor sense fils que opera mitjançant supercondensadors. A 

diferència de l’Heliomote i el Prometheus, l’Everlast no utilitza bateries. Aquest sistema sembla 

poder operar en un cicle de treball del 50% i a una velocitat de transmissió de dades d’1	�+,- 

durant 20 anys sense manteniment. L’Everlast preveu trencar el mercat pel que fa al 

rendiment de vida dels sistemes mitjançant un supercondensador de 100	., un MCU de baix 

corrent d’alimentació (PIC16LF747) i un transceptor de baixa potència que suporta 1	�+,- de 

flux de dades (Nordic nRF2401). L’Everlast és un sistema integrat amb sensors, ràdio, 

microcontrolador i un subsistema de captació d'energia que, a diferència de l’Heliomote i el 

Prometheus, no són complements per a les plataformes existents. En la figura 19 es mostra el 

diagrama de blocs del subsistema de captació d'energia de l’Everlast. 

Com es mostra en la figura 19, els components del subsistema de recol·lecció d'energia de 

l'Everlast són: la cèl·lula solar, el supercondensador, el controlador PFM i el regulador PFM. 

L’Everlast utilitza un regulador de freqüència de pols modulada (PFM) per a carregar el 

supercondensador. La funció del regulador PFM és carregar un condensador i després 

transferir l'energia a la càrrega de sortida del condensador. El regulador PFM està compost 
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d'un convertidor buck i un regulador elevador (step-up). Connectant directament un 

supercondensador al panell solar provoca una caiguda del voltatge en el supercondensador, en 

comptes de que aquest es carregui. El circuit de commutació del condensador i el convertidor 

buck proporcionen un mecanisme per carregar de forma eficient el supercondensador. Quan el 

voltatge de l'energia solar supera la referència especificada �/00, el controlador PFM 

(comparador) activa el regulador PFM, indicat com Switch control a la figura 19. El controlador 

PFM desactiva el regulador PFM quan el condensador està completament carregat. El punt de 

màxima potència MPP és la combinació de tensió i corrent que maximitza la potència de 

sortida donada per la llum solar i les condicions de temperatura, i el voltatge �/00 anomenat 

és la tensió en aquest punt. 

 

 

Figura 19  – Diagrama de blocs del subsistema d’energy harvesting de l’Everlast 

Un altre implementació de node sensor de recol·lecció d’energia solar és l’anomenat 

Sunflower, el qual utilitza quatre fotodíodes, un supercondensador miniatura (0.2	.) i té un 

factor de forma de 0,9$1,2 polsades. De la mateixa manera que l’Everlast, el Sunflower utilitza 

un regulador commutat per carregar el supercondensador mitjançant els fotodíodes. 

8.1.4. AmbiMax 

L’AmbiMax és un altre sistema de captació d’energia de doble emmagatzematge construït 

mitjançant plataforma Econode, però en aquest cas aprofita la recol·lecció d’energia solar i la 

eòlica. Tot i això, el seu disseny modular permet la incorporació d’altres fonts d’energia com la 

provinent del flux d’aigua o la vibracional. Aquest disseny modular es pot apreciar en la figura 

20, la qual mostra l’arquitectura hardware de l’AmbiMax. Aquesta arquitectura consisteix en 

tres subsistemes: el recol·lector d’energia (EH), l’array de condensadors d’emmagatzematge 

(RCA) i el de control/càrrega (CC). Cada subsistema d’energy harvesting capta energia i carrega 

els seus propis condensadors al màxim punt de potència de la seva font. D’aquesta manera, 

tots els condensadors de cada font composen l’array de condensadors RCS (Reservoir 

Capacitor Array). A continuació es descriurà el subsistema de recol·lecció d’energia solar i més 

endavant es veurà el subsistema que capta l’energia provinent del vent. 
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Figura 20  – Arquitectura de la plataforma AmbiMax 

