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1.- Introducció 

Actualment en el mercat disposem de tota una gama diferent de telèfons mòbils, 

cadascú dels quals amb el seu corresponent carregador; si sumem altres aparells que 

funcionen amb bateria i que tenim de manera normal a casa, ens podem trobar amb 

molts dispositius que realment tenen la mateixa funció: carregar una bateria.  

Per aquest motiu, la nostra idea es dissenyar un nou dispositiu innalàmbric que ens 

permeti carregar de manera independent diferents aparells mòbils. 

 

Si a més utilitzem un mètode per inducció, sistema actual que utilitza les ones 

electromagnètiques per carregar una bateria, podríem arribar carregar piles o altres 

dispositius alhora. El fenomen de la inducció electromagnètica es aplicable a molts 

dispositius i en diferents aplicacions: forn de inducció, motor elèctric, generador 

elèctric, transformador, bateria elèctrica, inductor, dinamo, … 

En el nostre cas, però, ens centrarem en l’aplicació de càrrega de bateries, així que ens 

interessarem per aparells que en continguin.  

Tenint en compte que és un sistema que està començant a sorgir i que actualment un 

dispositiu innalàmbric està estrictament lligat a un tipus de telèfon mòbil determinat, la 

nostra resposta seria generalitzar el servei per poder tenir un carregador universal. 

2.- Objecte  

El nostre projecte final de carrera consisteix en: 

1. Entendre el funcionament de un carregador innalàmbric que utilitzi el mètode de 

la inducció electromagnètica 

2. Realitzar la implementació d’un sistema per efectuar la càrrega innalàmbrica 

d’un sistema la seva posterior realització. 
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3.- Descripció 

Per poder-lo dur a terme, tenint en compte que les nostres nocions sobre 

l’electromagnetisme i l’electrònica son insuficients, farem un estudi previ de la matèria. 

 

Aquest estudi serà el nostre PFC-1. 

 

Per començar buscarem al mercat que dispositius fan servir aquesta tècnica, i centrant-

nos ens el tipus que carrega els telèfons mòbils mirarem, com s’utilitzen, com 

funcionen, quines especificacions tenen o quines diferencies tenen entre ells. 

 

Una vegada coneguem com funcionen els aparells per inducció, aprofundirem en la 

matèria, les lleis de l’electromagnetisme, les teories de Tesla; tot per entendre els 

conceptes físics que necessitarem per saber si al fer el nostre aparell podem millorar un 

ja existent o podem fer un totalment diferent que ens serveixi. 

 

Després observarem els diferents circuits i components electrònics, com s’utilitzen entre 

si i en que ordre per aprofitar al màxim el disseny. 

Fins a l’estudi de les bateries, piles i objectes a carregar per conèixer totes les 

especificacions que demanen, la vida útil el temps de càrrega. 

 

Amb tot això ho unirem als coneixements en diferents propostes que puguin fer-se 

servir per la segona part del projecte. Mitjançant un estudi i una comparació de les 

propostes escollirem la creiem millor per dur-la a terme. 

 

Per últim abans del PFC-2 farem un estudi del temps invertit en la realització del 

projecte, farem servir el diagrama de Gantt. 

Com forma em nat avançant al projecte ens em trobat amb una part que podria resultar 

interessant, existeix un nou televisor que a sortit a la última fira de tecnologia i avenços 

de Gran Bretanya, que funciona mitjançant ressonància no radioactiva; que és un 

mètode més innovador però amb alguns principis de la inducció electromagnètica. Per 

tant haurem de fer un algunes modificacions en el nostre projecte per tal d’incloure’l en 

l’estudi, i potser després en les propostes finals.  


