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Resum 

 La motivació d’aquest projecte és la d’alimentar una sonda activa 

utilitzada en proves de compatibilitat electromagnètica sense necessitat 

d’utilitzar bateries. Com que aquesta sonda es veurà exposada a 

transitoris radiats de desenes de kilovolts durant les proves d’immunitat, 

s’intentarà aconseguir energia d’aquests impulsos electromagnètics. 

Degut a la curta durada d’aquests impulsos, pot resultar ser inviable 

l’adquisició de l’energia suficient per alimentar la sonda, per el que es 

realitza un estudi de tots els sistemes de recol·lecció d’energia actuals i 

s’avalua com es podria alimentar la sonda mitjançant fonts d’energia 

tèrmica, mecànica o electromagnètica .  

Una vegada revisades les diferents opcions existents al mercat, es tria un 

gestor d’energia comercial dissenyat per captar energia de transitoris i 

s’avalua, tant de forma analítica com de forma empírica, si és possible o 

no utilitzar l’energia de l’assaig d’immunitat per alimentar la sonda. 



Resumen 

 

  

La motivación de este proyecto es la de alimentar una sonda activa 

utilizada en pruebas de compatibilidad electromagnética sin necesidad de 

utilizar baterías. Como la sonda será expuesta a transitorios radiados de 

decenas de kilovoltios durante las pruebas de inmunidad, se intentará 

conseguir energía de dichos impulsos electromagnéticos. 

Debido a la corta duración de estos impulsos, puede resultar inviable la 

recolección de la energía suficiente para alimentar la sonda, por lo que se 

realiza un estudio de todos los sistemas de adquisición de energía actuales 

y se evalúa como se podría alimentar la sonda a partir de fuentes de 

energía térmica, mecánica o electromagnética. 

Una vez revisadas las diferentes opciones existentes en el mercado, se 

selecciona un gestor de energía comercial diseñado para captar energía de 

transitorios y se evalúa tanto de forma analítica como empírica si es 

posible o no utilizar la energía de la prueba de inmunidad para alimentar 

la sonda. 



Abstract 

 

  

The incentive of the development of this project is to supply an active 

sounding used in electromagnetic compatibility tests without the need of 

using batteries. As the sounding will be exposed to radiated transient of 

tens of kilovolts during the susceptibility tests, the acquiring of energy 

from this electromagnetic impulse will be considered. 

Due to the short duration of the impulse, it could be unviable the 

acquisition of the required amount of energy to supply the sounding, for 

this reason an study of all the present energy harvesting systems is 

developed and an evaluation of how to supply the sounding using thermic, 

mechanical and electromagnetic energy is made. 

Once all commercial options have been reviewed, an energy controller 

used on the scavenging of the energy of transients is chosen. And an 

analytical and empirical evaluation is made on the likelihood of the use of 

the energy on this susceptibility test to supply the sounding. 
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1. Introducció 
 

Les tècniques de Energy Harvesting o Energy Scavenging són mitjans per 

captar energia de l’ambient i gestionar-la per tal d’aconseguir alimentar 

dispositius electrònics amb baixos requeriments energètics. Es tracta d’un 

tema d’actualitat degut a que cada vegada hi ha disponibles dispositius 

electrònics de molt baix consum, que poden ser alimentats mitjançant 

energia extreta  de l’ambient (harvesting electromagnètic) o transformant 

energia mecànica o tèrmica en energia elèctrica. 

Aquest treball s’incorpora en un projecte del Institut Nacional de Tecnologia 

Aeroespacial en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i la 

Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte pretén substituir les sondes 

B-dot i D-dot que actualment s’utilitzen en proves d’immunitat radiades, per 

una sonda activa capaç de mesurar camp elèctric i magnètic simultàniament 

i de transmetre aquesta informació per un enllaç de fibra òptica. 

L’objectiu d’aquest treball és el d'avaluar si aquesta sonda pot ser 

alimentada mitjançant un sistema d’Energy Harvesting capaç d’utilitzar 

l’energia radiada de les diferents proves de compatibilitat electromagnètica 

per aconseguir l’energia suficient pel correcte funcionament del dispositiu de 

mesura. Concretament, es centrarà l’estudi en l’adquisició d’energia en una 

prova d’immunitat radiada on s’apliquen transitoris amb nivells de desenes 

de KV/m. 

Per intentar assolir aquests objectius, s’analitzen inicialment els diferents 

transductors actuals i dispositius de gestió d’energia utilitzats en tècniques 

de Energy Harvesting. Dintre d’aquests gestors d’energia es tria el 

LTC3588-2 com a millor opció, pel que s’ha analitzat el comportament 

d’aquest dispositiu per l’adquisició de energia en diferents topologies. 

Finalment s’ha avaluat, de forma teòrica i experimental, la viabilitat 

d’utilitzar aquest sistema per aconseguir adquirir energia de la prova 

d’immunitat de transitoris radiats. 
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2. Objectius 
 

L’objectiu d’aquest projecte és el d’oferir a les noves sondes de camp 

elèctric i magnètic un sistema d’alimentació capaç de proporcionar una 

sortida estable a partir de les emissions radiades de les proves de 

compatibilitat electromagnètica a aeronaus. D'aquesta manera es podran 

eliminar les bateries, que poden variar el diagrama de radiació de la sonda i 

per conseqüent, limitar la seva funcionalitat. 

De les proves de compatibilitat electromagnètica aplicades a aeronaus, la 

més restrictiva en quant a disseny tant de la sonda com del sistema de 

Energy Harvesting que es pretén realitzar en aquest projecte, és una prova 

d’immunitat, on es radien transitoris de 50kV/m, intentant simular la 

caiguda d’un llamp a una aeronau. 

Per aquest motiu, s’estudiarà la viabilitat de realitzar un sistema capaç de 

captar energia de transitoris amb una gran amplitud però petita durada 

(100ns) prenent com a entrada del sistema el senyal utilitzat en aquest 

tipus de prova i intentant aconseguir una sortida acord amb els 

requeriments energètics de la sonda. 
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3. Sistemes d’Energy 

Harvesting actuals 
 

La contínua evolució dels circuits integrats ha fet que es poguessin produir 

dispositius electrònics portàtils o fins i tot implantables, cada vegada amb 

un número superior de funcionalitats. Aquests dispositius portàtils han 

aconseguit satisfer les seves necessitats energètiques amb la implementació 

de bateries, però l’ús d’aquestes bateries, limita l’autonomia dels dispositius 

i la seva funcionalitat. A la figura 3.1 apareix una taula amb els 

requeriments energètics de diferents dispositius.  

El problema que comporta l’ús de bateries és encara més evident quan es 

tracta de sistemes implantats com per exemple un marca passos, ja que la 

substitució de les bateries comporta una operació quirúrgica. 

 

 

Existeixen diversos transductors capaços de realitzar la conversió d'energia 

no elèctrica en energia elèctrica. En aquest apartat es descriurà breument 

els fenòmens físics en els que es basen els transductors actuals, 

classificant-los segons la topologia de la font d’on s’aconsegueix fer la 

conversió d’energia. 

A la figura 3.2 es pot veure una primera aproximació sobre els nivells 

d’energia que es poden obtenir de l’ambient. 

 

 

 

Figura 3.1: Exemple de requeriments energètics. [26] 
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3.1 Energia mecànica 
El principi de funcionament dels dispositius de Harvesting del tipus mecànic 

es basen o bé en el desplaçament d’alguna part dintre del dispositiu o en la 

deformació d’algun material. Segons aquesta topologia, es distingirà entre 

conversos inercials o no inercials respectivament. [1] 

 

3.1.1 Convertidors inercials 

Els conversos inercials són aquells dispositius formats per un imant a 

l’interior que genera un camp electromagnètic, variable amb el moviment, 

induint una diferència de potencial en unes bobines. El moviment es pot 

efectuar tan en l’imant com a les bobines.  A aquests dispositius se’ls i 

denomina conversos inercials de primera classe, entre els quals se troben 

els VDRG “Voltage Damped Resonant Generators” on estan inclosos tots els 

dispositius que se basen en la variació de un camp electromagnètic, els 

CDRG “Coulomb Damped Resonant Generators“ aquells dispositius capaços 

de transformar una vibració en corrent elèctrica i els CFPG “Coulomb Force 

Parametric Generators” on s’inclouen els transductors capaços de 

transformar un desplaçament en un corrent. [2] 

També existeixen dispositius que utilitzen una combinació de convertidors 

inercials amb elements piezoelèctrics, però aquests, per si sols, formen part 

dels que denominem convertidors no inercials. 

 

Figura 3.2: Nivells d’energia ambiental [26] 
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Imatge 3.3: Secció d’un material piezoelèctric [27] 

3.1.2 Convertidors no inercials 

Els convertidors no inercials són aquells que transformen la variació de 

pressió en un material piezoelèctric, en una corrent elèctrica. 

Són materials piezoelèctrics, determinats cristalls com el quars que, al 

sotmetre’l a una tensió mecànica, reorganitzen els seus àtoms creant una 

polarització del material i per conseqüent una diferència de potencial. 

 

 

Qualsevol transductor piezoelèctric està format per una capa de material 

dielèctric encarregada de generar la diferència de potencial entre els seus 

extrems quan se l’aplica una pressió i dos elèctrodes metàl·lics un a cada 

banda del material dielèctric. [3] 

 

3.2 Energia tèrmica 
Els dispositius capaços de transformar una diferència de temperatura en un 

corrent elèctric basen el seu funcionament en el “efecte Seebeck”  

L’efecte Seebeck descriu la generació de un corrent elèctric a partir de dos 

fenòmens físics de la matèria: 

Moviment de fonons: Quan dues plaques de materials metàl·lics diferents 

es sotmeten a una variació de temperatura, aquests responen de forma 

diferent creant un flux de electrons entre un i altre material i per lo tant, un 

corrent elèctric. 

 



Sistemes d’Energy Harvesting actuals  

 

   15                                               

Energia 
Electromagnètica

Òptica

Llum visible Làser

RF

Continu Pulsat

Difusió de la carrega del portador: Aquest fenomen es genera 

simplement pel fet de tenir 2 materials a diferents temperatures, en aquest 

cas els electrons del material calent es desplacen fins al material amb 

menor temperatura creant així un corrent elèctric. [4] 

 

Al existir una diferència de potencial entre dues plaques a 

diferents temperatures, només es necessita un element 

capaç de dirigir aquesta diferència de potencial per poder 

crear un corrent elèctric. És per aquest motiu que s’utilitza 

una estructura amb les dues plaques metàl·liques i 

juncions P i N que fan de díode donant un sentit de pas de 

corrent tal y com es mostra a la figura 3.4 

 
 
3.3 Energia electromagnètica 
Existeixen diferents formes d’energia electromagnètica, en una primera 

classificació se diferenciarà entre l’energia electromagnètica de baixa 

freqüència (fins a 100GHz es considerarà radiofreqüència) i es considerarà 

energia electromagnètica de alta freqüència a tots els sistemes òptics 

(figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Estructura d’un termogenerador 

Figura 3.5:Tipus d’energia electromagnètica 
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3.3.1 Transductors Òptics 

Els transductors òptics, basen el seu funcionament en el fenomen 

fotoelèctric a partir del cual apareix un corrent elèctric en un material 

exposat a l’afluencia de fotons. 

Aixó es degut a que els electrons de les particules d’aquest material veuen 

la seva energía cinetica incrementada cuan incideix un fotó sobre ell.Aquest 

increment d’energia es suficient per a que alguns electrons puguin 

deslliurarse de l’àtom i circular lliurement. 

