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CAPÍTOL I 

PRESENTACIÓ 
I.1. Introducció. Xarxes de sensors sense fils. Fonts d’alimentació basades en la 
utilització d’energia residual 
Un dels camps en el que s’està treballant més actualment és la miniaturització dels 
microsistemes autònoms (formats per dispositius sensors, actuadors i unitats de càlcul). 
El procés de miniaturització es veu frenat per la mida de les fonts d’alimentació. La 
miniaturització dels dispositius juntament amb l’ús de circuits de baixa potència, (VLSI, 
Very Large Scale Integration), ha fet reduir la potència d’alimentació d’aquests sistemes 
fins a les desenes de μW [1], [2] i [3]. Per tant, ara ja és possible plantejar la utilització de 
fonts d’energia residual per alimentar-los. 
L’ús de sistemes de recuperació de l’energia de l’entorn no només està relacionat amb un 
problema d’estalvi d’energia sinó amb l’alimentació de sensors abandonats o de difícil 
accés, com per exemple dins del cos humà, dins de líquids com plàstic fos, monitoratge 
de ponts, edificis, avions, carreteres, control de la pol·lució en camps... Les bateries tenen 
molt poca fiabilitat i una vida útil finita que en limita la proliferació quan es vol alimentar 
un sistema sense fils. En principi, els sistemes de recuperació d’energia residual 
constarien d’un transductor lligat a un dispositiu recarregable d’emmagatzemament 
d’energia, degut a la inestabilitat i discontinuïtat de les fonts d’energia [4-7]. 
La Fig.I.1 mostra el diagrama de blocs que haurien d’incloure les diferents etapes d’una 
xarxa de sensors sense fils autoalimentada [8] : 

  
 Fig.I.1  Estructura de blocs d’una xarxa de sensors sense fils autoalimentada [8]. 

En aquest diagrama, el bloc del transductor d’energia residual depèn del tipus d’energia a 
recuperar. Aquest bloc es decideix en funció de les necessitats de potència del dispositiu 
a alimentar, el tipus d’energia disponible (solar, calorífica, moviment, camps 
electromagnètics) i de la fiabilitat requerida. En el cas que no hi hagin restriccions de 
volum, es podrien adjuntar mòduls amb diferents tipus d’energia residual.  
Els tipus de transductors més utilitzats per obtenir energia elèctrica són: 
o Fotovoltaics: requereixen llum. 
o Electromecànics (Electrostàtics, electromagnètics, piezoelèctrics...): extreuen l’energia 
dels moviments mecànics o vibracions. 
o Termoelèctrics: aprofiten gradients de temperatures. 
o RF(radiofreqüència) i inductius: agafen l’energia electromagnètica. 
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El sensor és la part que detecta i quantifica qualsevol tipus de paràmetre de l’entorn. 
Sempre hauria de ser de baix consum (ULP, Ultra Low Power), quedar-se en mode 
suspensió quan no mesura i adaptar l’interval de mesures perquè sigui el més curt 
possible i a baixa freqüència. 
La sortida del sensor es troba normalment connectada a un sistema de tractament del 
senyal i transmissió i acostuma a incloure un microcontrolador. La funció del 
microprocessador és processar el senyal generat per la mesura i convertir-lo en un format 
adequat per a la seva transmissió, recollida i anàlisi. Per altra banda, el microcontrolador 
introdueix les dades rebudes a la ràdio, tot controlant-ne l’activació a certs intervals. La 
tecnologia utilitzada, tant pel microcontrolador com per la ràdio, hauria de ser de baix 
consum (ULP). A més a més, per minimitzar el consum d’energia s’hauria de realitzar 
una compressió de les dades per minimitzar-ne el temps de transmissió. Una forma de 
reduir el consum de potència és a través dels algoritmes del microcontrolador. Aquests 
algoritmes haurien de permetre administrar eficientment les seqüències d’alta i baixa 
potència, les conversions analògiques-digitals i les interrupcions entre esdeveniments. 
Es requereix un mòdul de gestió per condicionar la potència de sortida del transductor, 
emmagatzemar energia i entregar-la a la resta del sensor. Com que la majoria de 
transductors no poden generar energia amb regularitat, es necessari poder-la 
emmagatzemar per a posteriorment subministrar-la al dispositiu. A més a més, en aquesta 
etapa, abans de l’emmagatzemament, s’hauria de rectificar i regular la tensió per adequar-
la al funcionament del transmissor sense fils.  
Les tradicionals bateries recarregables, les bateries tipus botó i els supercapacitors tenen 
limitacions importants quant als cicles de càrrega i descàrrega, als requisits de corrent i 
voltatge de càrrega i al fenomen d’autodescàrrega. Una possible solució als problemes 
seria el nou dispositiu d’emmagatzematge EnerChipTM de Cymbet [9]. Aquesta bateria 
d‘estat sòlid de capa prima té una recàrrega ràpida, un control de voltatge de recàrrega 
simple, un cicle de vida de càrrega i descàrrega llarg i està dissenyada per cobrir les 
necessitats d’una xarxa de sensors sense fils, que utilitza energia residual.  
Per tant, es pot concloure que la utilització de fonts d’alimentació basades en l’ús 
d’energia residual, per a l’alimentació de microsistemes autònoms, constitueix una 
possible alternativa a la miniaturització de les fonts d’energia finita. 

I.2. Energy harvesting 

I.2.1. Opcions 
S’estudien comparativament dues estratègies per a la portabilitat dels sistemes 
microelectrònics [10]. La primera és el harvesting d’energia residual, basada en l’ús de 
fonts d’energies inesgotables de forma autònoma o sistemes d’energia híbrids. La segona 
és la miniaturització de les fonts d’energia finita, que contenen una quantitat finita o que 
requereixen un subministrament continu de materials actius o combustible.  

Fonts d’energia inesgotable (residual):
La utilització de fonts d’energia residual és especialment útil per als casos de sensors 
abandonats (en el mar, a l’interior del cos humà...) [11]. Actualment les bateries no donen 
la potència requerida per molts d’aquests dispositius durant el seu període de vida útil. Les 
solucions proposades es basen en recollir l’energia residual de l’entorn per convertir-la en 
energia elèctrica. Entre les fonts d’obtenció d’energia elèctrica, cal destacar l’energia 
fotovoltaica que aprofita les radiacions procedents de fonts de llum o del sol, l’energia 
tèrmica provinent de gradients de temperatura (de calor residual), i l’energia mecànica 
associada al vent, a l’aigua i a la vibració d’estructures i de maquinàries. 
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• Energia fotovoltaica
L’energia elèctrica s’obté a través de cèl·lules solars, formades per dispositius 
semiconductors. El seu principi de funcionament es basa en l’efecte fotoelèctric, que 
converteix la radiació lluminosa en energia elèctrica. 
L’efecte fotoelèctric intern consisteix en l’absorció d’un fotó de llum solar per part d’un 
semiconductor amb la conseqüent generació d’un parell electró forat. Si el procés té lloc 
en una regió pobre de portadors i amb un camp elèctric, E

�
, com pot ser una unió p-n o un 

dispositiu p-i-n, el camp elèctric determina una separació dels portadors de càrrega 
positiva (forats) i negativa (electrons). Aquest portadors són injectats en els terminals 
elèctrics del dispositiu tot establint un corrent elèctric extern, Fig.I.2. 
Entre els avantatges de l’energia solar [12], estan uns costos d’operació i manteniment 
molt baixos, permetre treballar tant en corrent contínu com en altern, poder 
emmagatzemar l’energia mitjançant la càrrega de bateries o generant hidrogen 
combustible per electròlisis, ser la més instantània en què la resposta elèctrica a l’energia 
radiant del sol es dóna en fraccions de segons i normalment al no requerir de parts mòbils 
és relativament fàcil d’instal·lar, ampliar i resituar. 

Fig.I.2 Representació esquemàtica del funcionament d’una cèl·lula solar 

Actualment, els dos principals objectius a millorar en aquest tipus d’energia són 
l’augment de l’eficiència, per tal d’aprofitar i optimitzar els fotons que arriben del sol i la 
reducció dels costos per poder ser competitius amb el preu de l’energia procedent dels 
combustibles fòssils. 
En la gràfica de la Fig.I.3, es mostra l’evolució de la millora de les eficiències obtingudes 
en laboratori, segons els diferents materials i tecnologies [13]. Les dades estan donades 
per�NREL (National Renewable Energy Laboratory), un laboratori dedicat a la recerca, 
desenvolupament, comercialització i utilització de les energies renovables i tecnologies 
d’eficiència energètica. 
La tendència que se’n desprèn és que en l’actualitat, les cel·les solars amb major 
eficiència són els concentradors multi-unió amb valors per sobre del 40%. A continuació 
vindrien les cel·les cristal·lines de Si, que malgrat poder assolir eficiències teòriques 
màximes a prop del 28%, es tracta d’una tecnologia madura i per tant estancada en 
possibles optimitzacions. Quant a les tecnologies de capa fina, tot i que la seva eficiència 
és lleugerament inferior, la corresponent a la de CdTe és la més competitiva i representa 
un dels segments amb un creixement més ràpid en la producció comercial. 
Finalment, hi ha les cel·les fotovoltaiques emergents, generalment de tipus orgànic, que al 
pertànyer a la 3ª generació de cel.les solars encara es troben en els inicis del seu 
desenvolupament. 
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Fig.I.3 Gràfica de les millors eficiències per les diferents tecnologies fotovoltaiques, 1976-2011, 
(NREL) [13]. 

Les tecnologies emprades en la fabricació de cèl·lules solars, es classifiquen en tres 
generacions. 
La primera generació de cèl·lules solars està basada en tecnologies que utilitzen substrats 
semiconductors monocristalins i policristal·lins, com el Si, disposats segons l’esquema de 
la Fig.I.4. Aquestes tecnologies, que representen el 90% del mercat fotovoltaic actual, han 
permès assolir eficiències en mòduls comercials superiors al 15%. No obstant, al ser una 
tecnologia madura, no es preveuen millores significatives en la seva eficiència. En canvi, 
a nivell de costos, la seva evolució dependrà de la investigació en nous dissenys per reduir 
de forma significativa el gruix de Si i del desenvolupament de processos més barats de 
producció del Si monocristal·lí i policristal·lí. Els sistemes de concentració desenvolupats, 
malgrat permetre millorar l’eficiència, resulten molt cars i això en limita la seva 
utilització.  

