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Resum 
Aquest projecte és basa en dur a terme l’anàlisi i l’estudi 
d’un captador d’energia en una boia WAVY drifter. 
Aquesta, és una boia de deriva de petites dimensions amb 
un captador d’energia que permet alimentar-se de manera 
autosuficient amb els corrents marins i les ones produïdes 
pel mar parametritzant el seu flux a nivell oceànic. 
 
En el captador, li hem introduït uns fotosensors per tal de 
poder veure a quina velocitat és capaç de girar, i per tant 
quina és l’energia que podem arribar a acumular. 
 
Al llarg d’aquest projecte, realitzarem un estudi de les 
acceleracions que pateix la boia, i com aquestes, son 
capaces de moure el captador. 
 
Mitjançant un controlador, decidirem com i en quin 
moment rebre i enviar les dades. 
 
A través d’aquest controlador enviarem la informació 
captada per UDP, i serà mostrada per la pantalla d’un 
ordinador a temps real utilitzant el programa LabView. 
 
Per poder obtenir tota aquesta informació utilitzarem un 
aparell anomenat  TD1205P el qual és l’encarregat de 
captar les acceleracions de la boia i mitjançant el node 
ESP8266 captarem, processarem i enviarem aquesta 
informació a l’ordinador. 
 
Al llarg d’aquest projecte és mostra la manera com s’ha 
actuat, les proves pertinents per saber quina és la millor 
configuració dels nostres aparells, i el posterior anàlisi. 
 
En els apartats finals podrem veure la boia experimental 
que s’ha realitzat per dur a terme les proves al mar, 
juntament amb tots els elements introduïts per poder fer 
l’anàlisi, des de fotosensors fins al plom necessari per poder 
simular el pes que realment tindrà la boia. Aquesta haurà de 
romandre al mar per un període prolongat de manera 
autosuficient, és a dir, acumulant l’energia necessària per 
poder alimentar els sensors que té incorporats i enviar 
aquesta informació per tal de saber en tot moment la 
situació en que és troba a mesura que passa el temps. 

 

Finalment és llençarà la boia al mar i és mostraran les 
conclusions pertinents per determinar si el projecte ha 
assolit els objectius els quals es va fixar a l’inici i  veure si 
l’energy harvesting és capaç de captar l’energia suficient 
per poder auto alimentar-se. 
 

1. Introducció 
 
En l’actualitat les bateries electroquímiques són la principal 
font d’energia per l’alimentació de components electrònics 
de baix consum. La captació d’energia mecànica, a part de 
ser molt més sostenible, presenta avantatges respecte a 
altres energies renovables, com podria ser la solar o la 
eòlica, aquest fet és degut a que no es veuen alterats pels 
nivells de lluminositat o velocitats del vent. 
El principal objectiu del projecte és poder construir una 
boia amb un captador d’energia mecànica per tal de poder 
analitzar els resultats i poder veure si seria factible poder 
llençar-la al mar i que s’alimentés per si sola durant un 
període prolongat de temps. 
La metodologia de funcionament del captador és basa en el 
moviment pendular, amb un mecanisme capaç d’aprofitar 
l’efecte del pèndol en els tres eixos de coordenades, 
d’aquesta manera, el moviment que pugui afectar a un eix, 
és veurà reflectit  en els altres dos. 
En aquest captador se li ha introduït un fotosensor per tal de 
saber cada cop que un dels seus engranatges dona una volta 
sencera, per d’aquesta manera poder saber la velocitat a la 
que gira el generador i analitzar l’energia capaç de captar. 
A l’hora se li ha introduït un condensador, per poder veure 
com és carrega i durant quin període de temps ho fa. 
Al llarg d’aquest article veurem com s’ha realitzat la boia, 
les proves pertinents i els resultats obtinguts mitjançant el 
programa Labview. 
 

2. Disseny del captador 
 

En la seguent imatge podem veure el captador amb els dos 
trens d’engranatges, la distribució dels quals l’explicarem 
més endevant. 
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Figura 2. Imatge del captador sense l’arc exterior.  

