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Fonament teòric

Els materials piezoelèctrics, que són d’es-
tructura cristal·lina, produeixen corrent 
elèctric quan canvien de forma. Això és 
degut al fet que, al sotmetre’ls a pressió, 
els àtoms ionitzats es desplacen provo-
cant l’aparició de càrregues a la superfície. 
Com que la seva estructura és regular, tota 
la càrrega elèctrica se suma i acumula, 
produint una diferència de potencial entre 
determinades cares del cristall.

FONAMENTS 5
Piezoelectricitat

De la mateixa manera també pot tenir lloc 
el procés a la inversa. Aplicant un corrent 
elèctric a un material piezoelèctric s’acon-
segueixen variacions mecàniques, com per 
exemple, una vibració.

No és necessària una pressió molt gran 
per a produir aquest efecte: deformacions 
de l’ordre dels nanòmetres són suficients 
per a produir un canvi mesurable en la con-
ductivitat del material.

Els canvis físics no alteren la composició química d’un material. El que resulta alterat és el 
nivell d’organització dels seus àtoms o molècules en la mesura en que cada àtom o molè-
cula es pugui moure. Aquests canvis tenen a la vegada conseqüències importants pel que 
fa a l’aspecte o al comportament del material. Això és el que passa amb el fenomen que 
anomenem piezoelectricitat.

L’aplicació de pressió mecànica a un material piezoelèctric genera electricitat, o a la inver-
sa, l’aplicació d’electricitat a un d’aquests materials dóna lloc a una pressió mecànica.
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Aplicacions de la piezoelectricitat

Diversos objectes d’ús comú en les nos-
tres vides funcionen gràcies a aquest 
fenòmen. 

Alguns exemples:

• Encenedors: Molts d’ells tenen dos com-
ponents principals: el mecanisme mecànic 
i un cristall piezoelèctric. Quan fas “clic” a 
l’encenedor, apliques una pressió mecàni-
ca al cristall que, com a resposta, genera 
l’espurna. 

Alguns tipus d’encenedor (com ara els que 
porten els fumadors) ja contenen una mica 
de combustible a dins, de manera que pu-
guin generar una flama directament. 

• Targetes de felicitació musicals: Represen-
ten un circuit compost per sis components 
principals: la cartolina plegada, una tecla 
de bloqueig, una pila, un xip de memòria, 
un cristall piezoelèctric i un altaveu. Quan 
la targeta està tancada, la tecla està blo-
quejada i, per tant, el circuit no està con-
nectat.

Quan l’obres, però, desbloqueges la te-
cla, connectant així el circuit. Aleshores 
la pila envia un corrent elèctric al cristall 
piezoelèctric, que al ser sotmès a aquest 
corrent, pateix vibracions mecàniques que 
a la vegada fan vibrar l’altaveu, que és el 
que produeix la melodia. Tot el procés és 
controlat pel xip de memòria.



FONT5

pág. 3

• Rellotges de quars: El quars, una forma 
cristal·lina del diòxid de silici (és a dir, la 
sorra) és un mineral natural piezoelèctric. 
Als rellotges de quars, la pila aplica un 
corrent elèctric molt fluix a un petit res-
sonador de quars (normalment en forma 
de diapasó), de tal manera que aquest 
últim vibra amb una freqüència regular. A 
base d’aquestes vibracions regulars un xip 
calcula el temps que ha transcorregut. La 
puresa i forma del cristall de quars deter-
minen la precisió del rellotge. • Ressonador de quars per als rellotges

Piezoelectricitat a les smart cities

Algunes de les aplicacions que es volen incorporar les Smart Cities es basen en el feno-
men de la piezoelectricitat. Per això, algunes empreses estan ja invertint i desenvolupant 
dispositius en aquest camp (Ex: IGS Reseacrh, www.igsresearch.com).

Alguns exemples són l’ús dels sensors piezoelèctrics per a controlar i administrar les pla-
ces d’aparcament. Quan un cotxe ocupi una plaça, per la pressió exercida pel seu pes, el 
sensor generarà un senyal elèctric que informarà que aquell espai ja no està lliure.

En temes de transport, aquests tipus de sensors poden ser utilitzats per regular la circu-
lació de vehicles no autoritzats per exemple pels carrils bici. Quan el sensor generi una 
senyal més forta d’un límit voldrà dir que un vehicle massa pesat ha envaït aquella zona.

Una altra aplicació que ja s’ha implementat en algunes ciutats consisteix en cobrir el terra 
d’algunes zones molt transitades per vianants amb plataformes piezoelèctriques. D’aques-
ta manera, amb cada passa que es fa, es genera electricitat que es va emmagatzemant i 
es pot utilitzar posteriorment, per exemple, per carregar els dispositius mòbils.

Piezoelectricitat al laboratori

Actualment els investigadors en nanotecnologia estan ideant nous materials, processos i 
dispositius que aprofiten la piezoelectricitat.

Per exemple, la modificació de l’estructura de materials no-piezoelèctrics a nanoescala 
per tal d’obtenir-ne versions piezoelèctriques; el desenvolupament de nous components 
piezoelèctrics per reemplaçar els components tradicionals i menys eficients de sensors, 
càmeres digitals, etc.; o la generació d’electricitat mitjançant la manipulació mecànica de 
nanomaterials biològics naturals (pèptids, virus, teixits, etc.).



FONT5

pág. 4

Experiment: Construcció d’un dispositiu per observar la piezoelectricitat

En aquesta pràctica els alumnes muntaran un dispositiu per observar com una pressió 
mecànica sobre un material piezoelèctric produeix corrent elèctric.

Material:
- 1 sensor piezoelèctric
- 1 pila
- 1 voltímetre amb display
- Cables de coure
- Soldador

Temps
Preparació: 15 minuts
Activitat: 10 minuts

Pas 1:
Col·loca els tres elements que formen part del circuit (piezo, voltímetre i pila) sobre un su-
port pla. Si vols els pots fixar amb cinta adhesiva per facilitar la unió de les peces.

Pas 2:
Amb l’ajuda del soldador connecta els tres elements mitjançant els cables de coure. Com-
prova que ho has fet correctament veient si el display del voltímetre s’ha encès.

Pas 3:
Amb la goma d’un llapis prem amb més o menys força el material piezoelèctric. Quina sen-
yal dóna el voltímetre? Què està passant?

EXPERIMENTHands on! 