Fig.I.4 Esquema d’una cel·la actual de Si (1a generació) 

(A) Vidre 
(B) Pel·lícula antireflexant 
(C) Reixeta de contacte 
(D) Si-c (tipus n) 
(E) Si-c (tipus p) 
(F) Contacte posterior 
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La segona generació de cèl·lules solars, basades en dispositius de capa fina, estan 
formades per làmines de semiconductors d’uns 2μm de gruix, com es representa en la 
Fig.I.5. El seu principal avantatge és la reducció del gruix de la capa absorbidora, que 
comporta una reducció del material emprat i dels costos del material i dels processos. 
Actualment, a nivell industrial s’han implementat tres tecnologies de capa fina, 
caracteritzades pel material utilitzat com a capa absorbidora:  
• Si amorf 
• CdTe  
• Calcopirites I-III-V basades en els aliatges dels compostos CuInSe2 i CuInS2 (CIGS, 
semiconductors formats per compostos de Cu, In, Ga, i Se) 

Fig.I.5 Esquema d’ una cel·la de CuInSe2 de capa prima (2a  generació), 

Les tecnologies de capa fina, que representen el 10% del mercat fotovoltaic, presenten 
una eficiència en els seus mòduls entre el 5 i el 12%. Malgrat tenir eficiències menors, 
que els de 1ª generació, el cost de producció d’energia és similar degut a la disminució 
dels costos de fabricació. A més a més, presenten un potencial en la millora de 
l’eficiència pel menor grau de maduresa de la tecnologia. La investigació està centrada en 
el desenvolupament de tecnologies de baix cost basades en l’ús de processos 
electroquímics per la síntesis de les diferents capes de l’estructura. 

Finalment, existeixen les cèl·lules de 3ª generació basades en la utilització de nous 
conceptes aplicats als materials, processos i dispositius per millorar-ne l’eficiència. Es 
classifiquen en: 
� Cèl·lules tàndem o multi-unió: presenten una connexió en sèrie de varies unions 
formant una heteroestructura, que permet un millor aprofitament de l’espectre de 
l’energia solar.  
� Cèl·lules de banda intermèdia: converteixen energèticament l’espectre de la llum solar 
per adaptar-lo a les característiques optoelectròniques de l’absorbidor, tot augmentant o 
disminuint l’energia dels fotons. 
� Dispositius formats per nanopartícules o materials nanoestructurats. 
� Cèl·lules basades en nous materials orgànics polimèrics. 

Reixeta Al (contacte frontal)

    Finestra ZnO (tipus n) 0,5μμμμm

Capa buffer CdS   (tipus p) 50nm

Absorbidor CuInSe2 (tipus p) 2μμμμm 

Contacte posterior Mo 0,5μμμμm 

Substrat de vidre 
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Fig.I.6 Esquema d’una cel·la tàndem actual 
d’alta eficiència (3a generació). 

De totes les alternatives, l’opció més 
madura tecnològicament és la cèl·lula 
tàndem, Fig.I.6, que permet obtenir 
eficiències del 40-50%. Malgrat tot, 
aquestes tecnologies encara estan 
fonamentalment en fase de laboratori. 
El seu principal inconvenient és el seu 
elevat cost, degut a la gran complexitat 
dels dispositius. Per tant, actualment 
només hi ha aplicacions aeroespacials i 
militars. Aquestes cèl·lules d’altíssima 
eficiència requereixen la utilització de 
concentradors de llum solar juntament 
amb sistemes mecànics de seguiment 
del sol per aconseguir el funcionament 
òptim dels dispositius mantenint-los en 
condicions d’il·luminació directa.  

A nivell general, la principal limitació de l’energia solar és estar condicionada pel nivell 
d’il·luminació disponible. En condicions d’il·luminació directa del sol es poden generar 
densitats de potència entre els 150 fins als 15000μW/cm2 depenent si el dia és núvol o 
clar, però en ambients interiors amb il·luminació difusa el nivell de potència disminueix 
dràsticament, fins a valors del rang de 6μW/cm2 [14]. 

• Energia tèrmica 
Aquesta font d’energia, basada en l’efecte Seebeck, 
Fig.I.7, aprofita els gradients de temperatura per 
generar energia elèctrica mitjançant generadors 
termoelèctrics, (TEG, Thermoelectric Generators) 
[15] i [16].  
Aquest efecte produeix una diferència de tensió entre 
els dos metalls o semiconductors d’un circuit amb 
dues unions a temperatures diferents. En la Fig.I.8a), 
es mostra la composició d’un termoparell.
Un generador termoelèctric està format per un gran 
nombre de termoparells, connectats elèctricament en 
sèrie i tèrmicament en paral·lel, situats entre dues 
plaques conductores tèrmiques a diferents 
temperatures, Fig.I.8b).  

  
Fig.I.7 Esquema efecte Seebeck 

Fig.I.8 Representacions esquemàtiques a) d’un termoparell b)d’un generador termoelèctric [17]. 
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Existeixen dos modes d’operació d’un generador termoelèctric. En el primer mode, les 
dues superfícies de contacte estan connectades a dues fonts a temperatures diferents. En 
el segon mode, hi ha un flux de calor que travessa el generador i depèn de les condicions 
de contorn. Aquest és el mode típic de les aplicacions en el cos humà, on el flux de calor 
varia amb la temperatura interna del cos, la temperatura ambient i la resistència tèrmica 
dels 3 elements connectats en sèrie: la pell, el generador termoelèctric i l’aire. La 
potència de sortida, Pout, augmenta amb la porció de superfície de placa ocupada pel 
termoparell, A, i amb la distància entre plaques, h: 

2
2 u

out
te a

W Ah1 S16 g gP ρ=                                                                                                       (I.1) 

essent ρ  la resistivitat elèctrica del material termoelèctric, teg la conductivitat tèrmica 
del material termoelèctric, ag la conductivitat tèrmica de l’aire i Wu el flux de calor per 
unitat de superfície. 
Un dels camps amb més potencial pels microgeneradors termoelèctrics és l’associat a 
aplicacions pròximes al cos humà, com les xarxes de sensors pel monitoratge dels 
paràmetres fisiològics associats a la salut o al confort. En aquest tipus d’aplicacions, els 
termogeneradors estan fabricats amb SiGe policristal·lí, perquè és una tecnologia ben 
coneguda en la microelectrònica.  
Un exemple és la termopila de SiGe, realitzada pel grup de l’IMEC i la Universitat de 
Leuven (Bèlgica) [18]. Consta d’una gran quantitat de termoparells que s’acostumen a 
fabricar utilitzant la tecnologia de micromecanitzat de superfície. El voltatge en circuit 
obert és de 12.5V/(Kcm2) i la potència aplicada a la resistència de càrrega externa és de 
0.026μW/(K2cm2). El dispositiu TEG, Fig.I.9, col·locat en el canell genera un voltatge de 
sortida estable d’uns 150mV en condicions normals. La diferència de temperatura en el 
termoparell és de 0.15K. Com que la resistència interna (20MΩ) és massa elevada, la 
potència de sortida en la resistència de càrrega és de només uns 0.3nW. Els futurs treballs 
estaran dirigits a augmentar la potència disminuint la resistència entre els contactes, 
substituir les unions BCB (Benzocyclobutene) per altres metall-metall per tal
d’augmentar la conductivitat tèrmica i finalment, millorar la topografia per augmentar el 
corrent planar de la microestructura del termoparell.

Fig.I.9 Imatges fotogràfiques de TEG portables per aplicacions en el cos humà: a) assemblatge i 
b) prototip [18]. 

Per tant, per a una aplicació comercial s’hauria d’escollir el generador termoelèctric més 
eficient del mercat, basat en l’ús del Bi2Te3. Aquestes termopiles són adequades per a 
aplicacions industrials on hi ha grans gradients de temperatura però el voltatge generat és 
generalment insuficient quan és utilitzat en el cos humà. L’únic exemple d’aplicació 
comercial en el cos humà va ser el rellotge termoelèctric desenvolupat per Seiko fabricat 
amb un compost de Bi-Te [19]. En la Fig.I.10 es veuen els pilars de 80μm d’amplada i 
de 600μm d’altura, que formen cada un dels termoparells. Tot i que la potència generada 

a) b) 
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és de 20mW i el voltatge de sortida és de 0.3V, la complexitat de la seva fabricació no el 
fa adequat per la producció en massa perquè te un preu unitari de fabricació de 5000$. 

Fig.I.10 a)Imatge del generador termoelèctric de Seiko (2x2x1mm3) b)Representació esquemàtica 
del rellotge termoelèctric [19]. 

Per aplicacions MEMS a escala petita, on no es poden utilitzar motors de calor, 
presenten el desavantatge que degut a la baixa eficiència d’aquests materials es requereix 
un gradient de temperatura mínim de 10ºC en 1cm3. Els generadors més eficients basats 
amb Bi2Te3, són voluminosos i estan optimitzats per operar a grans diferències de 
temperatures (50-200K). Per tant, la recerca està dirigida a optimitzar-ne la geometria i 
els materials termoelèctrics per a fabricar microgeneradors termoelèctrics eficients. Per 
contra, si s’aconsegueix la seva microfabricació presentarien avantatges com una elevada 
fiabilitat, llarga duració, poc soroll i emissions, compactabilitat, escalabilitat, són barats 
per la seva simplicitat, poden ser fabricats a gran escala i permeten ser dissenyats per 
utilitzar petites fonts de calor.  

• Energia mecànica 
Entre els diferents tipus d’energia mecànica a aprofitar, cal destacar l’energia 
mareomotriu, la hidroelèctrica generada per l’aigua, l’energia eòlica obtinguda gràcies al 
vent i l’energia provinent de les vibracions. 

Actualment només existeix un projecte comercial per obtenir energia de les onades 
(mareomotriu), que és el Pelamis Wave Energy Converter [20] i és a escala mètrica. 
Aquest convertidor, mostrat en la Fig.I.11a), és una estructura articulada semi-
submergida formada per una sèrie de cilindres articulats de 3.5m de diàmetre i uns 150m 
de longitud total. Les onades indueixen un moviment d’aquestes unions al que uns ariets 
hidràulics s’oposen, bombejant un fluid a alta pressió. L’aigua bombejada permet moure 
un motor hidràulic i generar electricitat. Per suavitzar la variabilitat de l’energia 
obtinguda en cada articulació, es fan servir acumuladors hidràulics. L’energia generada 
en totes aquestes articulacions va cap a una junció en el fons marí, mitjançant un sol 
cable umbilical. Generalment, a la vegada unes quantes juncions s’agrupen en un únic 
cable, connectat amb la costa pel fons marí.  
El Pelamis està dissenyat per ser amarrat en profunditats entre els 50-70m i a una 
distància de la costa entre 5 i 10Km. Una “granja d’onades” en el litoral, amb una 
superfície d’un Km2, com la mostrada en la Fig.I.11b), pot generar 30MW, energia 
suficient per més de 20000 habitatges. 

b) 

Unió  
calenta 

Unió 
freda 

a) 
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a) 

  

b) 

Fig.I.11 a)Representació esquemàtica del funcionament del convertidor d’energia de les onades 
Pelamis b)Vista superior d’una “granja d’onades” construïda per una xarxa de Pelamis 
interconnectades [20]. 