 

 
Figura 3. Perfil del captador.  

 
Aquests dos trens tenen un rodament “one way”, l’efecte 
d’aquest, és bloquejar el sentit de moviment cap un sentit i 
permetre el gir cap a l’altre, aquest rodament es troba dins 
d’un dels engranatges, de tal manera que mentre el “one 
way” es troba bloquejat, fa girar la barra que transmet 
velocitat al següent engranatge que trobem en el tren i això 
provoca el moviment d’aquest tren. D’altre banda, quan el 
“one way” no bloqueja, gira lliurement sobre la barra, sense 
transmetre moviment al següent engranatge, d’aquesta 
manera el tren no engrana i el moviment que proporcionem 
a l’eix del generador ve de l’altre tren, que al portar aquest 
rodament invertit, actuarà quan aquest no estigui bloquejat. 
 

 
Figura 4. Engranatges on es troba el “one way”.  

 
Les dimensions dels arcs, venen delimitats per el diàmetre 
de la boia. 
En el nostre estudi, la boia será de 200 mm de diàmetre i la 
part que quedarà per sobre del nivell de l’aigua serà de 50 
mm, és a dir, només ¼ de la boia anirà per sobre del nivell 
de l’aigua, el fet que estigui tan submergida és degut a que 
no es vol que sigui influenciada pel i que es desplaci amb 
els corrents de la superfície. 

L’energy harvesting que trobarem dins de la boia és el 
següent: 

	
Figura 5.Energy Harvesting. 

 
L’estil de la boia serà com la mostrada en la figura 6. 

 
Figura 6. Boia on anirà el captador [1]. 

 
 

3. Mètode operatiu 
Dins de la boia, tindrem el TD1205P, una bateria de 9V per 
alimentar el ESP8266 que a l’hora alimentarà el TD1205P, 
una PMU ADP5092, un condensador de 5V i per acabar 
l’energy harvesting. 

 
El que es vol aconseguir amb el TD1205P és obtenir les 
acceleracions de la boia, referenciada al seu centre i poder 
veure el moviment en els tres eixos cartesians. D’aquesta 
manera, podrem observar el pitch, el roll i el yaw. 
 
El TD1205P és comunicarà via port sèrie, amb el ESP8266, 
aquest microcontrolador, el qual veurem les seves 
característiques mes endavant, actuarà com a cervell. 
 
Mitjançant la programació del ESP8266 decidirem en quint 
moment enviar, rebre, obtenir el voltatge del condensador o 
del fotosensor i inclús poder fer un reset al TD1205P en cas 
que ho veiem necessari, podent variar la freqüència i 
l’escala. 
 
Aquesta informació, juntament amb les acceleracions i els 
angles obtinguts l’enviarem mitjançant la comunicació 
UDP a un ordinador. 
 
Per tal de mostrar les dades adquirides, mitjançant la 
comunicació UDP a l’ordinador, utilitzarem el programa 
Labview. Amb aquest programa mostrarem per pantalla de 
manera iterativa i molt senzilla el moviment de la boia. 
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4. TD1205P 
 
Aquesta placa es caracteritza pel seu baix consum i per la 
gran quantitat de sensors que té incorporats, el que nosaltres 
mesurarem seran les acceleracions de la boia. 
 

 
Figura 7. Imatge del node TD1205P. 

 
Al llarg d’aquest projecte no s’ha programat aquest mòdul, 
per tant, no entrarem en la seva programació, el que si cal 
saber és que podem variar l’escala i la freqüència enviant 
comandes per port sèrie. 
 
La velocitat de transmissió predeterminada és de 460800 
baudis. 
 
Les comandes les quals podem configurar mitjançant el 
port sèrie son: 
 
AT$ACCFREQ = 
(valor: freqüència) - (1: 1Hz), (2: 10Hz), (3: 25Hz), (4: 
50Hz), (5: 100Hz), (6: 200Hz), (7: 400Hz), (8 : 1.25kHz) 
Valor per defecte - 10Hz. 
 