De la mateixa manera que el Prometheus, l’AmbiMax té un emmagatzematge primari 

(array de supercondensadors RCA) i un emmagatzematge secundari (bateria de polímer de liti 

de 70	�"�), però en aquest cas, el control de càrrega es duu a terme via hardware i no per 

software. A més, cada subsistema de recaptació, en relació amb cadascuna de les fonts 

d'energia, té el seu propi supercondensador. L’AmbiMax realitza el MPPT (seguiment del punt 

de màxima potència) de forma autònoma, sense necessitat de software ni control del MCU. En 

lloc de mesurar la tensió del panell solar, l’AmbiMax utilitza la intensitat de llum per controlar 

un regulador PWM (modulació per amplada de pols) per al seguiment del MPP (punt de 

màxima potència). El subsistema de recol·lecció d'energia solar de l’AmbiMax inclou el panell 

solar, un regulador commutat PWM i la circuiteria pel MPPT. La figura 21 mostra el treball del 

MPPT utilitzant el comparador i el regulador commutat PWM. Quan el voltatge de l'energia 

solar està per sota del límit inferior de la banda d'histèresi del MPP, el regulador es 

desconnecta. Es torna a encendre només quan el voltatge d'energia solar augmenta i creua el 

límit superior de la banda d'histèresi MPP. La utilització d'un regulador commutat PWM entre 

el panell solar i el supercondensador assegura un aïllament, fet que permet una càrrega més 

eficient dels supercondensadors. 

 

 

Figura 21  – Càrrega d’un supercondensador utilitzant el MPPT i un regulador commutat 
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8.2. Sistemes de recol·lecció d’energia piezoelèctrics 

Els sistemes de recol·lecció d'energia piezoelèctrics utilitzen la força mecànica per a 

deformar un material piezoelèctric, que resulta en una diferència de potencial elèctric. S'han 

utilitzat dos tipus de materials piezoelèctrics per aconseguir la conversió de força mecànica en 

energia elèctrica: les pel·lícules piezoelèctriques com les de PVDF (Fluorur de Polivinilidè) i els 

piezoelèctrics ceràmics com els de PZT (Plom Zirconat Titanat). Les pel·lícules piezoelèctriques 

són flexibles i presenten l’efecte piezoelèctric degut al moviment de les molècules 

entrellaçades de cadena llarga. En canvi, els piezoelèctrics ceràmics són rígids i la seva 

estructura cristal·lina és responsable de la creació de l'efecte piezoelèctric. Seguidament 

observarem alternatives de col·locació d’aquests materials per intentar obtenir la màxima 

energia possible. 

8.2.1. Sistema piezoelèctric totalment integrat en el calçat 

La idea d’utilitzar el calçat per produir energia ha estat perseguida durant molt de temps i 

s’han registrat moltes patents basades en sistemes elèctrics, mecànics o piezoelèctrics. En 

aquest cas, es discutiran els conceptes bàsics sobre polímers piezoelèctrics i es demostrarà a 

partir d’un prototip la seva capacitat idònia per a la recol·lecció d’energia. Es mostrarà una 

forma integrada d’incorporar el material en una sola, la seva geometria i la recol·lecció de 

l’energia. Per fer-ho, s’analitzaran els següents punts: els materials electroactius, la col·locació 

del material a la sola de la sabata, el disseny de lectura electrònica, i els resultats dels tests 

preliminars del sistema. 

En aquest cas, s’utilitza una pel·lícula piezoelèctrica d’alt rendiment realitzada 

especialment per a aquest experiment. Com ja s’ha comentat, les pel·lícules polimèriques 

presenten avantatges respecte la resta d’alternatives pel que fa a la seva flexibilitat i la 

possibilitat de fabricar-les en la forma i mida desitjables mitjançant un procés relativament 

senzill. Com que la piezoelectricitat és un procés dinàmic, el material ha d’estar posicionat en 

punts on s’exerceix una pressió més alta i variant mentre es camina. Aquests punts es mostren 

en la figura 22 juntament amb el primer prototip, al qual se li van col·locar dues capes de 

material electroactiu, una a cada extrem de la sola. 