Malgrat tenir un impacte ambiental i uns costos de manteniment molt baixos, requereix 
d’una inversió inicial molt elevada. A més, hi ha la problemàtica del transport de 
l’energia generada per introduir-la en la xarxa elèctrica. Aquest tipus de problema no 
existiria en un projecte de microsistemes autònoms.  

En l’energia hidràulica, l’electricitat s’obté a partir de la conversió de l’energia potencial 
i cinètica de l’aigua en energia mecànica de rotació, mitjançant una turbina hidràulica. 
L’energia mecànica de rotació s’utilitza per accionar un generador elèctric i obtenir 
energia elèctrica. La major part de l’energia hidràulica prové de grans centrals 
hidroelèctriques d’uns quants GW i comporta l’emmagatzemament de grans volums 
d’aigües en preses. Els sistemes hidroelèctrics, utilitzats a nivell macro, són fiables i la 
seva tecnologia és ben coneguda. 
Un flux constant i considerable d’aigua és el paràmetre crític per a l’èxit d’una petita 
central. L’energia disponible de les hidroturbines és proporcional a la quantitat d’aigua 
que hi circula per unitat de temps i a la diferència d’alçada entre la turbina i la superfície 
de l’aigua a l’entrada. La major part dels costos provenen de la construcció de la presa, 
perquè els de manteniment i funcionament són molt baixos, en comparació amb l’energia 
generada [21]. 
L’energia potencial, EP(J),  ve donada per: 

2100m 

600m 

150m 

Pelamis Amarres 

150m

3.5m
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EP = m g h                          (I.2) 

essent m, la massa, g, la gravetat i  h, l’altura a la que està l’aigua respecte la turbina. 
A partir d’aquí, es pot deduir la potència generada, P, per la caiguda de l’aigua com: 

P=η ρ g h Q                      (I.3)
 
a on Q és el volum de flux (m3/s), η és el rendiment i ρ és la densitat del fluid, que en el 
cas de l’aigua és 1000kg/m3. 
Els tipus de hidroturbines utilitzades a nivell macro, Fig.I.12, es classifiquen en: 
• Turbines Kaplan: són de tipus axial, permetent variar l’angle de les seves pales mentre 
funcionen, i s’empren per treballar en salts d’aigua petits però amb gran cabal. 
• Turbines Francis: són turbines de reacció i d’admissió total, en què l’aigua entra per 
tota la perifèria del rodet, minimitzant-ne la mida. S’utilitzen per salts d’aigua d’altura 
mitja i cabal mig. 
• Turbines Pelton: són transversals i provenen de l’evolució dels antics molins d’aigua. 
S’utilitzen en grans salts d’aigua amb poc cabal.  

Fig.I.12 Representacions esquemàtiques dels diferents tipus de hidroturbines: a)kaplan, 
b)Francis i c)Pelton [22]. 

L’energia hidràulica és renovable, no contamina, treballa a baixa temperatura amb 
instal·lacions auxiliars reduïdes i presenta una arrencada instantània produint la càrrega 
en pocs minuts.  
Per altra banda, hi ha una gran distància entre els llocs on es troben els recursos 
aprofitables i els llocs de gran consum. Això implica la construcció de llargues línies, 
encarint l’obra, augmentant les pèrdues energètiques i perjudicant la flora i fauna 
autòctona. Finalment, cada projecte involucra un altre de particular, depenent de la 
ubicació, les característiques dels salts d’aigua i el cabal.   

A nivell micro, un grup del MIT [23], ha desenvolupat el dispositiu transductor 
microhidràulic de la Fig.I.13, per a aplicacions d’alta freqüència de microbombejat (fins 
a 80-90kHz). Consta d’un dispositiu actuador piezoelèctric amb tres cilindres 
piezoelèctrics units per sota a una capa de Si i per sobre a una capa micromecanitzada 
lligada a un pistó.  
Aquest dispositiu generarà un voltatge al aplicar-li una pressió sobre el pistó, el qual al 
estar sobre uns cilindres piezoelèctrics patirà un canvi en la longitud que es traduirà amb 
una diferència de tensió elèctrica entre els seus extrems. El dispositiu també pot 
funcionar en sentit invers, de manera que el voltatge aplicat produiria un desplaçament 
del pistó. 

c) Peltonb) Francis a) Kaplan 
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Fig.I.13 Representació esquemàtica d’un dispositiu transductor microhidràulic [23] 

La principal limitació d’aquests tipus de dispositius és una eficiència condicionada per la 
pressió que pot suportar el material piezoelèctric i els punts de subjecció. 

Una altra font d’energia mecànica natural seria l’energia eòlica, que converteix l’energia 
cinètica del vent en energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. Aquests generadors 
consten d’una hèlice moguda pel vent i mitjançant un sistema mecànic el rotor gira 
produint energia elèctrica. A escala micromètrica s’acostuma a emmagatzemar-la en 
bateries. 

Fig.I.14 Imatge de la hèlice de 4.2cm de 
diàmetre [24].

Rancourt [24] estudia l’efecte de la 
miniaturització d’una turbina, en la 
aerodinàmica i en l’eficiència. També 
caracteritza experimentalment els petits 
generadors de potència comercials.  
Segons la caracterització experimental 
de la turbina de 4.2cm de diàmetre, 
mostrada en la Fig.I.14, es genera una 
potència en el rang de 1-100mW. 
L’eficiència és de 1.5% per a una 
velocitat del vent de 5.5 m/s, però 
augmenta fins a un 9.5%, quan la 
velocitat és de 11.8m/s. 

Per altre banda, un grup de recerca de Londres [25], ha aconseguit generar una potència 
de 6.3mW amb una velocitat del vent de 10m/s amb un primer prototip de 2cm de 
diàmetre. Tot i no estar optimitzat, la seva eficiència és del 5.6%, Fig.I.15. 

  
Fig.I.15 a)Representació esquemàtica de la secció del dispositiu b)Imatge fotogràfica del 
assemblatge d’una turbina amb un rotor de 12 pales [25]. 

b) a) 
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En general, un dels problemes de la miniaturització dels generadors d’energia propulsats 
per un fluid (aire) és la baixa eficiència, ocasionada per les altes pèrdues associades a la 
viscositat, als coixinets i a les distàncies de seguretat. Per tant, l’escalat cap a dimensions 
més petites resulta desfavorable. 

L’energia vibracional és un tipus d’energia residual associada a la presencia de 
vibracions de màquines o induïdes pel moviment d’una persona. Segons Roundy [10], 
amb les vibracions de baixa freqüència es poden generar densitats de potències entre 10 i 
250μW/cm3, depenent del mecanisme de transducció emprat. Els generadors 
vibracionals es classifiquen en dispositius electrostàtics, piezoelèctrics i 
electromagnètics. Més endavant, se’n realitzarà una descripció molt més detallada. 

• Fonts d’energia finita : 
Les fonts d’energia finita, malgrat no ser renovables, constitueixen fonts d’energia 
transportable per a microsistemes. Les principals són les bateries, les microcel·les de 
combustible, els micromotors de microcombustió i els microreactors. 

Bateries 
Les bateries són cel·les electroquímiques formades per un ànode, un càtode i separades 
per un electròlit, Fig.I.16. Aquestes cel·les contenen totes les substancies involucrades en 
els processos electroquímics d’oxidació/reducció, en què un dels components s’oxida 
(perd electrons) i l’altre es redueix (guanya electrons), per generar energia elèctrica [26, 
27].  

Fig.I.16 Esquema d’una cel·la electroquímica  

El nom acumulador és un terme neutre en el que s’engloben els diferents tipus de 
bateries i de piles, mostrats més endavant en la Taula.I.1. Mentre que les piles són 
generadors elèctrics basats en processos químics normalment no reversibles, les bateries 
són dispositius electroquímics semi-reversibles, és a dir recarregables.  

En primer lloc, el tipus de pila més comú i a la vegada la més primitiva és la pila alcalina 
de manganès, representada esquemàticament en la Fig.I.17.  

    ÀNODE 
   (oxidació) -

CÀTODE 
+ (reducció) 

ELECTRÒLIT 

Anions

Cations 
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Aquesta pila està formada per un recipient d’acer, 
amb un càtode de diòxid de manganès, MnO2, i un 
ànode, situat en el centre, d’una pasta de zinc (Zn) 
amalgamada amb mercuri (Hg, en total 1%), carbó 
o grafit (C). L’electròlit és una dissolució 
d’hidròxid de potassi (KOH), sovint endurit amb 
gelatina o cel·lulosa, amb una resistència interna 
molt baixa per tal d’evitar descàrregues internes i 
poder acumular l’energia durant molt de temps.  
El contingut de Hg, 0.1% del seu pes total, serveix
per donar una major duració i rendiment. 
La tensió subministrada és de 1.5V i s’utilitza en 
aparells de major consum com són: gravadores 
portàtils, joguets amb motor i flashos electrònics.
El principal desavantatge és la contaminació que 
suposa el Hg.  

Fig.I.17 Esquema d’una pila 
alcalina  de Mn 

Per la resta d’aplicacions interessarien sistemes recarregables, com ara l’acumulador de 
plom (Pb) [28]. Aquest tipus d’acumulador està constituït per dos elèctrodes de sulfat de 
plom (II) (PbSO4) incrustats en una matriu de plom metàl·lic (Pb) i un electròlit d’àcid 
sulfúric H2SO4 en una dissolució en forma de pasta per evitar-ne l’evaporació. Durant la 
descàrrega s’inverteixen els processos de la càrrega, baixa la concentració de l’àcid 
sulfúric i augmenta la quantitat d’aigua alliberada en la reacció. Per tant, la densitat de 
l’àcid serveix d’indicador de l’estat de càrrega del dispositiu perquè és superior a la de 
l’àcid diluït. Amb el temps, al formar-se cristalls grans de PbSO4, es produeix una 
pèrdua de reversibilitat del procés i finalment, s’haurà de canviar l’acumulador. 
Aquest tipus de bateries, utilitzat principalment en els cotxes, subministra una tensió  
normalitzada a 12V si té 6 elements o vasos connectats en sèrie. 
Malgrat el baix cost i una fabricació fàcil, la seva vida útil disminueix per les 
sobrecàrregues i descàrregues profundes. La seva composició, principalment de plom, 
les fa molt contaminants i amb un pes molt elevat. Per tant, la seva utilització, a excepció 
de les aplicacions a vehicles, es restringeix a aplicacions estacionàries. A més a més, la 
densitat d’energia proporcionada és baixa: 30Wh/Kg.