AT$ACCSCALE = 
(valor: escala) - (1: 2G), (2: 4G), (3, 8G), (4: 16G) 
Valor per defecte - 2G. 
 
AT $ ACCDATA = 
0: apagar el acceleròmetre 
1: encendre el acceleròmetre 
2: habilitar / des habilitar la impressió de los dades actuals 
del acceleròmetre 
 

5. NODE ESP8266 
 
Aquest node és l’encarregat d’actuar com a cervell, amb el 
ESP8266, recollirem les dades del fotosensor que es troba 
en un engranatge de l’Energy Harvesting per tal de saber a 
quantes revolucions va, i d’aquesta manera sabrem a quina 
velocitat és mou l’eix del generador. 
A l’hora llegirem pel port sèrie els valors de les 
acceleracions que obtenim del TD1205P, produïdes per 
l’onatge marí, i decidirem en quin moment enviar, 
mitjançant la comunicació UDP la informació a 
l’ordinador. 
Al llarg d’aquest projecte s’ha fet una sèrie de proves per 
saber quina és la millor configuració per el TD1205P. 

S’ha fet una prova amb la freqüència, els resultats obtinguts 
han estat els següents. 
 

 
Figura 9. Taula resum períodes. 

 
El valor que mes s’aproxima al teòric, es a 50 Hz, el 
problema amb el que ens hem trobat és que la comunicació 
UDP ens limita la velocitat d’enviament, els resultats 
obtinguts a l’hora d’enviar a 50 Hz per UDP han estat els 
següents. 
 

 
Figura 10. Acceleracions a 50 Hz. 

 
Els resultats son molt dispers i per tant erronis, per poder 
enviar a aquesta velocitat caldria acumular paquets de 
dades i enviar un conjunt de paquets per UDP. 
Després de les proves, l’escala a la que farem el test al mar 
serà de 2G i la freqüència de 25 Hz. 

6. Tracking max point 
 
Hem de tenir en compte que la potència que obtindrem en 
el motor, dependrà de la càrrega que hi hagi en els borns, 
dit d’una altre manera, dependrà del corrent que se li 
extregui, per tant, podem dir que, que el motor giri a certes 
revolucions, no vol dir que traurem una potència fixa, ja 
que dependrà de la càrrega que tingui en aquell moment. 
 
Per aquest motiu, utilitzarem un power management unit 
(PMU), el que fem amb aquest aparell electrònic, el qual 
podem veure en l’article adjunt a la biografia, és fixar el 
voltatge en borns del motor, per d’aquesta manera, obtenir 
la màxima potència. 
 
Aquest seguiment se li diu maximum power point tracking, 
la PMU utilitzada és la ADP5092. 
 
El que fa aquesta PMU és obrir el circuit cada 2 segons, un 
cop es troba el circuit obert mesura el voltatge i el torna a 
tancar. 
 

 
Figura 11. Corbes de caracterització del generador. 

 



4 
 

Un cop tancat el circuit fixa de nou el voltatge del motor, 
aquest nou voltatge fixat és el voltatge del que parlàvem 
anteriorment, és el voltatge en el que obtenim el màxim 
rendiment de potència del nostre generador. 
 
Imaginem que amb el circuit obert, el PMU llegeix 0,49V, 
en aquest cas, ens fixaria la càrrega necessària per poder 
treure un voltatge d’aproximadament 2,7, és el punt MPP 
que podem veure en la corba verda de la imatge anterior. 
 
Finalment, obtindrem el % de rendiment de la placa 
ADP5092, amb la següent gràfica: 
 

	
Figura 12. Eficiència del ADP5092. 

	

7. Sensor infraroig 
El sensor infraroig ha estat l’escollit per poder veure les 
voltes que dona l’engranatge influenciat per el moviment 
del mar. 
 
En l’esquema de la següent imatge, veiem tipus de 
configuració, bàsicament consisteix en mantenir el led 
infraroig encès i estar monitoritzant a través del 
fotoresistor, que com el seu nom indica la seva funció és 
similar a la d’un comú, treballa com a comporta tancada al 
estar en repòs i oberta quan és excitat per el raig de llum 
infraroig. 
 