 

 

Figura 22  – Primer prototip generador d’energia amb dos pel·lícules de polímer piezoelèctriques sota la sola 
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Com un procés dinàmic, el material reacciona a les variacions de pressió i el voltatge 

generat canvia en funció d’aquest increment i disminució de pressió exercida. Un cop 

col·locades les pel·lícules  piezoelèctriques a les soles, s’han realitzat tests preliminars a partir 

de simples salts. En la figura 23 es pot observar el voltatge generat en realitzar un sol salt 

sobre una mostra de PVDF de 28	�� de gruix. El següent pas és la rectificació del voltatge 

obtingut, que s’aconsegueix amb un pont rectificador basat en quatre díodes de barrera 

Schottky. Després, un cop verificat el bon funcionament del sistema, es minimitza per tal de 

poder integrar-lo en el calçat real. 

 

 

Figura 23  – Voltatge generat per un sol impacte en la mostra 

En aquest cas, per tal d’incrementar la generació d’energia també s’ha acoblat a la sola 

del calçat un generador electrostàtic, que variarà el gruix del material dielèctric flexible que en 

separa les plaques cada cop que se li apliqui pressió, és a  dir, a cada trepitjada. La capacitat en 

estat estacionari d'aquest generador electrostàtic és de 20	,.. D’aquesta manera, quan la 

persona trepitja amb un peu a terra, la capacitat augmenta aproximadament dues vegades, el 

que significa que la tensió disminueix a la meitat. En aquest moment, la tensió piezoelèctrica 

és més gran que la dels terminals del generador electrostàtic, per tant, la seva capacitat es 

carrega. Quan la persona que aixeca el peu, la capacitat del generador electrostàtic disminueix 

i la tensió augmenta. En aquest cas, la càrrega és un dispositiu d'emmagatzematge d'energia 

(bateria de 3	�), per tant, quan la tensió del generador electrostàtic és superior a la de la 

bateria, la càrrega de la primera es transfereix a la segona. La figura 24 mostra l’esquema 

elèctric del connexionat entre l'element piezoelèctric, el generador electrostàtic i la càrrega. 

 

 

Figura 24  – Esquema elèctric de les connexions entre la pel·lícula piezoelèctrica i el generador electrostàtic 

Pel que fa a l’emmagatzematge de l’energia generada, es pot utilitzar una bateria de liti 

recarregable de pel·lícula prima. Totes les bateries de liti d'estat sòlid, fabricades enterament 
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de components de pel·lícula fina, aconsegueixen capacitats de més de 35	�" 1 �/��	, amb 

densitats de corrent per sobre de 200 �"/��	, en menys de 10	��  de gruix.  

Després dels tests preliminars, el sistema es va introduir en una sola d'una sabata bicolor 

preparada per l’emmotllament per injecció. La potència generada per la làmina de PVDF dins 

les sabates varia entre desenes i centenars de miliwatts, segons l’àrea, el lloc, la geometria i el 

nombre de làmines. Per la generació d’energia és també important el nombre de capes de 

polímer en cada element piezoelèctric. El voltatge generat en un sistema amb dues capes de 

material piezoelèctric superposades va ser d'aproximadament el doble que la generada pel 

sistema d'una sola capa. La figura 25 mostra el rendiment del sistema complet (piezoelèctric + 

electrostàtic). Es pot observar que el valor de pic de la tensió de sortida és més gran en el cas 

d’utilitzar el generador electrostàtic. A més, el temps de resposta és més lent, el que significa 

que el generador piezoelèctric-electrostàtic associat subministra energia a la càrrega durant un 

llarg interval de temps. 

