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Resum 

Aquest projecte recull els passos establerts per tal de 

realitzar el disseny i la realització d’un captador d’energia 

electromagnètica capaç de generar energia a partir de 

moviments de baixa freqüència presents al medi marí. Una 

esfera magnètica recorre l’interior d’un cilindre toroïdal, al 

voltant del qual s’han instal·lat una sèrie de bobines, 

impulsada a partir de la inclinació produïda per les 

oscil·lacions de les onades.  

A més, el projecte recull els coneixements teòrics per 

entendre aquest fenomen i el procés que s’ha seguit per tal 

de realitzar el disseny del captador, així com les 

experimentacions que s’han realitzat per al procés 

d’optimització d’aquest disseny. Posteriorment, s’ha 

intentat veure en quina situació es troba respecte a altres 

captadors que es troben a la literatura, fent servir el 

paràmetre de densitat de potència. 

El primer pas a l’hora de realitzar el projecte va ser centrar-

se en l’estudi del captador lineal electromagnètic 

desenvolupat per la Universitat de Barcelona, entenent el 

seu funcionament i observant quines prioritats van tenir en 

compte, els seus dissenyadors, a l’hora de desenvolupar-ho. 

Per aquesta raó es va desenvolupar un apartat de càlcul 

teòric on es van poder observar factors tan rellevants com el 

posicionament de l’esfera respecte les espigues, la longitud 

de les seccions de la bobina i la transcendència del nombre 

de revolucions que realitza l’esfera magnètica en aquest 

captador. Per observar el funcionament del captador lineal, 

veure quins avantatges presenta i com es comportava 

l’esfera magnètica en funcionament, es va realitzar la 

fabricació d’un captador lineal a partir d’una impressora 

3D. Amb aquest primer captador, es va realitzar un estudi 

experimental, on es va observar a través d’un oscil·loscopi 

les sortides de voltatge que es generaven per efecte 

inductiu.  

A rel d’aquesta experimentació, es va dissenyar un captador 

en forma toroïdal, que va ser fabricat per la mateixa tècnica 

d’impressió 3D. Aquest nou disseny, no lineal, té les 

avantatges a priori de que l’esfera magnètica que recorre 

l’interior del cos no troba cap final de carrera, i a més, és un 

disseny de captador independent de la direcció de les 

onades. 

 

Per a realitzar l’experimentació, amb l’objectiu de simular 

el comportament del captador en el medi marí, s’han 

emprat dades històriques de condicions del mar (1958-

2016) en el punt on es pretén col·locar la boia on aniria 

situat el captador, a prop de la costa de Vilanova i la Geltrú. 

I mitjançant el programa Orcaflex es van determinar els 

paràmetres fonamentals per al moviment del captador com 

són l’angle d’inclinació i la freqüència.  

De la mateixa manera que es va fer amb el captador lineal, 

al captador no lineal es va realitzar un primer estudi 

experimental on es va introduir el prototipus a l’interior 

d’un tanc d’aigua on mitjançant una bomba programable es 

va simular el moviment del captador. Durant aquesta 

primera part de l’experimentació es va estudiar  i decidir el 

nombre i la millor connexió entre bobines a situar en el 

captador. Un cop establerta la connexió entre bobines i 

observat que el captador presentava un bon moviment per 

tal de generar energia, es va realitzar un circuit de pont 

rectificador per tal d’abastir un supercapacitador amb 

corrent continu. D’aquesta manera es va realitzar la segona 

part de l’experimentació on es va obtenir l’energia que era 

capaç de generar el supercapacitador durant una hora.  

 

En vistes a millorar l’energia emmagatzemada es va 

procedir a realitzar un redisseny donant prioritat a tractar de 

forçar l’orientació de l’esfera magnètica i la introducció 

d’un captador piezoelèctric per tal d’incrementar la 

generació d’energia. Degut a que el captador obté energia a 

partir de l’efecte inductiu i, de manera addicional, de 

l’efecte piezoelèctric es considera un captador híbrid. El 

funcionament del sistema d’orientació es basa en el camp 

generat per un imant extern, situat a l’extrem del captador 

piezoelèctric, el qual a més fa moure al piezoelèctric. 