Posteriorment, els electrons lliures es redirigeixen a partir de l’us de 

juncions P i N per a crear un corrent d’electrons i evitar que aquests 

electrons alliberats del àtom, tornin a recombinarse amb el mateix àtom . 

Depenent del material, l’alliberament d’electrons es veurà estimulat per 

fotons de diferents freqüències possibilitant així la fabricació de sensors de 

diferents longituds d’ona. 

 

 

3.3.2 Transductors de radiofrecuencia 

Segons la lley d’Ampeère, qualsevol conductor sotmés al pas d’un corrent 

genera un camp magnètic, sent el dual també valid. Pel que s’utilitzarà una 

antena com a element transductor de camp elèctric i magnètic. 

Es preten fer servir a les proves de compatibilitat electromagnètica una 

antena capaç de captar alhora camp electric i magentic, es per això que es 

dedica aquest apartat a revisar la teoria del monopol i de l’aspira. 

Imatge 3.5:Efecte fotoelèctric [19] 
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Dipol elemental 

El dipol consisteix en dos elements conductors colineals de la mateixa 

llargada, on el volum 

d’aquests elements no es 

rellevant en comparació 

amb la seva longitud. 

Tal y com es pot veure a la 

figura 3.6, el dipol presenta 

màxims en el seu diagrama 

de radiació en dues 

direccions (en aquest cas les direccionsθ=90 i 270º,VΦ )pero també té un 

mínim en la direcció θ=90 .Pel que fa la orientació de l’antena, serà un 

factor determinnant, tal y com es pot veure a la (Eq. 3.1) que descriu el 

camp elèctric generat per l’antena quan per aquesta apareix una certa 

intensitat Io, i que té especial interés en la descipció d’antenes: 

��� � 		 ���
	
 � �

���

� � ��� � ���� � 	��                      (Eq. 3.1) 

Mitjançant l’expresió anterior, es pot trobar també la intensitat generada en 

un dipol a partir de intensitat de camp elèctric i fins i tot es pot trobar la 

diferència de potencial en borns del dipol a partir de la resistència de 

radiació(Eq. 3.2).[5] 

�� � 80�� �  !"#
�
                             (Eq. 3.2) 

Espira elemental 

L’espira es un element conductor 

circular que es tanca sobre si 

mateix pel qual, donat un cert 

camp magnètic, circula una 

corrent determinat. 

 

Figura 3.6: Diagrama de radiació de un dipol. 

Figura 3.7: Diagrama de radiació d’una aspira. 
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L’espira, al igual que el dipol, presenta un màxim en 2 direccions del campt 

elèctric y un mínim en la tercera direcció (tal i com es pot veure a la figura 

3.7) 

L'equació que regeix el comportament d’aquesta antena en relació amb el 

camp elèctric és: 

��� � $��%&�� ����
	
� � ���� � 	∅(                           (Eq. 3.4) 

Mentre que la resistència de radiació segueix la fórmula: [5] 

�� � 20��*$&+�                                (Eq. 3.1) 

 

 

 

  



Sistemes d’Energy Harvesting actuals  

 

   19                                               

4. Proves de compatibilitat 
electromagnètica 
Segons el departament de defensa dels Estats Units, amb la seva publicació 

al MIL-STD-461E, existeixen fins a 17 proves de compatibilitat 

electromagnètica a realitzar per a l'homologació d’una aeronau, tal i com 

s’indica a la taula 4.1. [6] 

Codi de 
la prova 

Tipus de prova  Mitjans de tr ansmissió a 
la unitat sota proves  

Freqüència  
 

CE101 Emissions conduïdes Cables d’alimentació 30 Hz to 10 kHz 
CE102 Emissions conduïdes Cables d’alimentació 10 kHz to 10 MHz 
CE106 Emissions conduïdes Terminal d’antena 10 kHz to 40 GHz 
CS101 Susceptibilitat 

conduïda 
Cables d’alimentació 30 Hz to 10 kHz 

CS103 Susceptibilitat 
conduïda 

Port d’antena, 
intermodulació 

15 kHz to 10 GHz 

CS104 Susceptibilitat 
conduïda 

Port d’antena, rebuig de 
senyals desitjades 

30 Hz to 20 GHz 

CS105 Susceptibilitat 
conduïda 

Port d’antena, modulació 
creuada 

30 Hz to 20 GHz 

CS106 Susceptibilitat 
conduïda 

Cables d’alimentació Transitoris 

CS109 Susceptibilitat 
conduïda 

Injecció per cable de massa 60 Hz to 100 kHz 

CS114 Susceptibilitat 
conduïda 

Injecció per cable de massa 10 kHz to 200 MHz 

CS115 Susceptibilitat 
conduïda 

Injecció per cable de massa Excitació per 
impuls 

CS116 Susceptibilitat 
conduïda 

Cables i cables 
d’alimentació 
 

10 kHz to 100 MHz 
transitoris 
sinusoïdals 

RE101 Emissions radiades Camp magnètic 30 Hz to 100 kHz 
RE102 Emissions radiades Camp elèctric 10 kHz to 18 GHz 
RE103 Emissions radiades Espuris de l’antena i 

sortides harmòniques 
10 kHz to 40 GHz 

RS101 Susceptibilitat radiada Camp magnètic 30 Hz to 100 kHz 
RS103 Susceptibilitat radiada Camp elèctric 2 MHz to 40 GHz 
RS105 Susceptibilitat radiada Camp electromagnètic Transitoris 
 

  

Taula 4.1: Proves EMC aplicades a una aeronau. 
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A la taula anterior (taula 4.1) es poden veure quatre zones diferenciades, 

segons el tipus de prova que es realitza, avaluant tant l’emissió com la 

immunitat dels aparells a diferents tipus d’interferències, ja siguin radiades 

o conduïdes. 

 

 

 

 

Les proves d’emissions verifiquen que l’equip “EUT” (equipment under  

test)no emet interferències cap a altres equips. En el cas de tractar-se 

d’emissions radiades, es verifica que els camps electromagnètics generats 

per l’EUT estan dintre d’uns marges estipulats. Per altra banda, si es tracta 

d’emissions conduïdes, es verifiquen les emissions pels cables d’alimentació. 

La susceptibilitat o immunitat, per altra banda, és la capacitat de l’equip de 

funcionar correctament sota un nivell determinat d’interferències ja siguin 

radiades o conduïdes. 

Actualment, per poder realitzar mesures tant de susceptibilitat com 

d’emissions radiades, s’utilitzen sondes de camp elèctric i magnètic (D-dot i 

B-dot respectivament). 

 

4.1 Sondes D-Dot 
Les sondes de camp elèctric (D-dot) estan formades per dipols que 

transformen el camp elèctric en una diferència de potencial.  

Proves de 
compatibilitat 

electromagnètica

Proves d'emisions

Radiades Conduïdes

Proves 
d'immunitat

Radiades Conduïdes

Figura 4.1:Tipologia de les proves de EMC. 
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Figura 4.3 : Sondes de camp 
magnètic [20] 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 2.3.2, el dipol presenta un màxim en el 

seu diagrama de radiació en dues direccions de l’espai, però presenta un 

mínim en la tercera direcció. Amb tres dipols, de poder mesurar 

simultàniament en totes les direccions, s’aconsegueix també la direcció de 

propagació del camp elèctric.  

A la figura4.2 es pot veure l’aspecte d’una sonda D-Dot. El fet que en 

comptes de dipols s’utilitzin monopols no afecta la mesura i es realitza per 

tal de facilitar la col·locació de la sonda. 

 

 

 

 

 

4.2 Sondes B-Dots 
Les sondes de camp magnètic basen el seu funcionament en l’espira la qual 

genera un corrent proporcional a la intensitat del camp magnètic incident. 

Tal i com succeïa en el cas del dipol, l’espira també posseeix un diagrama 

de radiació amb màxims en dues direccions i 

un nul a la tercera, pel que, per poder mesurar 

interferències en les tres dimensions i alhora 

poder determinar la direcció d’aquest camp, 

s’hauran de col·locar tres espires 

perpendiculars entre si. 

A la figura4.3 es poden veure sondes de camp 

magnètic de diferents radis que s’utilitzen a 

proves de compatibilitat electromagnètica per 

poder detectar diferents freqüències. 

 

Figura4.2: Sonda D-Dot [20] 
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Figura 4.5: Obtenció del camp 

elèctric i magnètic [8] 

4.3 Sonda de camp elèctric-magnètic 
Tal i com es va comentar a la introducció, l’objectiu global del projecte en el 

qual està englobat aquest treballés el de substituir l’ús de les sondes D-Dot 

i B-Dot per l’ús d’una sonda de camp elèctric i magnètic (en angles “doble 

loaded loop”). [7] 

Aquesta sonda va ser proposada pel Grup de Compatibilitat 

Electromagnètica de la UPC i caracteritzada en diferents publicacions. [8] 

El principi de funcionament de la sonda és el que es mostra a la figura 4.4 

 

 

La sonda es fabrica sobre una PCB a partir de dissenys obtinguts mitjançant 

simulacions amb mètodes numèrics. 

Des del punt de vista de camp elèctric, la sonda es comporta com 2 dipols 

de manera que la diferència de potencial serà proporcional a la intensitat 

del camp elèctric. El material metàl·lic entre 

CB i DA no influeix en la caracterització del 

camp elèctric incident. 

Per altra banda, l’antena es comporta com 

una espira elemental, creant un corrent 

elèctric en presencia d’un camp magnètic. 

Aquest corrent elèctric es pot transformar en 

una diferència de potencial connectant dues 

resistències tal i com s’indica a la figura 4.4 . 

La direcció d’aquest corrent elèctric fa que 

el signe de la diferència de potencial sigui 

Figura 4.4: Funcionament de la sonda E-H 
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positiu o negatiu, efecte que es pot aprofitar per detectar tant el camp 

elèctric com el camp magnètic en una mateixa antena amb un muntatge 

com el que s’indica a la figura 4.5 

4.4 Proves radiades d’immunitat 
Tot i que es pot considerar que la càmera anecoica on es realitzen les 

proves de compatibilitat electromagnètica és un ambient on és molt difícil 

aconseguir energia, els valors d’intensitat de camp elèctric de les proves 

que es realitzen a l’interior fan que cobri especial interès el fet de plantejar 

sistemes d’adquisició de l’energia d’aquestes proves.  

Es prestarà especial atenció a la prova de transitoris radiats on els nivells de 

camp elèctric poden arribar a 50kV/m de pic.  

 

4.4.1 Proves radiades d’immunitat, aplicació 

de transitoris 

Es tracta de la prova publicada al MIL-STD-461E [6] amb codi RS105 on 

s’aplica un camp electromagnètic de 50kV/m que pretén simular la caiguda 

d’un raig a un avió. 

 

Figura 5.1: Senyal utilitzada als assajos d’immunitat [6] 
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El senyal emès per a la prova es pot modelar matemàticament amb 2 

exponencials en domini temporal, pel qual en domini freqüencial obtenim 

que les dos senyals ocupen un ample de banda constant des de 

pràcticament els 0Hz fins al 1GHz.  

Segons la normativa a la publicació MIL-STD-461E [6], la repetició de les 

proves s'ha d'espaiar com a mínim 1 minut, Aquest fet es una limitació 

important per al disseny d’un dispositiu que emmagatzemi l’energia de la 

prova, si es requereixen un número elevat d’impulsos per obtenir una 

sortida estable. 
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5. Sistemes comercials d’Energy 
Harvesting 
En aquest apartat, seguint el mateix esquema que en el capítol 3, es 

revisen els dispositius comercials que existeixen per a l’aprofitament de 

cada forma d’energia i com es podria fer ús d’aquests dispositius a la prova 

de susceptibilitat radiada comentada a l’apartat 4.4.1. 