Per a aplicacions més portables s’empra una bateria alcalina (Fe-Ni). Aquest tipus de 
bateria de ferroníquel [29], consta d’un elèctrode positiu amb òxid niquelós (NiO), un 
elèctrode negatiu on hi ha l’òxid ferrós (FeO) i una dissolució de potassa càustica (KOH)  
que s’utilitza com a electròlit.  
La facilitat en el moviment dels electrons dins del electròlit produeix un augment de la 
potència i un corrent més estable. La bateria alcalina té un voltatge d’uns 1.5V i presenta 
un cicle de vida de càrrega i descàrrega llarg inclús en condicions adverses com ara: la 
sobrecàrrega i la descàrrega profunda o un manteniment inadequat. Els principals 
problemes són la dificultat de segellar les piles contra les fuges d’hidròxid i la limitació 
de la duració del blindatge.  

Per altra banda, tot i que ja tenen molts anys, encara existeixen les bateries de níquel-
cadmi (Ni-Cd). Aquestes bateries utilitzen un ànode de Cd i un càtode d’un compost de 
NiOOH mentre que l’electròlit és de KOH. A més, poden funcionar dins d’un gran rang 
de temperatures i admeten sobrecàrregues, tot i que no les emmagatzema. Malgrat ser 
una bateria recarregable durant molts cicles, la densitat d’energia és baixa degut a la 
poca capacitat i presenta problemes d’efecte de memòria. Aquest efecte produeix una 
reducció de la capacitat de càrrega, causat per l’aparició d’uns cristalls al carregar la 
bateria sense abans haver-la descarregat completament. 
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Un altre tipus de bateria, encara molt utilitzat, és la de níquel-hidrur metàl·lic (Ni-MH). 
Aquesta bateria de Ni-MH consta d’un ànode, realitzat amb un aliatge d’hidrur metàl·lic, 
i un càtode de NiOOH. Cada cel·la de Ni-MH pot proporcionar un voltatge de 1.2V, una 
capacitat entre 0.8 i 2.9A·h i una densitat d’energia de fins als 80Wh/kg sense mostrar 
pràcticament l’efecte de memòria. No obstant, presenten una autodescàrrega important i 
no admeten bé el fred extrem, que provoca una reducció dràstica de la potència eficaç 
entregada. 

Recentment s’han desenvolupat les piles basades en el Li, molt miniaturitzables i 
utilitzades, com són les bateries de ions de liti (Li-ion). Aquestes bateries normalment 
empren un ànode de grafit, LiC6, un càtode de LiCoO2, trifilina (LiFePO4) o LiMn2O4 i 
un electròlit d’una sal de Li en un dissolvent orgànic.  
Els seus principals avantatges són una alta capacitat, no presentar pràcticament histèresi 
o efecte de memòria i, com a conseqüència, permeten la recàrrega sense necessitat 
d’estar del tot descarregades ni disminuir-ne la vida útil. Cal afegir que presenten uns 
nivells d’autodescàrrega baixos. D’altra banda, no admeten bé els canvis de temperatura, 
ni les descàrregues profundes, ni les sobrecàrregues i poden patir danys irreparables. Per 
evitar-ho, hi ha una circuiteria addicional que apaga la bateria quan surt del rang òptim.  

Una variant de les piles de Li-ion, amb unes característiques molt similars són les de 
polímer de liti (LiPo). L’electròlit emprat és un polímer, l’ànode és algun compost de Li 
amb C intercalat i com a càtode s’utilitza el LiCoO2 o LiMn2O4.  
Tot i que la mida i el pes són menors que en les bateries d’ions de Li, presenten una 
densitat d’energia i una taxa de descàrrega superiors. Actualment el seu ús està restringit 
a equips petits que requereixen potència i duració. En vehicles elèctrics, degut a l’alt 
cost, es troben encara en fase de desenvolupament. 

Per últim, malgrat no estar desenvolupades comercialment, existeixen les bateries de Li 
metàl·lic amb alta densitat de potència i molt lleugeres. A nivell d’investigació, es van 
trobar problemes de seguretat, degut a que l’alta reactivitat del Li metàl·lic amb l’aigua 
de l’aire fa que qualsevol petita fuga pugui incendiar la bateria. No obstant, últimament 
IBM ha obert una línia d’investigació amb la idea de fabricar bateries d’aquest tipus per 
a ordinadors portàtils [30]. D’altra banda, l’empresa Polyplus [31] afirma que ha resolt el 
problema protegint l’elèctrode de Li amb un material ceràmic impermeable a l’aigua i 
permeable al Li i espera poder-les comercialitzar en uns anys. 

En l’actualitat s’estan realitzant molts avanços en intentar la miniaturització mitjançant 
bateries de capes primes, que es podrien integrar dins del dispositiu en la cadena de 
microfabricació. 

Finalment, com a alternativa a les bateries existeixen els supercondensadors. Alguns 
d’aquests condensadors d’alta capacitat estan basats en fulles corbades de grafè, format 
per una capa de carboni monoatòmic. Aquestes fulles poden emmagatzemar la mateixa 
energia que bateries de NiMH però és poden carregar en qüestió de segons o minuts 
[32]. Uns altres empren com a elèctrodes nanotubs d’òxid de zinc crescuts sobre fibres 
convencionals a baixa temperatura (<100ºC) [33]. 
A nivell comercial existeixen supercondensadors amb capacitats de l’ordre dels farads 
que es poden utilitzar com a bateries si les potències a subministrar són petites. Un 
exemple d’aplicació comercial serien els rellotges de polsera [34]. 
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Voltatge Densitat 
d’energia Potencia Eficiència E/$  Descàrrega Cicles Duració 

Tipus 

(V) (Wh/kg) (W/kg) (%) (Wh/$) (%/mes) (nº) (anys) 

Pb-àcid 2.1 30-40 180 70%-92% 5-8 3%-4% 500-800 8-20 

Alcalina 1.5 85 50 99.9% 7.7 <0.3  100-1000 <5 

Ni-Fe 1.2 50 100 65% 5-7.3 20%-40%  50+ 

Ni-Cd 1.2 40-60 150 70%-90% 1.25-2.5 20% 1500  

NiMH 1.2 30-80 250-1000 66% 2.75 30%  500-1000

Li ion 3.6 150-250 1800 80-90% 2.8-5 5%-10% 1200 2-3 

Li 
polímer 

3.7 130-200 3000+  2.8-5.0   500~1000 2-3 

 Taula.I.1 Taula comparativa dels diferents tipus de acumuladors.  

Avui en dia les bateries són les fonts portàtils d’energia més utilitzades. No obstant, un 
dels principals problemes és la contaminació amb metalls pesats i compostos químics 
perjudicials per a l’entorn i amb efectes negatius en la salut humana.  

Cel·les de combustible 
Les cel·les de combustible, (Fuel Cell, FC), són cel·les electroquímiques catalítiques (de 
reacció espontània) dissenyades per a reabastir-se de forma contínua d’una font de 
combustible i convertir-la en energia elèctrica mitjançant un oxidant i en presència d’un 
electròlit. A diferència de les bateries, que contenen totes les substancies involucrades en 
els processos, a les cel·les de combustible se’ls hi subministren tots els reactius de forma 
externa. Es consideren com a fonts estables d’energia mentre hi hagi un subministrament 
continu i extern dels reactius. 
Com es mostra en la Fig.I.18, una cel·la de combustible consta d’un ànode (elèctrode 
negatiu) i un càtode (elèctrode positiu) que utilitzen com a font de combustible H2 i O2
respectivament, i es troben separats per un electròlit. Per tant, en el procés l’oxigen 
intervé com a reactiu i el vapor d’aigua com a producte de la reacció. 

Fig.I.18 Principi de treball d’una cel·la de combustible amb un  electròlit àcid 
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Aquestes cel·les constitueixen una alternativa a les bateries. Presenten nivells 
acceptables d’energia (de fins a 200mW/cm2), altes eficiències, gran varietat de mides i 
baixes emissions de contaminants.  
Els diferents tipus de cel·les de combustible [35, 36] es classifiquen segons el tipus 
d‘electròlit utilitzat.  
Si l’electròlit és àcid, l’hidrogen allibera electrons a l’ànode, que passen al circuit 
elèctric produint H+. Aquests ions travessen l’electròlit i reaccionen amb l’oxigen del 
càtode formant aigua.  
Ànode:         H2� 2H++2e- 

Càtode:        1/2O2+2H++2e-� H2O 
En canvi si l’electròlit és alcalí, el càtode allibera grups OH- que reaccionen amb 
l’hidrogen a l’ànode donant aigua i electrons, que passen al circuit elèctric. 
Ànode:         H2+2OH- � 2H2O+2e- 

Càtode:        1/2O2+2e-+H2O� 2OH-  

Electròlit àcid

En primer lloc, el tipus de cel·la de combustible més desenvolupada comercialment és la 
d’àcid fosfòric, (Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC). L’electròlit utilitzat és d’àcid 
fosfòric líquid (H3PO4), contingut en una matriu de SiC, i els elèctrodes són de carboni 
porós amb un catalitzador de platí. 
Aquest tipus de pila es fa servir normalment en escala macro en la generació d’energia 
estacionària però també s’ha emprat en vehicles pesats, com els autobusos urbans. La 
tecnologia utilitzada és madura, presenta una bona fiabilitat, una elevada tolerància a les 
impureses del combustible i l’electròlit usat és barat.  
Per altre banda, els desavantatges són: la necessitat d’un catalitzador de platí que 
n’incrementa el cost, una arrencada lenta, la susceptibilitat a la contaminació per CO i S i 
les dificultats en reomplir l’electròlit (al tractar-se d’un líquid corrosiu). 

Si el criteri és l’eficiència energètica, cal destacar les piles de membrana polimèrica, 
(Polymer Electrolyte Membrane, PEM). El seu nom prové de la utilització, com a 
electròlit, d’un polímer sòlid que actua com una membrana d’intercanvi de protons, H+. 
Els elèctrodes són de carboni porós i contenen un catalitzador de platí.  
Entre els seus avantatges, cal destacar l’alta densitat de potència generada (300-
1000mW/cm2). A més a més de ser lleugeres i petites, empren combustibles no corrosius 
i operen a baixes temperatures (80ºC), permetent una arrencada ràpida i una major 
duració. No obstant, com que el catalitzador és el platí presenta els problemes 
d’encariment i de sensibilitat a la contaminació per CO i S.  