	
Figura 13. Esquema elèctric sensor infraroig. 

	
En el nostre cas utilitzarem la opció B, aquesta configuració 
és un clàssic pull down, en que la sortida del pin 
proporciona un estat baix (LOW) quan el fototransistor es 
troba en repòs (tancat), i un estat alt (HIGH) quan està 
excitat (obert), lògicament la opció A funciona de manera 
inversa. 

8. Obtenció de voltatge del EH 
 
Per obtenir el voltatge de l’Energy harvesting com hem dit 
en el capítol anterior se li ha introduït un sensor infraroig i 
un receptor, fent un forat a l’engranatge ens donarà un pic 
cada cop que el forat passi per els sensors. 
 

 
Figura 14. Sensor infraroig i fotoresistor. 

 
Per obtenir les revolucions per minut a les que gira l’eix del 

generador, ho farem mitjançant la formula següent: 
 

 
 
Amb les mesures llegides per el ESP, provinents del 
fotosensor, obtindrem una ona temporal, és a dir, un 
conjunt de dades ordenades cronològicament, en el nostre 
cas obtindrem un conjunt de mesures, provinents del 
fotosensor col·locat en l’engranatge ordenades en el 
transcurs del temps. Amb l’ajuda de la transformada de 
Fourier separarem aquesta ona temporal en moltes ones 
simples, per posteriorment, obtenir el mapa de freqüències, 
i poder analitzar a quina velocitat gira l’eix del generador, i 
per tant, quina energia hem aconseguit acumular durant el 
test al mar. 
Per saber la velocitat d’augment hem de recordar el tren 
d’engranatges que tenim en el Energy Harvesting. 
Durant el test al mar es farà només amb el tren superior, tal 
i com podem veure en la següent imatge: 

 
Figura 15. Captador amb el que s’han fet les probes. 
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Si simplifiquem aquest tren d’engranatges ens quedaria: 
 

	
Figura 16. Tren d’engranatges de l’energy harvesting. 

	

L’equació	d’aquest	tren	d’engranatges	és:	

	
Tot i que en la figura 14 no és pot veure amb claretat, el 
fotosensor es troba sobre l’engranatge número 4, per tant, 
aquest engranatge ve accelerat 42/18, valor que hem d’obiar 
en la nostre equació, finalment el valor de la velocitat de gir 
ens dona: 

 
Per tant per obtenir les revolucions per minut a les quals 
gira l’eix del generador durant el test al mar serà: 

 

9. Labview 
El resultat de la programació amb el programa LabView ha 
estat el següent: 
 

	
Figura 17. Display del LabView. 

	
Requadre de color verd: Son els valors “bruts” que obtenim 
del TD1205P a través del node ESP. 
 
Requadre de color groc: Podem veure el cub exactament 
com és mou la boia. 
 
Requadre negre: Voltatge enviat per UDP per el port 61559 
i valors correctes en G de l’acceleració. 
 

Requadre de color blau fort: Gràfic on podem veure els 3 
valors de l’acceleració. 
 
Requadre de color blau clar: Botó stop, per aturar el 
programa, tancar el fitxer excel i la comunicació UDP. Botó 
reset, per reiniciar el node (al canviar de freqüència, escala, 
etc.). Botó Ubidots, per para l’enviament de dades cap a 
Ubidots. 
 
Requadre de color rosa: Dades que rebem, tal i com les 
rebem en una cadena i la cadena de valors que enviem. 
 
Requadre de color lila: Freqüències i escales a enviar i 
quadre de text per introduir el valor a enviar. 
 
Requadre de color Vermell: Gràfica dels angles referenciats 
als eixos cartesians del TD1205P. 
 
Requadre de color negre: Valors de les acceleracions en 
G’s. 
 
Requadre de color girs: Valors de les acceleracions en 
m/s^2. 
 
Requadre de color taronja: Valors emmagatzemats al fitxer 
Excel. 
 