 
5.1 Energia mecànica 
Tot i que històricament una de les primeres formes d’aconseguir un corrent 

elèctric va ser precisament a partir de l’ús de transductors mecànics, 

continua sent un tema d’actualitat i d'investigació, intentant cada vegada 

realitzar dispositius més petits (Micro Electro Mechanical Systems MEMS) 

capaços d’alimentar dispositius amb el moviment del cos humà. Això és 

interessant tant en l’ús en dispositius mòbils, a l’ús en bioenginyeria. on la 

utilització de bateries pot suposar una limitació en la funcionalitat del 

dispositiu. 

5.1.1 Convertidors inercials 

Actualment, la majoria de transductors inercials amb tecnologia MEMS, 

estan dissenyats amb la intenció d’aprofitar les vibracions del cos humà com 

a font d’energia. 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.1: Exemple de transductors inercials [25] 
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També es poden trobar transductors inercials en articles d’us comú com 

llanternes o en un ús més industrial, com per exemple els dispositius 

desenvolupats per Perpetuum que són capaços de transformar l’energia de 

les vibracions produïdes pel pas d’un tren en energia útil. 

 

 

 

 

 

 
5.1.2 Convertidors no inercials 

Com a convertidors no inercials existeixen diversos fabricants de materials 

piezoelèctrics, cadascú amb la seva patent sobre el dielèctric utilitzat com 

per exemple Emfit, que fabrica una mena de tela piezoelèctrica a partir de 

la qual es poden fabricar sensors de moltes mides i múltiples sensibilitats. 

La relació entre l’àrea del sensor i el voltatge aconseguit es pot trobar més 

endavant a l’apartat 7.1. 

 

 

Possibles implementacions 

L’entorn en el que es realitzen les proves d’interferències 

electromagnètiques no disposa de cap tipus d’energia mecànica, es tracta 

d’un hangar tancat on no hi hauria d’haver cap tipus de vibració ni cap 

Figura5.2: Altres convertidors inercials [21] [22] 

Figura 5.3: Material piezoelèctric de Emfit [3] 
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Energia 
Elèctrica

Energia 
Mecànica

Transport
Energia 

Mecànica
Energia 
Elèctrica

moviment. Tot i així, es podria crear algun sistema com el de la figura 5.4, 

on es tindria un motor al receptor, on no hi ha problemes per poder donar-li 

una alimentació, un sistema que traslladés la torsió generada pel motor a 

l’antena i un petit transductor inercial adossat a l’antena que transformés 

aquesta torsió en l’energia elèctrica necessària per alimentar l’antena. 

 

 

 

 

 

Els principals inconvenients d’aquest sistema és el trobar un transport 

d’aquesta energia mecànica que no sigui conductor, que sigui flexible i 

resistent, per tant d'entrada es descartarà com a candidat per la nostra 

aplicació. 

 

5.2 Energia tèrmica 
Actualment, s’han aconseguit fabricar termogeneradors amb topologia SMD 

capaços de donar 14mW amb una diferència de temperatura de 30ºC, tot i 

així, l’eficiència d’aquests dispositius no supera el 10%. [9] 

 

 

Per aplicacions on l’energia tèrmica és molt superior, en comptes de 

realitzar la conversió directa entre energia tèrmica i elèctrica, s’acostuma a 

transformar aquesta en un primer pas en energia mecànica i posteriorment, 

a partir d’algun convertidor inercial, en energia elèctrica. Com per exemple  

Figura 5.4: Esquema d’utilització de l’energia mecànica 

Figura 5.5: Termogenerador SMD de Micropelt [9] 
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al “Heat Energy Recovery” de BMW on s’utilitza la calor del motor del cotxe 

per evaporar aigua i moure una petita dinamo. [10] 

 

Possibles implementacions 

A l’antena s’aconsegueix una diferència de potencial de 500V, pel que es 

podria pensar en fer que aquesta energia passés a través d’algun element 

que la dissipés en forma de calor i així poder ficar un element aïllant de 

calor per aconseguir que aquesta energia durés més de 100ns (duració del 

senyal) i aprofitar l’efecte termoelèctric per aconseguir carregar un 

condensador. 

En aquest cas existeix una problemàtica en la tria de l’element capaç de 

transformar la diferència de potencial en un increment de calor. 

Normalment, aquests elements es deterioren amb el temps (pel que només 

es podria utilitzar un número determinat de vegades) o en el cas d’utilitzar 

un TVS “Transient Voltatge Supressor” o algun element de protecció capaç 

de dissipar aquesta energia en forma de calor, acostumen a estar preparats 

per a què aquest increment de temperatura efectuï en una àrea molt petita 

del dispositiu i afecti el mínim possible (quan ens interessaria que fos al 

contrari) 

A més, no hi ha cap fabricant que especifiqui el comportament dels 

termogenerador samb un increment de temperatura de 1ns de duració. 

Aquest temps de resposta acostuma a ser de l’ordre dels milisegons. 

Tot i així es podria pensar en la utilització d’aquesta tècnica com a mètode 

d’obtenció d’energia d’una font de calor puntual externa (sense cap relació 

amb l’impuls que estem intentant mesurar). 
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5.3 Energia electromagnètica 
L’ús de cèl·lules fotoelèctriques ha rebut en els últims anys un impuls degut 

a la comercialització de panells solars i la conscienciació ciutadana en l’ús 

d’energies renovables, tot i així no resulta tan evident l'ús d’aquestes 

cèl·lules fotoelèctriques a nivell de circuit imprès per a l’alimentació de 

circuits electrònics. 

5.3.1 Transductors Òptics 

Es poden trobar al mercat diferentstipus de transductors fotoelèctrics (tots 

basats en el principi fotoelèctric) amb topologia SMD tot i que obtenen una 

potencia màxima de l’ordre dels 100mW. 

 

 

Tot i que la majoria dels transductors òptics estandissenyats per adquirir 

l’energia en un ambient d'il·luminació directa del sol, existeixen també 

dispositius optoelectrònics capaços d’obtenir un màxim rendiment a partir 

de la llum generada per tubs fluorescents. 

 

Possibles implementacions 

La implementació de cèl·lules fotoelèctriques que oferiria millors resultats 

per a l’alimentació de l’antena (i que actualment s’utilitza en l’alimentació 

de sondes B-Dot i D-dot) consistiria en la utilització d’un sistema de 

transmissió òptica de l’energia semblant al sistema mecànic comentat a 

l’apartat 5.1.2 però utilitzant un làser de gran potencia com a element 

transductor d'energia elèctrica en energia òptica.  

Figura 5.6: Transductors solars comercials [24] 
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•Antena •Rectificador •Enmagatzematge 
d'energia 

5.3.2 Transductors de radiofreqüència 

Donat que com a transductor capaç de generar una diferència de potencial o 

un corrent elèctric mitjançant un camp elèctric o magnètic es té l’antena, 

les característiques de les quals s’han comentat a l’apartat 2.3, en aquest 

apartat, s’exposarà les tècniques utilitzades per l’aprofitament d’una ona 

contínua i les que s’utilitzen per a emmagatzemar l’energia d’un impuls 

electromagnètic. [11] 

 

Gestió de l’energia d’una ona contínua 

 

 

 

En general, el sistema de gestió d’energia pot ser bastant simple si es 

disposa d’una font d’energia constant. Aquests sistemes acostumen a tenir 

rendiments superiors als 80% pel que la utilització d’aquestes fonts 

d’energia serà viable depenent dels requeriments energètics del circuit que 

es pretén alimentar.  

Actualment existeixen en el mercat diferents dispositius que tenen com 

objectiu gestionar l’energia d’una ona continua dissenyats especialment per 

tenir baixes corrents de fuites. És, per exemple, el cas de conversors AC/DC 

que mitjançant la tècnica de capacitats commutadesaconsegueixen el valor 

de tensió i de corrent necessaris per carregar una determinada capacitat.  

Com una aplicació més específica de energy harvesting, existeixen en el 

mercat circuits capaços d’aprofitar la banda dels 900MHz i aconseguir 

carregaruna capacitat a partir de senyals GSM. 

 

 

 

Figura 5.7:Esquema de gestió de l’energia d’una ona electromagnètica 
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P2110 

El P2110 de powercast, està dissenyat per donar una sortida de 5V a partir 

d'una potencia de senyal a l’entrada de -11dBm. 

 

 

Els mateixos fabricants del P2110, fabriquen xips amb freqüències de fins a 

6 GHz capaços de captar també els senyals Wi-Fi de 2,4 i 5 GHz i dels nous 

estàndards de telefonia de 4ª generació (LTE i WiMAX). [12] 

 

Gestió de l’energia d’un impuls 

Per a l’aprofitament d’un impuls electromagnètic s’ha d’utilitzar una antena 

amb el màxim ample de banda possible, ja que com l’impuls té molt poca 

durada en el temps és gairebé pla en freqüència. 

En aquest cas, l’impuls té una amplitud molt elevadai una petita durada, per 

tant,l’energia de l’impuls és limitada.A més el fet d’haver de disposar 

d’algun element per emmagatzemar l’energia fa que el rendiment d’aquests 

sistemes sigui molt petit. 

Donat que no existeix actualment cap dispositiu capaç d’aconseguir una 

sortida útil a partir d'impulsos electromagnètics, el més semblant que 

trobem al mercat són circuits capaços de gestionar l’energia adquirida per 

materials piezoelèctrics ja que aquests també es caracteritzen per tenir una 

gran amplitud, però petita durada. 

 

 

 

 

Figura 5.8: Dispositiu P2110 de powercast [12] 
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Figura5.9: Placa d’avaluació del LTC3588 [23]  

LTC3588 

El LTC3588 és el circuit integrat de Linear Technology que proposen la 

majoria de fabricants d’elements piezoelèctrics per a la realització de 

sistemes de captació d’energia. 

Existeixen dues modalitats d’aquest integrat, el LTC3588-1 i el LTC3588-2. 

 

 

 

 

De les especificacions del fabricant s’extreu que les principals diferències 

entre els 2 circuïts integrats són les següents: 

LTC3588-1 [13] LTC3588-2 [14] 

Input quiescent current 950nA Input quiescent current 1500nA 

Input quiescent corrent 

in UVLO 

450nA Input quiescent corrent 

in UVLO 

830nA 

Input 2.7V-20V Input 14V-20V 

Output 1.8V, 2.5V, 3.3V, 3.6V Output 3.45V, 4.1, 4.5V, 5V 

 
 

 
 

Tot i que el rang de tensions d’entrada és superior al LTC3588-1 i per tant 

s’aconseguiria obtenir una sortida útil de més tipus de fonts d’energia, la 

diferència entre les eficiències entre els dos integrats, sobretot a diferències 

de potencial a Vin elevades, fa que finalment s’hagi optat pel LTC3588-2 per 

a la realització d’aquest projecte.  
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Figura 6.1: Capacitat per obtenir la màxima energia   

6. LTC3588-2 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4, la prova de compatibilitat 

electromagnètica de la qual intentem obtenir energia és un impuls 

electromagnètic d’una gran amplitud, però d’una molt curta durada 

(100ns). 

Tenint en compte que l’energia emmagatzemada en un condensador 

segueix l’Equació 6.1, interessarà obtenir un valor gran de tensió V al 

condensador per optimitzar la càrrega a cada impuls i això s’aconseguirà 

amb un valor petit de capacitat. 