 

Figura 25  – Energia generada per una persona caminant amb i sense generador electrostatic 

 

Finalment, observem en el gràfic de la figura 26 la mitjana d'energia generada en 1 hora 

per una persona corren (quatre passos per segon), quan el generador està acoblat a una 

càrrega resistiva. Si comparem l’energia obtinguda amb necessària per alimentar qualsevol 

dispositiu portàtil, ens adonem que és del tot insuficient. De tota manera, s’han aconseguit 

moltes millores i pot ser utilitzat per allargar la vida útil de qualsevol aplicació, al costat o no 

d’un altre recol·lector d’energia. 

 

Figura 26  – Energia generada per una persona corren durant 1 h amb el generador 

acoblat a una càrrega resistiva 
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8.3. Sistemes de recol·lecció d’energia eòlica 

En aquest apartat es descriu la possibilitat i el potencial de la recol·lecció d’energia eòlica 

en aplicacions com les xarxes de sensors sense fils. Les turbines eòliques es classifiquen en 

verticals i horitzontals segons la orientació del eix del rotor. La diferència entre els eixos 

verticals i horitzontals de les turbines eòliques té a veure amb la aerodinàmica. L’objectiu del 

rotor en les dos configuracions és convertir el moviment lineal del vent en energia rotatòria 

que pot ser utilitzada per impulsar un generador. 

 

 

Figura 27  – Sistema de recol·lecció d’energia AmbiMax amb el node sensor Eco 

Una implementació que recol·lecta energia eòlica és l’AmbiMax que, tal com s’ha 

comentat en l’apartat 8.1.4, és un sistema híbrid que combina la captació d’energia eòlica i 

solar. La implementació de l’AmbiMax amb el node Eco recol·lecta l’energia eòlica mitjançant 

un aerogenerador, tal com s’observa en la figura 27. D’altra banda, la figura 28 mostra la 

relació entre la velocitat del vent i la freqüència de rotació del rotor. En la imatge de la dreta  

es pot observar que la freqüència del rotor és quasi linealment proporcional al voltatge �20 del 

aerogenerador utilitzat, fet que permet dissenyar el MPPT de l’aerogenerador. La freqüència 

del rotor s’alimenta amb un convertidor V/F (TC9401), que s’encarrega de proporcionar un 

voltatge de sortida adequat. 

 

 

Figura 28  – Velocitat del vent (esquerra) i  �20 (dreta) respecte la freqüència de rotació del rotor. 

La implementació i l’estudi d’aquest sistema indica la gran possibilitat de recol·lectar 

energia eòlica per a aplicacions com xarxes de sensors sense fils. De tota manera, cal dir que la 

mida del aerogenerador de l’AmbiMax és bastant més gran del necessari en la majoria 

aplicacions d’aquest tipus. També existeixen altres projectes innovadors, com per exemple un 

que utilitza el moviment de l’eix d’un anemòmetre per girar un alternador, i amb un 

convertidor de polsos buck-boost per convertir el moviment amb potencial de la bateria. 
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8.4. Sistemes de recol·lecció d’energia per radiofreqüència 

Els sistemes d’identificació per radiofreqüència (RFID) utilitzen la radiofreqüència per 

identificar, localitzar i seguir gent, objectes i animals. El lector RFID consulta l’etiqueta, 

coneguda com a tag, que respon amb la seva pròpia identificació. Els tags passius utilitzen la 

radiofreqüència que se’ls hi transmet per poder alimentar-se (una forma de recol·lecció 

d’energia). Això no passa amb els tags actius, que porten la seva pròpia bateria i no depenen 

de l’energia externa de RF per alimentar-se. 

Les etiquetes RFID són alimentades per una ona electromagnètica de RF variant en el 

temps que és transmesa pel lector. Aquesta senyal de RF és l’anomenada  senyal portadora 

(carrier signal). Quan el camp de RF passa a través d’una bobina de l’etiqueta (antena), es 

genera un voltatge altern a través de d’aquesta. Aleshores hi ha un acoblament magnètic entre 

el lector i l'etiqueta RFID a causa de la inductància mútua de les seves antenes, tal com es veu 

a la figura 29. Aquesta tensió alterna generada en la bobina de l’etiqueta es rectifica i es 

condiciona per poder alimentar la seva circuiteria. 

