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Abstract 

Today energy harvesting is an area on the rise and is outstanding in regards to 
the environmental aspects. Vibration based energy harvesting has become 
popular where it uses mechanical energy from different sources to produce 
electrical energy. Piezoelectricity operates according to this principle and 
piezoelectric energy harvesting has been an area more are using because of its 
efficiency, with applications such as wireless sensor networks. One demand 
for piezoelectric energy harvesting to work optimally is that the vibration 
source must have a well known frequency with minor deviations and this in 
usually very high frequencies.  
 
The purpose of this thesis is to adapt this technology to human motions which 
could make it even more useful and a proposed usage is a demo product for 
irregular motions of low frequency, just like human motions. The challenge is 
hence to create a piezoelectric energy harvester which has a frequency range 
within the human motions’ frequencies of 4 to 7 Hertz, where the efficiency 
still could be high. This has been tested using a vibration exciter. What was 
noticed was that with multiple piezoelectric materials on cantilever beams 
of carbon fibre with different dimensions and tip masses, a frequency range 
within human range with high voltages could be created. To make this 
possible, the masses needed to have a significant mass of up towards 
hundreds of grams in order for the resonance frequencies to be within the 
stated frequency range.  
 
As the piezoelectric materials provide an AC voltage, the voltage needs to be 
rectified. This was done with two different interfaces with a PCB created for 
each. These interfaces are a classic one which simply rectifies the voltage, 
while the other, Parallel Synchronized Switch Harvesting on the Inductor (P-
SSHI), is supposed to maximize the voltage and power. This did not turn out 
to be as successful as predicted. The classical interface delivered a DC voltage 
almost as much as the provided AC voltage while the P-SSHI interface did not. 
 
Keywords 
Piezoelectricity, energy harvesting, P-SSHI, carbon fibre beam, low frequency 
irregular vibrations 
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Sammanfattning 

Energiskördning är idag ett växande område och är framstående sett till 
hållbarhetsaspekterna. Vibrationsbaserad sådan har blivit allt populärare där 
man kan utnyttja mekanisk energi från olika källor till att generera elektrisk 
energi. Piezoelektricitet fungerar enligt denna princip och piezoelektrisk 
energiskördning har varit ett område som fler och fler utnyttjar på grund av 
dess effektivitet, exempelvis till trådlösa sensornätverk. Ett krav på att 
piezoelektrisk energiskördning ska fungera optimalt är att vibrationerna sker 
med en satt frekvens utan större variation, ofta i väldigt höga frekvenser.  
 
Syftet med detta projekt är att anpassa denna teknik till mänskliga rörelser 
vilket kan göra den mer användbar och ett tänkt ändamål kan vara ett 
demonstrationsexempel för oregelbundna rörelser vid låga frekvenser, precis 
som mänskliga rörelser. Utmaningen lägger därmed i att utveckla en 
piezoelektrisk energiskördare som har ett frekvensområde inom mänskliga 
rörelsers frekvenser på 4 till 7 Hertz, där effektiviteten fortfarande kan vara 
hög. Detta har beprövats med vibrationsplatta. Vad som observerades var att 
med flera piezoelektriska material på konsolbalkar i kolfiber av olika 
dimensioner med olika vikter längst ut, uppstod ett frekvensområde inom 
mänskliga området med höga spänningar. För att göra det möjligt behövdes 
vikterna ha en stor massa av upp till hundratals gram så att 
resonansfrekvenserna kunde vara inom nämnt frekvensområde. 
 
Då piezoelektriska material ger en växelspänning, måste spänningen likriktas. 
Detta gjordes med två olika gränssnitt med ett mönsterkort tillverkat för 
vardera. Dessa gränssnitt är ett klassiskt som helt enkelt likriktar spänningen, 
medan den andra, Parallel Synchronized Switch Harvesting on the Inductor 
(P-SSHI), ska maximera spänningen och effekten. Det visade sig att det inte 
blev lika lyckat som planerat. Det klassiska gränssnittet gav en likspänning 
som var nästan lika hög som den inmatade växelspänningen medan det inte 
gällde för P-SSHI.    
 
Nyckelord 
Piezoelektricitet, energiskördning, P-SSHI, kolfiberbalk, lågfrekventa 
oregelbundna vibrationer 
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1 Introduktion 

Detta examensarbete har utförts under en period på 10 veckor heltid inom 
högskoleingenjörsprogrammet Elektronik och datorteknik på Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH) i Kista och Syntronic AB i Kista. Arbetet, som 
omfattar 15 högskolepoäng, har utförts av Oliver Bogren och Simon Olofsson 
på uppdrag av Bengt Molin och Gunnar Malm, handledare respektive 
examinator vid KTH, samt Per-Erik Andersson som är handledare och 
platschef på Syntronic AB Kista. 
 
Syntronic har stått för uppgiften av detta projekt som behandlar piezoelektrisk 
energiskördning. Visionen har varit att utveckla en piezoelektrisk 
energiskördare där man med mänskliga rörelser av låg frekvens kan leverera 
elektrisk energi till en framtida applikation.  
 
Arbetet har varit självständigt och bedrivits ute på företag där vi fått ta del av 
verksamheten inom näringslivet.  

1.1 Bakgrund  

Energiskördning är idag ett område på uppgång där man kan skörda energi 
från flera olika källor på liten skala. Detta är ett bra alternativ till att utnyttja 
kraftnätet eller batterier där icke-förnyelsebara resurser eventuellt förbrukas. 
Solljus, vibrationer, värme och vind är exempel på resurser som kan utnyttjas 
för att generera liten men ändå tillräcklig effekt för att driva små och ofta 
trådlösa applikationer. Detta kan därmed vara ett både hållbart men också ett 
mycket smidigt alternativ för exempelvis trådlösa sensornätverk där kablage 
för strömförsörjning eller batterier annars gör det osmidigt. 

Vibrationsbaserad energiskördning kan fungera på olika sätt, där ett 
alternativ är baserad på piezoelektricitet. Den piezoelektriska effekten är ett 
fenomen där ett material kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi 
och vice versa. Detta har visat sig vara användbart i olika former och ändamål. 
Piezoelektriska material kan användas till både tryck och böjning, där den 
senare ofta handlar om att placera ett piezoelektriskt material ovanpå en 
konsolbalk.  

När ett piezoelektriskt material deformeras, som vid tryck eller böjning, 
genereras en växelspänning. Denna spänning behöver vanligtvis likriktas 
vilket kan göras på olika sätt, där Synchronized Switch Harvesting on the 
Inductor (SSHI) har visat sig vara ett av de bättre sätten [1].   
 

1.2 Problemmotivering 

Syntronics uppdrag och vision i detta examensarbete är vibrationsbaserad 
energiskördning i form av piezoelektricitet för mänskliga oregelbundna 
rörelser. Inom näringslivet finns det ett allt ökande behov av elektronik och 
ofta trådlösa sådan, samtidigt som de måste bli allt mer effektiva och 
konsumera mindre energi. Trådlös elektronik behöver någon typ av 
energikälla, ofta i form av något batteri som innehåller miljöfarliga ämnen. 
Denna teknik kan visa sig vara värdefull till trådlösa sensornätverk där 
vibrationer förekommer sporadiskt och med låga oregelbundna frekvenser.  
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För att allt detta ska vara möjligt måste följande frågeställning besvaras: 
 

 Hur kan piezoelektrisk energiskördning anpassas till lågfrekventa 
oregelbundna rörelser? 

1.3 Syfte 

Projektets syfte är att undersöka hur man kan nyttja piezoelektrisk 
energiskördning till oregelbundna lågfrekventa rörelser. Syntronics vision är 
färdigställandet av ett demonstrationsexempel som kan driva en framtida 
applikation. Applikationen kan man då aktivera genom att skaka lite på 
demonstrationsexemplet. Ur hållbarhetssynpunkt är detta värdefullt för att 
framförallt kunna försörja lågkonsumerande trådlösa applikationer. 

1.4 Mål 

Den slutliga produkten som Syntronic beställt är en piezoelektrisk 
energiskördare för oregelbundna lågfrekventa rörelser. Eftersom 
användningsområdet är oregelbundna rörelser måste den kunna operera 
inom ett frekvensområde för mänskliga rörelser. Inom detta frekvensområde 
kan uteffekten variera så därför måste uteffekten maximeras inom hela 
frekvensområdet. Slutligen måste även den genererade växelspänningen 
likriktas och för det måste en effektiv lösning tas fram.  

Det övergripande målet är indelat i tre delmål: 

 Uppnå en resonansfrekvens inom 4-7 Hz för det piezoelektriska 
materialet 

 Maximera uteffekten inom sagt frekvensområde 

 På ett effektivt sätt likrikta växelspänningen från det piezoelektriska 
materialet 

1.5 Fördelar, etik och hållbarhet 

Energiskördning är ett bra område om man vill arbeta med något inom 
hållbar utveckling. Genom att kunna demonstrera en fungerande prototyp 
inom piezoelektricitet med mänskliga rörelser, kan mängden intressenter ökas 
och Syntronic har därmed en ny värdefull teknik i sin portfölj att erbjuda.  

Eftersom energiskördning helt eller till viss del kan ersätta olika 
spänningskällor kan man slippa onödigt kablage. Dessutom går det också att 
slippa vara beroende av spänningskällor som är av miljöfarliga ämnen samt 
utnyttjande av statliga kraftverk vilka kan vara av mer miljöskadliga typer.  

En implementation av en piezoelektrisk energiskördare skulle under sin 
livslängd ersätta en stor mängd miljöfarliga batterier om man använder 
superkondensatorer för lagring [2].  

Under projektets gång ska det finnas en etisk aspekt i val av komponenter. 
Piezoelektriska material kan köpas av europeiska producenter. 

För det mesta är energiskördning mycket bra ur en hållbarhetssynpunkt 
men det fins undantag.  
 
Bra ändamål i samhället. Det mesta med energiskördning och 
piezoelektrisk energiskördning i synnerhet används för ett gott syfte. Exempel 
på detta är: 
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 Då piezoelektriska material är så effektiva kan de i vissa applikationer 
ersätta batterier vilka innehåller miljöfarliga ämnen  

 Piezoelektriska material kan inbäddas i biokompatibelt silikon för att 
opereras in i kroppen så att exempelvis en pacemaker kan drivas utan 
batteri 

 Ovanpå motorer för att driva sensorer som kan läsa av motorers 
beteende och skicka data vidare till tillverkaren. Tillverkaren 
sammanställer då all data från en stor mängd motorer för att ta fram 
ett beteendemönster som man kan utgå ifrån för att effektivisera 
motorn. 

Dåliga ändamål i samhället. När det rör dåliga ändamål inom detta 
område handlar det främst om vad för komponenter och material som en 
energiskördare innehåller. Ett exempel är: 

 Inom piezomagnetoelastisk energiskördning, dvs. där 
permanentmagneter bidrar till en ökad frekvens i vibrationen hos 
balken som det piezoelektriska materialet sitter på, kan 
permanentmagneterna vara av neodym som tillhör sällsynta 
jordartsmetaller vars utvinningsprocess i Kina är mycket skadlig för 
miljön och människor [3] 

1.6 Metoder 

Under projektets gång görs en omfattande förstudie följd av simuleringar och 
beräkningar, beställning av komponenter, montering samt testning för att 
avsluta med att montera ihop den slutliga produkten. 