� � ,-.
�                                         (Eq. 6.1) 

Alhora, un cop aconseguida la màxima diferència de potencial al 

condensador, s’haurà de tenir una capacitat elevada per optimitzar l’energia 

acumulada, per tant, s’ha de buscar un compromís. 

Amb l’expressió anterior (Eq. 6.1) s’ha avaluat el condensador òptim a 

utilitzar amb un pols quadrat de 100ns i una impedància de carrega de 50Ω, 

obtenint un valor de capacitat òptima al voltant dels 1.6nF. 
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Figura 6.2: Esquema del Energy Harvester 

Figura 6.3: Diagrama de blocs del ltc3588-2 

Aquest valor de capacitat, tot i ser l’òptim en termes d’energia acumulada 

per impuls, és molt petit, pel que la càrrega aconseguida es descarregarà 

molt ràpidament al connectar el circuit que pretenem alimentar. 

El LTC3588-2 ens ofereix la possibilitat de tenir un condensador de càrrega 

diferent al que s’utilitzarà en l’alimentació del circuit de la sonda. 

 

 

Hi ha un primer condensador d’entrada Cin que es va carregant fins 

aconseguir un valor de tensió de 16V, i un altre condensador a la sortida 

Cout, per el que es podrà disposar d’un condensador petit a l’entrada, capaç 

de captar la màxima energia de l’impuls, i alhora un condensador gran a la 

sortida que donarà una sortida estable al circuit que es pretenalimentar. 

 

6.1 Funcionament 
En primer lloc, la diferència de 

potencial als terminals Pz1 i Pz2 passa 

per una etapa rectificadora i es dirigida 

cap a Vin on un primer condensador 

extern, Cin, va acumulant l’energia. 

Quan aquest assoleix un voltatge Vuvlo 

(16V) es transfereix part de la càrrega 

de Cin a un segon condensador extern  
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Figura 6.4: Senyals del ltc3588-2 

Cout connectat al pin SW. Aquest procés de càrrega de Cin i transferència 

d’energia cap a Cout es realitza un nombre determinat de vegades fins que 

s’assoleix a Vout el nivell de tensió desitjat. En aquest moment, s’activa 

també la sortida PGOOD. A la figura 6.3 es pot veure també que existeix un 

element protector del circuit integrat que limitarà el nivell màxim de la 

tensió d’entrada. 

A la figura 6.4 es pot veure una gràfica amb els senyals més representatius 

del funcionament del LTC3588-2. [14] 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6.2 Especificacions 
A continuació es detallarà el procediment per verificar el funcionament del 

LTC3588-2.  

6.2.1 Verificació del funcionament 

El dispositiu que s’utilitza, va muntat en una placa d'avaluació el qual ens 

permet verificar amb més comoditat les especificacions de l'integrat. Per 

verificar el funcionament, es seguirà una guia que presenta el fabricant 

[15], amb una sèrie de passos a seguir. Aquest procediment servirà, entre 

altres coses, per conèixer la impedància mínima de càrrega. 

 



LTC3588-2 

 

                                          36 

Figura 6.6: Connexions per la verificació 

Taula 6.1:  Rangs vàlids de tensió. 

Taula 6.2:  Resultats de la primera verificació. 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 6.6 apareix la placa d’avaluació del LTC3588-2 amb un diagrama 

de les connexions utilitzades per a la verificació del seu. 

La taula 6.1 indica els rangs de tensió que s’haurien d’obtenir per a 

cadascuna de les verificacions. 

 

 

Passos de verificació del funcionament: 

1- Connectar PS1 als terminals de Vin,  augmentar el voltatge de PS1 a 2.0V i monitoritzar el 

corrent de entrada. Si aquest corrent és inferior a 5mA, augmenta PS1 a 17.0V 

Vin = 2V Iin = 0.65uA 

Vin = 17V Iin = 4uA 

 

 

2- Introduir una càrrega de 100mA. Verificar que la tensió Vout està als voltant dels 3.45V. 

Verifica que l’arrissat de Vout està entre 40mV i 90mV. Verificar que el senyal PGOOD és alt i 

disminueix després la càrrega a 5mA. 
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Taula 6.3:  Resultats de la segona verificació. 

Taula 6.4:  Resultats de la tercera verificació. 

Taula 6.5:  Resultats de la quarta verificació. 

Taula 6.6:  Resultats de la cinquena verificació. 

Per simular una càrrega de 100mA s’ha utilitzat una resistència de 35Ω, mentre que per 

simular la càrrega de 5mA s’ha utilitzat una resistència de 680Ω.Els resultats obtinguts en 

aquests 2 casos són: 

 

 

 

 

 

 

3-Moure la connexió de PS1 a PZ1 i realitzar les mateixes verificacions que al primer punt, 

després moure la connexió de PS1 a PZ2 i tornar a realitzar les verificacions. 

En aquest cas, s’ha mantingut la resistència de càrrega de l’apartat anterior, RL=680Ω. 

 

 

4-Canviar el JP1 a 1, augmentar la tensió a PS1 fins als 17V i introduir una càrrega de 100mA. 

Verificar que la sortida Voutestà dintre dels marges de la taula 1 i que l’arrissat està entre 

40mV i 90mV. 

 

 

 

 

 

5- Realitzar les mateixes verificacions que al punt 6, però amb JP1 a 0 i JP2 a 1. 

 

 

 

RL 35Ω 

Iout 69.29mA 
Vout 3.47V 
∆Vout 60mVpp 
PGOOD 3.42V 

RL 680Ω 

Iout 5.05mA 
Vout 3.469V 
∆Vout 52mVpp 
PGOOD 3.56V 

RL 43Ω 

Iout 76.19mA 
Vout 4.32V 
∆Vout 88mVpp 
PGOOD 4.32V 

RL 47Ω 

Iout 79.62mA 
Vout 4.502V 
∆Vout 92mVpp 
PGOOD 4.72V 
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Figura 6.7: Valors de tensió obtinguts 

Figura 6.8: Element piezoelèctric 

Taula 6.7:  Resultats de la sisena verificació. 

En aquest cas, es va utilitzar l’opció per realitzar la mitjana a l’oscil·loscopi per eliminar el soroll 

que fa que obtinguem un arrissat fora de les especificacions. Una vegada eliminat aquest 

soroll, s’obté un arrissat de 80.8mV. 

 

6- Realitzar les mateixes verificacions que al punt 6, però amb JP1 a 1 i JP2 a 1, en aquest cas, 

l’arrissat ha d’estar entre 60mV i 110mV 

 

 

 

 

Com en el cas anterior, després d’eliminar el soroll realitzant un promitjat amb l’oscil·loscopi, 

s’obté un arrissat de 92.8mV 

 

7- Disminuir la càrrega a 1mA, introduir una resistència de 1KΩ entre PS1 i Vin i augmentar el 

voltatge de PS1 fins que la tensió a Vin sigui 3V inferior a la tensió a PS1. Verificar que Vin està 

entre els 19V i els 21V. 

 

 

 

 

 

6.2.1 Càrrega de Vin 

A més de realitzar les proves de verificació especificades pel 

fabricant, es va intenar caracteritzar el terminal Vin de 

l’integrat ja que és aquest terminal el que es 

tindràcom a objectiu carregar. 

Amb la finalitat de caracteritzar la càrrega de Vin, s’ha realitzat la mesura 

de la diferència de potencial a Vin i Vout simultàniament en funció del 

número de impulsos aplicats a un element piezoelèctric de 1cm de llargada 

com el de la figura 6.8. 

RL 51Ω 

Iout 81.76mA 
Vout 4.999V 
∆Vout 105mVpp 
PGOOD 5.2V 

Vin VPS1 
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Figura 6.9: Carrega de Vin (Connectant l’oscil·loscopi) 

Figura 6.10: Carrega de Vin (Connectant una sonda) 

Amb la utilització de dos multímetres de laboratori s’ha obtingut: 

 

  

Tal i com es pot apreciar a l’extrapolació polinòmica de la figura 6.9, cada 

vegada s’aconsegueix un increment de Vin més petit per impuls. Això és 

degut a l’efecte de descàrrega entre la capacitat a Vin (22uF) juntament 

amb la impedància equivalent del circuit (1MΩ de l’oscil·loscopi ). 

Realitzant la mateixa mesura amb una sonda a l’oscil·loscopi per augmentar 

d’impedància d’aquest, s’obté: 

 

 

Tot i que a la figura 6.10 la carrega s’estabilitza en un valor final de tensió, 

aquest és superior al del cas anterior, on només estava connectat 

l’oscil·loscopi, degut al increment de impedància que suposa l’ús de la 

sonda. 
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Figura 6.11: Carrega de Vin en funció de la freqüència 

Figura 6.12: Carrega de Vin en funció de la freqüència 

6.2.2 Dependència de Vin amb la freqüència 

En el domini de la freqüència, la càrrega de Vin vindrà condicionada per la 

funció de transferència del pont de díodes que rectifica el senyal provinent 

del Energy Harvester. Tot i que el fabricant dóna aquesta mesura, s’avalua 

aquesta característica i s’intenta obtenir el comportament del pont de 

díodes més enllà dels 100MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 6.11 se pot observar que el sistema segueix les especificacions 

del fabricant, i que no serà funcional a partir dels 100MHz. 

6.2.3 Descàrrega de Vin 

S’aproxima el model de càrrega i descàrrega del condensador a Vin com un 

model de 1r ordre format pel condensador de càrrega i la impedància 

característica del circuit integrat. 

Per determinar el valor de la resistència equivalent, es connecta la sonda de 

impedància coneguda (10MΩ) juntament amb un condensador (CL), també 

conegut, als terminals de Vin tal i com es mostra a la figura 6.12 
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Figura 6.13: Carrega de Vin en funció de la freqüència 

Posteriorment es carrega Vin amb una tensió determinada (V) i s’avalua 

quan triga aquesta tensió en tenir un valor igual al 65% de la carrega inicial  

(0,65V). Donat que aquest temps correspondrà al valor del producte 

Rtotal·Ctotal, coneixent CL i la impedància de la sonda, es pot calcular el valor 

de la resistència equivalent del LTC 3588-2. 

Realitzant aquestes mesures dues vegades per cinc valors de capacitat CL 

diferents s’obtenen els resultats de la figura 6.13. 

 

 

Tot i que els valors de CL petits haurien de tenir un menor error degut a la 

tolerància de les capacitats, es realitza un promitjat dels valors de REq 

resultant aquesta de 4MΩ. 

Tenint en compte aquest valor de REq, es pot trobar la impedància del 

LTC3588-2 al terminal Vin aplicant l’equació (Eq. 6.2). 

40Ω � �234��56478�2349�56478 →	�-;< � 6,60Ω                                        (Eq. 6.2) 
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Figura7.1: Primer l’element piezoelèctric 

7. Aplicacions 
Una vegada es té el dispositiu caracteritzat, es comprova que tal i com 

indica el fabricant, es pot obtenir energia útil de diferents tipus de fonts. 

 

7.1 Obtenció d’energia d’un element 
piezoelèctric 
El LTC3588 va ser dissenyat per adquirir l’energia de materials 

piezoelèctrics, és per això que inicialment, s’intentarà verificar la 

funcionalitat de l’integrat amb tres elements piezoelèctrics diferents. 

 

7.1.1 Primer component piezoelèctric 

El primer component a avaluar, és un material piezoelèctric de 1cm de 

diàmetre, utilitzat a bioenginyeria per detectar freqüència 

cardíaca a partir de la ona de pressió a l’arteria radial. 