Pel que respecta al tipus de combustible, després de l’H2 un dels més utilitzats a 
temperatura ambient és el metanol. Les microcel·les de combustible de metanol directe, 
(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC), empren un electròlit de membrana polimèrica. Tot i 
que l’eficiència a l’oxidació del metanol és molt més baixa, la seva superior densitat 
d’energia permet reduir considerablement el volum de combustible. Al ser un líquid, 
també disminueixen les dificultats per emmagatzemar-lo i subministrar-lo.  
La tecnologia relativament nova de les DMFC, permet generar una densitat de potència 
de l’ordre de 30-100mW/cm3, (corresponent a més de 10 vegades la de les bateries 
convencionals). La densitat d’energia obtinguda depèn de: el tipus de construcció 
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(Membrane Electrode Assembly, MEA), la concentració del combustible, el sistema de 
subministrament del combustible i/o oxidant...  [37]. 
Les principals limitacions són un voltatge i una intensitat de treball baixes i una 
eficiència petita, situada entorn del 15%. 

Electròlit alcalí

Les piles que presenten una eficiència més elevada són les Alcalines, (Alkaline Fuel 
Cell, AFC). Aquestes piles de combustible utilitzen com a electròlit una solució de KOH 
en aigua i els catalitzadors emprats poden ser una gran varietat de metalls no preciosos. 
En funció de les concentracions de KOH, la temperatura de funcionament va dels 23ºC 
als 250ºC.  
Les piles AFC tenen un alt rendiment i eficàcia (de fins un 60% en aplicacions espacials) 
degut a la velocitat a la que tenen lloc les reaccions. Es pot reduir el cost dels materials 
emprats substituint el Pt/C, utilitzat a l’electròlit i al catalitzador, per Ni. 
En contrapartida, l’elevada sensibilitat a la contaminació per CO2 fa necessari utilitzar 
H2 i O2 purs, augmentant-ne el cost i disminuint-ne la duració. Actualment, només 
existeixen aplicacions a l’espai o al fons del mar, on no hi ha el problema de la 
contaminació. En canvi, per poder desenvolupar aplicacions comercials terrestres, 
s’hauria d’augmentar la seva rendibilitat. 

Per altra banda, es poden mencionar les piles de combustible que treballen a temperatura 
elevada (entre 600 i 650ºC), com és la de Carbonat fos, (Molten Carbonate Fuel Cell, 
MCFC). Per operar a aquestes temperatures aquestes piles aprofiten la calor, emesa de 
les plantes d’energia de carbó, per a produir electricitat. L’electròlit emprat està compost 
d’una mescla de sals de carbonat foses disperses en una matriu ceràmica, porosa i 
químicament inerta, d’òxid de liti-alumini.  
La utilització tant en l’ànode com en el càtode de metalls no nobles com a catalitzadors i 
la flexibilitat en el combustible al no presentar contaminació per CO o CO2 comporta 
una reducció del cost. No obstant, el seu temps de vida és curt degut a les altes 
temperatures d’operació i a l’ús d’un electròlit corrosiu. A més a més, el temps 
d’arrencada és llarg i la densitat de potència generada és baixa. 

Un altre tipus de cel·la de combustible que requereix d’una temperatura elevada és la 
d’òxid sòlid, (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) [38], que funciona amb hidrocarburs d’alta 
densitat energètica (per exemple: propà).  
Aquest tipus de piles presenten flexibilitat en el combustible, no necessiten metalls 
preciosos com a catalitzadors, l’electròlit és sòlid i generen una densitat de potència  
relativament alta (250-350mW/cm2), tot subministrant energia suficient per automantenir 
la cel·la a 500-600ºC. 
Per contra, treballar a alta temperatura implica la necessitat d’una font de calor per a 
l’arrencada i presenta problemes a nivell de durabilitat dels materials i de gestió de la 
calor per evitar pèrdues si es reescala a dimensions més petites. A més, els components i 
la fabricació són relativament cars. 

Les piles de combustible regeneratives o reversibles (Regenerative Fuel Cells, RFC) són 
aquelles que, al funcionar en mode invers, consumeixen electricitat per generar unes 
substàncies químiques a partir d’unes altres. Malgrat que totes les FC poden funcionar 
així, si no estan optimitzades la seva eficiència és molt baixa.  
Una forma d’optimització seria amb electròlisis a alta pressió o l’ús de cel·les de 
combustible d’òxid sòlid. Aquest tipus de pila actualment l’està desenvolupant la NASA 
i altres grups d’investigació. L’objectiu seria generar electricitat a partir de l’energia 
solar i per electròlisi dividir l’excés d’aigua en combustibles, com l’oxigen i l’hidrogen 
[39]. Les principals millores aplicades són el desenvolupament d’un material de segellat 
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per treballar a temperatures elevades, un nou procés per fabricar les diferents parts de les 
FC més llegueres i un disseny que combina el separador amb el segellat. 

A nivell general, el principal problema en la implementació de les cel·les de combustible 
és un elevat cost degut a l’ús de metalls nobles com a catalitzadors, permetent-ne només 
aplicacions espacials. Addicionalment, la densitat de potència generada és baixa i 
existeixen dificultats en el subministrament i en l’emmagatzematge del combustible. Per 
últim, presenten limitacions en la temperatura d’operació i susceptibilitat a la 
contaminació ambiental. 
Pel que fa a la miniaturització de les piles de combustible per tal de ser emprades en 
sistemes portàtils autònoms autoalimentats, hi ha diferents companyies com Toshiba o 
MTI, que estan desenvolupant prototips en tecnologies macroscòpiques (d’alguns cm3).   

El prototip fabricat per Toshiba [40] funciona mitjançant un sistema de 
subministrament de combustible passiu (sense bombejat) i utilitza metanol, (DMFC), 
concentrat al 99.5%, la Fig.I.19a). Segons les dades facilitades per l’empresa, la 
potència de sortida màxima generada és de 100mW amb un volum de 22x56x4.5mm3. 
La densitat d’energia generada correspon a uns 17.6mW/cm3. 

L’altre prototip de pila de combustible, també de DMFC, Fig.I.19b), ha estat 
desenvolupat per MTI [41]. La tecnologia emprada per administrar el flux intern d’aigua 
cap a la pila de combustible sense un bombejat, està patentada com a Mobion™. En els 
tests de laboratori ha demostrat que pot generar més de 80mW/cm2. La pila de 
combustible mesura 5x3cm2 i pot emprar uns 40ml de metanol al 100%. Per tant, les 
seves dimensions fan possible posar-la en un telèfon mòbil. Actualment, ja ha estat 
integrada en un sistema d’entreteniment portàtil i en un PDA/smart phone. 

Fig.I.19 Imatges dels prototips DMFC de a)Toshiba  b)MTI  

Les dificultats més importants de la miniaturització radiquen en els aspectes 
desfavorables del reescalat cap a dimensions més petites i en els problemes en el 
reabastiment continu de combustible d’alta densitat energètica sense necessitar un 
sistema secundari, que consumiria gran quantitat d’energia [42]. Per altre banda, la 
miniaturització permet aprofitar els moviments dels fluids per capil·laritat dissenyant 
convenientment les geometries dels elèctrodes. No obstant, s’incrementarien els 
problemes en la contaminació i en l’existència de microconductes, que es taponen amb 
facilitat. 
En l’actualitat, molts dels estudis sobre les piles per a aplicacions portàtils es basen en 
PEM [43], i es dediquen a buscar nous tipus de membranes més eficaces per evitar la 
contaminació, i a solucionar els problemes de taponat deguts a bombolles d’aire, 
dissenyant noves geometries d’elèctrodes per facilitar-ne la sortida. 

b)a)
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Microreactors 
Els microreactors són dispositius en els que les reaccions químiques tenen lloc de forma 
contínua en microcanals, com els mostrats en la Fig.I.20, amb alguna de les dimensions 
laterals inferior a 1mm. Els avantatges sobre els reactors d’escala convencional són l’alta 
eficiència energètica, la seguretat, la fiabilitat, l’escalabilitat, la producció d’energia in 
situ i a demanda, la velocitat de reacció, el rendiment i un gran control del procés de 
generació.  
La fabricació dels microreactors [44] es pot realitzar amb una gran varietat de substrats 
(Si, quartz, metalls, polímers, vidre...) escollits en funció de l’ús del reactor 
(compatibilitat química, resistència a la temperatura i a la pressió) i de les tècniques de 
fabricació emprades, com són els processos LIGA (Lithographie, Galvanoformung, 
Abformung, que en alemany significa� litografia, galvanització i replicació, i descriu la 
tecnologia emprada per crear microestructures amb una altra relació d’aspecte), DRIE 
(Deep Reactive-ion Etching), ablació laser... 
Per realitzar les funcions de síntesis de productes es requereix la manipulació dels fluids 
dins dels sistemes microfluídics mitjançant mecanismes de bombejat precisos. Hi ha 
dues formes de bombejat: el mecànic i el no mecànic.  
El bombejat amb microbombes mecàniques està basat en el moviment d’una membrana 
mitjançant tècniques piezoelèctriques, termoneumàtiques o aliatges amb memòria de 
forma. Al ser un mecanisme independent del material del dispositiu, es pot utilitzar per a 
qualsevol fluid, però el flux és pulsatiu. En canvi, el bombejat no mecànic és una 
transferència directa d’energia i malgrat que el flux és continu el funcionament de la 
bomba està sovint relacionat amb les propietats del líquid. 

a)      b)

Fig.I.20 Exemple d’un microdispositiu de microreacció [45] a)Representació esquemàtica de la 
zona de microreacció b)Dispositiu de microreacció. 

Desafortunadament, els microreactors presenten habitualment importants problemes 
d’obstrucció dels canals per partícules. 
  