Arbetet bedrivs enligt Applied Research [4] där man baserar arbetet på 
redan existerande forskning och inte tillför något nytt inom teorin. Enkelt sagt 
gör man något konkret av andras undersökningar, vilka visserligen också 
ibland har byggt prototyper. 

Informationssökning görs främst genom Google Scholar, KTHB Diva samt 
KTHB Primo för att kunna ha pålitliga vetenskapliga källor. All litteratur 
lagras i mappar som specificerar arbetsområdet. Dessa har båda 
examensarbetare tillgång till genom en lagringstjänst online. 

1.7 Avgränsningar 

Då projektet pågår under en kort period av 10 veckor och är på kandidatnivå, 
är man tvungen att ta till avgränsningar. Saker som inte ingår i detta projekt 
är: 

 Implementering med mikrokontroller för någon typ av applikation 

 Lagring av energi samt hantering av uppladdning och urladdning hos 
lagringskälla 

 Konstruktion av chassi för att skydda produkten 

1.8 Upplägg 

Kapitel 2 behandlar teori och bakgrund bakom vetenskapen kring 
piezoelektrisk energiskördning och det som man behövs för att förstå ämnet.  
 
Kapitel 3 presenterar de metoder som används i projektet. Där presenteras 
tidsplan, datainsamling och referenshantering, modellering av en 
piezoelektrisk energiskördare samt kraven på hög reliabilitet och validitet.  
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Kapitel 4 presenterar genomförandet i form av modellering av piezoelektriska 
gränssnitt med simulering och konstruktion, montering av piezoelektriska 
material samt testning.  
 
Kapitel 5 presenterar de resultat som erhölls av projektet vilka ställs mot de 
uppsatta målen. Här görs även en reliabilitets- och validitetsanalys.  
 
I kapitel 6 dras slutsatser med diskussion följt av ytterligare diskussion om 
framtida arbeten inom ämnet.  
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av bakgrunden till 
examensarbetet presenterat tillsammans med relaterade arbeten.  

2.1 Relaterade arbeten 

Tidigare har examensarbeten inom energiskördning genomförts på Syntronic. 
En inspirationskälla är Lindstrand [5] som arbetade med solbaserad 
energiskördning för att driva en mikrokontroller. Även om det är solbaserat 
istället för piezoelektricitet är principen ändå nästan densamma. Båda 
handlar om energiutvinning på liten skala för att kunna driva elektronik som i 
sin tur har sina krav.  

De matematiska beskrivningarna och idéer om hur man kan effektivisera 
konstruktionen är inhämtade från diverse källor. Piezoelectric Energy 
Harvesting av Alper Erturk och Daniel J. Inman [6], är en bok som flera 
rapporter refererat till då den utförligt beskriver teorin bakom den 
piezoelektriska effekten med tillämpningar. 

Då examensarbetet pågår under en period på 10 veckor och är på 
kandidatnivå är studier i relaterade arbeten i synnerhet viktiga för att kunna 
slutföra projektet i tid. 

2.2 Introduktion till energiskördning 

Energiskördning är ett område på uppgång där man skördar energi från 
omgivningen. Denna teknik ger inte mycket i uteffekt men lönar sig väl för 
trådlösa applikationer som inte kräver mycket i effekt. Energiskördning är 
också ett område som är lovande för hållbarhet inom ICT-industrin, där 
energi från maskiner kan återanvändas till en viss grad för att helt eller delvis 
driva annan elektronik. Exempelvis har det visat sig vara lämpligt att använda 
energiskördning för att driva sensornätverk till att mäta av diverse data i 
utrymmen där kablage för strömtillförsel eller kommunikation bara 
komplicerar hela proceduren. Det kan också vara problematiskt att driva 
elektronik om det är långt från kraftnätet och då kan energiskördning vara ett 
bra alternativ där det finns olika typer av källor som kan nyttjas, bl.a. sol, 
värme och vibrationer. Att generera elektrisk energi från vibrationer har visat 
sig vara bra i framförallt industriella applikationer där vibrationer är ett 
faktum men också till wearable technology, dvs. kroppsnära teknologi, där 
exempelvis klockor kan drivas av kinetisk energi. Ett annat beprövat exempel 
är för att mäta däcktryck och trådlöst sända den hos en bil i rörelse där det 
också förekommer vibrationer och större krafter [7]. Vibrationsbaserad 
energiskördning kan utföras av elektrostatiska, elektromagnetiska samt 
piezoelektriska mekanismer. Det är piezoelektrisk energiskördning som ligger 
i fokus i detta arbete då piezoelektriska material har en hög energidensitet [6, 
s. 4] (mer än elektrostatiska och elektromagnetiska applikationer), klarar av 
mer krävande miljöer såsom högre temperaturer och där högre krafter 
inverkar som inuti ett däck i rörelse, men också för att det är ett intressant 
område på uppgång. Med fungerande energiskördning kan kravet på en 
extern kraftkälla samt underhållningskostnader minskas och likaså minskar 
kravet på batterier som innehåller miljöfarliga ämnen. 
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2.3 Piezoelektriska effekten 

Den piezoelektriska effekten berör material, vilka brukar vara av en blandning 
av blyzirkonat (PbZrO3) och titanat (PbTiO3) som tillsammans bildar 
blyzirkonattitanat (PZT), ett keramiskt material [8]. Dessa omvandlar 
mekanisk energi till elektrisk energi genom stress, eftersom när materialet 
deformeras ger det upphov till en elektrisk spänning. Detta sker med en 
ganska liten effekt, vanligtvis i området ett tiotal eller hundratal 𝜇𝑊 till några 
enstaka 𝑚𝑊. Den piezoelektriska effekten kan också fungera på motsatt sätt, 
genom att omvandla en elektrisk energi till en mekanisk rörelse.  

När det gäller det omvandling till elektrisk energi kan man från det 
piezoelektriska materialets elektroder få tillräcklig energi för att driva mindre 
elektronik, som med små sensornätverk. Elementen kan finnas som sensorer 
för olika syften och finns bl.a. i mikrofoner till gitarrer som det element som 
reagerar på en akustisk vibration och sedermera skickar impulser som ger 
ljud. Piezoelektriska material i form av remsor som är på konsolbalkar där 
man låter ena ändan vara fast och andra ändan fri med en eventuell vikt har 
varit ämnet i ett flertal undersökningar [7], [9]–[12]. På så vis kan elementet 
vibrera fritt och generera spänning.  

När ett piezoelektriskt material är fäst på en konsolbalk av något material, 
är resonansfrekvensen hos det sammansatta materialet av betydelse för hur 
mycket spänning som kan fås vid olika frekvenser. När vibrationskällan är i 
fas med balkens resonansfrekvens fås därmed högsta möjliga spänning. 

2.4 Resonansfrekvens  

Ett materials resonansfrekvens är beroende på bl.a. dess dimensioner, 
tyngdpunkt och densitet.  

Ju närmare vibrationens frekvens ligger materialets resonansfrekvens, desto 
högre uteffekt och spänning resulterar det i för det piezoelektriska materialet 
som är fäst ovanpå [12]. Frekvenser varierar mellan tillämpningsområde. Vid 
vibrationer med högre frekvenser, som hos bilmotorer eller industriella 
maskiner, måste resonansfrekvens vara högre hos materialet för att matcha 
med vibrationernas frekvens. Ett sätt att då minska resonansfrekvensen är att 
lägga på en vikt på den fria änden. Det är också viktigt, för optimal effektivitet, 
att vibrationerna håller sig i närheten av materialets resonansfrekvens och 
inte vibrerar helt oregelbundet med stundtals kraftigare slag. Om 
resonansfrekvensen ligger på 1005 Hz kan 1 kHz innebära enbart 20 %  av 
effekten vid resonans [13]. Det finns rapporter som behandlar 
vibrationsbaserad energiskördning med flera resonansfrekvenser, så att 
bandbredden och därmed användningsområdet blir större och man kan 
garantera en godkänd uteffekt i fler fall [14]. I dessa fall används ett flertal 
parallellkopplade eller seriekopplade piezoelektriska material som man kan ge 
olika resonansfrekvenser. Utmaningen ligger då i att på ett smidigt sätt få en 
jämn fördelning av resonansfrekvenser så att bandbredden, där tillräcklig 
effekt kan ges, är så stor som möjligt. Detta rör, med andra ord, 
slumpmässiga, eller stokastiska, vibrationer där nyckeln för att skörda energi 
är att ha en stor bandbredd.  
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2.5 Beskrivning av piezoelektrisk energiskördare 

Detta avsnitt behandlar de fysiska egenskaperna att ta hänsyn till när en 
piezoelektrisk energiskördare ska tillverkas. Detta är med fokus på mekaniken 
och förhållandet mellan mekanik och elektricitet. 

2.5.1 Mekanik: Fysiken bakom konsolbalkar 

Piezoelektriska material har en mängd egenskaper att ta hänsyn till när man 
ska beräkna vad exempelvis får som resonansfrekvens och utspänning. En del 
av dessa egenskaper rör ren mekanik. Resonansfrekvensen hos en konsolbalk, 
alltså mittfrekvensen där man finner resonanstoppen, beskrivs enligt [15]: 
  

𝑓𝑟 =
1

2𝜋
(

3,5156

𝐿2
) √

𝑌𝐼

𝜆
 

 

 
 
(1) 

där 𝑌 är Youngs modul (N/m2) (eller elasticitetsmodulen) för ett valt material 
för konsolbalken, 𝐼 är konsolbalkens böjtröghetsmoment, 𝐿 är balkens längd 
samt 𝜆  är balkens massbeläggning (massa/längd). 𝑌𝐼  är ett materials 
böjstyvhet som indikerar hur väl balken klarar av deformationer. Youngs 
modul uppges ofta av tillverkare, men kan annars beräknas om man känner 
till inverkande stress och töjning på materialet enligt:  
  

𝑌 =
𝜎

𝜀
 

 

 
(2) 

där 𝜎 är stress (N/m2) och 𝜀 är töjning (dimensionslös). För en balk med en 
vikt i den fria änden är resonansfrekvensen istället: 
  

𝑓𝑟 =
1

2𝜋
√

3𝑌𝐼

(0,2235𝜆𝐿 + 𝑚)𝐿3
 

 

 
(3) 

där 𝑚 är viktens massa. Böjtröghetsmomentet för en rektangulär balk runt y-
axeln fås genom [16]: 
  

𝐼𝑦 =
𝑏ℎ3

12
 

 

 
(4) 

där 𝑏 är bredden och ℎ är tjockleken. För att jämföra med en rörelse runt z-
axeln används: 
  

𝐼𝑧 =
𝑏3ℎ

12
 

 

 
(5) 
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Figur 1. Balkens koordinatsystem. 