Segons el fabricant, la diferència de potencial 

aconseguida al material piezoelèctric depèn de l’increment de força seguint 

l’expressió a la (Eq. 7.1). [16] 

∆@ � *1 B⁄ + � DE � ∆F                                  (Eq. 7.1) 

Així que al pressionar l’element piezoelèctric amb els dits d’una forma 

“lenta” s’aconsegueixen unes pertorbacions apreciables a l’oscil·loscopi, 

però d’una petita amplitud. En canvi, al realitzar petits cops sobre l’element 

piezoelèctric, es redueix considerablement el temps d’aquest increment de 

força i s’aconsegueixen valors de tensió més elevats. 

A la següent figura 7.2 es poden apreciar els 2 efectes: 
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Figura7.2: Senyals obtingudes de l’element piezoelèctric 

Figura7.3: Captura de 2 impulsos (amplada de l’ordre dels 5ms) 

 

 

 

El LTC3588-2 necessita obtenir una diferència de potencial a Vin de 16V per 

generar una tensió de sortida, per tant, es descarta l’opció d’aplicar una 

força gradual sobre un piezoelèctric per aconseguir carregar Vin. 

 

 

 

 

 

 

Per una altra banda la utilització d’impulsos sobre el piezoelèctric pot ser 

una opció, però per realitzar la carrega de Vin es requerirà d’un número 

elevat d’impulsos en un interval de temps petit (per a que Vin no es 

descarregui). 

 

  

Aplicant força de una 

manera gradual 

Aplicant impulsos 
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Figura7.4: Segon l’element piezoelèctric 

Figura7.5: Senyal obtinguda al fer oscil·lar el material piezoelèctric 

7.1.2 Segon component piezoelèctric 

Com a segon element piezoelèctric, s’ha 

utilitzat una banda flexible d’uns 10 cm 

de llargada. 

Al fer servir aquest segon element piezoelèctric, es va comprovar que al 

aplicar una força sobre la superfície del mateix, no s’obtenia cap diferència 

de potencial, per altre banda, si que s’obtenia una tensió al moure 

l’element. 

Fent oscil·lar aquest material s’han obtingut diferències de potencial de 

l’ordre dels 35V tal i com es pot contemplar a la figura 7.5. 

 

 

Aquesta amplitud de senyal resulta suficient pels requeriments de Vin del 

LTC3588-2 pel que s’ha intentat obtenir les gràfiques de funcionament que 

ens dóna el fabricant. 
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Figura7.6: Efecte al  connectar el material piezoelèctric al LTC3588-2 

 

 

Tal i com es pot contemplar a la figura 7.6, el component piezoelèctric és 

capaç de donar una diferència de potencial d’aproximadament 35V. Tot i 

així, al connectar-lo als terminals Pz1 i Pz2 del LTC3588-2 es veu una 

diferència de potencial pràcticament nul·la (degut a que la impedància de 

l’integrat es molt inferior a la de l’oscil·loscopi). A mesura que el 

condensador Cin es va carregant, es pot veure com incrementa el valor de 

tensió entre Pz1 i Pz2. 

Carregant Vin amb l’element piezoelèctric, finalment s’ha aconseguit obtenir 

una sortida de 4.2V corresponent a uns valors de D0=1 i D1=0. 

També es pot observar a la figura 7.7, el valor de tensió a partir de la qual 

la càrrega passa de Vin a Vout (15.96V) 

Tensió al 

piezoelèctric 
Tensió al piezoelèctric 

connectat a Pz1 i Pz2 
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Figura7.7: Transferència de la carrega de Cin a Cout 

Figura7.8: Tercer element piezoelèctric 

 

 

7.1.3 Tercer component piezoelèctric 

Finalment, es va utilitzar un material piezoelèctric 

de 25x25 cm  que permet, amb aquestes 

dimensions, captar moviments, per exemple, 

d’una persona al estar asseguda en una cadira. 

Amb aquest piezoelèctric s’han obtingut nivells 

molt petits de tensió (3Vpp com a màxim al 

seure-s’hi a sobre) cosa que fa que sigui 

impossible utilitzar-lo amb el circuit integrat 

LTC3588-2. 

Tal i com s’ha comentat a la (Eq. 7.1), la diferència de potencial és 

proporcional al increment de força i independent a l’àrea d’impacte 

d’aquesta força i independent de l’àrea. 

Tot i així, aquesta fórmula només és vàlida quan es treballa en zona lineal 

del material piezoelèctric (de 5 a 60N/cm2). 

Per treballar amb zona lineal amb aquest component, es necessitarien: 

GH�& � *27	JK+� � 	729	JK�                        Eq. 7.2) 

5 � 729	JK� � 3645O	 P 364	QR 

Vin 

Vout 
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Figura 7.10:Punts generadors d’interferències 

Figura 7.10:Mesures realitzades per a la localització d’interferències 

7.2 Obtenció d’energia d’un 
fluorescent 
A les notes d’aplicació de l’integrat es comenta que una de les fonts 

d’energia que es pot aprofitar per carregar el circuit és l’energia radiada per 

un fluorescent. És per això que es caracteritza les emissions del fluorescent 

i la forma optima d’aconseguir energia d’aquest. [14] 

 

7.2.1 Localització de fonts d’emissió 

d’interferències al fluorescent. 

Amb un multímetre, connectant un terminal a terra i l’altre a un cable de 

coure que actua com a monopol, es va determinar quins son els punts del 

fluorescent que generen una major interferència. 

 

 

Els resultats d’aquesta prova donen com a generador principal de 

interferències a la part final de la reactància i a la del condensador (marcats 

amb un punt vermell a la figura 7.10). 
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Figura 7.11: Punts generadors d’interferències 

 

7.2.2 Mesures realitzades amb fils 

conductors 

Una vegada caracteritzades les fonts d’emissions del fluorescent, s’avalua la 

diferència de potencial que s’aconsegueix tant de l’ús d’un dipol com d’un 

monopol, amb l’objectiu de aconseguir carregar el LTC3588-2 

 

Relació entre la distància i la tensió d’un monopol. 

Inicialment, es va connectar un cable conductor de 1m de llargada (un 

monopol)i es van realitzar diferents mesures de la diferència de potencial en 

funció de la distància al fluorescent. La prova es va realitzar per duplicat per 

verificar la repetibilitat d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels resultats de les proves mostrats a la figura 7.11 es pot extreure la 

interpolació polinòmica que demostra que el terme quadràtic és 

pràcticament 0, Pel que es podria dir que la relació de la tensió amb la 

distància és aproximadament lineal. 

(Eq. 7.2) @*S+ � 	0.0254S� U 0.8166S V 7.9468 
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Figura 7.12: Configuració dels monopols i el fluorescent 

Figura 7.13: Configuració del dipol i el fluorescent 

Aquesta dependència lineal de la diferència de potencial amb la distància no 

correspon a cap model de propagació d’ones electromagnètiques degut a 

que aquests models consideren “distancia llunyana” (distància superior a la 

distància de Fraunhofer  mostrada a l’equacio7.3)  

W � �X.
"                                      (Eq. 7.3) 

A més de les mesures mostrades a la figura 7.11 es van obtenir lectures de 

tensió a 1cm de distància i just sobre el fluorescent obtenint unes tensions 

de 16V i 27.8V respectivament . Per tant, es podria arribar a carregar el 

LTC3588-2simplementamb un monopol situat a 1cm del fluorescent. 

 

Relació entre la distància ila tensió diferencial entre 

dos monopols. 

Inicialment, s’han col·locat dos monopols, un a cada costat del fluorescent, 

tal i com s’indica la figura 7.12, aconseguint una diferència de potencial de 

aproximadament 0,4V (independentment de la distància). 

 

 

 

 

Posteriorment,  s’han col·locat els dos monopols formant un dipol tal i com 

s’indica a la figura 7.13, aconseguint una tensió a la sortida de 0,2V, també 

independents de la distància. 
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Figura 7.13:Configuració del dipol i el fluorescent 

L’explicació teòrica de perquè s’aconsegueixen diferències de potencial amb 

un dipol inferiors a les de l’ús d’un monopol, és que tan al fil conductor 

connectat al terminal de Vdd del multímetre com en el que està connectat al 

terminal de referència del multímetre (GND) s’indueix el mateix corrent, per 

el que les diferències de potencials entre els 2 terminals es deuen a errors 

en el posicionament dels monopols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofitament de l’energia radiada per un fluorescent. 

Per reduir complexitat, es va utilitzar el muntatge amb només un monopol, 

on el cable queda situat sobre la superfície metàl·lica (distancia 1cm). S’ha 

de tenir en conte que el multímetre mesura volts eficaços, per tant 

l’equivalent de tensió que necessita el LTC3588-2 per realitzar la càrrega de 

Vout son 12Veff (16V de pic). Amb aquest muntatge s’aconsegueix 

estabilitzar la tensió Vout al nivell seleccionat amb D0 i D1 deixant el 

sistema carregant i habilitant la sortida Pgood. 
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Figura 7.14:Transferència d’energia de Cin a Cout  

 

7.2.3Mesures realitzades amb plans 

conductors 

Amb l’objectiu de verificar la funcionalitat del LTC3588-2 com a 

EnergyHarvester, es van repetir les mesures realitzades a l’apartat 7.2.2 

però en aquest cas amb una superfície metàl·lica de 123x5cm a tres 

distàncies diferents: 0, 3.5 i 10 cm de la base del fluorescent. 
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Taula 7.1: Valors de tensió obtinguts amb un pla conductor 

Taula 7.2:Tensió diferencial entre dos plans conductors 

Orientació de la làmina metàl·lica 

El primer que es va comprovar, va ser la dependència de la tensió amb 

l’orientació de la làmina. Connectant la làmina a un terminal del multímetre 

i l’altre terminal a massa, es van obtenir els resultats mostrats a la taula 

7.1. 

Distància a la base del fluorescent Làmines en posició horitzontal Làmines en posició vertical 

0cm 11,9V 29V 

3,5cm 7V 6,4V 

10cm 4,4V 4,1V 

 

 

De la taula 7.1es dedueix que la diferència de potencial varia en funció de la 

distància, però és independent de l’orientació de la làmina metàl·lica, pel 

que aquesta es comporta igual que un fil conductor i que els resultats 

obtinguts a l’apartat 7.2.2 són també vàlids per al cas d’utilització de plans 

conductors. 

Els resultats a 0cm de la base del fluorescent són deguts a que la distància 

real entre la làmina i el fluorescent, disminuïa al posar la làmina en forma 

horitzontal. 

 

Diferència entre l’ús d’un monopol o un dipol 

Dividint la làmina metàl·lica per la meitat, creant així dues superfícies de 

61.5x5 cm es van connectar les dues plaques com si fossin un dipol i es van 

obtenir els següents resultats (taula 7.2): 

Distància Tensió 

0 cm 2.5 V 

3.5 cm 1.1 V 

10 cm 0.6 V 
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Taula 7.3: Valors de Vin després d’un minut 

 

Tal i com succeïa amb la utilització de dos fils conductors (apartat 7.2.2), en 

aquest cas també s’obtenen voltatges molt més petits amb l’ús d’un dipol 

que amb només un monopol. 

 

Avaluació del procés de càrrega 

Finalment, es va avaluar el procés de càrrega del LTC3588-2 durant un 

minut a diferents distàncies del fluorescent, tenint en compte l’efecte que 

suposa connectar l’oscil·loscopi per poder visualitzar l’entrada. 