 

 

Figura 29  – Acoblament magnètic entre el lector i l’etiqueta RFID 

La resposta de l’etiqueta consisteix en la modulació d’amplitud de la senyal portadora 

rebuda d’acord a les seves dades d’identificació emmagatzemades en una memòria no volàtil. 

Això s’anomena modulació back-scatter. En aquest cas, la modulació d'amplitud es refereix a 

un canvi en l'amplitud de de la senyal portadora. El lector RFID es manté enviant la senyal de 

RF i monitoritzant les reflexions per al canvi en l'amplitud. Qualsevol canvi d'amplitud denota 

la presència d'una etiqueta RFID. Per tant, a diferència de les aplicacions normals de detecció, 

on el sensor capta per si mateix l'energia, aquí és el sensor (lector RFID) que tracta de detectar 

la presència del recol·lector d'energia (etiquetes RFID). 

8.5. Aplicacions 

Tot i que les fonts d'energia són moltes, l'energia solar és una de les més utilitzades donat 

el seu fàcil accés i la comoditat de recol·lecció. Per tant, hi ha una gran quantitat d'aplicacions 

que es basen en l'energia solar per funcionar, i a continuació en veurem algunes de 

representatives. 
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8.5.1. ZebraNet 

ZebraNet és una xarxa de sensors mòbils amb escassa cobertura de la xarxa i sensors GPS 

d'alta energia per rastrejar el moviment d’una zebra. Es realitza una contínua localització 

mitjançant tecnologia GPS per fer un seguiment a llarg termini dels patrons de migració dels 

animals, els hàbitats i les mides dels grups. El collar prototip ZebraNet es mostra a la figura 30. 

Només pesa uns centenars de grams i dóna 0,4	� de sortida a ple sol. El collar ZebraNet 

disposa de 14 mòduls solars (cada un amb tres cèl·lules solars en sèrie), un comparador simple 

i un convertidor boost. Cada mòdul solar produeix com a màxim 7	�" a 5	�. Les sortides dels 

mòduls solars estan connectades en paral·lel, donant lloc a l'addició de l'energia generada per 

cada un d'ells. 

El sistema ZebraNet té una bateria recarregable de liti-ió per tal de suportar la nit i el mal 

temps, moments on el sistema solar no seria suficient. També compte amb només un sistema 

d'emmagatzematge d'una sola etapa, igual que l’Heliomote. No obstant això, utilitza el 

software de control de càrrega per a carregar per polsos la seva bateria de 2	" 1 �. La bateria 

liti-ió proporciona al node ZebraNet 72 hores d'operació quan està carregada. 

 

 

Figura 30  – Collar ZebraNet instal·lat en una zebra 

De la mateixa forma que l’Everlast i el Sunflower, el ZebraNet és un sistema integrat. 

Utilitza el microcontrolador TI MSP430F149 per a gestionar les operacions del sistema. Aquest 

microcontrolador també és el responsable de detectar el nivell de voltatge de la bateria i de 

carregar-la per polsos quan la tensió arriba a 4,2	�. 

8.5.2. TurtleNet 

TurtleNet és un projecte amb l'objectiu d'abordar els problemes de detecció i comunicació 

relacionades amb el seguiment in situ de les tortugues. És una aplicació similar al projecte 

ZebraNet, i basa en la contribució d’aquest sobre l'alimentació de sensors portàtils que 

utilitzen les cèl·lules solars per fer el seguiment continu de la fauna silvestre. En la figura 31 es 

mostra la foto d'una tortuga amb el sistema TurtleNet incorporat juntament amb el node 

eFlux. Degut al temps que s’espera que les tortugues passin sota l'aigua, el node es fa a prova 

d'aigua (water-proof) fent un embalatge en tub d'embolcall i segellant-ne els extrems amb un 

epòxid resistent a l’aigua. El node eFlux TurtleNet utilitza una bateria liti-ió recarregable que es 
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carrega mitjançant una cèl·lula solar. El mòdul de càrrega i energia pot manejar una àmplia 

varietat de cèl·lules solars. La placa està dissenyada per acceptar un node Mica2Dot, però el 

hardware d’aquest sistema és una adaptació del disseny de hardware de l’Heliomote i per tant, 

no és un sistema integrat com en el cas anterior. 