Den totala massan 𝑚𝑡 resp. styvheten 𝑘 hos konsolbalken fås genom: 
  

𝑚𝑡 = 0,2235𝜆𝐿 + 𝑚, 
 

 
(6) 

 
𝑘 =

𝐹

𝑢
=

3𝑌𝐼

𝐿3
 

 

(7) 

där 𝐹 är kraften som verkar på konsolbalken och 𝑢 är förflyttningen längst ut 
på konsolbalken i den fria änden och i förhållande till dess utgångsläge. 
Konsolbalken kan avse både den balk det piezoelektriska materialet sitter på 
men också det piezoelektriska materialet själv. Därför kan dessa ekvationer 
fungera till båda två. Problemet ligger i hur man ska bestämma 
resonansfrekvensen när ett piezoelektriskt material är fastklistrad ovanpå ett 
annat material som exempelvis kan vara aluminium. I ett flertal rapporter tas 
det för givet att det piezoelektriska materialet och underbyggande material 
har samma bredd och längd men olika tjocklek. Detta brukar vara fallet med 
färdigtillverkade bimorfa material, vilka har ett lager piezoelektriskt material 
på vardera sida om en understruktur som exempelvis är i aluminium, eller 
unimorfa som har ett lager piezoelektriskt material på ena sidan. Dessa har då 
också en given Youngs modul samt densitet som tillverkaren uppgett och 
resonansfrekvensen kan då beräknas. Däremot kan det behövas att en remsa 
ska klistras på understrukturen och då har man olika värden för Youngs 
modul samt densitet att räkna med för att få resonansfrekvensen. Man kan 
lösa det genom att utgå från understrukturens Youngs modul. I det teoretiskt 
sammansatta materialets tvärsnitt finns det då piezoelektriskt material med 
annan Youngs modul och då kan man ändra bredden till att bli 
bredare/smalare motsvarande kvoten av de båda materialens Youngs modul. 
På så vis fås då en Youngs modul för hela balken som då också har ett annat 
tvärsnitt. 
 
Enligt Whitney [17] sker en förändring av resonansfrekvensen när man lägger 
på ett material ovanpå ett annat, som kan betraktas som en film med index f, 
ovanpå en understruktur med index u. Detta under förutsättning att 
understrukturens egenskaper är kända och att filmens tjocklek inte varierar 
utefter balken. Youngs modul för filmen fås genom: 
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𝑌𝑓 =
𝜆𝑚𝑓

𝐼𝑓
(

Δ�̂�𝑟

𝑘𝑛
2

+ √
𝑌𝐼

𝜆𝑚
)

2

−
𝑌𝑢𝐼𝑢

𝐼𝑓
, 

 

 
(8) 

där 𝑘𝑛  vibrationslägets värde som är 3,5156 för 𝑛 = 1, Δ�̂�𝑟  är den nämnda 
förändringen av resonansfrekvensen och 𝜆  är understrukturens 
massbeläggning utan film (index u) och med film (index uf). De i sin tur 
beskrivs enligt: 
  

𝑘𝑛
4 =

�̂�𝑟
2𝜆𝑢

𝑌𝐼
, 

 
(9) 

 
 

 

Δ�̂�𝑟 = 𝑘𝑛
2 (√

𝑌𝑢𝐼𝑢 + 𝑌𝑓𝐼𝑓

𝜆𝑢𝑓
− √

𝑌𝐼

𝑢
). 

 
 

(10) 

 
 𝜆𝑢 = 𝜌𝐴, (11) 
  

𝜆𝑢𝑓 = 𝜌𝑢𝐴𝑢 + 𝜌𝑓𝐴𝑓 , 

 

 
(12) 

där 𝜌  är materialets densitet och 𝐴  är materialets tvärsnittsarea. Med 
sammansatt material förändras böjtröghetsmomentet också tillsammans med 
tyngdpunkten, enligt: 
  

𝑦𝑐𝑚 =
𝑌𝑢ℎ𝑢

2 + 𝑌𝑓(2ℎ𝑢ℎ𝑓 + ℎ𝑓
2)

2𝑌𝑢ℎ𝑢 + 2𝑌𝑓ℎ𝑓
, 

 
 
(13) 

 
𝐼𝑠 =

𝑏ℎ𝑢
3

12
+ 𝑏ℎ𝑢 (𝑦𝑐𝑚 −

ℎ𝑢

2
)

2

, 
 
(14) 

 
𝐼𝑓 =

𝑏ℎ𝑓
3

12
+ 𝑏ℎ𝑓 (

ℎ𝑓

2
+ ℎ𝑢 − 𝑦𝑐𝑚)

2

, 

 

 
(15) 

där 𝑦𝑐𝑚 är tyngdpunkten hos det sammansatta materialet. 

2.5.2 Piezoelektriska egenskaper 

De piezoelektriska egenskaperna är en mängd olika konstanter att ta hänsyn 
till när man ska beräkna utspänning och uteffekt vid olika scenarion. I 
nedanstående tabell listas de egenskaper som tillverkare av piezoelektriska 
material ofta uppger i sina datablad. 
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Tabell 1. Piezoelektriska egenskaper [18]–[20]. 
Benämning Förkortning Enhet Beskrivning 
Densitet ρ g/cm3  
Curietemperatur Tc ˚C Den temperatur där 

de magnetiska 
egenskaperna 
försvinner 

Permittivitet/ 
dielektrisk konstant 

ε F/m I materialet 

 ε0 F/m I vacuum 
Relativ permittivitet 
 

ε33
T/ ε0 F/m I polaritetens 

riktning 
 ε11

T/ ε0 F/m Ortogonal mot 
polariteten 

Dielektrisk 
förlustfaktor 

tanδ   

Elektromekanisk 
kopplingsfaktor 

kP Dimensionslös Säger hur väl 
mekanisk energi kan 
omvandlas till 
elektrisk 

 kt Dimensionslös  
 k31 Dimensionslös  
 k33 Dimensionslös  
 k15 Dimensionslös  
Piezoelektrisk 
laddningskonstant/ 
töjningskonstant 

d31 C/N 
 

Indikerar sambandet 
mellan 
laddningsdensitet 
för en viss stress 

 d33 C/N  
 d15 C/N  
Piezoelektrisk 
spänningskonstant/ 
stresskonstant 

g31 Vm/N Indikerar sambandet 
mellan en stress på 
det piezoelektriska 
materialet och det 
elektriska fält som 
genereras 

 g33 Vm/N  
Konstant för elastisk 
eftergivenhet 

S11
E el. D m2/N Kvoten av töjningen 

i 𝑖 -riktningen mot 
stressen i 𝑗 -
riktningen  

 S33
E el. D M2/N  

Koefficient för elastisk 
styvhet 

C33
E el. D N/m2 Beskriver sambandet 

mellan inverkande 
stress och 
resulterande 
deformering 

Mekanisk 
kvalitetsfaktor 

Qm Dimensionslös  

 
De indexerade siffrorna, låt säga 𝑖 och 𝑗 i 𝑑𝑖𝑗, indikerar att elektroderna är 

rätvinkliga mot 𝑖-axeln eller att det finns en stress eller töjning i 𝑖-riktningen 
(beroende på piezoelektrisk konstant) med en stress eller töjning i 𝑗 -
riktningen [20, s. 14–15], [21]. Med index 1 menas x-axelns riktning, index 2 för 
y-axelns riktning samt index 3 för z-axelns riktning. Värdena kan även vara 4, 
5 och 6 vilka innebär en stress eller töjning runt x-axeln, y-axeln respektive z-
axeln. Med index P innebär det att faktorn gäller för ett plan i form av en disk, 
med exponent T innebär det att samtliga stressfaktorer är konstanta 
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(exempelvis ingen extern kraft), exponent S med samma innebörd som T men 
när materialet är fast och det inte ges utrymme för deformering, exponent D 
innebär att faktorn mätts med öppen krets hos elektroderna eller för att 
indikera konstant elektrisk flödestäthet samt exponent E för en sluten krets 
med elektroderna hos det piezoelektriska materialet hopkopplade eller 
konstant elektriskt fält. Index t står för att faktorn gäller med avseende på 
tjocklekens riktning.  

𝑄𝑚 brukar för mjukare keramiskt material och kristaller ha ett värde 𝑄𝑚 <
100 medan den för hårdare material kan vara 𝑄𝑚 < 1000  [6, s. 302]. Erturk 
och Inman betonar vikten av att den mekaniska dämpningsfaktorn är 
avgörande för en bra uteffekt [6, s. 317–323]. Det spelar nästan ingen roll hur 
bra det piezoelektriska materialets övriga egenskaper än är utan det är den 
mekaniska dämpningsfaktorn som avgör om en bra uteffekt kan genereras 
eller ej. Med hårdare material och därmed högre mekanisk kvalitetsfaktor och 
lägre mekanisk dämpningsfaktor kan uteffekten vid resonansfrekvensen bli 
betydligt högre än med mjukare material. Erturk och Inman  [6, s. 311–316] 
gjorde en jämförelse mellan mekanisk dämpning och töjningskonstanten 𝑑31. 
Där framgår det att även om ett material hade ett betydligt högre värde på 𝑑31 
vilket också är bra, var uteffekten ändå betydligt lägre än det hårdare 
materialet med lägre mekanisk dämpning. Med en högre mekanisk 
kvalitetsfaktor blir dock resonanstoppen mycket smalare än med en lägre 
faktor och material med lägre kvalitetsfaktor kan ge mer uteffekt vid lägre 
frekvenser än material med högre kvalitetsfaktor, men då är det mycket 
mindre uteffekter. 

Mekaniska kvalitetsfaktorn, 𝑄𝑚 , är beroende på den mekaniska 
dämpningsfaktorn 𝜁 enligt: 
  

𝑄𝑚 =
1

2𝜁
 

 

 
(16) 

Kvalitetsfaktorn fås även genom: 
  

𝑄𝑚 =
𝑓𝑟

𝐵
 

 

 
(17) 

där 𝑓𝑟  är resonansfrekvensen och 𝐵  är 3 dB-bandbredden vilket är 

bandbredden vid 
𝑉𝑚𝑎𝑥

√2
. 

Den elektromekaniska kopplingsfaktorn, eller effektiviteten, av skörden är 
generellt: 
  

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
, 

 

 
(18) 

där  𝑃𝑜𝑢𝑡  är enhetens genererade uteffekt och 𝑃𝑖𝑛  kommer från mekaniska 
vibrationer som genererar en effekt i input. Enklare uttryckt säger detta hur 
väl enheten kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi och är en 
avgörande faktor för vilken bandbredd och maximal utspänning och uteffekt 
som kan fås [22]. Värdet av denna effektivitet brukar vara specificerad av 
tillverkaren med det maximala teoretiska värdet. Vid lägre frekvenser kan 30 
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– 75 % av mekaniska energin omvandlas till elektrisk energi men närmare 90 
% är möjligt i välgenomtänkta lösningar [18]. 
 
När ett piezoelektriskt material utsätts för en typ av stress genereras en 
växelspänning. Vibrationer från omgivningen eller tryck som sker dynamiskt 
på elementet kan orsaka en sådan påfrestning. Sambandet för de 
piezoelektriska egenskaperna beskrivs enligt [1]: 
  

{
𝐼𝑃 = 𝛼�̇� − 𝐶𝑃𝑉�̇�

𝐹𝑃 = 𝐾𝑃𝑢 + 𝛼𝑉𝑃
  

 
(19) 

   

där 𝑉𝑃  är den genererade spänningen över det piezoelektriska materialet, 𝑢 
förflyttningen av den fria änden längst ut, 𝐼𝑃  den maximala genererade 
strömmen när förflyttningen är som störst, 𝐶𝑃 det piezoelektriska materialets 
kapacitans, 𝐹𝑃 den inverkande kraften på materialet, 𝛼 är kraftfaktorn samt 𝐾𝑃 
det piezoelektriska materialets styvhet.  