Microcombustió, microturbines i motors de calor  
Aquests generadors imiten el funcionament dels motors i generadors a macroescala i 
consten d’alguna font constant d’energia mecànica rotacional (per exemple: associada a 
algun tipus de generador elèctric, turbina propulsada per un fluid, motor...). En el cas de 
dispositius de dimensions petites generalment operen a unes velocitats rotacionals molt 
elevades. Per tant, aquests microdispositius presenten unes freqüències elèctriques altes, 
fent possible igualar o inclús superar la densitat de potència dels homòlegs 
macroscòpics. 
El disseny d’un micro-turbogenerador involucra la combinació de dos dispositius 
diferents i a la vegada complementaris, un micromotor i una microturbina. Aquests 
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micromotors de turbina de gas són els que presenten les densitats de potència de sortida i 
l’eficiència més elevades. Generalment, el micromotor emprat és un microcombustor, 
que proporciona a la microturbina el flux de gas necessari per generar electricitat. Les 
seves característiques s’explicaran més endavant. 
La microcombustió és una reacció química exotèrmica entre un combustible 
(generalment un hidrocarbur) i un oxidant. La calor es produeix mitjançant una 
conversió a nivell micro de les espècies químiques. L’alliberament de calor produint 
llum en forma de flama o brillantor és un problema a evitar perquè genera pèrdues. 
Els avantatges del desenvolupament de la combustió a escala petita per donar energia als 
microdispositius són l’alta densitat d’energia dels hidrocarburs (de 20 a 50 vegades la de 
les bateries), els alts coeficients de transferència de calor i massa, unes emissions 
reduïdes, una fabricació relativament senzilla i menys recàrregues que amb les bateries 
electroquímiques. 
Pel que fa a les microturbines, acostumen a anar associades a un microgenerador 
electromagnètic tipus alternador o dinamo. Es poden classificar en radials i axials, 
segons si la trajectòria que segueix el fluid a dins és normal o paral·lela a l’eix de rotació, 
respectivament. 
Les turbines axials són una bona alternativa a les radials quan la longitud axial és molt 
petita i el número de pols de l’imant és elevat (superior a 10) [46]. 
Actualment, hi ha diferents empreses que fabriquen aquest tipus de generadors de forma 
comercial, entre els que destaca, Kinetron. Aquesta empresa holandesa realitza 
microgeneradors del tipus claw-pole, mostrats en la Fig.I.21, amb un rang de mides 
compreses entre els 28mm3 i els 2.9cm3 [47]. Aquests dispositius estan basats en rotors 
d’imants permanents multipolars de ferrita o SmCo i bobines convencionals de Cu amb 
una velocitat de rotació de fins a 5krpm.  
La densitat de potència generada pot ser de fins a 0.36W/cm3 i la tensió de sortida d’uns 
1.8V. Entre les aplicacions a les que s’han adaptat per subministrar-los energia figuren 
els rellotges de polsera (funcionen amb el moviment humà), els llums d’una bicicleta 
(pedals), els comptadors d’aigua i sistemes de reg (propulsats gràcies al flux d’aigua). 

Fig.I.21a)Representació esquemàtica del microgenerador comercial tipus “claw-pole” b) Dibuix 
3D del imant de 14 pols amb imantació radial de Sm2Co17 

En canvi, a nivell d’investigació ja s’estan desenvolupant turbines mitjançant tecnologia 
MEMS. Un exemple de microturbina d’inducció elèctrica de tipus radial és la 
desenvolupada per un grup de Singapur [48], mostrada en la Fig.I.22. Segons els tests 
experimentals, realitzats amb aire comprimit, pot assolir una velocitat de rotació de 
15krpm. En la segona oblea de Si és on hi ha l’estator i el rotor. Els autors no 
proporcionen les dades de potència. 

b) a) 
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Fig.I.22 a)Representació esquemàtica d’una microturbina (3 oblees de Si i 2 discs acrílics per 
posar el tubs i encapsular) b)Representació gràfica dels components interiors mostrant les vies de 
pas del aire  c)Imatge de la segona oblea de Si fabricada usant processos DRIE [49].

  
Similarment, un grup del MIT [50] ha aconseguit fabricar una microturbina amb un rotor 
de 4mm de diàmetre, una velocitat de rotació d’uns 55krpm i ha obtingut una potència 
d’uns 20mW, Fig.I.23. 

Fig.I.23 Representació esquemàtica del funcionament d’un micromotor d’inducció elèctrica 

Per altra banda, un generador d’imant permanent ha estat desenvolupat per l’ETH 
(Eidgenössische Technische Hochschule), de Zurich en col·laboració amb l’empresa ATE 
[51]. Aquesta turbina de gas utilitza un disseny de flux radial, mostrada en la Fig.I.24, i 
consta d’un rotor unipolar de SmCo. Té un volum de 3cm3 i s’ha dissenyat per generar 
100W quan operi a 500krpm. Els test preliminars indiquen una tensió de sortida de 
1.13V, a 50krpm però no hi ha mesures de potència directes. 

a) b) 

c) 
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Fig.I.24 a)Imatge del generador format per un estator i un rotor connectat amb el coixinet de 
boles comú b)Disseny d’un generador d’un imant permanent amb un estator en forma d’anell 
[51]. 

Per altra banda, les microturbines amb una geometria de flux axial permeten treballar a 
baixes pressions.  A més a més, en els dispositius MEMS són interessants perquè 
permeten la microfabricació de bobines planars en els estators. La realització 
d’aquestes microturbines, mitjançant mètodes convencionals de microfabricació, 
presenten dificultats importants en la creació dels perfils de les aspes del rotor. Una 
solució al problema seria l’ús d’un làser d’excimers (làser ultraviolat emprat 
freqüentment en fotolitografia ultraviolat) que ha estat proposat per Holmes, de 
l’Imperial College [52].  
Es construeix un sistema generador d’energia mitjançant una microturbina de flux axial, 
emprant un generador d’imant permanent de flux axial, mostrat en la Fig.I.25. El 
dispositiu ha estat fabricat utilitzant una combinació de micromecanitzat de Si, 
electrodipòsit i gravat làser. L’imant emprat de NdFeB té una mida de mil·límetres i es 
troba incrustat en un rotor de SU-8 gravat amb làser, amb 7.5mm de diàmetre. Aquest 
rotor, subjectat per uns coixinets de rodament, està entre dos estators de Si on hi ha les 
bobines electrodipositades de Cu. Per a un volum total del dispositiu de 0.5cm3 genera 
un voltatge de sortida de 0.42V i una potència de 1mW a 30krpm. Això correspon a una 
densitat de potència de 27mW/cm3. 

Fig.I.25 Generador microfabricat basat en una turbina de flux axial i un imant de flux axial 
permanent a)Representació esquemàtica de la secció transversal del dispositiu b) Detalls de la 
secció de la bobina, les fulles del rotor i la guia de les paletes c)Representació esquemàtica en 
2D dels paràmetres del generador d) Secció transversal del generador [52]. 

c)

d)b)

a) b) outer winding 
core insulation 
stator core 
permanent magnet 
sleeve/shaft 
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Una altra microturbina de flux axial ha estat desenvolupada per un grup de la universitat 
National Sun Yat-Sen de Taiwan. Aquest dispositiu consta d’un imant permanent 
multipolar com a rotor i una bobina planar convencional de Cu de 4 capes i un únic fil 
com a estator, Fig.I.26 [53]. La tensió de sortida generada pel dispositiu és de 79mV i la 
potència és de 0.41mW a 2.2Krpm. Si el seu volum val 5x5x2mm3, li correspondrà una 
densitat de potència normalitzada de 2.6mW/cm3·krpm2. Per millorar la integració amb 
la tecnologia MEMS, els autors plantegen emprar bobines electrodipositades. 

Fig.I.26 Bobina planar de 8 pols  i imant NdFeB amb 8 pols amb forma d’anell [53]. 

Un microdispositiu amb microbobines electrodipositades ha estat realitzat per l’equip del 
Laboratori d’electrotècnica de Grenoble. Aquest microgenerador de flux axial consta 
d’imants permanents de SmCo5 o NdFeB i unes microbobines fabricades mitjançant 
fotolitografia i micromecanitzat en una oblea de Si amb un electrodipòsit de Cu de doble 
capa de les bobines, Fig.I.27. L’imant és un disc fabricat emprant un mecanitzat per 
electrodescàrrega i magnetitzat de forma selectiva formant 15 parells de pols Sud i Nord. 
Si es considera que el volum del dispositiu és 0.023cm3 i que la potència generada a 
380Krpm és de 5W [54], la densitat de potència normalitzada corresponent és de 
1.5mW/cm3·krpm2. Per tant, malgrat ser un generador similar al de Holmes presenta una 
eficiència més elevada. 

Fig.I.27 Representació esquemàtica de la secció transversal d’un microturbogenerador [54]. 

Un altre microgenerador realitzat amb microbobines de flux axial, s’ha desenvolupat 
gràcies a la col·laboració entre el Georgia Tech i el MIT [55]. Consta d’un estator amb 
microespires de Cu sobre un substrat de baixa magnetització i un rotor format per un 

8mm 
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imant permanent de SmCo amb 8 pols i 500micres de gruix de FeCoV (back iron), que 
és un material que permet treballar a altes temperatures, Fig.I.28. Aquest generador 
extremadament compacte amb un volum de 0.136cm3, genera una potència en continu de 
8W per una velocitat rotacional de 305Krpm. Per tant, tot i presentar una densitat de 
potència molt elevada 59W/cm3, al normalitzar-la a la velocitat de rotació, 
0.63mW/cm3·krpm2, es redueix considerablement. 

Fig.I.28 a)Microgenerador rotacional de flux axial d’un imant permanent b)Representació 
esquemàtica de la secció longitudinal del microgenerador c)Espires de Cu en la superfície de 
l’estator [55]. 

El grup del Georgia Institute of Technology [56], ha desenvolupat una turbina de flux 
axial ultramicromecanitzada amb un volum total de només 6.6mm3. Aquesta consta d’un 
estator amb unes microbobines de Cu de dues capes electrodipositades a sobre 
mitjançant un motllo de resina de SU8 amb gruixos de 10 i 15μm, i un rotor, format per 
un imant de 2 pols de NdFeB de 2mm de diàmetre, Fig.I.29. Es caracteritza per generar 
una potència de sortida de 3.6 mW i un voltatge de 51mV a 392 krpm. Al normalitzar la 
potència a la velocitat de rotació s’obtindrà un valor de  3.5μW/cm3·krpm2.  

Fig.I.29 a)Representació esquemàtica d’un rotor amb un imant de NdFeB de 2 pols i un estator 
de2mm amb una bobina de  3 espires, b)Encapsulat ceràmic de l’estator amb les microbobines 
electrodipositades [56]. 

Pel que fa referència als micromotors, existeix el micromotor d’encès per pistons. És 
d’alta eficiència i no requereix cap sistema d’ignició externa ni flama de propagació. El 
seu principi de funcionament està basat en la combustió per la ignició deguda a la 
compressió homogènia de la càrrega (HCCI, Homogeneous Charge Compression 
Ignition) [58]. La compressió es realitzada mitjançant un pistó que exerceix pressió a 
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dins d’un cilindre ple de combustible, Fig.I.30. El percutor, accelerat dins d’un tub 
d’acer inoxidable amb aire comprimit, col·lisiona amb el pin d’injecció impulsant el 
pistó. Aquesta impulsió comprimeix el combustible dins del cilindre fins que explota.  
El principal avantatge, a part d’una alta eficiència, és estar optimitzat per una amplia 
varietat de combustibles. Per altra banda, les conseqüències de la miniaturització 
d’escala petita són una menor eficàcia de la compressió calorífica i eficiència de 
conversió del combustible. 