10. Boia per dur a terme les proves 
 
Per poder dur a terme el test al mar s’ha fabricat una boia 
aquesta boia se li han aplicat uns pesos de plom per tal de 
simular el pes que tindrà la boia real, de 3,4Kg. 
Sobre d’aquests pesos se li ha aplicat una espuma per tal 
que els pesos quedin fixes, a l’hora se li ha introduït una 
plataforma per tal de poder col·locar el TD1205P. 
En aquesta mateixa plataforma se li ha roscat dos cargols 
per poder fixar una tapa i que el TD1205P quedi ben 
protegit. 
 

		 	
Figura 18. Boia per dur a terme les probes. 

	
Degut a que la boia anirà segellada per tal de no tindre 
fugues durant el test, se li ha introduït un connector 
magnètic normalment obert com el de la següent imatge: 
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Figura 19. Connector magnètic. 

	
D’aquesta manera, un cop la boia estigui segellada 
completament, apropant un iman en aquest connector, 
podem interrompre el circuit i d’aquesta manera no haurem 
d’obrir la boia per desconnectar la bateria de 9V. 
Un cop introduïts els pesos vam comprovar que estaven una 
mica desplaçats, per aquest motiu s’ha introduït un petit pes 
per tal d’equilibrar la boia, com el que podem veure en la 
Figura 20, juntament amb el node ESP8266. 
 

	 	
Figura 20. Boia per dur a terme les probes. 

	
Degut a que obtenim la mesura del gir de l’engranatge amb 
un fotosensor, se li ha aplicat una cinta aïllant en l’Energy 
Harvesting, per tal que la llum solar no alteri les mesures, el 
resultat final, el podem veure en la següent imatge. 
 

	
Figura 21. Resultat final de la boia experimental. 

	

11. Multiplexor 
Com podem veure amb mes profunditat en la memòria del 
projecte, el ESP8266 només te un pin amb entrada 
analògica, per tant, s’ha de canviar el cablejat cada cop que 

volem canviar la lectura, del condensador al fotosensor o a 
la inversa. 
Aquesta és una feina molt pesada ja que, per fer el canvi, 
has de treure tot el segellat hermètic de la boia, canviar el 
cablejat i tornar-la a segellar. 
Per aquest motiu s’ha introduït en la boia un multiplexor, 
amb l’ajut del multiplexor, som capaços de decidir quina 
lectura volem obtenir si la del condensador o la del 
fotosensor. 
Per dur a terme aquest canvi, s’ha programat altre cop 
LabView, per d’aquesta manera, enviant una senyal des de 
l’ordinador, podem veure la lectura analògica que mes ens 
interessa, sense necessitat de dur a terme el canvi de 
cablejat. 

12. Metodologia experimental 
 

La recopilació de dades és va dur a terme prop de la costa 
de sitges, a la platja d’Aigua dolç, coordenades 
41º14’10.3’’N 1º49’39.8E. 
Amb l’ajut d’un router i un portàtil, és va llençar la boia al 
mar, i és van començar a recopilar dades. 

 

	 	
Figura 22. Test al mar. 

	
Les dades que vam obtenir a l’ordinador van ser les 

següents: 

  
Figura 23. Voltatge del condensador i del sensor infraroig. 

 
En la Figura 23 podem veure les dos entrades analògiques 
que obtenim de la nostre boia, la imatge de la dreta 
representa el sensor infraroig, cada pic en la gràfica 
representa una volta de l’engranatge. 
En la imatge de la dreta podem veure el valor del 
condensador, amb un valor inicial de 1,2 Volts i com 
podem veure a mesura que passa el temps és va carregant 
degut al moviment del mar. 
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Figura 24. Angles mesurats durant el test. 

 
Aquests valors son els obtinguts en una captura de pantalla 
durant el test, amb els angles de moviment de la boia per 
els eixos X i Y. 
 
Per acabar, podem veure el transcurs de l’acceleració en 
G’s en la següent gràfica. 
 

 
Figura 25. Acceleracions mesurades durant el test. 