Den genererade spänningen 𝑉𝑃 över det piezoelektriska materialet beskrivs 
genom: 
  

𝑉𝑃 =
𝐼𝑃

𝜔𝐶𝑃
=

𝛼𝑢

𝐶𝑃
 

 

 
(20) 

där 𝑢 är magnituden på förflyttningen hos det piezoelektriska materialet från 
neutralt läge.  

Kraftfaktorn 𝛼 fås genom: 
 

𝛼 =
𝑔33𝐴

ℎ
 

 

(21) 

där 𝑔33 är stresskonstanten för en mekanisk stress, 𝐴 och ℎ är tvärsnittsarean 
respektive tjockleken hos balken.  

2.5.3 Piezoelektriskt gränssnitt 

På grund av växelspänningen så behövs det mellan det piezoelektriska 
materialet och applikation en likriktarkrets. En spänningsreglerare behövs 
sedermera för att ge rätt likspänning till det som ska drivas. Kopplingen med 
piezoelektriskt material samt likriktarkrets kan variera i utförande och detta 
har undersökts där det framgår att uteffekt och spänning kan variera kraftigt 
[1].  

2.5.3.1 Klassiskt gränssnitt 

I likspänning man får av att likrikta en växelspänning förekommer det 
spänningsrippel. Spänningsrippel är en skillnad i maximal och minimal 
utspänning hos en likspänning och tenderar att vara stor (lika stor som 
maximal utspänning i värsta fall) men den kan jämnas ut kring den maximala 
spänningen med hjälp av en glättningskondensator [19, p. 197]. 
Glättningskondensatorn jämnar ut utspänningen som går till lasten och ser till 
att släppa sin laddning till lasten när ingen spänning ges från likriktaren. På så 
vis får lasten kontinuerlig och jämnare spänning såvida att det piezoelektriska 
materialet fortfarande har möjlighet att skörda energi, annars kommer 
glättningskondensatorn helt laddas ur.  
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Figur 2. Klassiskt gränssnitt. 

𝐷𝐵1 är en helvågslikriktarbrygga, 𝑋1 är det piezoelektriska materialet, 𝐶𝑟𝑒𝑐 är 
en glättningskondensator och 𝑅𝐿 är en last. 

2.5.3.2 Parallell Synchronized Switch Harvesting on the Inductor (SSHI) 

P-SSHI-gränssnittet har en helvågslikriktarbrygga för enfas växelspänning, 
parallellkopplad glättningskondensator för filtrering samt en induktans och 
brytare i serie med varandra och parallellkopplade med det piezoelektriska 
materialet, kan i uteffekt ge 700 % mer än ett ”klassiskt” gränssnitt som 
innehåller en helvågslikriktarbrygga (enfas) och parallellkopplad 
glättningskondensator för filtrering. Brytaren i P-SSHI-gränssnittet öppnas 
och sluts i takt med vibrationen. 

För P-SSHI-gränssnittet (illustrerad i Figur 3) får man ta hänsyn till en 
inverterad spänning. Denna orsakas av att när brytaren sluts uppstår en 
oscillerande elektrisk krets mellan kapacitansen hos det piezoelektriska 
materialet samt induktansen 𝐿. Det är när spänningen når ett maximum eller 
minimum som brytaren sluts. Den inverterade spänningen har en egen faktor 
[25] definierat som spänningsförhållandet före och efter inverteringen enligt:  
  

𝛾 = −𝑒−𝜋/(2𝑄), 
 

 
(22) 

där 𝑄 är den elektriska kvalitetsfaktorn, ofta kallad Q-faktorn, för loopen med 
brytaren sluten. Q-faktorn ger förhållandet mellan lagrad energi och hur 
mycket energi som försvinner per cykel. Ju högre Q-faktorn är, desto mindre 
förluster sker i kretsen. Alltså säger Q-faktorn hur effektiv varje invertering av 
spänningen är. Q-faktorn fås, precis som när det är mekaniskt, genom 
  

𝑄 =
𝑓𝑟

𝐵
 

 

 
(23) 

där 𝑓𝑟 är resonansfrekvensen och 𝐵 3dB-bandbredden [24, s. 417]. 
Med andra ord minskar effektiviteten snabbt om vibrationens frekvens 

avviker från konsolbalkens resonansfrekvens, vilket tidigare konstaterades. 
Den resulterande spänningen med hänsyn till denna faktor blir sedermera: 
  

𝑉𝑚 = 𝑉𝐷𝐶𝛾 = −𝑉𝐷𝐶𝑒
−

𝜋
2𝑄 .  

 

 
(24) 

Under en period 𝑇/2 lämnar en viss laddning det piezoelektriska materialet 
som balanseras av en laddning som passerar genom lasten. Alltså finns det en 
pågående laddning och förlust som beskrivs enligt: 
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− (∫ 𝐼𝑑𝑡
𝑡0+

𝑇
2

𝑡0

− ∫ 𝐼𝑆𝑑𝑡
𝑡0+

𝑇
2

𝑡0

) =
𝑉𝐷𝐶

𝑅𝐿

𝑇

2
. 

 

 
(25) 

Den andra integralen är summan av den laddning som lagras i kapacitansen 
𝐶𝑝, alltså det piezoelektriska materialets kapacitans, före och efter spänningen 

inverterar. Den uttrycks enligt: 
  

∫ 𝐼𝑆𝑑𝑡
𝑡0+

𝑇
2

𝑡0

= 𝐶𝑝𝑉𝐷𝐶 (1 + 𝑒
−

𝜋
2𝑄) . 

 

 
 
(26) 

Slutligen fås den likriktade spänningen från P-SSHI-gränssnittet genom att 
substituera in (26) i (25) samt integrerar 𝐼𝑝 som uttrycks i (19):  

  

𝑉𝐷𝐶 =
2𝜔𝛼𝑢0

𝑅𝐿𝐶𝑝𝜔 (1 − 𝑒
−

𝜋
2𝑄) + 𝜋

𝑅𝐿 

 

  
 
(27) 

där 𝑢0 är maximal förflyttning hos det piezoelektriska materialet mot den fria 
änden.  

Enligt Ohms lag fås slutligen den genomsnittliga effekten som skördaren 
ger: 
  

𝑃 =
𝑉𝐷𝐶

2

𝑅𝐿
=

4𝛼2𝜔2𝑢0
2𝑅𝐿

(𝑅𝐿𝐶𝑝𝜔 (1 − 𝑒
−

𝜋
2𝑄) + 𝜋)

2. 

 
 
(28) 

 
Principiellt ser P-SSHI-gränssnittet ut enligt Figur 3. 

 
Figur 3. P-SSHI-gränssnitt. 

 
𝐷𝐵1 är helvågslikriktarbryggan, 𝑋1 är det piezoelektriska materialet, 𝐶𝑟𝑒𝑐 är en 
glättningskondensator, 𝑅𝐿 är en last, 𝐿1 är en induktans och 𝑆1 är en brytare. 
 
Det finns en mängd metoder för att implementera brytaren i Figur 3. Denna 
brytare ska leda ström då maximal förflyttning av det piezoelektriska 
materialet sker. Detta görs med en krets som består av en toppdetektor, en 
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komparator och en brytare. Toppdetektorn består av en resistans, en diod och 
en kapacitans (𝑅1, 𝐷1  och 𝐶1). Komparatorn är en PNP-transistor (𝑄1) och 
NPN-transistorn (𝑄2) fungerar som en brytare. Toppdetektorn detekterar när 
maximal eller minimal förflyttning/spänning sker för det piezoelektriska 
materialet.  

 
Figur 4. Krets för detektion av maximal positiv förflyttning. 

 
Figur 4 visar endast den del av kretsen som hanterar den positiva perioden 

av spänningen 𝑉𝑃 och därför behövs det en liknande krets där dioderna är 
omvända [26]. Figur 5 visar hur de två brytarna, en för negativ och en för 
positiv period, implementeras i P-SSHI-gränssnittet. 

 
Figur 5. P-SSHI-gränssnitt med detektion för maximal positiv och negativ 

förflyttning. 

 
En halvperiod av vibrationen kan delas upp i fem steg; laddningstid, första 

inversion, andra inversion samt första och andra delen av neutralisering av 
laddning. I denna text beskrivs vad som händer under en positiv halvperiod. 
Under första steget leder 𝐷8 och 𝐷9 ström från strömkällan 𝐼𝑝. Spänningarna 

𝑉𝑝 , 𝑉𝐶1
 och 𝑉𝐶2

 är samma som spänningen som likriktaren ger plus 

spänningsfallet över dioderna 𝐷8  och 𝐷9 . Observera att det inte går någon 
ström genom 𝐶𝑝, 𝐶1, eller 𝐶2, under det första steget.  

Första inversionen sker precis efter maximal förflyttning, alltså när 
spänning 𝑉𝑝  når sitt maximala värde. Efter maximum har uppnåtts faller 

spänning 𝑉𝑝. När spänningen har fallit så pass mycket att skillnaden mellan 

𝑉𝐶1 och 𝑉𝑝 når 𝑉𝐷 + 𝑉𝐵𝐸 börjar transistorn 𝑄1 leda ström från bas till emitter, 

då 𝑉𝐷 är spänningsfallet över dioden och 𝑉𝐵𝐸 är tröskelspänningen från bas till 
emitter för transistorn 𝑄1. Denna ström går in på basen på 𝑄2 och sluter vägen 
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från kollektor till emitter för 𝑄2 vilket skapar en väg mellan kapacitansen 𝐶𝑝 

till induktansen 𝐿1 . Detta skapar en inversion av spänningen. Under 
inversionen är bryggan blockerad eftersom spänningen över lasten och 
glättningskondensatorn är större än spänningarna över 𝐶𝑝, 𝐶1, och 𝐶2. 

Andra inversionen är inte ett önskat steg i processen. Här skiftar strömmen, 
genom induktansen 𝐿1, riktning på grund den parasitiska kapacitansen mellan 
emitter och kollektor i 𝑄3. Strömmen flödar under en kort stund från emitter 
till kollektor på 𝑄3 och vidare ut i 𝐷4 till 𝐶𝑝. 

Fjärde steget laddar 𝐶2 ur resten av sin laddning i 𝐶𝑝 och 𝐶1. Under detta 

steg leder ingen av kapacitanserna någon ström. Det är viktigt att påpeka att 
𝐶2 laddar ur sig långsammare än 𝐶𝑝. Steget avslutas när 𝐷1 inte längre leder 

ström.  
Under det sista steget jämnar spänningen ut sig över kapacitanserna och i 

slutet har 𝐶𝑟𝑒𝑐, 𝐶1, 𝐶2 samt absolutbeloppet av 𝐶𝑝 samma spänning. Slutet av 

detta steg markeras med att dioden 𝐷2 inte leder någon ström. Efter detta 
börjar stegen om igen för andra halvperioden av vibrationen, där minimum 
ska detekteras.  

𝑅1 och 𝑅2 har samma resistans och 𝐶1 och 𝐶2 har samma kapacitans. För att 
gränssnittet ska vara effektivt måste sambandet  
  

2√𝐿1𝐶𝑝  𝑅1,2𝐶1,2 



 , 

 

 
(29) 

uppfyllas [26].  