Es van realitzar dos tipus diferents de ponts rectificadors, 

un pel captador inductiu i un altre pel piezoelèctric. Aquests 

circuits alimentaven en forma de corrent continu dos 

supercapacitadors durant una hora. D’aquesta manera es va 

poder observar l’energia produïda pel captador híbrid.  

 

Realitzades les experimentacions per a cada captador es va 

procedir a fer un anàlisis dels resultats i  estudiar de quina 

manera podria abastir aquest captador híbrid , a un sensor 

sense fil. i quin impacte mediambiental tindria al final de la 

seva vida útil.  

http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=36745
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=36745
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=36745
http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=36745


1.Introducció 

La captació d’energia mecànica a partir de l’onatge 

presenta avantatges respecte a energies renovables més 

convencionals (solar o eòlica), ja que no depèn dels nivells 

de lluminositat o de la velocitat del vent. A més degut als 

dissenys, normalment senzills, es veuen poc condicionats 

per elements externs com la temperatura, la lluminositat o 

el vent. 

L’energia mecànica sol transformar-se mitjançant 

electromagnetisme, piezoelèctrics i electrostàtica. En aquest 

projecte s’abastiran els dos primers mètodes esmentats de 

transformació d’energia. Els mètodes d’obtenció 

electromagnètica són, usualment, els més simples d’integrar 

en un conjunt degut a la seva senzillesa i al seu baix cost.  

En el nostre cas es pretén obtenir energia del medi marí a 

partir del moviment de les onades. Cal tenir en compte que 

aquest medi ens proporciona baixes freqüències i grans 

amplituds de desplaçament. Per adaptar-nos a aquesta 

situació el dispositiu en el que es centra el projecte està 

compost per un cos toroïdal buit interiorment pel qual 

circula una esfera magnètica impulsada per la inclinació 

que les onades provoquen, fent-la passar per l’interior d’un 

embobinat de coure que es troba situat al voltant del cos 

toroïdal.  

Es presenta el disseny d’un captador en el qual l’imant 

principal circula lliurement per l’interior del captador, i, 

una optimització del disseny. En aquesta optimització 

l’imant principal s’orienta a partir d’un imant secundari 

extern en vistes a evitar les posicions de producció 

d’energia nul·la. A més, l’imant secundari es situa a 

l’extrem d’un piezoelèctric que es mourà degut a les forces 

d’atracció entre els dos imants, generant d’aquesta manera 

energia addicional. Es tracta per tant d’un captador híbrid. 

Simulacions del comportament del captador híbrid ens 

presenten una densitat de potència de 14μW/cm3. Aquests 

resultats es comparen amb els obtinguts amb el disseny no 

optimitzat i altres captadors de la bibliografia. 

 

2. Modelat 

En el transcurs d’aquest estudi s’han realitzat dos dissenys 

diferents per tal de buscar millores un respecte l’altre. Els 

dos cassos presenten el mateix cos estructural i es 

diferencien únicament en la incorporació d’una estructura 

capaç de sostenir un petit imant a l’extrem d’un 

piezoelèctric al centre del captador i a una distància 

específica. 

El disseny principal del captador es pot veure a la figura 1, 

2 i 3. El captador està format per un cos toroïdal, envoltat 

per una bobina de coure y que conté una esfera magnètica 

al seu interior, la qual es mou segons trajectòries circulars 

travessant tot el llarg de la bobina.  

El captador transforma les oscil·lacions produïdes per les 

onades en un moviment de l’esfera a través de la bobina. 

Aquest moviment produeix una variació del flux magnètic, 

fet que, tal i com especifica la llei de Lenz, indueix 

intensitat a la bobina degut a l’efecte inductiu.  