Fig.I.30 Representació esquemàtica  d’un experiment HCCI [58]. 

Un altre tipus de micromotor interessant a estudiar és el motor de Wankel. El laboratori 
de la universitat de California, Berkeley n’ha desenvolupat un emprant tecnologia 
MEMS, amb un diàmetre inferior a 1mm i una cilindrada menor al 0.1cm3. Aquest motor 
de combustió interna genera 100mW de potència elèctrica [59], [60], per tant, la densitat 
de potència generada serà de 1W/cm3. El material utilitzat en la fabricació està basat en 
el Si, Fig.I.31. 

Fig.I.31 Cicle de funcionament d’un motor de Wankel: entrada, compressió, ignició  i 
escapament [61]. 

Els avantatges d’aquest tipus de motor són contenir poques peces mòbils, ja que el 
mateix motor serveix de rotor del generador amb imants construïts dins seu, la suavitat 
de la marxa presentant menys vibracions i un menor pes. Per altre banda, presenta 
problemes en l’aïllament de cada una de les tres seccions del cilindre de rotació. 

En general, la miniaturització dels motors de combustió experimentalment presenta més 
dificultats degudes al fregament, l’aïllament, la fabricació i l’assemblatge. Per intentar 
solucionar-ho s’han estudiat els microcombustors sense parts mòbils. 

Els sistemes basats en la combustió amb microtubs [62-65], Fig.I.32, són una alternativa 
sense parts mecàniques mòbils. En aquest tipus de combustió, els gasos provinents de 
tancs d’alta pressió es barregen dins d’un microtub i mitjançant una espurna elèctrica 
s’encén una flama. Els principals problemes són les pèrdues de calor i les dificultats per 
mantenir l’estabilitat de la flama. Per tant, el microcombustor ideal hauria de tenir una 
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baixa emissió de calor a través de les parets per incrementar la temperatura de la paret i 
estabilitzar la flama. Els materials ceràmics, al tenir una conductivitat tèrmica més baixa 
que l’acer inoxidable, permeten evitar la transferència de calor al llarg del tub.  

Fig.I.32 a)Esquema d’un combustor amb microtubs b)Tres tipus de microtubs  [62]. 

Una manera d’augmentar l’eficiència dels generadors seria afegint un sistema de 
recuperació de la calor del tipus SwissRoll a la microturbina [57]. La condició necessària 
per a poder mantenir la combustió és que la conducció de calor cap a fora dels canals 
sigui molt menor que la convecció de calor cap a dins.  
Aquesta optimització del microcombustor, es realitza fent recircular la calor i 
minimitzant les pèrdues a traves de la superfície, perquè es transmet entre les espirals, 
Fig.I.33. Això permet una microcombustió catalítica, que requereix una temperatura 
d’inici menor, amb un flux de combustible no gaire lluny del règim perfectament laminar 
[66].  
                                    

Fig.I.33  a)Esquema d’un combustor lineal b)Combustor de“Swiss roll” en 2D minimitza les 
pèrdues de calor fent-la recircular  c)Dispositiu toroïdal de “Swiss roll” en 3D [66]. 

Una aplicació interessant com a microgeneradors són els microsistemes 
termofotovoltaics (Micro-TPV). Els Micro-TPV desenvolupats consten d’un 
microcombustor, que funciona com a emissor i una fotocèl·lula que converteix la 
radiació emesa en electricitat per aplicacions en sistemes MEMS. El combustible emprat 
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és generalment l’hidrogen pels seus valors calorifics alts i uns temps de reacció curts. La 
microcombustió emet fotons i el filtre recicla els d’energies inferiors al bandgap de les 
cel·les fotovoltaiques, tornant-los cap al microcombustor, i transmet els fotons amb 
energies superiors al bandgap que alliberen electrons i generen un corrent elèctric. En el 
disseny hi ha d’haver un equilibri entre una combustió continua i la generació de 
suficient calor.  
El micro-TPV desenvolupat per un grup del MIT [67], està format per un combustor 
micromecanitzat de Si, i una fotocèl·lula de GaSb, Fig.I.34. La potència elèctrica 
generada amb la combustió de propà i aire a 700ºC, és de 1mW amb una superfície de 
reacció de 1.5x2.5mm2 i li correspon una densitat de potència de 32mW/cm2. No obstant, 
preveuen arribar a generar uns 250mW/cm2 introduint algunes millores i augmentant la 
temperatura fins als 1000ºC. 

Fig.I.34 Representació esquemàtica d’un microreactor termofotovoltaic [67]. 

Un altre grup d’investigadors de Singapur [68] han desenvolupat un micro-TPV format 
per un emissor de SiC, un filtre dielèctric i una fotocèl·lula de GaSb, Fig.I.35. La 
potència generada en un volum de 0.11cm3 és de 0.92W emprant l’H2 com a 
combustible. Per tant, la densitat de potència generada és de 8.4W/cm3.  

Fig.I.35 a)Esquema d’un sistema micro-TPV  b)generador micro-TPV sense el microcombustor 
[68]. 

Malgrat l’alta densitat energètica dels hidrocarburs, la “microcombustió” és molt més 
problemàtica que la “macrocombustió”. A microescala apareixen problemes de pèrdues 
de calor a les parets, degut a l’elevada relació de superfície-volum, d’apagat de la flama, 
de pèrdues degudes al fregament en dispositius amb parts mòbils proporcionals a la 
superfície, de pèrdues en l’eficiència, de precisió de fabricació, en l’assemblatge, en el 
segellat... 
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La implementació de les tècniques de fabricació de microcombustors és tot un repte. 
S’haurien de buscar materials més adients, com ara Si3N4 ceràmic, perquè els més 
utilitzats per MEMS (cristalls de Si i vidres) no són adequats per aguantar les condicions 
de temperatura.  
Altres solucions a les dificultats en la microcombustió passarien per la selecció d’un 
combustible més eficient, com ara l’H2, que reacciona de 5 a 50 vegades més ràpid que 
els hidrocarburs, i també per un estudi més exhaustiu de la combustió [69, 70].  

I.2.2. Justificació de l’ús de vibracions i quines són les seves aplicacions 
En l’apartat anterior, s’han explicat totes les possibles fonts d’energia amb els seus 
avantatges i problemàtiques per alimentar de forma autònoma un sistema 
microelectrònic. Per escollir el tipus d’energia més adequat, es compara les densitats de 
potència que es poden obtenir segons la font d’energia respecte el temps d’operació, per 
a dispositius basats en fonts d’energia residual i diferents tipus de bateries segons les 
dades de  l’article de Roundy [14], mostrades en la Fig.I.36 . 
Si el temps de vida dels dispositius és petit (< 1 any) les bateries són una bona elecció. 
En canvi, si es treballa amb sistemes amb temps de vida més llargs s’hauria d’utilitzar 
alguna forma d’energia renovable. Les bateries de Li, classificades en no recarregables i 
recarregables, presenten unes densitats de potències respectives de 45 i 7μW/cm3, 
inferiors a les cèl·lules fotovoltaiques, després d’un any de vida. Tot i que en un principi 
l’energia solar semblaria una bona opció, tant a nivell de potència generada com per ser 
inesgotable, s’ha de tenir present que decreix dràsticament en absència d’il·luminació 
solar directa. Aleshores, una opció interessant seria la utilització de microgeneradors que 
aprofiten l’energia residual de l’ambient, com ara l’energia mecànica (naturals: vent, 
onades, moviment de persones... o les vibracions mecàniques), i no estan condicionades 
a un determinat nivell d’il·luminació o a un gradient de temperatura.  

Fig.I.36 Potència en funció del temps d’utilització de diferents fonts d’energia amb una dimensió 
característica de 1cm2 (energia solar) o 1cm3 per la resta de dispositius [14]. 

Fins els últims anys, la potència generada per aquestes fonts d’energia mecànica residual 
no era suficient per alimentar cap dispositiu. No obstant, el gran desenvolupament de la 
tecnologia microelectrònica, que ha permès la miniaturització dels sistemes, juntament 
amb els avanços en el disseny de circuits de baixa potència, han fet possible reduir els 
requeriments de potència d’alimentació dels microsistemes fins a valors en el rang de les 
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desenes de μW’s a centenars de μW’s. Aquests nivells de potència permeten considerar 
la utilització de l’energia residual de l’ambient, especialment interessant en els casos 
d’aplicacions per a xarxes de sensors sense cables o abandonats, [71]. 

I.2.3. Problemes relacionats amb la densitat de potència al miniaturitzar 
Un problema afegit en la miniaturització dels generadors és que la densitat de potència 
obtinguda disminueix amb el volum, com s’observa en la Fig.I.37. Pel que fa a l’escalat 
dels microgeneradors magnètics, s’ha demostrat que els sistemes magnètics excitats 
elèctricament (inducció) són desaconsellables per miniaturitzar-los degut a que l’escalat 
dels corrents els fa desfavorables. En canvi, els microgeneradors inercials 
electromagnètics serien adequats per miniaturitzar-los perquè en el cas dels imants 
permanents, segons la llei de Faraday, la densitat de flux magnètic és independent de la 
seva mida. Aleshores, la densitat de potència generada, al induir un voltatge en una 
bobina amb un imant permanent, és escalable. Per tant, aquest tipus de dispositius en 
surten beneficiats perquè s’augmenta la densitat de corrent al reduir l’escala i els 
problemes de la miniaturització es trobarien principalment en la implementació. La 
fabricació dels components hauria de ser en les mides adequades, i sovint es requereix 
d’una integració híbrida entre les diferents tecnologies de fabricació convencionals i les 
de microfabricació. Els primers esforços en la microfabricació de sistemes 
microelectromecànics han donat una gran varietat de dispositius magnètics: sensors i 
actuadors. Recentment, a més a més de la fabricació de bobines, s’ha desenvolupat 
mètodes per dipositar imants permanents relativament gruixuts (~200μm), per 
aplicacions en microescala [72-73]. Malgrat els esforços realitzats per integrar els imants 
en la tecnologia de microsistemes, els gruixos d’imants obtinguts segueixen essent molt 
inferiors als necessaris per tenir una massa magnètica suficientment gran. En l’estat 
actual de la tecnologia microelectrònica, no sembla possible generar energia realment 
aprofitable amb aquest tipus d’imants.  
En la gràfica de la Fig.I.37, es mostra com pel cas de microgeneradors les potències 
obtingudes estan molt per sota del rang requerit pels microsistemes a alimentar: en la 
majoria dels casos ni tant sols s’arriba als mW. 