2.5.4 Slumpmässiga vibrationer 

När det rör slumpmässiga, eller stokastiska, vibrationer är det baserat på 
bandbredden hur mycket effekt och spänning som kan genereras. Eftersom de 
flesta rörelser inte är harmoniska utan sker oregelbundet, kan man inte förlita 
sig på en enda resonanstopp då den väldigt sällan kan nås. Därför behövs flera 
piezoelektriska material med olika resonansfrekvenser som ligger tillräckligt 
nära varandra för att skapa en bandbredd där tillräcklig uteffekt och 
utspänning kan genereras. Även här kan de olika gränssnitten användas. 

För att kunna få flera resonansfrekvenser är det lättaste sättet att göra det 
på genom att placera vikter av olika massa på respektive konsolbalks fria 
ände. Konsolbalkarna kan också ha olika dimensioner [27, s. 38–41]. En 
principiell bild är illustrerad i Figur 6. 

 
Figur 6. Principiell bild över fördelning av olika vikter på konsolbalkar av olika 

dimensioner. 
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Tang et al. [27] presenterar olika sätt man kan utveckla bandbreddsbaserad 

energiskördning för vibrationer. Där förekommer det alternativ som att ha 
flera armar som Figur 6 men också olika former på armarna vilka kan ha flera 
piezoelektriska material. Man kan även automatiskt ändra lastresistans för 
olika uteffekt med hjälp av en mikrokontroller samt använda magnet för att 
ändra på styvheten i balken. 

2.5.4.1 Koppling av flera piezoelektriska material 

Piezoelektriska material är växelspänningskällor och kan både seriekopplas 
och parallellkopplas, beroende på vad man önskar få ut i spänning resp. 
ström. Med seriekoppling fås en högre spänning men lägre ström medan det 
är raka motsatsen hos en parallellkoppling.  Erturk och Inman [6, s. 49–86] 
undersökte för piezoelektriskt energiskördning skillnaden mellan en 
seriekoppling och en parallellkoppling sett till spänning, ström och effekt. I 
deras fall används en bimorf balk, dvs. med ett piezoelektriskt material på 
respektive sida om understrukturen. Med seriekoppling kopplades 
elektroderna på insidan hos båda piezoelektriska material tillsammans och de 
yttre elektroderna var kopplade till varsin ände av lasten. För en 
parallellkoppling kopplades de yttre elektroderna ihop och likadant för de inre 
för att därefter låta utsidorna vara kopplade till en pol av lasten medan 
insidorna kopplade till andra polen. Om man utgår från Figur 6 med 
piezoelektriska material ovanpå balkarna skulle parallellkopplingen se ut 
enligt nedanstående figur. 
 

 
Figur 7. Illustration över hur tre stycken piezoelektriska material ska 

parallellkopplas. 

 
Röd platta intill de piezoelektriska materialen indikerar exempelvis 
elektroden på undersidan av dem, medan den blå plattan markerar elektroden 
på ovansidan. 
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3 Metod 

Detta avsnitt behandlar de aspekter man får ta hänsyn till i planerandet av 
arbetet samt hur man därefter ska bedriva arbetet inom olika arbetsområden.   

3.1 Datainsamling och referenshantering 

Tack vare en tidigare föreläsning inom datainsamling och referenshantering 
[28] samt erfarenhet från kursen Projekt i elektronik och datorteknik II1332, 
underlättar det rapportskrivandet men också det praktiska arbetet. 

Datainsamlingen går ut på att använda sig av Google Scholar, KTHB Diva 
där (KTH:s publikationsdatabas) samt KTHB Primo där man kan söka på en 
mängd publikationer i olika databaser. Med dessa tre går det söka på 
vetenskapliga publikationer för att kunna ha trovärdiga källor att basera 
arbetet på och referera till. Alla referenser sparas i programmet Zotero med 
IEEE-format.  

3.2 Modellering av piezoelektrisk energiskördare 

Det praktiska arbetet på själva produkten är indelat i tre områden; simulering, 
konstruktion samt testning. Under simuleringen läggs fokus på den elektriska 
kretsen. 

3.2.1 Simulering 

Simulering av de två gränssnitten, klassiskt och P-SSHI, tillsammans med det 
piezoelektriska materialet sker med hjälp av LTspice. Här jämförs spänning 
och effekt mellan de två olika gränssnitten för olika dimensioneringar.  

3.2.2 Beräkningar 

Resonansfrekvensen ska beräknas med hjälp av Mathematica. Detta görs 
genom att bestämma balkens höjd, bredd och längd samt viktens massa, som 
placeras i änden på balken. Resonansfrekvenserna ska vara olika för samtliga 
balkar för att täcka det önskade frekvensområdet. 

3.2.3 Konstruktion 

Om simuleringarna ger önskade resultat, kan man gå vidare med 
konstruktionen. Med hjälp av simuleringen vet man vilka komponenter som 
ska köpas in och man vet även vad som ska förväntas av testresultaten senare. 

3.2.3.1 Montering av piezoelektriska material 

Beställda piezoelektriska material måste eventuellt monteras på en 
understruktur om de inte redan kommer färdigmonterade. Om så är fallet är 
detta ytterligare en faktor man måste ge tid åt då understrukturen 
förmodligen måste fräsas eller skäras för att ha en lämplig storlek för det 
piezoelektriska materialet. Därefter måste också det piezoelektriska materialet 
klistras fast med hjälp av ett lämpligt lim. 

Samtliga piezoelektriska material måste monteras likadant på respektive 
understruktur, följt av en eventuell vikt längst ut på understrukturen. Det 
underlättar om vikterna har samma bredd (lika bred som understrukturen) 
och längd men olika tjocklek, för att man ska få ett tydligt samband mellan 
resonansfrekvens och vikt. Det enklaste sättet att få tag på vikterna som 
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passar understrukturen är att tillverka dem med en 3D-skrivare. En 3D-
skrivare finns att använda på KTH Kista. 

3.2.3.2 Piezoelektriskt gränssnitt 

Till att börja med kan P-SSHI med dess komponenter monteras på ett 
kopplingsdäck. Under testning går det att lättare avläsa vad som eventuellt 
kan vara fel och då kan ändringar lätt göras. Då det är önskvärt att tillverka ett 
mönsterkort för detta ändamål, måste det göras i en fas när testresultaten är 
acceptabla. Detta då om en ändring behöver ske, kan komponenterna 
eventuellt inte passa på mönsterkortet. 

Även om P-SSHI är i fokus, är det också viktigt att det klassiska gränssnittet 
testas. Detta för att kunna läsa av den faktiska uteffekten och spänningen från 
de piezoelektriska materialen. Då kan man sedermera analysera skillnaden 
mellan P-SSHI och klassiskt i prestanda och dra en slutsats om vilket 
mönsterkort som är värt att löda komponenter på eftersom det arbetet kan 
vara tidskrävande. 

3.2.4 Testning 

I laboratoriet i KTH Kista kan man efter simuleringarna göra enkla tester på 
prototypen med tillgång till oscilloskop. Dessa tester är enbart till för att se att 
prototypen är rätt kopplad och att det piezoelektriska materialet ger något 
utslag.  

När man ser att prototypen ger positiva utslag i testerna kan man gå vidare 
med en vibrationsplatta som man kan ställa in en önskad frekvens på. Genom 
det testet kan man gå vidare med att lokalisera resonansfrekvensen baserat på 
vad simuleringarna och beräkningarna har gett. Med ett oscilloskop som 
mätinstrument kan man undersöka om den beräknade resonansfrekvensen 
stämmer genom att göra ett frekvenssvep hos vibrationsplattan. Exempelvis 
kan man göra ett frekvenssvep från 5 Hz till 25 Hz och undersöka när det sker 
en större amplitud i utspänningen vilket då innebär att resonansfrekvensen 
har hittats. Vid resonans skapas en dramatisk ökning av spänningen som 
avtar snabbt efter toppen är nåd, vilket skapar en spänningstopp på 
oscilloskopet.  

Därefter kan man på så vis försöka modifiera resonansfrekvensen till att 
hamna inom det önskade området 4-7 Hz genom att lägga på vikter längst ut 
på understrukturen. Resonansfrekvensen utan vikt antas vara mycket mer än 
det önskade frekvensområdet och med vikter sänks då resonansfrekvensen.  

Med resonansfrekvenserna funna är det intressant vilken uteffekt och 
utspänning som fås från de piezoelektriska materialen. Till detta är det värt att 
testa det på tre olika sätt; koppla de piezoelektriska materialens elektroder 
direkt till oscilloskop och läsa av växelspänningen, avläsning av likspänningen 
som fås genom det klassiska gränssnittet samt avläsning av likspänningen 
som fås genom P-SSHI-gränssnittet. All mätning sker med en godtycklig last 
efter gränssnittet.   

Vibrationsplattan finns på Syntronics laboratorium i Gävle, så mycket måste 
vara förberett inför testerna med vibrationsplattan för att undvika flera resor. 
I synnerhet är det viktigt att ha en testrigg som de piezoelektriska materialen 
med understruktur kan monteras i där det kan sitta stadigt. Om det inte sitter 
stadigt blir den mätdata som fås opålitlig då balken inte riktigt svänger i fas 
med underliggande vibrationer.  
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3.3 Reliabilitet och validitet 

Om resultatet i arbetet inte har någon hög reliabilitet och validitet finns det 
inte heller något högt forskningsvärde eller akademisk nivå i arbetet. Därför är 
det av stor betydelse att alla resultat är tillförlitliga och att alla tester sker på 
ett korrekt sätt, så att den som läser denna rapport kan genomföra exakt 
samma arbete och få samma resultat. 

3.3.1 Reliabilitet 

För att reliabiliteten ska vara hög måste arbetet ske på ett sådant sätt att 
samma resultat kan erhållas oavsett vem som gör det. Därför måste 
genomförandet utförligt dokumenteras men också att rådfråga andra som kan 
området bra och inte bara göra en sak och anta att det är korrekt. Mycket av 
det som görs bör inte baseras på enbart en källa, utan se till att flera pålitliga 
källor också säger samma sak vilket innebär en hög reliabilitet hos källorna 
och sedermera detta projekt. Med simuleringar och kontroll mot teorin med 
beräkningar kan man få sig en uppskattning om mätresultaten är pålitliga. 

3.3.2 Validitet 

För att validiteten ska vara hög måste testresultaten som presenteras ha en 
vetenskaplig grund och undersökas noggrant samt jämföras med teorin. Ett 
flertal mätningar ska göras för olika fall av tjocklek på understrukturen, olika 
vikter samt olika frekvenser, allt för att kunna presentera ett tydligt samband 
mellan de olika mätvärdena. Mätningen måste framförallt ske på ett korrekt 
sätt och därmed är det viktigt att ha kunskap inom området som detta gäller. 
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4 Genomförande och konstruktion 

Detta avsnitt behandlar hela genomförandeprocessen och hur konstruktionen 
av en piezoelektrisk energiskördare går till.  

4.1 Modellering och konstruktion av piezoelektriskt gränssnitt 

I de underliggande avsnitten beskrivs genomförandet av design, simulering, 
och konstruktion av de piezoelektriska gränssnitten. 

4.1.1 Klassiskt gränssnitt 

För att kunna använda det piezoelektriska materialet som en spänningskälla 
måste spänningen likriktas med hjälp av ett gränssnitt. Det simplaste görs 
med få komponenter. 