Seguint la llei de Faraday el voltatge generat pel captador 

dependrà de la velocitat i la distància que recorri l’esfera 

magnètica. 

V = dϕ/dt = (dϕ/dx) · v 

 

On la v és la velocitat de l’imant[m/s] , la x el desplaçament 

longitudinal d’aquest [m], ϕ és el flux magnètic [Wb] i  V 

és el voltatge induït a la bobina [V]. 

 

 

 

Figura 1: Tapa superior. 

 

Figura 2:Tapa inferior. 

 

 

Figura 3:Tapa inferior amb esfera magnètica. 

 

El disseny toroïdal s’introdueix com una millora a partir 

d’observar experimentalment el funcionament d’un 

captador lineal. Es pretén amb aquest canvi aconseguir la 

màxima eficiència del captador independentment de la 

direccionalitat de les onades  i augmentar l’eficiència fent 

que l’esfera magnètica no trobi mai un final de carrera.  

 

El disseny del captador parteix del diàmetre de l’esfera 

magnètica de 26mm que condiciona el diàmetre intern del 

toroide (Figura 4). Les dimensions de l’imant les hem 

instaurat a partir de l’estudi d’un captador lineal, amb la 

intenció de realitzar un captador de dimensions similars per 

tal de realitzar una comparativa.  



 

Figura 4:Diàmetre intern toroide. 

El diametre intern ve determinat per la longitud de l’arc que 

es vol que realitzi l’esfera (Figura 5). Sent 

d’aproximadament 25mm per cada quart de circumferencia, 

per tal que pugui realitzar un quart de volta de captador per 

cada rotació complerta de l’esfera magnètica. Forçant així 

que per a cada secció de la bobina l’esfera passi pel punt de 

generació màxima.  

 

Figura 5: Dimensions principals captador no lineal. 

Per tal de reduir el fregament entre la superfície del 

captador i l’esfera es van incorporar uns fils de niló que 

redueixen el contacte en tres únics punts. Com es pot 

observar a la figura 3.  

El següent pas per establir el disseny del nou captador va 

ser establir el nombre de bobines i la connexió que es 

realitzaràn entre elles. 

Seguint com a base pretexte l’estudi de la Universitat de 

Barcelona es van realitzar bobines de 250 espires, i es va 

sometre al captador a una primera experimentació per tal 

d’observar quina connexió entre bobines resultava més 

eficaç. 

Tenint en compte diferents connexions, la que millors 

prestacions va presentar va ser la d’instaurar un sistema de 

4 bobines de 250 espires connectades en sèrie. Com es 

mostra a la figura 6. 

 

Figura 6: Connexió bobines en sèrie.  

Va ser a partir d’aquest punt on el captador no lineal es va 

modificar amb l’intenció d’orientar l’esfera magnètica del 

seu interior i que l’eficiència millorés buscant l’el·liminació 

de posicions de generació d’energia nul·la. El cos 

presentava per tant, les mateixes dimensions, 

característiques i distribucions de bobines, però se li va 

incorporar un braç d’alumini per tal de sostenir un captador 

piezoelèctric, al qual s’afegeix en el seu extrem un altre 

imant. Com es pot observar a la figura 7. 

 

Figura 7: Components del captador híbrid. 

 

L’objectiu del piezoelèctric rau en dues parts. Com a 

principal objectiu subjectarà un imant amb el que 

interactuarà l’imant principal generant una força d’atracció. 

Aquesta força d’atracció entre els dos imants orientarà 

l’imant principal i deformarà el piezoelèctric generant, 

d’aquesta manera energia addicional. Aquesta serà la 

segona funció del piezoelèctric, aportar una font d’energia 

extra fent d’aquesta manera que el captador sigui un 

captador híbrid amb dues fonts d’energia diferents. Per la 

incorporació d’aquest imant secundari es va realitzar un 

estudi de forces d’atracció entre els imants respecta a la 

distància entre ells. Ja que si la distància era insuficient la 

força d’atracció entre els imants aturaría l’esfera magnètica 

impedint la generació d’energia inductiva, però si la 

distància era massa gran no cumpliria la seva funció 

d’orientació. Per tal d’ajustar aquesta distància es va 

realitzar un estudi de càlcul d’elements finits mitjançant el 

programari  FEMM [2]. 