Distància Tensió final amb oscil·loscopi Tensió final sense oscil·loscopi 

0cm 2,16V 2,48V 

3,5cm 1,12V 1,12V 

10cm 560mV 640mV 

 

 

Efecte de connectar la sonda 

Donat que a la taula 7.3 no es pot veure amb claredat l’efecte de connectar 

l’oscil·loscopi al LTC3588-2, es va realitzar una última prova amb la que es 

va carregar el condensador durant un primer minut amb l’oscil·loscopi 

connectat als terminals de Vin del LTC3588-2.Posteriorment es va 

desconnectar la sonda i es va deixar carregar el circuit durant el següent 

minut i finalment es va tornar a connectar l’oscil·loscopi per tal de veure la 

diferència. 
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Figura 7.15: Efecte de connectar la sonda 

 

 

A la figura 7.15 es pot apreciar durant el tercer minut, que el circuit no 

només deixa de carregar-se al tornar a connectar l’oscil·loscopi, sinó que a 

més es comença a descarregar degut al decrement de la impedància que 

suposa connectar la sonda. 
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Figura 8.1: Prototip de sonda EH amb l’LTC3588-2 integrat 

8.Energy harvesting d’un impuls 

electromagnètic 
En aquest tema, es pretén avaluar si el LT3588-2 serà capaç de carregar-se 

amb l’aplicació d’impulsos electromagnètics, semblants als que s’utilitzarien 

a la prova de compatibilitat 

electromagnètica RS105 (comentada a 

l’apartat 4.4.1). Per poder realitzar aquesta 

avaluació, es fabricarà una antena EH i 

inicialment s’avaluarà la carrega del 

LTC3588-2 mitjançant un generador de 

guspires comercial. Posteriorment es 

realitzarà un programa en Matlab capaç de 

simular la càrrega de l’integrat i avaluar 

sota quines condicions el LTC3588-2 serà 

capaç de donar una sortida útil. Finalment, 

s’avaluarà el comportament de l’integrat 

als estímuls generats per un 

generador de transitoris utilitzat en 

proves de compatibilitat electromagnètica (el SFT 1400) i es verificarà que 

les simulacions realitzades amb el generador de guspires comercial siguin 

també valides en aquest cas. 

 

8.1 Generador de guspires comercial 
 

Per aquesta primera verificació, s’ha utilitzat un com a generador de 

transitoris un encenedor de cuina que al generar les guspires crea 

transitoris de camps apreciables, s’ha caracteritzant el transitori que es 

genera, trobant la càrrega del LTC3588 en diferents instants de temps i 

finalment,s’ha desenvolupat un programa en Matlab que permetrà predir si 

aquest generador de transitoris és capaç de carregar el LTC3588-2. 
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Figura8.2: Espectre de la guspira 

8.1.1 Caracterització 

Domini freqüencial 

El primer que s’ha d’avaluar és la densitat espectral de potencia dels 

transitoris generats per l'encenedor de cuina, per a veure si l’antena de 

camp elèctric i magnètic (que té una freqüència de tall inferior de 100MHz) 

és capaç de captar energia. 

Col·locat el generador de guspires a una distància constant de l’antena, 

s’han realitzat diverses guspires amb l’analitzador d’espectres configurat en 

mode Maxhold. 

 

 

Tal i com es pot veure a la captura de l’analitzador d’espectres, el camp 

generat té components freqüencials a totes les freqüències de 0Hz fins a 

1.8GHz. 

Tot i tenir una freqüència de tall inferior de l’antena d’uns 100MHz i que la 

freqüència màxima al LTC35588-2 també és de 100MHz, el fet de que 

l’antena capti freqüències inferiors (encara que amb menor potència) fa que 

es pugui pensar en la utilització d’aquest sistema com a mètode de captació 

d’energia. 
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Figura8.3: Tres configuracions de l’antena EH 

Domini temporal 

Per poder avaluar si aquests transitoris en concret seran capaços d’arribar a 

generar la diferència de potencial de 16V necessària a Vin per poder tenir 

una senyal útil a la sortida, s’utilitzarà l’oscil·loscopi per visualitzar quina és 

la senyal d’entrada al sistema en aquests tres casos: utilització d’un dipol, 

una espira i finalment l’antena completa, col·locant dos díodes que 

simularan l’ús dels 2 làsers. 
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Figura8.3:Tres configuracions de l’antena EH 

Taula 8.1:Senyal d’entrada amb les tres configuracions 

Dipol 

 
Espira 

 
Antena E-H 
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Taula8.2:Vin després de 30s de càrrega 

Tal i com es pot veure a la taula 8.1, el millor cas, respecte al que es 

refereix a energia, és justament el cas en el que es col·loquen dos díodes 

simulant els làsers que posteriorment aniran a l’antena de camp elèctric i 

magnètic. [8] 

 

8.1.2 Avaluació de la càrrega del sistema 

Connectant l’antena directament al LTC3588-2 s’avalua, amb una mateixa 

distància de la font d’emissions de transitoris, la càrrega aconseguida al 

condensador de Vin en les tres possibles configuracions de l’antena (Dipol, 

Aspira i Antena EH). 

Per poder comparar els tres casos, es col·loca sempre el generador de 

guspires just al centre de l’antena i es realitzen descarregues durant un 

temps de 30 segons. 

La sonda d’oscil·loscopi (per obtenir el valor de tensió a Vin) només es 

connecta al finalitzar els 30s perquè no afecti al procés de càrrega. 

 Prova 1 Prova 2 

Dipol 105mV 104mV 
Espira 220mV 216mV 
Antena E-H 490mV 470mV 

 

 

Dels resultats mostrats a la taula 8.2 es conclou que el sistema és capaç 

d’aconseguir una determinada quantitat de càrrega a partir de la utilització 

de transitoris que, com s’ha vist, tenen freqüències a tot l’espectre. 

Mitjançant simulacions de l’antena EH, es determina que la sensibilitat 

d’aquesta a un determinat camp elèctric o magnètic depèn de la impedància 

de càrrega segons la figura 8.4, sent “Sum” la sensibilitat al camp elèctric i 

“Dif” la sensibilitat al camp magnètic. [8] 
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Figura8.4: Sensibilitat de l’antena en funció de la impedància 

de carrega 

Taula8.3: Vin després de 30s de càrrega (RL=100Ω) 

 

 

 

Amb l’objectiu de verificar aquestes simulacions, es van repetir les mesures 

però en aquest cas, es va utilitzar una impedància de càrrega de 100Ω, 

obtenint com a resultats els valors mostrats a la taula 8.3. 

 Prova 1 Prova 2 

Dipol 143mV 130mV 
Espira 190mV 187mV 
Antena E-H 223mV 235mV 

 

Amb aquestes noves dades, es pot verificar que al disminuir la impedància 

de càrrega, la tensió en l’antena utilitzada com a dipol augmenta mentre 

que si s’utilitza una espira no varia la diferència de potencial. 

També es pot veure que al utilitzar l’antena amb els díodes, la tensió 

obtinguda baixa considerablement al connectar una impedància de càrrega 

inferior. 

 

8.1.3 Simulacions de la càrrega del sistema 
 

Tal i com apareix a la taula 8.1, al connectar l’antena EH, apareixen una 

sèrie de polsos que se repeteixen cada 50ms amb una tensió superior als 

16V durant 26µs (amplada de l’impuls). A partir d’aquestes dades i de les 

equacions de càrrega i descàrrega del condensador, es pot simular el 

sistema per avaluar si s’aconseguiran els 16V a Vin i, en aquest cas, el 

número d’impulsos necessaris per arribar a aquest valor de tensió. 
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Figura8.5:Ampliació d’un impuls 

Figura8.6: Model d’impuls considerat inicialment 

 

 

Per facilitar el problema i disminuir el temps de simulació, es considera un 

pols quadrat de durada 26µs i amplitud 20V: 

 

 

Per al càlcul de la càrrega i descàrrega del condensador se suposen 

impedància de càrrega diferent a la de descàrrega però un mateix 

condensador de 22µF. 

La impedància de descàrrega, va ser obtinguda empíricament a l’apartat 

6.2.3 (valor aproximat 6.6MΩ), tot i així, és impossible obtenir la 

impedància a la càrrega. Per aquest motiu, s’haurà de calibrar el model 

analític simulat amb el Matlab amb els resultats reals obtinguts. 
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Figura8.7: Valor final de Vin (1r Model d’impuls) 

Si s’apliquen descàrregues elèctriques durant 30 segons s’aconsegueix una 

diferència de potencial de 490mV, això equival (en la simulació) a una 

impedància de càrrega de 6,5kΩ. 

Per a verificar-ho es realitzen descàrregues durant 50 segons d’on s’hauria 

d’obtenir teòricament (amb l’aplicació de l’algorisme del Matlab) uns 749mV 

. El valor real obtingut de fer la prova és de 700mV,pel que es considerarà 

aquest model matemàtic com un model optimista de la realitat. 

Tenint en compte aquesta desviació optimista del model matemàtic, es 

realitza una simulació per avaluar el temps que trigarà en carregar el 

condensador fins a obtenir un valor de tensió de 16V. 

 

 

Tal i com es pot veure a la simulació, el condensador mai arribarà a assolir 

els 16V.  
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Figura8.8:Segon model d’impuls per a la simulació 

Figura8.9: Valor final de Vin (2n Model d’impuls) 

Per a poder descartar el generador de guspires comercial com a font 

d’energia, es realitza la mateixa simulació però, en aquest cas, tenint en 

compte un pols molt més gran que l’anterior (100µs amb una amplitud de 

22V) 

 

 

En aquest cas, s’ha obtingut una impedància d’entrada de 25.7 KΩ per 

poder validar el valor de tensió obtingut empíricament. 

Per a la segona prova on s’aplicaven descàrregues durant 50 s, ara la 

simulació dóna un valor de 0.8V per lo que aquesta visió és encara més 

optimista que l’anterior. 

Tot i així s’obté aproximadament el mateix valor de tensió final (Figura 8.9), 

pel que es pot concloure, que amb aquest sistema no s’aconseguiran els 

16V necessaris per poder carregar el LTC3588-2. 
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Figura8.10: Simulacions LTspice 

Simulacions amb LTspice 

Linear Technology va incorporar al seu simulador [17] el modelat del 

LTC3588-2 al setembre de 2012 i va realitzar posteriorment diferents 

actualitzacions d’aquest model. S’ha realitzat una simulació del 

comportament del circuit a partir de l’ultima actualització del programa (4 

febrer) amb una senyal d’entrada igual a la de la figura 8.8 (100µs amb una 

amplitud de 22V). 

 

 

Per realitzar aquesta simulació s’ha hagut de tornar a calibrar la resistència 

d’entrada amb un valor de R = 90KΩ per a que passes pels 490mV als 30s i 

pels 700mV als 50s (valors trobats empíricament). El fabricant considera 

per al cas del LTC 3588-1 aquesta resistència de 119KΩ, però no comenta 

el valor que tindrà al LTC3588-2. 

 

A la figura 8.10 es pot veure com, després de una simulació de 800s, no 

s’arriba als 16V necessaris per obtenir una sortida útil. 

 

8.1.4 Relació amb la distància 
 

Per acabar d’avaluar el comportament del LTC3588-2 i de l’antena EH a un 

conjunt de guspires, es realitzen dues verificacions més. A la primera, es 

connecta l’antena directament a l’oscil·loscopi i es visualitzen les guspires 

que capta aquesta. A la segona mesura es connecta l’LTC3588-2 per veure 

com aquesta variació de distància afecta a la carrega de Vin. 
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Taula8.4: Característiques de l’impuls en funció amb la distància 

Relació tensió-distància 

L’objectiu d’aquestes mesures és veure si la variació de distància entre el 

generador de guspires i l’antena afecta, no només a l’amplitud del senyal, 

sinó si afecta també als diferents components freqüencials de forma 

desigual creant així distorsió en la senyal rebuda. 