4.1.1.1 Simulering av klassiskt gränssnitt 

Det klassiska gränssnittet implementeras med en likriktarbrygga och en 
glättningskondensator för att jämna ut spänningen från spänningsrippel. Det 
piezoelektriska materialet modelleras som en sinusströmkälla 𝐼𝑝  och en 

kapacitans 𝐶𝑝. 

 
Figur 8. Klassiskt gränssnitt för modellering. 

 
Simuleringarna utförs i LTspice. Komponenternas värden/modell beskrivs i 
Tabell 2. Dioderna valdes till 1N4007 eftersom den har hög backspänning, 
kapacitansen 𝐶𝑝  tas från det databladet för det piezoelektriska materialet. 

Strömmens amplitud 𝐼𝑝 beräknas med hjälp av (20) och (21). Maximalt värde 

på det piezoelektriska materialets förflyttning, 𝑢 , uppskattas till 5-10 mm. 
Frekvensen för vibrationen är 5 Hz, vilket leder till att strömmens frekvens är 
5 Hz. 𝐼𝑝 blir ca 210 A när 𝑢 är 7,5 mm.  

 
Tabell 2. Simuleringsvärden för klassiskt gränssnitt. 

𝐼𝑝 Sinus, (f=5 Hz, A=210 A) 

𝐶𝑝 90 nF 

𝐷1, 𝐷2, 𝐷3 och 𝐷4 1N4007 

𝐶𝑟𝑒𝑐 47 F 
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𝑅𝐿 220 k 
 
Figur 9 visar spänningen och uteffekt för det klassiska gränssnittet. 
Uteffekten blir ca 1,95 mW då utspänningen är ca 20,80 V över lasten. 
Glättningskondensator valdes till 47 F och begränsade spänningsrippeln till 
70 mV topp-till-topp.  
 

 
Figur 9. Utspänning (grön) och uteffekt (blå) för klassiskt gränssnitt. 

 
Spänningen blir stabil efter ca 40 sekunder. 

4.1.1.2 Mönsterkort för klassiskt gränssnitt 

Då båda gränssnitt är intressanta ritades layout av båda. I Figur 10 
presenteras en layout i form av en 3D-figur av den. Detta gjordes i 
programmet DipTrace och har en layout som stämmer överens med kraven 
hos Seeedstudio [29], vilka tillverkar mönsterkort på beställning. Kortet är 
också ritat för att möta de EMC-krav som ställs på mönsterkort [30]. Inga 
signalledningar går på jordsidans plan (undersidan) så att den sidan därmed 
kan vara ett så helt jordplan som möjligt.  
 

 
Figur 10. 3D-figur av klassiskt gränssnitt i DipTrace. 
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I denna layout är 𝑋1 − 𝑋4 input från de piezoelektriska materialen via ett 
kabel-till-kort kontaktdon då ledningar från piezoelektriska materialens 
elektroder ska skruvas fast där. Vidare är 𝐷1 likriktarbryggan som en färdig 
IC-krets, 𝐶𝑟𝑒𝑐  är glättningskondensatorn samt 𝑂𝑈𝑇  är ett kabel-till-kort 
kontaktdon där likspänningen utåt ligger. Därefter kan kretsen fortsätta till 
vidare ändamål som superkondensator och applikation.  

Denna layout fungerar till mer högfrekventa applikationer och man kan 
koppla in ett till fyra piezoelektriska material. Då det är en vibrationsbaserad 
energiskördare har skruvhål lagts till i varje hörn med 2 mm i inre diameter 
och en yttre diameter på 3 mm så att kortet kan sitta stadigt i dessa miljöer. 

Ledningarna från spänningskällorna 𝑋1 − 𝑋4  har en bredd på 0,6 mm 
medan övriga ledningar har en bredd på 0,35 mm. Viahålen har en inre 
diameter på 0,5 mm och en yttre på 1 mm vid ledningarna för 
matningsspänning, medan resterande viahål har en inre diameter på 0,4 mm 
och en yttre på 0,8 mm. 
 

 
Figur 11. Mönsterkort för det klassiska gränssnittet med ett antal ytor manuellt 

bortfrästa. 

 
Med hjälp av ProtoMat S42, en maskin som borrar och fräser fram ett 
mönsterkort, kunde ovanstående kort tillverkas. Vid tillverkningen fanns 
fortfarande ”flytande” öar kvar, dvs. kopparytor som inte är anslutna till jord. 
Vissa av dessa frästes bort manuellt med en dremel, men vissa ytor var för 
små för att fräsa bort manuellt utan att skada intilliggande ledningar.  

För att förbättra konduktiveten mellan komponenter och kopparytorna 
putsades kortet med kopparputs.  

4.1.2 P-SSHI-gränssnitt 

P-SSHI-gränssnittet simuleras och testats för att jämföras med det klassiska 
gränssnittet. 

4.1.2.1 Simulering av P-SSHI-gränssnitt 

Simulering av P-SSHI-gränssnitt görs med värdena/modellerna i Tabell 4. 
Strömmen 𝐼𝑝  tas fram på samma sätt som i simuleringen för klassiskt 

gränssnitt. 𝑅1, 𝑅2, 𝐶1, 𝐶2 och 𝐿1 bestäms med (32). Transistorerna TIP32C och 
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TIP31C valdes för deras höga överslagsspänning och låga parasitiska 
kapacitans mellan emitter och kollektor [31].  
 
Tabell 3. Simuleringsvärden för P-SSHI-gränssnitt. 

𝐼𝑝 Sinus, (f=5 Hz, A=210 A) 

𝐶𝑝 90 nF 

𝑅1, 𝑅2 200 k 

𝐶1, 𝐶2 4,3 nF 

𝐷1, 𝐷2, 𝐷3, 𝐷4, 𝐷5, 𝐷6, 𝐷7, 𝐷8, 𝐷9, 𝐷10 1n4007 

𝑄1, 𝑄3 TIP32C 

𝑄2, 𝑄4 TIP31C 

𝐿1 4,7 mH 

𝐶𝑟𝑒𝑐 47 F 

𝑅𝐿 220 k 
 
Figur 12 visar spänningen och uteffekt för P-SSHI-gränssnittet. Spänningen 

uppmäts till 24,50 V över lasten 𝑅𝐿  vilket ger en uteffekt av 2,72 mW. 
Spänningsrippeln är 75 mV topp-till-topp. P-SSHI-gränssnittet visar en viss 
förbättring när det kommer till uteffekt jämfört med det klassiska 
gränssnittet.  
 

 
Figur 12. Utspänning (grön) och uteffekt (blå) för P-SSHI-gränssnitt. 

 
Spänningen stabiliserar sig efter ungefär 40 sekunder. 

4.1.2.2 Mönsterkort för P-SSHI-gränssnitt 

Likt med klassiskt gränssnitt gjordes även en layout för P-SSHI i DipTrace. 
Även denna följer Seeedstudios krav och möter EMC-direktiv. Även om det är 
önskvärt att inte lägga någon signalledning i jordplan (undersidan), fick det 
göras vid två tillfällen vilka var mellan 𝑋4 och 𝐶1  samt mellan 𝐷5  och 𝑄3.  

Då 𝐼𝑝  och 𝐶𝑝  från föregående bild inte finns beskrivna i det faktiska 

mönsterkortet är det värt att upprepas att dessa ingår i piezoelektriska 
materialens egenskaper, alltså är en del av 𝑋1 − 𝑋4 . I detta fall är 
likriktarbryggan även här en IC-krets vilket i Figur 13 är 𝐷7. 
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Figur 13. 3D-figur av P-SSHI-gränssnitt i DipTrace. 

 
I övrigt lämpar sig även denna konstruktion bra till vibrationer med högre 

frekvenser och man kan använda en till fyra piezoelektriska material. Därför 
är inte denna konstruktion helt skräddarsydd efter detta projekts ändamål, 
utan fungerar bra till piezoelektriska energiskördares med andra frekvenser 
under förutsättning att komponenterna i gränssnittet passar respektive 
”footprint”, dvs. där de ska monteras. 

 

 
Figur 14. Mönsterkort för P-SSHI-gränssnitt med ett antal ytor bortfrästa. 

 
Fräsningen kunde inte göras helt exakt, så samtliga hål fick en liten 

förskjutning från dess egentliga placering. Detta kan senare göra lödningen 
problematisk. 

4.2 Montering av piezoelektriska material 

Efter att ha begärt offert från olika producenter, beslutades det att köpa in de 
piezoelektriska materialen av tyska PI Ceramic GmbH via den skandinaviska 
partnern Nanor AB. Det som erhölls var fyra stycken P-876.A12 DuraAct 
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Patch Transducer med dimensionerna 61 x 35 x 0,5 mm. De är av typen 
blyzirkonattitanat (PZT). En av dessa är monterade på en kolfiberförstärkt 
plast (CFRP) av dimensionerna 35 x 150 x 1,4 mm. Till de resterande 
beställdes en kolfiberplatta av dimensionerna 350 x 150 x 0,5 mm som kunde 
skäras upp till de tre återstående piezoelektriska materialen. Med en bandsåg 
med en klinga för kompositmaterial kunde plattan skäras upp i ett flertal bitar 
kolfiberplattor med dimensionerna 35,6 x 150 x 0,5 mm. 

Med en placering 20 mm ut från ena änden klistrades de piezoelektriska 
material på kolfiberplattorna med tvåkomponents epoxilim. Trots att det är 
optimalt om det inte uppstår några bubblor eller ojämnheter mellan det 
piezoelektriska materialet och kolfiberplattan, gick det inte att förhindra det 
helt och hållet.   

4.2.1 Resonansfrekvenser och bandbredd 

Då resonansfrekvensen hos en balk beror på en eventuell vikt längst ut i den 
fria änden, kan vikten justeras för att sänka resonansfrekvensen till att 
motsvara ändamålet som är i frekvensområdet 4-7 Hz.  

Tack vare KTH:s Mentorspace vid KTH Kista, kunde vikter tillverkas med 
hjälp av en 3D-skrivare. Vikterna av plast fick olika dimensioneringar för att 
ge olika vikter. Plasten som användes var ABS med en densitet av 1,04 g/cm3. 
Dimensionerna som sattes bestämdes utifrån balkens bredd på 35 mm och 
sedan höjdes tjockleken på för ökad vikt. Vikterna fick dimensioner och vikt 
enligt Tabell 4.  
 

Tabell 4. Vikternas beräknade och uppmätta massa. 

Dimension (mm) 
(b x h x l) 

Plast 
ABS (1,04 g/cm3) 
Beräknat (g) Uppmätt 

(g) 
35 x 35 x 1 1,274 1,281 
35 x 35 x 2 2,548 2,541 
35 x 35 x 3 3,822 3,754 
35 x 35 x 4 5,096 4,923 
35 x 35 x 5 6,370 6,172 
35 x 35 x 6 7,644 7,390 
35 x 35 x 7 8,918 8,623 
35 x 35 x 8 10,192 9,799 
35 x 35 x 9 11,466 10,976 
35 x 35 x 10 12,740 12,184 
35 x 35 x 11 14,014 13,309 
35 x 35 x 12 15,288 14,501 
35 x 35 x 13 16,562 15,795 
35 x 35 x 14 17,836 16,937 
35 x 35 x 15 19,110 17,943 
35 x 35 x 16 20,384 19,316 
35 x 35 x 17 21,658 20,641 
35 x 35 x 18 22,932 21,755 
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Vägningen gjordes med hjälp av precisionsvågen Precisa XT 220A, som har en 
upplösning på 0,001 g. Vägningen gjordes tre gånger per vikt för att därefter 
räkna ut ett medelvärde för varje vikts massa. 