Fig.I.37 Resum de les densitats de potència normalitzades respecte als volums i acceleracions 
obtingudes pels generadors vibracionals trobats en la literatura [71]. 
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I.3. Tipus de generadors inercials 
Els generadors inercials estan dissenyats per aprofitar l’energia mecànica de l’ambient i, 
com s’ha explicat en l’apartat anterior, podrien ser els més adequats per alimentar un 
microdispositiu electrònic de forma autònoma. Aquests dispositius constitueixen una 
font d’energia perpètua i en funció del mecanisme utilitzat pel transductor 
electromecànic es classifiquen en tres tipus: dispositius electrostàtics, piezoelèctrics i 
electromagnètics. Segons les característiques de l’energia mecànica de l’ambient, els 
generadors poden ser ressonants o no ressonants. 

I.3.1. Dispositius electrostàtics 
Aquests dispositius són estructures capacitives formades per dos conductors separats 
elèctricament per l’aire, el buit o un dielèctric, on un dels dos conductors es pot 
desplaçar respecte l’altre. L’acció d’una forca externa oposada a la força electrostàtica 
produeix una separació dels conductors que es tradueix en un augment de l’energia 
emmagatzemada, convertint l’energia mecànica en elèctrica. Aquesta energia es 
proporcional a la càrrega i al voltatge. Per tant, existeixen dos modes d’operació per 
incrementar l’energia interna de la capacitat: a càrrega constant i a voltatge constant 
[74].  
Aquests generadors electrostàtics, que presenten una bona compatibilitat amb la 
tecnologia del Si, es divideixen segons tres tipus bàsics com es mostra en la Fig.I.38
[14]. En aquesta figura, les àrees més fosques estan fixades al substrat, mentre que les 
àrees clares són estructures alliberades amb mobilitat. Tot i que la capacitància és 
màxima en la configuració en que la distància no planar varia, Fig.I.38c) [75], no és 
l’òptima perquè presenta dos problemes: un esmorteïment molt gran, que es pot 
solucionar empaquetant el dispositiu al buit, i una tendència a l’adhesió entre les dues 
plaques. Per evitar-ho, la distància mínima entre plaques hauria de ser massa gran per 
tenir una capacitat considerable. 
Quant als tipus planars, el convertidor de superposició planar, Fig.I.38a) [76], és el que 
presenta la capacitància més baixa i problemes d’estabilitat per deflexions elevades. En 
canvi, si el que es modifica és la distància entre dits, Fig.I.38b) [77], la capacitància és 
elevada però necessità topes mecànics. Per tant, aquest disseny de convertidor de 
distància planar on se li ha afegit uns topes, seria el més òptim. Les simulacions 
realitzades pels autors amb aquest convertidor indiquen que es podria obtenir una 
potència de sortida de més de 42μW, una vegada optimitzats els paràmetres.  

Fig.I.38 Tres tipus de generador electrostàtic: a)Convertidor de superposició planar: la 
capacitància canvia segons el canvi d‘area de superposició dels dits [76] b)Convertidor de 
distància planar: la capacitància canvia, variant la distància entre els dits [77] c)Convertidor de 
distància no planar:  la capacitància canvia segons la distància entre dos plaques grans [75].  

Els principals problemes dels dispositius electrostàtics són requerir d’una font 
independent de tensió per a començar a funcionar i presentar una gran complexitat 

a) b) c) 
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tecnològica per a introduir càrregues i obtenir una capa carregada mòbil (“Electret”) per 
generar un nivell de potència significativa per poder alimentar un microdispositiu. 

I.3.2. Dispositius piezoelèctrics 
El seu funcionament es basa en què el desplaçament de la part mòbil de l’estructura 
produeix una deformació mecànica sobre la capa dielèctrica i determina una separació 
de càrregues en el material aïllant. Això dóna lloc a una diferencia de potencial elevada, 
com s’observa en la Fig.I.39.  

Fig.I.39 a)Model molecular d’un material piezoelèctric sense pertorbar b)Estructura molecular 
amb unes forces aplicades que causen una separació de càrregues c)Material piezoelèctric 
polaritzat d)Neutralització de l’efecte de la polarització amb un flux d’ e- [78]. 

En la Fig.I.40 es representen dos modes d’operació d’un piezoelèctric. Generalment, el 
mode de treball emprat d’un material piezoelèctric és el 33, en que el voltatge i la força 
mecànica actuen en la direcció 3. En canvi, en el mode 13 el voltatge està en la direcció 
3 i la tensió mecànica en la direcció 1. Encara que l’acoblament electromecànic és 
menor, al presentar una major deformació i una freqüència de ressonància menor, el 
converteix en el mode més adequat. 

Fig.I.40 Representació esquemàtica dels modes d’operació d’un material piezoelèctric [79]. 

La majoria dels piezoelèctrics del tipus 
31 presenten una configuració, en forma 
de biga bimorfa. Aquesta biga amb una 
massa situada en l’extrem lliure, dóna 
un generador piezoelèctric, com el de la 
Fig.I.41, amb un mode de treball 31º, i 
té dues avantatges: una baixa rigidesa i 
una deformació gran en comparació 
amb la força exercida. 

Fig.I.41 Mode d’operació d’un piezoelèctric bimorf [79]. 
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Els materials típics emprats com a piezoelèctrics són els ceràmics PZT (zircotitanat de 
plom) però la seva fragilitat en limita la deformació. D’altra banda, existeixen altres 
polímers com ara el PVDF (polifluorur de vinilidè) amb una flexibilitat molt més alta. 
Un altre material piezoelèctric és el AlN (nitrur d’alumini) que s’utilitza per la integració 
en ressonadors FBAR (Thin Flim Bulk Acoustic wave Resonator) [74]. L’objectiu del 
desenvolupament d’aquests processos tecnològics és la fabricació de microgeneradors 
d’energia piezoelèctrica FBAR basats en el dipòsit de AlN [80]. Aquests processos i 
material es poden utilitzar tant per fabricar sistemes de comunicació de radiofreqüència 
sense fils [81], com sensors de massa [82]. 
Malgrat presentar un bon acoblament electromecànic, els generadors piezoelèctrics es 
caracteritzen per requerir tractaments de gran complexitat per tal d’integrar les capes 
piezoelèctriques a altes temperatures. 

I.3.3. Dispositius electromagnètics 
Aquests dispositius estan basats en el corrent generat en una bobina degut al seu 
desplaçament relatiu respecte a un imant permanent, com es mostra en la Fig.I.42. A més 
a més de tenir una bona compatibilitat amb la tecnologia de Si, presenten un bon 
acoblament electromecànic, són senzills i integrables, malgrat donar voltatges baixos.  

Fig.I.42 Principi de generació d’energia d’un dispositiu electromagnètic 

Per tot això, el microgenerador inercial a desenvolupar en aquest treball serà 
electromagnètic i compatible amb la tecnologia de Si. A més, tal i com es veurà de forma 
detallada en el capítol següent, la seva viabilitat en la implementació com a sistema 
d’alimentació autònom ja ha estat demostrada, tant a nivell de prototip com a nivell 
comercial.  

I.4. Objectiu de la tesi 
L’objectiu d’aquesta tesi consisteix en analitzar el potencial de la tecnologia de 
microsistemes de Si per a desenvolupar una nova font d’energia aprofitant l’energia 
mecànica residual de l’ambient i emprant una aproximació electromagnètica. Les 
vibracions i/o moviments mecànics són inherents en el nostre entorn, poden anar des del 
moviment del cos humà, fins a les vibracions del motor d’una màquina o les onades del 
mar, i proporcionarien una font inesgotable d’energia. Aquesta font “perpètua” d’energia 
és adequada per a sensors abandonats. Els dissenys del microgeneradors 
electromagnètics plantejats en aquest treball consten d’un sensor de moviment i d’un 
transductor electromagnètic muntats de forma que es produeixi un moviment relatiu 
entre un imant i una bobina. El principal avantatge d’aquests dissenys és la simplicitat de 
les seves estructures.  
Per això, es desenvoluparà un microgenerador ressonant especialment adequat per 
extraure energia de les vibracions degudes a màquines en funcionament. Aquestes 
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Bobina micromecanitzada 

Ressonador mecànic 
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vibracions estan caracteritzades per tenir una freqüència ben definida, però de baixa 
amplitud. Per poder amplificar-ne l’amplitud es treballa en condicions de ressonància i 
s’ajusta la freqüència de ressonància de l’estructura a la de les vibracions. Estarà format 
per una bobina micromecanitzada i un imant mòbil (massa inercial) muntada en una 
membrana, que actua com a estructura ressonant. 

Per tant en aquest treball es tractaran tots els passos per obtenir un generador vibracional. 
En el capítol II s’introduiran els microgeneradors inercials electromagnètics, explicant 
les característiques i aplicacions dels diferents tipus i configuracions de generadors 
inercials. Addicionalment, s’analitzarà la problemàtica de la miniaturització i les 
conseqüències a nivell de la densitat de potència generada. 
El Capítol III es dedicarà als microgeneradors ressonants on es comença detallant-ne el 
principi d’operació, per obtenir una modelització del moviment de la massa inercial. 
Mitjançant simulacions per elements finits (ANSYS) del model, s’ha analitzat per una 
banda la influència de la geometria i dels materials del ressonador en la freqüència de 
ressonància i per altra banda els paràmetres geomètrics i del material conductor de la 
microbobina en la tensió i potència generades. Després, es descriu el disseny del 
ressonador i de les microbobines i el procés d’implementació. Es fabrica un primer joc 
de prototips realitzat amb bobines de Al no optimitzades i se’ls caracteritza mecànica i 
elèctricament per a validar el model simulat. Es realitza un “roadmap” per a 
l’optimització del dispositiu. 
En el següent capítol basant-se amb el prototip amb bobines d’Al, es proposen una sèrie 
d’optimitzacions en la geometria de la bobina. Es construeixen i es caracteritzen un joc 
de prototips realitzat amb una bobina micromecanitzada de Cu en la que s’inclouen 
algunes de les optimitzacions. A continuació, els resultats obtinguts se’ls compara amb 
els d’uns altres prototips realitzats amb els mateixos ressonadors però a on la 
microbobina se l’ha substituït per una bobina de Cu convencional. 
En el capítol V hi haurà una discussió dels resultats i de les possibles optimitzacions a 
realitzar segons el “roadmap”, situació del prototip construït respecte l’estat de l’art, 
anàlisi dels efectes no lineals, histèresi i una modelització d’un moviment oscil·latori no 
lineal. 
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