Per a poder veure si es produeix aquest efecte s’avalua el temps de pujada 

del senyal, el de baixada, la duració de l’impuls i l’amplitud. 

Distància Vpic 

 

trise 

 (10%-

90%) 

tfall 

(90%-

10%) 

∆t 

(50%-

50%) 

0 cm 32 V - 120µs 43 µs 

1 cm 31,2 V - 119 µs 40 µs 

2 cm 28,4 V - 110 µs 31 µs 

3 cm 25,2 V - 106 µs 34 µs 

4 cm 24 V - 106 µs 38 µs 

5 cm 18,8 V - 129 µs 42 µs 

 

Dels resultats obtinguts, es pot concloure que no hi ha una relació directa 

entre el temps de pujada, baixada o de duració de l’impuls amb la distància. 

Per altre banda, tal i com era d’esperar, sí que existeix una relació entre 

l’amplitud del senyal i la distància. 

Per construcció de l’oscil·loscopi, al obtenir tensions de pic tan elevades, 

l’ample de banda queda limitat a 500MHz per lo que no s’ha pogut avaluar 

el temps de pujada de la senyal. 

 

Relació Vin-Distància 

Finalment s’avalua la dependència de la distància de l’antena al generador 

de guspires amb el valor final de càrrega que s’aconsegueix al LTC3588-2, 

com en ocasions anteriors, es realitzen les proves per duplicat per verificar 

la seva repetibilitat i veracitat. 
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Figura8.11: Relació Vin distància  

Taula8.5: Vin després de 30s en funció amb la distància 

Distància Vinprova1 Vinprova2 

0 cm 600mV 600mV 

1 cm 450mV 490mV 

2 cm 270mV 240mV 

3 cm 170mV 180mV 

4 cm 150mV 140mV 

5 cm 110mV 100mV 

 

 

 

 

8.2 Generador de transitoris 
El pas següent ha estat carregar el LTC3588-2 amb un generador de 

transitoris, utilitzat a proves de compatibilitat electromagnètica d’immunitat 

conduïda. Amb aquest generador es pot variar tant l’amplitud com la 

freqüència de l’impuls, pel qual, hi ha més paràmetres a considerar per 

avaluar sota quines condicions serà possible la càrrega del sistema. 

8.2.1 Caracterització 

El generador utilitzat per realitzar aquestes mesures és el SFT 1400 de 

Schlöder GmbH, capaç de generar impulsos a ràfegues amb una freqüència 

variable d’entre 100Hz fins als 125KHz i amb una amplitud que va des dels 

100V fins als 5000V. Les formes d’ona que s’obtindran de l’ús d’aquest 

generador de transitoris són: 
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Figura8.12:Senyal de sortida del SFT 1400 

Taula8.6: Equacions de càrrega i descàrrega d’un condensador 

 

 

Segons el fabricant, es pot programar el paràmetre c (freqüència entre 

polsos) i U (amplitud), però no es pot modificar l’amplitud del pols tw = 

50ns. [18] 

 

8.2.2 Simulacions de la càrrega del sistema 

En aquest cas, les simulacions es realitzen avaluant també la càrrega i 

descàrrega d’un condensador amb un valor nominal de 22uF (valor de la 

capacitat d’entrada del LTC3588-2).  

Les equacions utilitzades per aquestes simulacions són les típiques 

utilitzades a la càrrega i descàrrega d’un condensador per un impuls 

quadrat: 

Equació de càrrega Equació de descàrrega 

 YZ[\]^ � _` V *Y[\[a[]^ U	_`+ � 	bcd/fg 

 @h;<i! � @;<;j;i! � 	�ck/�,  

 

 

Per poder utilitzar aquestes equacions amb l’impuls d’entrada, es divideix 

aquest en un número determinat de mostres que se consideraran 

rectangulars, tal i com es pot veure a la figura 8.13. 
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Figura8.13: Mostreig de la senyal d’entrada 

 

 

L’algorisme finalment tindrà un bucle de càrrega del condensador (de 

duració igual al número de mostres per impuls) i una descàrrega d’aquest 

condensador tenint en compte la distància entre polsos. Aquest procediment 

s’haurà de repetir tantes vegades com polsos, per tant, s’inclourà tot això 

en un altre bucle. 

Pot succeir que el condensador adquireixi un valor de tensió més elevat que 

el que s’intenta carregar en moments posteriors al valor màxim de la senyal 

d’entrada. En aquest cas, el condensador es descarregaria amb una 

constant de temps “RC” que no correspon al de la descàrrega, sinó a la de 

càrrega. Per evitar aquesta situació s’incorpora un condicionant “if” al 

primer bucle que realitzarà la descàrrega amb la constant de temps 

corresponent. 

Finalment, l’algoritme de càrrega y descàrrega seguiria la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

while (i<(tam+1))  
itera=2;  
while (itera<51)  
if ((AV(y)*E1(itera))< V2(itera-1))  
V2(itera)=V2(itera-1)*K3; % Descàrrega condensador% quan E1<Vc 
else  

V2(itera)=(AV(y)*E1(itera))+((V2(itera-1)-                                                                                   
(AV(y)*E1(itera)))*K); % Càrrega condensador  

end  
itera=itera+1;  
end  
Vo(i)=V2(50);  
Vo(i)=Vo(i)*K2; % Descàrrega condensador  
V2(1)=Vo(i);  
i=i+1;  
end  
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El fet de realitzar una simulació de la càrrega del sistema durant 2 minuts, 

tenint en compte que tenim una freqüència màxima de 125KHz, equival a la 

realització de: 

2Kl�mn� � 60 � 120� 

o
h � plKqm�� � 8μ� → 15 � 10s	lKqm��t�	��	120�                     (Eq 8.1) 

Es va mostrejar cada impuls amb 10000 mostres, per tant, el fet de 

realitzar una simulació de 120s de duració equival al processament de 

15·1010 mostres de l’impuls. 

Aquests càlculs corresponen al cost computacional que haurà de realitzar la 

simulació d’una prova amb una determinada amplitud de l’impuls per a la 

freqüència màxima. Com que interessa realitzar mapes sobre el 

comportament a diferents freqüències i valors d’amplitud de l’impuls, el cost 

computacional augmentarà considerablement. 

Per reduir aquest cost computacional, s’ha afegit al programa un 

condicionant “if” per a que deixi de simular només si Vin ja ha arribat a la 

tensió necessària pel sistema. 
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Figura 8.14: Senyals d’entrada 

Figura8.15:Comparació de la guspira amb la senyal d’entrada 

Senyal utilitzada 

En aquest cas no només es vol saber si s’aconseguirà carregar el sistema 

sota unes condicions determinades, sinó que es voldrà trobar sota quines 

condicions s’obtindrà una sortida útil al LTC3588-2, és per això que en 

aquest cas, en comptes d’utilitzar un pols quadrat, s’ha introduït al Matlab 

el senyal utilitzat a les proves radiades d’immunitat a transitoris descrita a 

l’apartat 4.4.1  

En concret s’han utilitzat 25 rafegues de senyals de diferents amplituds 

compreses entre els 100 i els 5000V. Aquestes rafegues van des dels 100Hz 

fins als 5000Hz (rang de valors del SFT 1400), pel que finalment s’obtindrà 

una matriu de 625 possibles 

rafegues d’impulsos que es podrien 

aplicar al LTC3588-2. 

El número de mostres del senyal ha 

resultat ser un factor determinant, 

per disminuir l’error de la simulació 

s’ha optat per la utilització de 10000 

mostres per cada impuls. 

Per calibrar el valor de la impedància de 

càrrega amb aquest nou senyal d’entrada, s’han utilitzat els valors de tensió 

obtinguts de l’aplicació de guspires d’un generador comercial (apartat 8.1.3) 

degut a la semblança del senyal obtingut en aquell cas, amb el senyal 

teòric. 
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Adaptació de la simulació 

Tal i com s’ha vist a l’apartat 8.2.1, el generador de transitoris és capaç de 

crear guspires a ràfegues, mentre que aquestes rafegues, a la simulació en 

Matlab es consideren polsos equiespaiats. Amb l’objectiu d’adaptar la 

simulació en Matlab sense haver de programar un altre bucle, es realitza un 

estudi analític sobre les equacions utilitzades en els 2 casos: 

 

Polsos equiespaiats 

En el primer cas, transcorreguts b segons s’obté una tensió al condensador 

determinada per l’equació 8.2. 

@ h;<i!uEv;�wxi;ik � ∑  z∑ �; V *@;co U	�;+ � 	�ckji���{i/|}}}};~o � � �c�/*i�j�|�+#�~j�ico�~�        (Eq 8.2) 

 

 

 

On Ei es l’amplitud de la mostra de l’impuls (cada impuls està composat per 

10000 mostres)i Vi-1és el valor de carrega del condensador. 

El temps de càrrega tcarrega ve determinat per la freqüència de mostreig del 

senyal que, en aquest cas, al tenir 10000 mostres d’un senyal de 

50ns,tcarrega adquireix el valor de 5ps. 

 

Polsos a ràfegues 

En aquest cas, es tenen dos condicions de descàrrega del condensador 

durant el temps entre impulsos i durant el temps entre ràfegues. 

@ h;<i!	�àh�{v�w �  ∑  z∑ �; V *@;co U	�;+ � 	�ckji���{i/|}}}};~o � � �co/j|�#�~j�ico�~� # � �c*�ci+/|� (Eq 8.3) 

On c és la freqüència de les rafegues (1/Tràfaga) i b-a és el temps entre 

rafegues. 

Equació de càrrega del condensador Descàrrega del 

condensador 

Procesos de càrrega i 

descàrregarepetits 

N=c·avegades 
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Relació entre les 2 expressions 

De dividir les dues expressions, es pot trobar una relació entre elles que 

faciliti la simulació en Matlab, sense necessitat de crear un altre bucle. 

@ h;<i!�àh�{v�w �	@ h;<i!uEv;�wx. � exp �
o/jc*�ci+9 �8��|� �                      (Eq 8.4) 

Per exemple, la freqüència màxima capaç de generar el SFT 1400 és de 

125KHz (c) en ràfegues de 4ms (a) repetides cada 100ms (b). Això equival 

una seqüència de polsos equiespaiats cada 0,2ms (5KHz). 

125 � 10� 	 � 	4 � 10c� � 500	lKqm��t�	J&W&	100K�  (Eq 8.5) 

500 � 1100 � 10c� � 5000	lKqm��t�	q�H	��Rt� → 5Q�� 
Tot i que per aquest cas en concret, tal i com apareix a l’equació 8.6, sigui 

aproximadament equivalent considerar polsos a ràfegues que polsos 

equiespaiats, per tenir aquesta equivalència en tots els casos, s’ha d’aplicar 

la correcció sobre el valor final de tensió obtinguda a l’equació 8.4. 

@ h;<i!�àh�{v�w �	@ h;<i!uEv;�wx. � exp�
o/o���o��czo���o��c		�o���9 �������

	�������.����������s,s�Ω �      (Eq 8.6) 

@ h;<i!�àh�{v�w �	@ h;<i!uEv;�wx. � exp*U6.59 � 10c	+ → @ h;<i!�àh�{v�w � 	0.9993 � 	@ h;<i!uEv;�wx. 