Avvikelsen från det beräknade värdet blev större vid större dimensioner, då 
det observerades att under tiden som vikterna skrevs ut kunde det bli lite 
ojämnheter i plasten med lite mindre plast på vissa ställen men också för att 
vikterna inte blev helt solida heller.  

 
Resonansfrekvensen räknas ut med hjälp av formlerna (1) och (3). Vid 
uträkning försummas det piezoelektriska materialets påverkan på 
resonansfrekvensen eftersom den placerades långt in på kolfiberbalken, samt 
det piezoelektriska materialets låga massa. Beräkningen tar endast hänsyn till 
kolfiberbalkens massa och vikten som placeras i änden. Resonansfrekvensen 
tas fram för fyra balkar och dimensionernas för att täcka frekvenserna 4 till 7 
Hz. Dimensioneringen består av att välja tjocklek på balkarna samt att välja 
vikt i änden av balken.  
 

Tabell 5. Resonansfrekvenser för kolfiberbalkar med vikter. 

Balkens tjocklek 
(mm) 

Viktens massa (g) Resonansfrekvens 
(Hz) 

0,5 0 3,589 
1,0 2,541 4,785 
1,0 1,281 5,691 
1,4 3,754 6,593 

 
Enligt beräkningarna behövdes tjockare kolfiberplattor också för att möta de 
önskade resonansfrekvenserna. Därför limmades två stycken kolfiberplattor 
ihop med tvåkomponents epoxilim för två stycken piezoelektriska material. 
Detta gav då en tjocklek av 1,0 mm på två stycken balkar. 

4.3 Testning 

Som den första delen av testningen användes en testrigg där en balk av 
kolfiber tillsammans med fastlimmat piezoelektriskt ovanpå var fastklämd 
enligt Figur 15. Plattan som ställningen är fastskruvad i är till för att skruvas 
fast i vibrationsplattan där ett skruvhål är reserverad till en sensor som kan ge 
feedback till vibrationsplattan.  

I beställningen av piezoelektriska material följde en färdig 
energiskördningsmodul som beprövades. I minst 10 cykler var man tvungen 
att böja på balken med 1,4 mm tjocklek tills en jämn utspänning på 3,3 V låg 
på utgången i ungefär 20 sekunder innan den sakta började avta. Textiltejp 
tejpades på vinkeljärnen för att undvika skada på kolfibern då kanterna är 
vassa 
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Figur 15. Uppsatt testrigg med kolfiberbalk på 1,4 mm tjocklek samt fastklistrat 

piezoelektriskt material. 

  
För att lokalisera resonansfrekvenserna användes oscilloskopet LeCroy 

Wavesurfer 24Xs. Det piezoelektriska materialet och balken, monterade i 
testriggen, placerades ovanpå vibrationsplattan för att skakas och är kopplat 
till antingen P-SSHI-gränssnittet eller det klassiska gränssnittet. Med 
oscilloskopet mättes spänningen direkt från det piezoelektriska materialet 
samt spänning över den kända lasten. 
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Figur 16. Vibrationsplatta och generator. 

 
Vibrationsplattan med generator är av märket Bruel & Kjaer och är egentligen 
till för att testa olika konstruktioners hållbarhet i vanligtvis mycket högre 
frekvenser än för detta ändamåls låga frekvenser. 

Generatorn till vibrationsplattan får sin information från en 
vibrationskontroller i form av VR8500 från Vibration Research. 
Vibrationskontrollern kommunicerar med en dator med programmet 
VibrationVIEW från samma företag. Med detta program kan man ställa in 
önskad amplitud hos vibrationsplattan, där vibrationsplattan har en satt 
maximal amplitud på 19 mm. Man kan om man vill göra ett svep mellan två 
olika amplituder under programmets gång. Önskad startfrekvens och 
slutfrekvens ställs också in, där det rekommenderas att startfrekvensen inte 
bör underskrida 4,5 Hz, vilket innebär att vibrationsplattan inte kan testa alla 
önskade frekvenser. När vibrationsplattan körs görs svep fram och tillbaka 
mellan startfrekvens och slutfrekvens. 

Inledningsvis när testerna skulle börja var att lokalisera 
resonansfrekvenserna för balkarna utan någon vikt på. Det kunde konstateras 
att resonansfrekvenserna var upp till 40 Hz beroende på dimension. När 
balkarna låg i resonans kunde man se en kraftig rörelse med flera centimeter 
förskjutning längst ut på balken. I oscilloskopet kunde man se en sakta ökning 
av spänningsnivån tills resonansfrekvensen nästan var nådd där en hög 
spänningsnivå uppmättes, följt av en långsammare men fortfarande snabb 
minskning av spänningsnivån. 
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Figur 17. Frekvenssvep för piezoelektriskt material fastlimmad på kolfiberbalk 

med 0,5 mm tjocklek. Klassiskt gränssnitt. 

 
Övre graf i Figur 17 visar hur spänningarna förändras över en större 
tidsperiod, medan den lägre är fokuserad på ett mindre område av den övre 
grafen. 

Mätningen mötte inte de beräknade värdena utan de var mycket högre. 
Dock fortsatte mätningarna med andra kolfiberbalkar för att kunna hitta ett 
samband mellan de olika spänningarna och resonansfrekvenserna.  

Eftersom två av balkarna hade samma dimension, var det av intresse att 
undersöka hur likspänningen från gränssnittet skulle se ut och om man kunde 
göra en fördelning på resonansfrekvenser med hjälp av olika vikter. 
Plastvikterna med tjocklek 1 mm respektive 2 mm placerades längst ut på 
respektive balk vilka satt fastklämda på varsin sida om ställningen. 

Det som observerades för de två balkarna, se Figur 18, med olika vikter när 
vibrationsplattan var aktiv var väldigt höga spänningar samt en tydlig 
fördelning av resonansfrekvenser. I dessa höga frekvenser började testriggen 
också börja svänga, vilket ger en inverkan på resultatet. Därför gjordes detta 
test endast en gång.  
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Figur 18. Utspänning och resonansfrekvens hos klassiskt gränssnitt för två 
balkar på testriggen med vikterna med höjd 1 mm och 2 mm enligt Tabell 5. 

 
Man kan observera hur snabbt växelspänningens styrka avtar medan 
likspänningen ut från det klassiska gränssnittet avtar mycket långsammare, 
något som beror på glättningskondensatorn. Mätningen påbörjades en cykel 
efter att helt frekvenssvep fram och tillbaka har genomförts vilket förklarar 
den höga spänningen innan första resonansfrekvens nås. 
 
Efter första omgången av tester visade sig att beräkningarna inte stämde. 
Resonansfrekvens under testning visade sig bli flera gånger högre än 
förväntat. Det stora felet låg i val av Youngs modul. Felet korrigerades till 
andra testningen och nya resonansfrekvenser beräknades. Dessa nya 
resonansfrekvenser krävde betydligt större vikter för att klämmas fast i änden 
av balken. För balkarna med tjocklek 1,0 och 1,4 mm krävdes tyngre vikter än 
de gjorda i plast. En improviserad lösning blev att använda sig av vinkeljärn 
som vikter. Ett vinkeljärn väger 61 g och nya resonansfrekvenser kunde 
beräknas.  
 

Tabell 6. Första justering av resonansfrekvenser för kolfiberbalkar med vikter. 

Balkens tjocklek 
(mm) 

Viktens massa (g) Resonansfrekvens 
(Hz) 

0,5 35,064 4,032 
1,0 183,0 5,033 
1,0 122,0 6,148 
1,4 244,0 7,218 

 
Denna dimensionering visade sig vara nära resonansfrekvensen. En sista 
korrigering i beräkningarna blev att ändra längden på kolfiberbalken. Den 
medräknade längden av balken blir egentligen kortare än 150 mm eftersom 10 
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mm av balken är fastklämd i testriggen. Eftersom vikten inte är oändligt liten 
kan inte hela vikten placeras längst ut på balken. Längden testriggen till 
balkens ändpunkt är inte i änden av vikten matematisk, utan ska mätas till 
viktens centrum.  

 
Tabell 7. Andra justering av resonansfrekvenser för kolfiberbalkar med vikter. 

 

 
Enligt Tabell 7 erhölls lite för höga frekvenser för balkarna med vikter 

gjorda av vinkeljärn. För att sänka resonansfrekvensen ytterligare behövdes 
mer vikt adderas till änden av balken. Det bestämdes att först testa 
resonansfrekvenserna med vibrationsplattan innan flera vikter lagdes till. 
Detta val gjordes på grund av att risken för att det piezoelektriska materialet 
eller kolfiberbalken kunde gå sönder om ännu mer vikt lades till. Eftersom 
vibrationsplattan inte kunde användas för frekvenser under 4,5 Hz testades 
balken med 0,5 mm tjocklek med en lägre vikt än den i Tabell 7. Det slutliga 
testet utfördes med vikterna i Tabell 8.  
 

Tabell 8. Resonansfrekvenser för kolfiberbalkar med vikter 4. 

 
 
 
 
 
 
 
I det nya testet kunde mer värdefull mätdata utvinnas och 
resonansfrekvenserna stämde bättre överens med de beräknade. För 
kolfiberbalken med 0,5 mm i tjocklek användes plastvikterna med höjd 16 mm 
och 18 mm tillsammans vilket gav en tjocklek av 34 mm och en vikt av 41,071 
g. Detta gav en resonansfrekvens på ungefär 5,2 Hz, se Figur 19. 

Balkens tjocklek 
(mm) 

Viktens massa (g) Resonansfrekvens 
(Hz) 

0,5 69,101 3,922 
1,0 364 5,839 
1,0 244 6,909 
1,4 488 8,736 

Balkens tjocklek 
(mm) 

Viktens massa (g) Resonansfrekvens 
(Hz) 

0,5 41,071 5,068 
1,0 364 5,839 
1,0 244 6,909 
1,4 488 8,736 
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Figur 19. Klassiskt gränssnitt med kolfiberbalk med 0,5 mm tjocklek och vikt på 

41,1 g. Notera olika skalor på likspänning och växelspänning. 

 
För resterande balkar kunde även de ges en resonansfrekvens inom det 
önskade området. När man parallellkopplade två stycken piezoelektriska 
material på kolfiberbalkarna med tjocklek 1 mm och olika vikter erhölls ett 
resultat från frekvenssvepet enligt Figur 20. 
 

 
Figur 20. Resultat från frekvenssvep av två balkar med 1 mm tjocklek med 

vikterna 244 g och 364 g. Fokus på balk med vikten 244 g utplacerad längst ut. 
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Figur 20 är i nedre graf fokuserad på balken med den lättare vikten, vilket 
ger en resonansfrekvens på ungefär 6,1 Hz, medan Figur 21 är fokuserad på 
den andra balken med en resonansfrekvens på ungefär 4,9 Hz. I grafen i övre 
del i respektive figur finns det en topp innan resonansfrekvenserna. Den är 
från när den lägre resonansfrekvensen träffats när frekvenssvepet hos 
vibrationsplattan gått från 6,5 Hz till 4,5 Hz och vänt. 