Els resultats obtinguts es poden observar a la figura 8. 



 

Figura 8: Relació força atracció – distància entre imants. 

La distància establerta va ser de 10 cm. D’aquesta  manera 

els captadors no lineal i híbrid van quedar dissenyats per tal 

de poder ser fabricats a partir de la tecnologia d’impressió 

en 3D,  i poder realitzar l’experimentació.  

 

3. Experimentació 

Un cop establerts els criteris a partir dels quals es 

dissenyarien els captadors i realitzats els prototipus en 3 

dimensions, es va procedir a buscar un mètode fidel al 

comportament que trobarien els captadors al medi marí i 

que ens permetés fer l’experimentació de forma repetitiva.  

Es va optar per la realització de l’experimentació en un tanc 

d’aigua on l’onatge seria simulat mitjançant una bomba 

d’aigua programable.  

Per tal de determinar el moviment del captador a l’aigua, es 

va accedir a l’arxiu històric de Puertos del Estado [3]i es va 

obtenir la informació de les condicions del mar al punt on 

es pretén situar la boia que contindrà al captador. La 

localització del punt es pot observar a la figura 9. 

 

Figura 9:Localització del punt de situació de la boia. 

D’aquesta manera es va obtenir els valors més usuals de 

període i alçada d’ona en aquesta zona, essent de 3’4 

segons i 0’5m, respectivament. Amb aquestes dades, i 

emprant el programari de simulació ORCAFLEX [4], es va 

aconseguir realitzar el càlcul teòric de l’angle d’inclinació 

màxim que adquiriria la superfície de la boia amb aquestes 

condicions marines, essent de 6graus. Amb aquestes dades 

es va simular experimentalment, en el tanc d’aigua, el 

moviment de la superfície de la boia on estaria situat el 

captador (figura 10). 

 

Figura 10:Angle inclinació de l’experimentació. 

 

L’experimentació es va fraccionar en dues parts per a cada 

captador. La primera part de l’experimentació ens aporta la 

resposta de la bobina directament a l’oscil·loscopi i ens va 

permetre veure els valors de pics màxims i analitzar el 

comportament de l’esfera a l’interior del captador.  

A la segona part de l’experimentació es va realitzar un 

circuit de ponts rectificadors per a cada captador de tal 

manera que es pogués abastir un supercapacitador amb 

corrent continua, i observar quina energia es podia carregar 

durant una hora d’experimentació. Els resultats es mostren 

en els apartats següents. 

 

3.1 Captador no orientat 

Aquest disseny del captador permet el moviment lliure de 

l’esfera per l’interior del cos. 

A la figura 11es mostren els pics de voltatge obtinguts per 

cada passada de l’esfera magnètica a través de les seccions 

de la bobina en la disposició final de 4 bobines de 250 

espires connectades en sèrie (Figura 12). Es poden observar 

valors pics d’aproximadament 4 volts però de forma molt 

poc continua. Això es degut a que l’esfera adquireix la 

posició de màxim rendiment de forma aleatòria, ja que no 

està orientada, fet que impedeix que aquests pics es 

mantinguin de forma continua. 

 

 

Figura 11:Resultats moviment de l’esfera captador no orientat. 

 
Figura 12:Connexió entre seccions de la bobina. 

 

Els valors obtinguts d’aquesta primera part de 

l’experimentació són uns valors pics de 3’99 V amb una 
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amplitud mitjana, molt reduïda pel fet de no estar orientat, 

de 0’21 V. 