 

Resultats obtinguts de la simulació 

Tal i com es pot veure a la figura 8.16, segons les simulacions, només 

s’aconseguirà carregar el dispositiu per al cas de distància entre polsos 

mínima (200µs � f=5KHz) per a diferents valors de voltatge en terminals 

de l’antena (tensió en circuit obert) però tots ells superant els 1.5KV.Aquest 

resultat indica que s’haurà de tenir un senyal a l’antena pràcticament igual 

al que s’obtindria de connectar directament el LTC3588-2 al generador de 

transitoris. 
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Figura 8.16: Resultats de la simulació després de un minut 

Figura 8.17: Comparació de les possibles senyals d’entrada amb un i dos minuts de càrrega 

 

 

A la figura 8.17 es pot veure com si en comptes de deixar carregar el 

sistema durant un minut, es deixen dos minuts, els possibles valors de 

tensió i freqüència per carregar el sistema augmenten. 
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Figura 8.18: Configuració per a la mesura de la càrrega del LTC3588-2 

8.2.3 Mesures de la càrrega del sistema 

Amb el doble objectiu de veure si s’aconsegueix extreure energia útil a 

partir de la aplicació de transitoris i el de verificar les simulacions 

realitzades a l’apartat 8.2.2 es va realitzar un muntatge com el de la figura 

8.18, on es fa variar tan la distància “d” (variant així l’amplitud del senyal) 

com la freqüència del senyal generat pel generador de transitoris. Per altre 

banda, l’amplitud del senyal generat serà sempre de 2KV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest muntatge permet realitzar mesures de la tensió Vin amb el 

multímetre alhora que es visualitza la senyal d’entrada al circuït a 

l’oscil·loscopi. 

Per evitar que la part de senyal que s’acobla al cable de l’oscil·loscopi o al 

del multímetre afecti a la càrrega del condensador, es van col·locar unes 

ferrites que a altes freqüències es comporten com un circuit obert. 



Energy Harvesting d’un impuls electromagnètic 

 

   75                                               

Figura8.19: Imatge de la prova 

Figura8.20: Visualització de la senyal d’entrada a l’oscil·loscopi 

 

 

De la realització d’aquestes mesures, s’han aconseguit a l’oscil·loscopi unes 

formes d’ona com les de la figura 8.19 als terminals d’entrada del LTC3588-

2 (Pz1 i Pz2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el fabricant de l’integrat, aquesta senyal d’entrada hauria de seguir 

una forma d’ona com la mostrada a la figura 8.21, però els amples de 

banda, tant del LTC3588-2 com de l’oscil·loscopi fan que sembli un senyal 

quadrat en comptes d’un tren d’impulsos. 

FERRITES 

ANTENA EH SFT 1400 
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Figura8.21: Senyal a Pz1-Pz2 teòrica 

Figura8.22: Senyal a l’antena  

 

 

Posteriorment, es va desconnectar el LT3588-2 deixant l’oscil·loscopi 

connectat directament a la sonda, per poder avaluar el senyal que arriba a 

l’integrat sense tenir en compte l’efecte que suposa connectar-lo. 

 

 

 

Al connectar directament l’antena a l’oscil·loscopi, s’obté un senyal com el 

de la figura 8.22 on, com es pot comprovar, no apareix la ràfega 

d‘impulsos, sinó un pols de 4ms format per múltiples impulsos. El fet que 
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Taula 8.7:  Càrrega de Vin amb la configuració de la figura 8.18  

aparegui aquest senyal a l’antena fa que sigui impossible poder comparar 

les simulacions amb el resultats obtinguts empíricament, ja que el senyal 

d’entrada és totalment diferent del simulat i no es pot saber si aquesta 

diferència és deguda als cables de connexió de l’antena amb l’oscil·loscopi, 

a l’oscil·loscopi en si o l’antena. 

Tot i així, es va realitzar el muntatge de la figura 8.18 per avaluar sota 

quines condicions (d’amplitud i de freqüència) s’ aconsegueix carregar 

l’LTC3588-2 desprès de 30 i 60 segons. Amb aquestes condicions es van 

obtenir els resultats mostrats a la taula 8.7. 

 

Freqüència Duració Periode Amplitud 

Nº 

polsos 

 [KHz] [ms] [ms] [V] cada 30s 

 125 4 166 2000 90361 
 

      Distància Vin Vin Pgood Pgood 

 [cm] als 30s als 60s als 30s als 60s 

 0 19,8 19,8 Sí Sí 
 5 15,4 19,8 No Sí 
 10 12,2 16,6 No Sí 
 15 11,2 15,8 No No 
 20 9,6 14,2 No No 
 25 7,4 12,8 No No 
 30 6,7 10,6 No No 
  

 

Com es pot veure a la taula 8.7, els resultats reals són molt millors que els 

esperats teòricament, que preveien que per aquests amplituds d’impuls i 

aquestes freqüències no s’aconseguiria carregar l’integrat ni al cap de 30s ni 

al cap d’ 1 minut, encara que es tingués el circuit directament connectat al 

generador de transitoris. 
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Figura8.23: Configuració alternativa per a la mesura de la càrrega del LTC3588-2 

 

Taula 8.9:  Càrrega de Vin amb la configuració de la figura 8.23  

Finalment, es va realitzar un muntatge com el de la figura 8.23 

desconnectant l’oscil·loscopi, obtenint, en aquest cas, els resultats de la 

taula 8.23 

 

 

Freqüència Duració Periode Amplitud 

Nº 

polsos 

[KHz] [ms] [ms] [V] cada 30s 

125 4 100 2000 150000 

     Distància Vin Vin Pgood Pgood 

[cm] als 30s als 60s als 30s als 60s 

0 13,6 19 No Sí 

5 4,5 6,8 No No 

10 3 4 No No 

15 2,6 3,6 No No 

20 1,9 2,5 No No 

25 1,5 1,8 No No 

30 1,1 1,6 No No 

 

 

En aquest cas, els resultats es diferencien molt dels obtinguts a la primera 

configuració i alhora s’assemblen més als teòrics. Pel que es pot concloure 

que els transitoris s'acoblaven al cable que connectava la sonda amb 

l’oscil·loscopi i això falsejava el resultat de les mesures. 
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Figura 8.24: Resultats obtinguts, experiència (Esquerra) i simulació (dreta) 

8.2.4 Comparació experiència simulat 

El primer aspecte que s’ha descobert amb la realització de les proves és que 

el cable de l’oscil·loscopi actua com antena carregant el LTC3588-2 i 

aconseguint un valor de tensió Vin superior amb el muntatge de la figura 

8.18. Tot i així no es pot considerar aquest muntatge com a vàlid ja que es 

pretén conèixer la càrrega del sistema mitjançant solament l’antena EH. 

Eliminant aquest cable d’oscil·loscopi del muntatge i obtenint així una 

configuració com a la mostrada a la figura 8.23, els valors pels quals 

s’aconsegueix una sortida útil (Pgood = ON) s’assemblen als valors trobats 

a la simulació, tot i així, els valors experimentals continuen sent millors que 

els esperats, tal i com s’indica a la figura 8.24. 

    Als 60 segons   

Fr
eq

ü
èn

ci
a 

[H
z]

 

3800 No No No No No No No   

4000 No No No No No No No   

4200 No No No No No No No   

4400 No No No No No No No   

4600 No No No No No No No   

4800 No No No No No No No   

5000 No No No No No No Sí   

    370 450 540 650 790 900 1070   

    Amplitud [V]   

 

 

Tal i com es pot veure a la figura 8.23, la simulació és capaç només de 

donar un comportament aproximat del circuit, no serveix per determinar a 

partir de quin valor concret de freqüència o d’amplitud s’obtindran els 16V 

necessaris a Vin. Això és degut a que a freqüències altes qualsevol pista del 

circuit imprès pot ser considerada una antena. A més, al estar treballant 

amb freqüències de microones, s’haurien de considerar també els rebots 

produïts per les impedàncies diferents a la de la línia de transmissió. Per 

tant, el valor real serà sempre diferent al valor teòric o simulat. 
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Tot i que els resultats, tan experimentals com simulats, mostren possibles valors per 

els quals s’arribaria a carregar el LTC3588-2, es necessiten: 

Oº	lKqm��t� � 60��R ∗ 5000�� P 300000	lKqt��t� 
Per obtenir una sortida útil. 

A les proves d’immunitat amb transitoris radiats descrites a l’apartat 4.1.1, s’utilitzen 

nivells de camps elèctrics 25 vegades superiors als utilitzats en aquestes proves, tot i 

així, la repetibilitat de l’aplicació de l’impuls es solament de 1 impuls per minut, per el 

que queda descartada la viabilitat de la utilització d’aquest integrat com a mètode 

d’energy harvesting en aquest tipus de proves. Tot i així, es podrà utilitzar aquest 

integrat per a la càrrega del sistema en proves d’immunitat radiada d’ona continua 

(RS101 i RS103) tal i com es va obtenir l’energia radiada d’un fluorescent a l’apartat 

7.2. 
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9. Conclusions i línies futures. 

 
9.1 Conclusions 
Amb la realització d’aquest projecte s’han avaluat els sistemes que 

existeixen actualment d’Energy Harvesting i s’han proposat solucions per la 

problemàtica que motiva aquest treball, la alimentació sense bateries d’una 

sonda activa a l’interior d’una càmera anecoica. 

Com que la càmera on es realitzen les proves de compatibilitat 

electromagnètica es un lloc on en principi no ha d’haver cap tipus d’energia 

que es pugui recol·lectar excepte la generada per les proves d'immunitat, 

s’han proposat dues opcions, alimentar la sonda mitjançant l’ús duna font 

d’energia que no disturbi les proves de compatibilitat electromagnètica (ja 

sigui mecànica tèrmica o electromagnètica) o utilitzar directament l’energia 

dels assajos per alimentar la sonda. 

Posteriorment, es va estudiar la viabilitat d’aconseguir energia de les proves 

de immunitat de transitoris radiats, ja que son les més restrictives. Es va 

triar el LTC3588-2 com a la millor opció per gestionar l’energia d’un impuls 

electromagnètic i es va estudiar mitjançant simulacions i posteriorment de 

forma empírica, sota quines condicions s’aconsegueix el nivell d’energia 

necessari per alimentar la sonda. 

Finalment, s’ha arribat a la conclusió que el període de repetició dels 

transitoris (un per minut) fa inviable l’alimentació de l’antena mitjançant el 

LTC3588-2 i que només es podria pensar en utilitzar l’energia del transitori 

si s’aconseguís sincronitzar l’alimentació del circuit amb l’impuls (molt difícil 

d’implementar) .  
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9.2 Línies futures 
Per acabar d’avaluar el LTC3588-2, es podria pensar en canviar el 

condensador de Cin per tal de maximitzar el valor de carrega a cada impuls, 

disminuint així el temps de càrrega. Tot i així no s’aconseguirà el valor 

d’energia necessari al sistema amb un número raonable d’impulsos . 

Per aconseguir alimentar el circuit amb un reduir número d’impulsos 

s’hauria de disposar de un element de control de molt baix consum 

sincronitzat amb l’impuls per a que només dones energia als en el moment 

de la transmissió. Tot i que matemàticament, l’energia d’un impuls es 

suficient per alimentar el circuit amb els 2 làsers durant 100ns, avui en dia, 

seria molt difícil implementar un dispositiu així. 

Amb el LTC3588-2, una línia futura de investigació seria la de utilitzar 

aquest integrat per altres proves de compatibilitat electromagnètica on en 

comptes d’utilitzar un transitori radiat, s’utilitzi una ona continua. 

Finalment, també es podria continuar avaluant els nivells d’energia que es 

poden aconseguir de diferents fonts d’energia obtenint així una classificació 

sobre quina es la millor solució energètica en diferents ambients. 
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