 

 

Figura 31  – Sistema TurtleNet instal·lat en una tortuga 

8.5.3. Trio – Multi-target tracking 

Trio és un node sensor que proporciona un funcionament sostenible a través de la 

captació d'energia solar i permet la interacció eficaç in situ. El disseny bàsic del Trio està pres 

del node Prometheus, però s'ha modificat per superar alguns descuits de disseny. El sistema 

recol·lector d’energia Trio és una aplicació del disseny del Prometheus. 

El banc de proves Trio consta de 557 nodes Trio alimentats amb energia solar, 7 nodes 

Trio de porta d’enllaç (gateway) i un servidor. L'objectiu del Trio és l'avaluació d'algorismes de 

seguiment de multi-objectiu a gran escala. La figura 32 mostra la imatge del node Trio i un 

prototip de porta d'enllaç Trio, respectivament. Mentre que el node Trio es basa en el disseny 

del Prometheus, el node de porta d’enllaç Trio (gateway) utilitza un disseny d’un únic 

emmagatzematge d'energia, un gran panell solar amb una gran bateria recarregable. 

 

 

Figura 32  – Node sensor Trio (dreta) i porta d’enllaç Trio (esquerra) 
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8.5.4. SHiMer 

SHiMmer és una plataforma sense fils de detecció i actuació per a la monitorització de la 

salut estructural. Com l’Everlast, el SHiMmer és també un sistema de recol·lecció d'energia 

solar que utilitza un supercondensador com emmagatzematge. Utilitza una tècnica de de càlcul 

de localitzat coneguda com active networking (xarxa activa) amb la qual el node analitza 

l'estructura, capta la vibració i llavors realitza els càlculs per detectar i localitzar els danys. Tant 

l’anàlisi com el sensat es realitza mitjançant elements piezoelèctrics integrats dins de 

l'estructura per ser monitoritzats a través d'un regulador de voltatge. El SHiMmer utilitza 

cèl·lules solars per carregar un supercondensador. A més, un convertidor elevador boost 

s'utilitza per produir la tensió d'alimentació adequada per al microcontrolador que prové del 

supercondensador. Aquest sistema utilitza el microcontrolador Atmel ATMega128L, que té un 

consum d'energia molt baix − 1	�" en mode actiu i 5	�" en mode de repòs. 

L'actuació i circuits de sensat són controlats per una interfície TI DSP TMS320C2811 amb 

el microcontrolador Atmega128. El processament de les dades sensades per localitzar els 

errors també es realitza pel DSP a nivell local. És possible l'obtenció de la suficient energia com 

per fer funcionar el DSP a la màxima velocitat durant 15 minuts diaris, temps que s'espera que 

sigui suficient per tal de realitzar l'anàlisi de detecció d’errors per a una monitorització 

estructural. Els resultats es transmeten per la ràdio, Chipcon CC1100, que és també un petit 

dispositiu de baix consum. 

8.6. Resum dels nodes i aplicacions 

Després de veure varis sistemes de recol·lecció d’energia i algunes de les seves 

aplicacions, es pot observar una comparativa entre ells a la següent taula (taula 8). En concret, 

els sistemes que apareixen en la taula són de recol·lecció d’energia solar, i es compara la 

capacitat de captació d’energia dels panells solars (que va de desenes de miliwatts a desenes 

de watts), el tipus d’emmagatzematge que utilitzen i la seva capacitat, els nodes sensors que 

s’han utilitzat per analitzar o aplicar els sistemes i finalment, en la última columna apareix si el 

sistema en qüestió disposa de seguiment del màxim punt de potència MPP. 