Per tal d’observar l’abast que pot adquirir el captador es va 

procedir a l’obtenció d’energia que era capaç de produir en 

una hora. Per rectificar la senyal de la font es va utilitzar un 

pont rectificador que permet carregar un supercapacitador 

en corrent continu. A la figura 13 es pot observar el circuit 

que es va establir per tal de realitzar aquesta 

experimentació.  

 

Figura 13:Connexió segona part experimentació. 

Els resultats obtinguts a partir d’una hora de càrrega són els 

que es poden observar a la taula 1. 

Taula 1:Resultats càrrega supercapacitador captador no lineal. 

RESULTATS CÀRREGA 
SUPERCAPACITADOR 

Tensió inicial, Vi 111 mV 

Tensió final, Vf 193 mV 

Temps descàrrega 69 s 
 

Realitzant els càlculs pertinents mitjançant el temps de 

descàrrega, l’energia emmagatzemada en una hora va ser de 

8’405·10-3J, donant una densitat de potència de 

1,1μW/cm3. 

 

3.2 Captador orientat (híbrid) 

Realitzant l’experimentació del captador híbrid es pretenia 

observar les millores degut a l’orientació de l’esfera 

magnètica i a la producció d’energia addicional del 

piezoelèctric 

Es va realitzar la primera part de l’experimentació del 

captador optimitzat en la qual es pot observar el correcte 

moviment del cos a través de la bobina en els pics de 

voltatge mostrats a l’oscil·loscopi (figura 14).  

 

Figura 14: Resultats del moviment de l’esfera (captador orientat) 

 

Les connexions entre seccions de la bobina són les 

mateixes que al captador no lineal (4 seccions de bobina de 

250 espires connectades en sèrie). 

Es va poder observar com la constància dels valors pics va 

millorar tot i que els valor màxims dels pics es van reduir. 

Obtenint valors d’amplitud mitjana de 0’76 volts fruit de la 

millor orientació de l’esfera (figura 15).  

 

Figura 15: Resultats del moviment de l’esfera captador 

piezoelèctric. 

On es van assolir valors de pics màxims de 1’98V.  

Per tal de realitzar la segona part de l’experimentació es 

van connectar un pont rectificador a cada captador per tal 

de carregar amb corrent continu dos supercacitadors durant 

una hora. Un supercapacitador es va carregar mitjançant 

l’energia obtinguda pel fenomen inductiu del captador i 

l’altre pel captador piezoelèctric.  

Els resultats obtinguts a partir d’una hora de càrrega són els 

que es poden observar a les taules 2 i 3 per a cada 

capacitador. 

Taula 2:Resultats càrrega supercapacitador captador inductiu. 

RESULTATS CÀRREGA SUPERCAPACITADOR 

Tensió inicial, Vi 111 mV 

Tensió final, Vf 170 mV 

Temps descàrrega  53 s 
 

Taula 3:Resultats càrrega supercapacitador captador 

piezoelèctric. 

RESULTATS CÀRREGA  
SUPERCAPACITADOR PIEZOELÈCTRIC 

Tensióinicial, Vi 141 mV 

Tensiófinal, Vf 650 mV 

Temps descàrrega  0’007 s 

Realitzant els càlculs pertinents a partir del temps de 

descàrrega s’han obtingut els resultats que es poden observa 

a la taula 4 de forma individual per a cada captador i 

unificada com a resultat final del captador híbrid. 

Taula 4:Resultats finals captador híbrid. 

 Inductiu Piezoelèctric 
TOTAL 

(Híbrid) 

Energia [J] 4’3512·10-3 1’295·10-5 4’36·10-3 

Potència 
[mW] 

0’0821 1’81 1’8921 

 

 

Els resultats finals de l’experimentació dels dos captadors 

es recullen a la taula 5. 



Taula 5: Recull de resultatsde l’experimentació amb 

supercapacitadors. 