 
Figur 21. Samma test som enligt Figur 20, men fokuserad på balken med vikten 

364 g utplacerad längst ut. 

 
P-SSHI-gränssnittet testades också. Samma test gjordes som för Figur 20-21 
men med P-SSHI blev resultatet annorlunda. I Figur 22 kan man avläsa ett 
nytt resultat av frekvenssvepet för P-SSHI där resonansfrekvenserna för de 
två balkarna ligger där de vertikala streckade linjerna träffar kurvorna. 
Topparna som uppstår innan dessa punkter är från när frekvenssvepet gått 
från 6,5 Hz till 4,5 Hz.  
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Figur 22. Samma test som enligt Figur 20-21 men med P-SSHI-gränssnitt. Fokus 

på balk med vikten 244 g utplacerad längst ut. 

 
Mätningen gjordes på positiv pol hos det piezoelektriska materialet vilket gav 
grafens utseende med halva spänningsinversionen synlig i nedre graf. 
Spänningsinversionen sker när spänningstoppen nås och då uppstår en 
oscillerande krets. Den lilla topp som uppstår när spänningen börjar öka igen 
är en konsekvens av spänningsinversionen från andra elektroderna. 

Växelspänningens amplitud kan man avläsa är långt mycket högre än för 
klassiskt gränssnitt, medan likspänningen ut från kretsen är lägre. Man kan 
också avläsa att det finns en fördröjning mellan växelspänningens högsta 
amplitud och likspänningens maximum. Därför undersöks frekvensen när 
växelspänningens amplitud är som högst då det är resonansfrekvensen, vilket 
i Figur 22 är ungefär 6,1 Hz.  

I dessa samt övriga tester erhölls mätdata vilka finns presenterade i 
Resultat.  
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5 Resultat 

Resultatet presenteras i tabellerna nedan. Det visar att resonansfrekvenserna 
stämmer ungefär med de beräknade. Alla mätningar är utförda med en 
lastresistans på 220 k.  

 
Tabell 9. Resultat från testning med en balk. 

A 

(mm) 
fstart 

(Hz) 
fslut 

(Hz) 
m (g) hbalk 

(mm) 
Ulast 

(V) 
Plast 

(mW) 
Gränssnitt Uppmätt 

fr (Hz) 
Beräknat 
fr (Hz) 

2 5,0 25,0 3,754 0,5 145 95,6 Klassiskt 14,4 15,4 
2 5,0 30,0 0 0,5 42 8,0 Klassiskt 24,7 27,5 
2 4,5 7,0 41,071 0,5 92,0 38,5 Klassiskt 5,1 5,2 
2 4,5 7,0 41,071 0,5 40,1 7,3 P-SSHI 5,1 5,2 
2 4,5 6,5 364 1,0 388,3 685,4 Klassiskt 5,0 5,8 
2 4,5 6,5 364 1,0 209,2 198,9 P-SSHI 5,0 5,8 
2 4,5 7,5 244 1,0 313,6 447,0 Klassiskt 5,8 6,9 
2 4,5 7,5 244 1,0 190,0 164,1 P-SSHI 5,8 6,9 
2 4,5 6,5 482 1,4 274,6 342,8 Klassiskt 5,3 8,7 
2 4,5 6,5 482 1,4 161,1 118,0 P-SSHI 5,3 8,7 

 
 

Tabell 10. Resultat från testning med två balkar. 
A (mm) 2 2 
fstart (Hz) 4,5 4,5 
fslut (Hz) 6,5 6,5 
m1 (g) 244 244 
m2 (g) 364 364 
hbalk1 (mm) 1,0 1,0 
hbalk2 (mm) 1,0 1,0 
Ulast1 (V) 341,6 207,7 
Ulast2 (V) 319,2 198,6 
Plast1 (mW) 530,4 196,0 
Plast2 (mW) 463,0 179,3 
Gränssnitt Klassiskt P-SSHI 
fr1 (Hz) 6,1 6,1 
fr2 (Hz) 4,9 4,9 
Beräknat fr1 (Hz) 6,9 6,9 
Beräknat fr2 (Hz) 5,8 5,8 

 
A är amplitud, fstart och fslut är start- respektive slutfrekvens, m är massa på 
vikten, hbalk är balkens höjd/tjocklek, Ulast är spänningen över lasten samt Plast 

är effekten över lasten. 
  
Alla de uppmätta resonansfrekvenserna faller inom det uppsatta målet för 
resonansfrekvenser. Samtliga hamnar inom 4-7 Hz. 

Målet att maximera uteffekten har undersökts genom att jämföra de olika 
piezoelektriska gränssnitten där det klassiska visade sig vara bättre än P-SSHI 
fungera bättre för konstruktionen.   

Det observerades att växelspänningen blev mycket högre hos P-SSHI-
gränssnittet medan likspänningen var lägre, vilket indikerar att effektiviteten 
inte var lika hög som hos det klassiska gränssnittet. För att uppfylla det tredje 
målet bör det klassiska gränssnittet väljas för sin effektivare AC-DC-
omvandling. 
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Utifrån resultatet byggdes en demoprodukt. Den färdigställda produkten 
monterades ihop bestånden av fyra balkar och fyra vikter med massor på ca 
69, 245, 364 och 482 gram.  Klassiskt gränssnitt valdes eftersom resultatet 
visade att det gav högre effekt över lasten och de fyra piezoelektriska 
materialen är parallellkopplade. 

 
 
 
 
 

 
Figur 23. Färdigställd produkt med fyra balkar och klassiskt gränssnitt. 

 

5.1 Reliabilitets- och validitetsanalys 

Då det poängterades hur viktigt en hög reliabilitet och validitet är för att höja 
den akademiska nivån och forskningsvärdet, är det bra att som 
examensarbetare reflektera över det genomförda arbetet. 

5.1.1 Reliabilitet 

Det finns brister i genomförandet av projektet, men även de har 
dokumenterats för att förhindra framtida liknande projekt att råka ut för 
samma sak.   

5.1.2 Validitet 

Testerna gjordes i de sista två veckorna av projektet och då de var på plats i 
Gävle, blev det även begränsat med tillfällen. Ändå var det viktigt att korrekt 
mätdata kunde extraheras från dessa tester så därför kontrollerades att 
testerna inte hade några brister i genomförandet. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Balkar med större massor visade sig ha en beräknad resonansfrekvens längre 
ifrån sin uppmätta resonansfrekvens än de med mindre vikt. Det kan bero på 
att större vikter var gjorda av ett flertal vinkeljärn, som sedan tejpades 
tillsammans för att skapa en vikt som placerades på balken. Vikterna gjorda av 
flera vinkeljärn hade inte sin massa jämnt fördelat över sin volym som de 
mindre i plast. Detta kan ha påverkat var viktens centrum låg och på så sätt 
påverkat beräkningarnas precision. 

Resultatet från testerna pekar på att klassiskt gränssnittet ger högre 
spänning över lasten än P-SSHI-gränssnittet. Detta motsäger simuleringarna 
vi utfört. Graferna från testningen visar att en spänningsinversion sker, men 
inte alls lika snabbt som under simulering. Konsekvensen av detta blir att 
gränssnittet inte blir lika effektivt som förväntat.  

Anledningen till att P-SSHI-gränssnittet inte fungerade så bra som i 
simuleringen kan bero på flera anledningar. Den höga spänningen eller att 
frekvensen var för låg kan ha påverkat resultatet. Dock borde frekvensen inte 
vara ett problem eftersom samband (32) uppfylls. Val av komponenterna för 
P-SSHI-gränssnittet kunde ha gjorts med eftertanke på att uppnå minimalt 
spänningsfall. Komponenter med högre märkspänning och backspänning 
kunde ha valts för att ha mer tillförlitliga resultat.  

Eftersom spänningen över lasten var högre än förväntat utfördes nya 
simuleringar med högre spänningar. Detta var för att undersöka om det var 
möjligt att P-SSHI-gränssnittets effektivitet försämrades om spänningen över 
lasten var högre. Båda gränssnitten simulerades och det visade sig att 
förhållandet mellan gränssnitten var densamma som simuleringarna som 
redovisas i kapitlen 4.1.1.1 och 4.1.2.1.  

Val av värde av Youngs modul för kolfiber hade stor inverkan på resultatet 
för den beräknade resonansfrekvensen. Det visade sig svårt att hitta källor 
som kunde enas om ett värde, vilket försämrade beräkningarnas precision. 

Mätningarna kunde ha utförts bättre genom att mäta skillnaden mellan 
pluspol och minuspol för det piezoelektriska materialet. Mätningarna visar 
endast spänning från en pol, vilket gör att man bara kan läsa av den positiva 
halvperioden.  

Skillnaden mellan beräknad och uppmätt resonansfrekvens är störst för 
balken med 1,4 mm tjocklek. Detta kan bero på att denna balk var beställd 
från ett annat företag och egenskaperna för kolfiber kan vara annorlunda än 
balkarna med 1 mm och 0,5 mm tjocklek. Det kan mycket väl vara så att 
värdet för Youngs modul hos kolfiberbalken med 1,4 mm tjocklek är skilt från 
de andra balkarna.  

Det finns ett klart samband mellan storleken på balkarna och 
resonansfrekvensen. För att sänka resonansfrekvensen krävs det att längden 
för balkarna ökas, tjockleken minskas eller att vikternas massa höjs. Detta kan 
leda till problem eftersom både ökning av massa och längd är oönskade 
egenskaper. Genom att öka massa eller att minska tjockleken försämras också 
livstiden för konstruktionen.  Ökad deformation av balken ökar chansen för 
att piezoelektriska materialet lossnar från balken eller bryts. 
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6.1 Framtida arbete 

Inom framtida arbeten gäller det att utveckla lagringen av skördad energi från 
det piezoelektriska materialet. Lagringen av skördad energi från piezoelektrisk 
energiskördning sker oftast i en superkondensator. För att kunna lagra 
energin behöver spänningen från det piezoelektriska materialet regleras till en 
spänningsnivå under märkspänningen för superkondensatorn. Det behövs 
även konstrueras en typ av switch som hanterar både uppladdning och 
urladdning av superkondensatorn. Spänningen ut från superkondensatorn ska 
också kunna regleras efter applikationens behov. Det krävs alltså ett 
energihanteringssystem för att kunna använda sig av energin som det 
piezoelektriska materialet genererar.  

Valet av vinkeljärn som vikter var en improviserad lösning och kan 
förbättras. Optimalt skulle dessa vikter vara av samma bredd och längd som 
de av plast, där variationen i vikt påverkas endast av höjden.  

I framtiden skulle ett chassi kunna utformas för att skydda kolfiberbalkarna 
och de piezoelektriska materialen.  
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Appendix A: Uträkningar av resonansfrekvenser 

Uträkning av resonansfrekvenser med vikter, där Y är Youngs modul,  
densiteten och  är massbeläggning. Dimensionerna för kolfiberbalken är 
bredden b, längden L och höjden h. I är böjtröghetsmoment, 𝑚𝑣 är vikten på 
massan som placeras på kolfiberbalken och 𝑓𝑟 är resonansfrekvensen.  
 

 
Figur 24. Uträkning av resonansfrekvenser för 4 stycken kolfiberbalkar med 
vikter.
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