Tot i que la comparació no posa de manifest un sistema particular com el millor, demostra 

el potencial de l'ús de nodes basats en energia solar en crear aplicacions amb una vida útil 

molt més llarga. 
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Taula 8  – Comparativa entre nodes sensors i aplicacions recol·lectors d’energia solar 
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9. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest treball s’han analitzat les diferents parts que formen un sistema de 

recol·lecció d’energia per tal d’entendre el seu funcionament i conèixer l’Estat de l’Art 

d’aquesta creixent tecnologia. A partir d’aquest anàlisis s’han pogut veure les diferents 

alternatives existents en cada cas i, finalment, algunes de les aplicacions que s’estan utilitzant 

o estudiant en l’actualitat. 

En l’estudi de possibles fonts d’energia ambientals s’ha comprovat que la solar és una de 

les més efectives de recol·lectar i, per tant, una de les més estudiades. Tot i això, molts dels 

sistemes de captació d’energia que estant sent investigats tenen com a finalitat alimentar 

aplicacions a partir d’energia humana (activa o passiva), el que implica l’estudi de tot tipus de 

recol·lectors d’energia que, tot i no presentar índexs de recol·lecció tan alts com la solar, 

treballant de forma conjunta (sistemes de múltiple entrada MISO/MIMO) poden 

complementar una bateria o fins i tot aconseguir una aplicació autosuficient. Per tant, amb 

més o menys eficiència de recol·lecció, la utilització d’una font o una altra dependrà sempre de 

la situació i els requeriments de l’aplicació final. 

Després d’observar els diferents tipus de transductors d’energia s’ha comprovat que 

l’energia elèctrica proporcionada apareix en la majoria d’ocasions de manera irregular, 

intermitent, en forma de ràfegues i amb patrons temporals irregulars. És a dir, pot arribar tan 

en forma contínua com alterna, i amb una amplitud dels senyals molt baixa. Aquest fet porta a 

la necessitat del sistema de condicionat d’energia, que adequa aquestes tensions per poder 

alimentar l’electrònica de l’aplicació o emmagatzemar l’energia elèctrica. És vital en aquest 

sistema l’alt rendiment, i el seu disseny dependrà sempre de les fonts d’energia que es 

recol·lectin. 

S’han vist les diferents opcions d’emmagatzematge d’energia elèctrica per aquest 

sistemes, tot comparant avantatges i inconvenients en cada cas. Les alternatives actuals són 

les bateries d’alta capacitat, els supercondensadors, les bateries de liti-ió o de polímer de liti i 

les bateries de pel·lícula fina. L’elecció d’una o altra dependrà de nou de l’aplicació final. 

Pel que fa a sistemes de regulació final hi ha varies alternatives en procés d’investigació, 

però l’estructura més utilitzada sembla ser la de convertidors commutats gràcies al seu alt 

rendiment i la baixa dissipació tèrmica. Un convertidor clàssic és el buck-boost.  

Finalment, s’ha estudiat el sistema de gestió d’energia (en ocasions implícit en el sistema 

de condicionat o de regulació final), que s’encarrega de gestionar el subministrament 

d’aquesta per a estalviar-ne el consum. És de vital importància per a aplicacions autosuficients, 

ja que si no fos per aquest sistema es quedarien sense energia elèctrica en moltes ocasions. 

S’han observat varies opcions com ara la connexió del circuit només en moment de transmissió 

d’informació (com és el cas dels nodes sensors sense fils) o la operació en varis modes de 

funcionament (apagat, en alerta, transmetent...). 

Tot i les mancances d’eficiència i les problemàtiques en alguns dels subsistemes, s’estan 

realitzat continus estudis amb l’objectiu de millorar-ho, permetent cada dia la implementació 

de nous sistemes energy harvesting per a tot tipus d’aplicacions tan industrials com d’ús diari. 
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