Captador ΔV(mV) C(F) ΔE(mJ) 

No lineal 82 2’5 8’4 

Híbrid 
Inductiu 59 2’5 4’3 

Piezoelèctric 509 10-4 1’29·10-3 

 

Captador t(s) (50Ω) P(µW) 

No lineal 69 121’8 

Híbrid 
Inductiu 53 82’1 

Piezoelèctric 0’007 1810 

 

4.Enviament de dades d’un sensor 

Es van realitzar els càlculs pertinents, a partir de les dades 

obtingudes a l’experimentació del captador híbrid, per tal 

d’extreure la quantitat de paquets de bytes que un sensor 

sense fil seria capaç d’enviar en un dia alimentat pel 

captador híbrid. Aquest captador, com s’ha vist 

anteriorment (taula 5), és capaç d’aportar més potència que 

el captador no lineal. L’enviament d’un paquet de 125 bytes 

requereix un temps de 4 ms, pel que el captador híbrid seria 

idoni per aquest tipus de transmissió ja que al comptar amb 

el captador piezoelèctric pot aportar durant 7 ms una 

potència molt superior al captador no lineal.  

Per fer els càlculs, es considerarà que el sensor sense fil 

presenta una resistència interna de 50Ω, que 1 byte triga 32 

μs a una potència 1 W en ser enviat, i que el captador híbrid 

es capaç de generar 4’36·10-3 J en una hora tal i com s’ha 

observat a la part experimental.  

Tenint en compte aquestes dades es va concloure que el 

captador és capaç d’enviar 24 paquets de dades de 125 

bytes a un ritme d’un paquet per hora i abastir un consum 

latent màxim del sensor de 0’1µWh.  

 

5. Treballs futurs 

Un cop observats els resultats obtinguts i veient que la 

millora del captador orientat ve donada pel captador 

piezoelèctric més que per la orientació de l’imant. Es va 

veure adient realitzar el redisseny d’un model que realitzi 

l’orientació de l’imant esfèric a partir d’un sistema 

d’espigues guiades per rails igual que es realitza a l’estudi 

de la Universitat de Barcelona [1]. El disseny proposat 

presenta les següents característiques  (figura 16). 

 

Figura 16: Nou disseny del cos del captador amb orientació de 

l’imant per espigues. 

 

On els radis de les espigues de l’imant venen decretats per 

les diferents trajectòries d’arc que descriuen cadascú. 

6. Impacte mediambiental 

El captador està format per tres tipus de materials diferents. 

El principal material el trobem al cos del captador  format 

d’ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). És un material que 

presenta una fàcil reciclabilitat ja que no conté compòsits 

tòxics a l’interior. El segon element conforma el braç que 

sosté el captador piezoelèctric format d’alumini. Es 

requereix aquest material per la seva lleugeresa, la seva 

resistivitat a la corrosió i per que no presenta propietats 

ferromagnètiques. El grau de reciclabilitat de l’alumini és 

elevat, aconseguint reaprofitar el 94% de l’energia 

d’extracció amb el seu reciclatge. El tercer element es troba 

a l’esfera magnètica, el neodimi presenta les pitjors 

condicions per ser reciclat a més d’unes mesures 

d’extracció perilloses i una mala gestió actual d’aquests 

tipus de residus. En aquest sentit, hi ha programes i 

projectes de recerca per a trobar possibles substituts i de 

mètodes de reciclatge i recuperació como el projecte 

REMANENCE (Rareearth magnet recovery for 

environmental and resourceprotection)[5]  que tracta de 

desenvolupar un mètode eficient per a la recuperació i 

reciclatge d’imants de neodimi-ferro-bor (NdFeB). 

La resta de materials haurien de ser tractats com a residus 

elèctric i electrònics i com tals hauran de complir la 

Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeo. 

7. Conclusions 

Un generador electromagnètic basat en la interacció entre 

una esfera magnètica i una bobina de coure es proposa com 

a mètode de captació d’energia. Aquest captador pretén 

transformar moviments de baixa freqüència i gran amplitud 

procedents de les onades del mar. Es tracta de comparar 

aquest captador amb d’altres existents de característiques 

similars i realitzar una optimització del mateix.  