 

13. Anàlisi dels resultats 
Un cop tenim els resultats en un fitxer Excel, els 
introduirem dins del programa Matlab, per tal de graficar 
els resultats i treure la transformada de Fourier. 

 
Figura 26. Acceleracions mesurades amb el programa Matlab. 

 
Aquests valors corresponen a les acceleracions de l’eix X 
gràfic de color vermell, l’eix Y el gràfic de color rosa, i 
l’eix Z el gràfic de color blau. 
Aplicant la transformada de Fourier, podem veure el mapa 
de freqüències. 

 
Figura 27. Transformada de Fourier de les acceleracions 

mesurades. 
 
Només observant els gràfics de l’eix X i de l’eix Y, ja 
podem veure que algun factor ha alterat els nostres 
resultats, aquests dos eixos no tenen la mateixa freqüència, 
això no hauria de ser així, degut a que els dos eixos son 
influenciats per les mateixes ones, i per tant deurien de tenir 
la mateixa freqüència. 
 

 
Figura 28. Transformada de les acceleracions de l’eix X. 

 

 
Figura 29. Transformada de les acceleracions de l’eix Y. 

 
Això és degut a que, per tal que la boia és mantingui estable 
en repòs al terra, se li va introduir un pes com el que podem 
veure en la següent imatge (i en el capítol 10 d’aquest 
article). 
 

	
Figura 30. Pes introduït per equilibrar la boia. 
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Al introduir aquest pes, podem veure que la boia al desar-la 
al terra és manté estable (amb el TD1205P en posició 
horitzontal), però a l’hora d’introduir aquest pes no vam 
tenir en compte els moments d’inercia. 
A continuació analitzarem els resultats del fotosensor. 

	
Figura 31. Freqüència del fotosensor. 

 
En la gràfica 10.9, podem veure els pics que ens emet els 
sensors introduïts en l’engranatge. Cada un d’aquests és en 
el moment en que el forat de l’engranatge passa per el 
sensor infraroig, és a dir, cada un d’aquests pics representa 
una volta del engranatge. 

 
Figura 32. Transformada de Fourier del fotosensor. 

 
Podem veure que la transformada de Fourier, es troba entre 
els 0.4 i 1 Hz. 
Aplicant la formula introduïda al llarg del punt 8, podem 
obtenir les revolucions a les que gira l’eix del generador. 
 

 
Si interpretem aquest resultat en la gràfica on és caracteritza 
el generador (Figura 11), veiem que la potencia que 
acumularíem, és de 1.3 mW. 
 
Per acabar analitzarem l’eficiència de la PMU, aquest valor 
el traiem mitjançant les revolucions a la que gira l’eix del 
generador amb la Figura 12. 
 
L’eficiència que trobem del AD5092 és de 74%. 

Conclusions 
Durant el transcurs d’aquest projecte, és va establir com a 
objectiu l’anàlisi i l’estudi d’un captador d’energia en una 
boia WAVY drifter. 
 
Al concloure el projecte, podem veure que els aparells 
programats funcionen correctament, i que l’anàlisi dels 
resultats han estat molt bons. 
 
Tot i que s’esperaven uns resultats mes elevats, els dies en 
que és va anar a fer el test al mar, no eren els mes adequats, 
ja que, el nivell de les ones no era suficient en cap dels dies. 
 
També cal recalcar que les proves és van dur a terme prop 
de la costa, en aquestes ubicacions solem trobar ones amb 
bastant període però de petites magnituds, si ens endinsem 
en l’oceà, trobem ones molt mes grans, però amb menys 
període. 

 
Per acabar, un estudi, el qual ha quedat pendent en aquest 
projecte, però degut al temps i a la ampliació que aquest 
suposa, no s’ha pogut realitzar, és l’estudi de dos boies En 
la primera, la boia d’aquest mateix projecte, en la segona, la 
mateixa boia però sense l’energy harvesting, d’aquesta 
manera podríem analitzar mitjançant les transformades de 
Fourier i el període de les dos com afecta el moviment 
l’EH, i si es pot millorar d’alguna manera per poder 
acumular mes energia. 
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