A diferència d’altres prototips de captadors dissenyats per 

aprofitar aquests tipus de moviments, el disseny proposat 

presenta una forma toroïdal amb la intenció d’aprofitar 

millor aquests moviments de baixa freqüència. 

Les conclusions a les que s’han arribat són les següents: 



 Es pot concloure que, tal i com es pot observar a la 

taula 5, els tres captadors estudiats són capaços de 

generar pics de voltatge de magnituds semblants 

emprant el mateix fenomen d’inductància. 

 De la taula 5 també es pot analitzar la importància 

d’orientar l’imant, ja que afavoreix una generació 

d’energia més constant reduint els moments de 

generació nul·la. Per tant resulta inqüestionable la 

prioritat d’orientar l’imant principal a l’hora de 

dissenyar un captador que funcioni mitjançant 

aquest fenomen. 

 En el cas del captador híbrid estudiat, l’orientació 

magnètica que s’ha realitzat a l’esfera no mostra 

bons resultats, en comparació amb el cas de 

orientació mitjançant espigues (captador lineal). A 

l’orientar magnèticament l’imant esfèric 

mitjançant un altre imant exterior, encara havent 

estudiat la seva posició més adient, millora el 

voltatge mitjà però amb pics força més baixos.   

 Els valors obtinguts de densitat de potència pel 

captador híbrid s’assimilen amb els obtinguts per 

altres captadors que treballen amb esferes 

magnètiques encara que amb freqüències 

superiors. Fet que demostra que el disseny híbrid 

estudiat en aquest projecte obté resultats òptims 

comparant amb altres dissenys trobats a la 

bibliografia. 

 Tot i que, com s’ha esmentat, resulta difícil 

comparar els captadors, es pot observar que, la 

introducció d’espigues per orientar l’imant 

principal presenta una millora a l’hora 

d’incrementar les revolucions de l’imant. Per tant 

seria rellevant realitzar un estudi amb un cos del 

captador dissenyat per acollir un imant orientat per 

espigues i combinar aquesta tècnica amb la 

introducció d’un piezoelèctric. 

 Considerant un sensor sense fils, adaptat el seu 

circuit a la mateixa resistència a la que s’ha 

realitzat l’experimentació (50 ), s’ha conclòs que 

el captador híbrid és capaç d’aportar l’energia 

suficient com per a que aquest sensor pugui enviar 

un total de 24 paquets de dades de 125 bytes per 

dia a un ritme d’una emissió per hora. 

 

8. Agraïments 

Agrair especialment l’ajut obtingut i l’ interès de 

Montserrat Carbonell i al professor Daniel Mihai del grup 

de recerca SARTI per la seva col·laboració en la realització 

de l’experimentació. 

Referències 

[1]Fondevilla, N., Serre, C., Pérez-Rodríguez, A., Acero, M.C., 

Cabruja, E., Esteve, J., ElectromagneticHarvester Device for 

Scavenging Ambient Mechanical Energy with Slow, 

Variable, and Randomness Nature. Proceedings of the 2011 

International Conference on PowerEngineering, 

EnergyandElectrical Drives. Torremolinos (Màlaga), Spain 

(2011) 

[2] FEMM. Manual usuari  

 [http://www.femm.info/wiki/HomePage] 

[3]SIMAR PUERTOS DEL ESTADO. Dades històriques 

recollides dels diferents ports de l'estat. 

[http://www.puertos.es/es-

es/oceanografia/Paginas/portus.aspx] 

[4]ORCAFLEX. Simulador mecànica de fluids. 

[https://www.orcina.com/index.php] 

[5]EUROPEAN UNION  

 [http://ciencia.estudiareneuropa.eu/s/3892/76320-Ciencias-

fisicas/4070178-Una-nueva-tecnologia-para-impulsar-el-

reciclaje-de-tierras-raras.htm] 

 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx

