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Sumari 
En aquest document es pot trobar tota la informació necessària per a la simulació d'un sistema 

de transferència d'energia sense fils, mitjançant acoblament magnètic ressonant, amb elecció 

d'inversor, tanc ressonant, transistors i respectiu mode de commutació més adient per a 

l'aplicació estudiada, en aquest cas una estació de càrrega de drons. Altrament es detalla de 

forma exhaustiva: 

 

- L’estat de l’art dels drons i la respectiva càrrega sense fils. 

- Conceptes teòrics per entendre la tecnologia estudiada. 

- L’anàlisi dels components que conformen la instal·lació. 

- La normativa associada. 

- Annex, Pressupost i Plec de condicions (adjunts). 
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Resum  
El projecte consisteix en el disseny i simulació d’un ondulador, que genera un senyal amb 
freqüència suficient per a fer entrar en ressonància un tanc ressonant emissor col·locat a la seva 
sortida. 
 
Gràcies a la part inductiva del tanc, i mitjançant acoblament magnètic ressonant amb un tanc 
ressonant receptor, es realitza la transferència d’energia sense fils. Així doncs, es pretén realitzar 
el que vindria a ser una gasolinera per drons, on aquest podria aterrar, carregar-se i seguir el seu 
trajecte i tot de forma autònoma.  
 
Cal especificar que aquest sistema està principalment pensat per drons autònoms, ja que és on 
realment cobra sentit fer ús d’estacions de càrrega, d’aquesta manera permetríem al dron 
efectuar trajectes més llargs, tasques de control i vigilància de forma rotativa, etc.  
 
En aquest treball final de grau es pretén tractar diversos aspectes de l’electrònica, com per 
exemple l’electrònica de potència que compon l’ondulador o l’electrònica digital del llaç de 
control que gestiona la generació dels polsos i el corresponent mètode de commutació. 
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Resumen 
El proyecto consiste en el diseño y simulación de un ondulador, que genera una señal con 

frecuencia suficiente para hacer entrar en resonancia un tanque resonante emisor colocado en 

su salida. 

Gracias a la parte inductiva del tanque, y mediante acoplamiento magnético resonante con un 

tanque resonante receptor, se realiza la transferencia de energía inalámbrica. Así pues, se 

pretende realizar lo que vendría a ser una gasolinera por drones, donde este podría aterrizar, 

cargar y seguir su trayecto y todo de forma autónoma. 

Hay que especificar que este sistema está principalmente pensado para drones autónomos, ya 

que es donde realmente cobra sentido hacer uso de estaciones de carga, de esta manera 

permitiríamos al dron efectuar trayectos más largos, tareas de control y vigilancia de forma 

rotativa, etc. 

En este trabajo final de grado se pretende tratar diversos aspectos de la electrónica, como por 

ejemplo la electrónica de potencia que compone el ondulador o la electrónica digital del lazo de 

control que gestiona la generación de los pulsos y el correspondiente método de conmutación. 
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Abstract 
The project consists of designing and simulating an undulator, which generates a signal with 
enough frequency to make a resonant transmitter tank, which would be located at its exit, 
resonate.  
 
Thanks to the inductive part of the tank, and through the resonant inductive coupling with a 
resonant receptor tank, a wireless transfer is made. Therefore, a drone gas station where the 
drones would be able to land, charge, and continue with their way autonomously, is being 
created. 
 
I must clarify that this project is designed for autonomous drones, as with them, it makes sense 
to use this technology because it will allow the drone to make longer trips and rotating shifts in 
control and monitoring tasks. 
 
This degree's final project deals with some electronic aspects, for example, power electronics, 
which includes the undulator, and the digital electronics of the loop control. This last one 
controls the creation of pulses and its switching.  
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Capítol 1. Introducció 
En aquest capítol introductori, s’especifiquen els objectius, abast, requeriments i punts que no 

s’aborden. Altrament, es detalla els motius per a la realització del projecte, la metodologia 

seguida per a la seva execució i un breu resum del contingut de cada capítol. 

1.1. Objectiu 
L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar, dissenyar i simular un sistema de transmissió 

d’energia elèctrica sense fils, mitjançant acoblament magnètic ressonant, amb la finalitat de 

carregar drons. 

1.2. Abast  
Seguidament, es detallen les tasques necessàries a realitzar que engloben els procediments per 

a poder arribar a l’objectiu final: 

- Seguiment de les tecnologies actuals d’estacions de càrrega per drons, i els nous horitzons que 

ens presenta aquestes aeronaus. 

-Analitzar les tecnologies de transmissió sense fil, fixant la més òptima per aquest cas. Establir 
les característiques pel que fa al disseny i permeten el funcionament de l’estació. 
 
-Estudiar les tipologies d’implementacions del circuit, quant a l’ondulador, tanc ressonant, 
commutadors, i modes de commutació amb l’objectiu de maximitzar el rendiment i minimitzar 
les pèrdues, tant de commutació com conducció.  
 
-Càlculs corresponents per a la construcció dels components inductius.  
 
-Simular el comportament de l’ondulador amb el LTspice.  
 

A continuació, s’especifiquen certs aspectes que no s’han contemplat en el cas d’una realització 
física futura:  
 

 L’aterratge sobre la plataforma i en la posició òptima.  

 Compatibilitat per a qualsevol dron (en l’àmbit de pes o requeriment de càrrega).  

 Protecció davant temporals.  

 Comunicació entre dron i estació.  

 La incorporació de l’element receptor en el dron.  
 

1.3. Requeriments 
Per al desenvolupament del sistema, s’han imposat uns requeriments que s’han de complir: 

-Especificacions tècniques:  

 L’entrada de l’estació de càrrega serà la de la xarxa a 230 V i 50 Hz.  

 L’estació admet drons de 2-5 kg. 
 
-Especificacions econòmiques:  

 Pressupost de 150 € pel material (versió de prototipatge). 

 

 

 



 

15 
 

1.4. Justificació  
El desenvolupament de les aplicacions empresarials de les aeronaus no tripulades en l'àmbit 
civil, possibles a través del continu desenvolupament tecnològic, apunten a un creixement 
explosiu a mitjà termini. Aquest impacte destaca per la diversa combinació de tecnologies 
necessàries per poder fer enlairar un dron, intel·ligència artificial, robòtica, connectivitat, 
ciberseguretat o realitat augmentada tenen el seu pes específic en la configuració d’aquestes 
naus.  
 
Ens trobem, per tant, davant d'un sector amb un enorme potencial d'expansió, en què la 
innovació i el continu avanç tecnològic, es configuren com a elements fonamentals per fer 
realitat les seves extraordinàries perspectives de desenvolupament. 
 
D'aquesta manera, cada dia apareixen noves aplicacions i serveis, mostrant amb la seva 

versatilitat i eficiència, clars avantatges respecte a les solucions tradicionals. La contínua millora 

tecnològica i l'augment de les seves prestacions, expandeixen l'horitzó d'actuació d'aquestes 

plataformes aèries, configurant als drons com a eines idònies per a la seva utilització en gran 

part dels sectors productius i de serveis. 

La innovació, essencial en tota aparició tècnica o tecnològica al llarg de la història, és 

especialment rellevant en l'àmbit que estem considerant. En efecte, la recerca, el 

desenvolupament i la innovació (R + D + I), és el motor que ha d'impulsar aquesta tecnologia 

perquè la seva aplicació pràctica estigui cada dia més present, de forma més segura, i sigui capaç 

de generar més benefici per la nostra societat. 

En vistes doncs, d’aquesta expansió, i noves utilitats que se’ls hi estan atribuint, m’he basat a 
enfrontar una de les problemàtiques d’aquests dispositius, la seva autonomia. La limitació de la 
durada de vol, fa que no es pugui recórrer distàncies més enllà del que els permet la seva bateria, 
per això d’aquí s’urgeix la meva idea de la realització d’una estació de càrrega de drons. 
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1.5. Metodologia  
La metodologia emprada en aquest projecte es basa en les següents etapes:  

 Elaboració d’un estudi bibliogràfic, per tenir una base teòrica sòlida. 

 Selecció de les estructures més idònies d’acord amb l’estudi realitzat, per definir tots els 

aspectes pel que fa al disseny. 

 Simulació del comportament del sistema de transferència d’energia sense fils amb el 

LTspice, i recull de dades pertinent. 

 Un cop realitzades les simulacions, s’interpreten les dades, de manera que es defineixen 

les gràfiques corresponents i es redacten les conclusions obtingudes. 

1.6. Temari  
Aquest treball s'estructura en 9 capítols: 

 El primer capítol és una introducció al projecte, on es defineixen els objectius, 

requeriments, justificació i la metodologia a utilitzar.  

 El segon capítol es basa en una breu introducció del concepte dron i les alternatives 

actuals d’estacions de càrrega. 

 En el tercer capítol es descriuen breument els principis físics de funcionament necessaris 

per a l'estudi i anàlisi del projecte. 

 El quart capítol se centra en l'estudi de cadascuna de les parts del sistema, analitzant les 

diverses tipologies  i les estratègies de commutació, amb l'objectiu d’acotar els criteris 

de disseny. 

 En el cinquè capítol es mostren els resultats de les simulacions amb la finalitat de 

comprovar el correcte funcionament del sistema. 

 El sisè capítol es basa en un seguit de normatives legals en les quals s’haurà de regir el 

sistema, i  certes recomanacions en el seu ús. 

 En el setè capítol s’indica breument els costos per l’execució del projecte extret del 

document del pressupost. 

 En el vuitè capítol es detalla la planificació seguida per l’execució del treball. 

 Finalment en el capítol novè es resumeixen totes les conclusions extretes en els capítols 

anteriors i se suggereixen un seguit d'activitats futures per la realització complementària 

d’aquest projecte. 
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Capítol 2. Drons 
En aquest capítol, es realitza una breu introducció del concepte dron, la seva classificació i  

evolució. Posteriorment, es parla dels respectius avantatges que comporta fer ús d'aquesta 

tecnologia i els nous horitzons que ens presenta un futur no molt llunyà. (La informació descrita 

s'ha extret del pla estratègic pel desenvolupament del sector civil dels drons a Espanya 2018-

2021 [1]).  

Concloent amb l’anàlisi d’un seguit d’empreses que han llançat la seva pròpia estació de càrrega 

de drons, per així poder veure una variant d’alternatives propostes a aquesta problemàtica de 

l’autonomia. 

2.1. Introducció als Drons 
Sota el terme dron s'engloben totes les aeronaus sense pilot a bord. El grau d'autonomia existent 

durant la seva operació divideix els drons en dos grans grups: els drons autònoms, que no 

requereixen la intervenció humana durant la major part de l'operació i els de control remot, 

aquells en els quals el dron està controlat permanentment per un pilot. Aquests últims es 

denominen habitualment RPAS. 

D'altra banda, aquest tipus de plataformes presenten arquitectures molt diverses, distingint dos 

grans grups, les d'ala fixa i les que aconsegueixen la sustentació mitjançant l'ús d'ales rotatòries 

(d'un o diversos rotors), encara que existeixen alguns models denominats híbrids que conjuguen 

ambdues solucions tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les primeres utilitzacions reals dels drons [2] van poder plantejar-se quan la tecnologia de ràdio 

control, de la que Nikola Tesla va fer una demostració el 1898 al Madison Square Garden, va 

obrir la possibilitat del control a distància d’aquests aparells.  

En aquella època, la tecnologia era encara incipient i els equips inestables. Per aquesta raó, 

encara que l’ús de drons va despertar ben aviat l’interès dels militars, la seva utilització no va 

fer-se a gran escala (si no considerem com a drons les bombes volants com la V-1, que 

comptaven amb sistemes senzills de guiatge i control de la distància recorreguda, que els hi 

donaven una certa precisió) fins a la guerra del Vietnam, en la qual eren principalment utilitzats 

en missions de reconeixement, en les quals els materials filmats s’havien de llançar abans 

d’estrallar-se, i eren recollits externament.  

Il·lustració 1. Classificació dels Drons 
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No obstant això, el desenvolupament de la tecnologia i la seva reducció de costos, unit a la 

millora en l'eficiència i fiabilitat d'aquests sistemes ha fet possible que, més recentment, s'hagi 

produït una àmplia difusió de la utilització dels drons. En aquest sentit, els països que han 

dominat el panorama han estat els EUA i la Xina; el primer en l’àmbit militar i el segon en el de 

la fabricació de drons de consum, principalment d'ús recreatiu, encara que també emprats en 

l'àmbit professional. 

2.2. Avantatges dels Drons 
La gran diversitat de tipologies de drons implica un ampli rang de prestacions que confereixen a 

aquestes aeronaus una gran flexibilitat. Així doncs, es configuren com unes eines molt versàtils 

que permeten adaptar-se per realitzar nombroses tasques, només modificant els equips 

embarcats. Clarament, suposen avantatges enfront de les aeronaus tripulades, entre les quals 

cal destacar: 

 

 La reducció de costos tant pel que fa al preu de l’aeronau com els associats a la seva 

operació (manteniment, personal, combustible, etc.) són molt inferiors a les 

incorregudes per l'operació d'aeronaus tripulades. 

 

 Permet realitzar treballs en entorns complexos sense exposar al pilot, el que es tradueix 

en una millora de la seguretat en l’àmbit laboral. Els drons poden encarregar-se dels 

treballs en medis perillosos (treballs en alçada, ambients contaminats, amb risc 

d'electrocució o cremada) mentre que el pilot se situa a una distància segura. 

 

 Les emissions dels gasos són més reduïdes i la contaminació acústica és menor, el que 

contribueix a la reducció de l'impacte ambiental de l'operació. 

 

 En general no requereixen unes infraestructures específiques (aeròdroms) durant les 

fases d'enlairament i aterratge, permetent una major flexibilitat de desplegament, 

pràcticament des de qualsevol lloc. 

 

 La versatilitat dels drons i el control precís del seu vol obren noves possibilitats 

d'executar tasques que fins al moment no han pogut ser assumides per aeronaus 

convencionals, com per exemple, la inspecció d'estructures. 
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2.3. Nous horitzons 

2.3.1. Execució i manteniment d'obra civil i Instal·lacions 
En l’actualitat els drons tenen la capacitat de generar models 3D de terrenys o edificis, 

compatibles amb les eines més avançades de control i seguiment d'execució d'obres i 

instal·lacions. 

Aquesta nova metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d'un projecte de 

construcció, integra tots els agents que intervenen en el procés d'edificació, generant un model 

virtual que conté tota la informació relacionada amb l'edifici durant tot el seu cicle de vida. 

Altrament, gràcies a les millores dels sistemes de navegació i posicionament, les aeronaus no 

tripulades podrien prestar assistència per a l'execució d'instal·lacions industrials complexes en 

ubicacions de difícil accés com l'interior de certs edificis o en plataformes remotes.  

La possibilitat de realitzar treballs més enllà de l'abast visual i de manera automàtica, permetrà 

estendre la supervisió de grans instal·lacions i xarxes extenses de carreteres i vies fèrries d'una 

manera eficient i amb un menor cost, que redundarà així mateix en una reducció del cost de les 

tasques de manteniment preventiu. Addicionalment, els drons podrien emprar-se en tasques de 

manteniment correctiu com la neteja, reparació d'estructures i pintat d'edificis. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Seguretat i emergències 
Encara que aquest tipus d'aeronaus comença a emprar-se de manera incipient com a mètode 

de vigilància, la millora en les prestacions dels drons, fonamentalment pel que fa a l’autonomia 

i la possibilitat d'una operació nocturna continuada, les reforçaran com unes eines ideals per 

dur a terme aquestes tasques en àrees i perímetres fronterers, integrant-se com una part més 

dels sistemes de seguretat, o bé per assistir als especialistes durant la prestació de serveis 

d'emergència i rescat, reduint així el risc per als professionals que els presten.  

D'altra banda, dins de les tasques de seguretat que podran ser assumides pels drons, es troben 

la intercepció d'aeronaus no tripulades que puguin suposar una potencial amenaça i el control 

d'un espai aeri delimitat per detectar incursions no permeses. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2. Supervisió d'instal·lacions 

  Il·lustració 4. Intercepció d'aeronaus Il·lustració 3. Vigilància 



 

20 
 

2.3.3. Transport de paqueteria i persones 
Les principals empreses de logística han mostrat gran interès en la utilització de drons per als 

enviaments de paqueteria, el transport de peces, eines i recanvis des dels magatzems a operaris 

situats en zones elevades i de difícil accés, ja podria suposar avantatges en matèria de seguretat 

laboral.  

Presenta una gran utilitat en situacions on el temps de lliurament és crític, com és el cas de 

subministraments mèdics, transport d'òrgans per a trasplantaments o desfibril·ladors, o bé pel 

transport d’aliments i medicines a zones, en situacions d'emergència, conflictes bèl·lics o 

afectades per catàstrofes naturals 

Pel que fa al transport de persones, s'estan abordant diverses iniciatives que avancen el disseny 

de prototips d'avions no tripulats per al transport de passatgers dins de la ciutat, com és el cas 

de la ciutat de Dubai que pretén llançar un servei d’aerotaxis autònoms.  

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Entreteniment 
Els drons ja s'han utilitzat en espectacles de manera complementària a la pirotècnia tradicional 

com va ser el cas de l'obertura dels Jocs Olímpics d'Hivern a Corea de Sud. Els nous algoritmes 

de control permeten operar de forma simultània i coordinada un gran nombre de drons, i 

ampliaran la seva participació en aquestes activitats.  

D'altra banda, cal assenyalar la introducció d'aquestes aeronaus en espectacles teatrals o 

musicals. Així mateix, el creixent interès en les competicions de carreres de drons fa pensar que 

aquests, podrien consolidar-se com un nou esport en el futur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 5. Transport de persones Il·lustració 6. Transport de paqueteria 

Il·lustració 7. Carrera de Drons 
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2.3.5. Aplicacions específiques urbanes 
Cada vegada són més les ciutats que estan començant a fer un ús intensiu de les Tecnologies de 

la Informació i Comunicacions (TIC) per tal de ser més eficients en l'ús de recursos, reduir costos, 

estalviar energia, millorar els serveis proporcionats i la qualitat de vida dels seus habitants.  

D'aquesta manera, les ciutats passen de ser ciutats merament connectades a ser realment 

intel·ligents, ja que és possible analitzar la gran quantitat de dades que capten els seus equips i 

prendre decisions de gestió en temps real d’acord amb els mateixos. 

En aquest sentit, la incorporació dels drons a les ciutats intel·ligents permetrà un impuls en la 

gestió d'aspectes com: 

 Els serveis de seguretat i emergències: transformaran de manera substancial la forma 

d'inspeccionar els actius de les ciutats, augmentant la seguretat, rapidesa i facilitat de la 

inspecció i manteniment d'infraestructures essencials com ponts, túnels i vials, 

estalviant costos i recursos. Alguns exemples d'utilització dels drons en casos 

d'emergències són la recollida d'informació i el monitoratge en temps real mitjançant 

càmeres i sensors. 

 

 Els serveis de mobilitat: aquestes aeronaus poden accedir fàcilment a zones 

congestionades i fins i tot localitzar accidents de forma primerenca. En un futur pròxim, 

els drons contribuiran a la gestió del trànsit de manera més intel·ligent tant en àmbits 

urbans com interurbans, en poder interactuar amb els vehicles, i d'aquesta manera 

realitzar una gestió més activa d’aquest. 

 

 Gestió mediambiental: el manteniment de les zones verdes de les ciutats és més eficient 

gràcies a l'ocupació dels drons, ja que per exemple permeten detectar amb antelació la 

necessitat d'aigua en aquestes ubicacions. Un altre exemple és el mesurament de 

paràmetres i monitoratge de la qualitat de l'aire i l'aigua mitjançant l'ús d'una càmera i 

de sensors mesuradors de concentració de monòxid de carboni, ozó o altres partícules. 

 
Il·lustració 8. Ciutat intel·ligent 
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2.4. Tecnologies de càrrega actuals 
En l’actualitat hi ha companyies que estan desenvolupant i/o han llançat el seu producte 

d’estació de càrrega de drons. A continuació es comenten algunes de les alternatives que es 

troben en el mercat. 

2.4.1. WiBotic  
WiBotic és una empresa que proporciona solucions de càrrega i optimització d’energia sense 

fils, per carregar l’ecosistema de ràpid creixement de robots aeris, marins i industrials. La seva 

tecnologia patentada s’incorpora als sistemes, millorant els mètodes establerts per ressonància 

magnètica.  

La companyia WiBotic ha creat una estació de càrrega sense fils per drons [3], que ha estat 

batejada com PowerPad que funciona de manera similar a un carregador de telèfon sense fils. 

Aquest nou producte de càrrega està destinat a ser utilitzat en entorns agrícoles, de seguretat, 

mineria i construcció.  

Aquest tipus de tecnologia ja s'està provant a Austràlia, on els drons utilitzen una estació de 

càrrega mentre estan en mode d'espera. El PowerPad de WiBotic està pensat per a una sola 

aeronau, però la seva tecnologia és escalable per a flotes completes d'aquests aparells. 

L'estació és completament autònoma i resistent a la intempèrie, càrrega automàticament els 

dispositius quan aterren, compta amb una placa de circuit de transmissió intel·ligent i una 

antena d'alimentació sense fils (bobina) per a la transferència d’energia. (Tot el que necessita 

un dron és un carregador a bord i una bobina receptora per rebre l'energia). 

Les capacitats de càrrega de l’estació es poden ajustar per a una càrrega ràpida en missions 

consecutives o càrrega lenta durant la nit per preservar la vida útil de la bateria. D'acord amb 

una entrevista realitzada per Latest Leaders a la companyia, l’estació ofereix una eficiència del 

70 – 80 % en comparació amb una càrrega per cable. Ben Waters, CEO i cofundador de WiBotic, 

va afirmar en un article de GeekWire que “porta una o dues hores perquè el PowerPad de 100 

watts proporcioni una càrrega completa a un dron de la mida d'un DJI Inspire”. 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 9. Plataforma de càrrega (WiBotic) 
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2.4.2. Global Energy Transmission  
Global Energy Transmission és una empresa que s'ha proposat aconseguir que els drons volin 

indefinidament. O si més no, que l'autonomia no sigui un dels problemes per mantenir-se en 

l'aire.  

La seva idea és carregar els drons al vol, d’acord amb l’article de Cristian Rus [4], l'empresa 

assegura tenir una base de càrrega fixada a terra on dins d'aquesta es genera un camp 

electromagnètic i qualsevol dron que estigui dins (equipat amb l'antena especial) es pot 

carregar. 

Aquestes estacions on els drons poden reposar energies, permeten carregar en 6 minuts un dron 

perquè ofereixi 25 minuts de vol. Cada estació no es limita a un dron, sinó que es poden carregar 

múltiples drons alhora. L'energia es transmet a diversos metres (fins a vuit) de distància, així 

doncs amb estacions com aquestes instal·lades en punts clau, els drons podrien subministrar-se 

automàticament sense tocar el terra en cap moment. 

Quant a la seguretat per a les persones, l'empresa indica que es pot estar a un metre de l'estació 

de càrrega tot el temps que es desitgi, ja que no supera els nivells d'exposició a camps magnètics 

i elèctrics recomanats. 

El sistema per crear el camp electromagnètic i dos drons equipats amb les bateries i antenes de 

GET té un cost de 120.000 dòlars. Ens podem fer una idea dels costos que implicaria fabricar un 

sistema com aquest en massa, per això el producte està destinat més a investigacions i empreses 

que al consumidor final.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10. Plataforma de càrrega (Global Energy Transmission) 
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2.4.3. Airbotics  
Airbotics és una empresa establerta a Tel Aviv, el seu sistema implica tant al dron com el sistema 

de canvi de bateries, és un tot en un. A partir de l’article de Kote Puerto [5], el procés és senzill 

d'entendre: s'obren unes comportes, el dron aterra dins de l’estació base, i en ella un braç 

robòtic extreu la bateria usada i la canvia per una altra. 

El dron respon al nom d'Optimus 01 i és capaç de carregar amb un quilogram de pes durant mitja 

hora de vol, quan necessita més energia es dirigeix a la base i s’efectua el canvi de bateria de 

forma autònoma. Aquest sistema per a tasques de vigilància i control en zones de difícil accés, 

passa a ser molt interessant, per no parlar de la quantitat de càrregues que es fan en un dia en 

un tipus d'ús amb vols prefixats. 

 

 

  

 

 

2.4.4. Skydio  
Skydio és fabricant d'alguns dels drons més sofisticats de mercat, l'empresa ha anunciat el 

Skydio 2 Dock, una estació que permet carregar al Skydio 2 (dron) missió rere missió per si sol. 

A partir de les explicacions de Sean Hollister [6], el sistema de càrrega té una porta motoritzada 

i un braç lliscant en el qual pot aterrar el dron per carregar-se, com si fos un robot aspirador 

tornant a la seva estació de càrrega. 

El cofundador de Skydio, Adam Bry, va comentar en The Verge que “el dron pot trobar el seu 

camí de retorn a la caixa sense GPS, gràcies als seus sistemes de navegació visual i inercial, i pot 

aterrar precisament en aquesta plataforma, gràcies a un parell de marcadors visuals que 

incorpora la plataforma”. 

L’estació és resistent a la intempèrie i dissenyada per subjectar el dron de forma segura per al 

transport. Compta també amb un ordinador connectat a Wi-Fi i Ethernet per enviar dades 

automàticament després de cada missió, així com un sistema de connexió a CA (corrent altern) 

o a una alimentació de CC (corrent continu) de 12 V, per connectar-lo a la bateria d'un cotxe o 

camió. La càrrega d'un dron en aquesta estació pot trigar una hora, aproximadament, encara 

que de moment el seu ús està limitat per les lleis, ja que en molts països és necessari tenir un 

pilot humà sempre atent. 

 

  

 

 

 

Il·lustració 11. Plataforma de càrrega (Airbotics)  Il·lustració 12. Plataforma de càrrega (Airbotics) 

Il·lustració 13. Plataforma de càrrega Skydio 
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Capítol 3. Marc Teòric 
En aquest capítol d’un mode breu i precís es detallen certs conceptes importants relacionats 

amb la transferència d’energia mitjançant acoblament magnètic ressonant, amb la finalitat 

d’entendre millor el sistema dissenyat a mesura que es vagi avançant en el document aquí 

present. 

3.1. Transferència d’energia sense fil 
La transferència d’energia sense fil consisteix en la transmissió d’energia elèctrica d’una font 
d’alimentació a un dispositiu sense la utilització de cables o conductors elèctrics. En general, es 
basa en un emissor connectat a una font d’energia, com ara una línia d’electricitat domèstica, la 
qual converteix l’energia en un camp electromagnètic oscil·lant, i un o més dispositius receptors 
la transformen en corrent continu o altern, que acaba sent consumit per una càrrega elèctrica. 
 

3.1.1. Classificació de la transferència d’energia sense fil 
Seguidament, basant-nos en l’estudi realitzat pel projectista Galo Izquierdo Zúñiga [7], es mostra 
una classificació de les tipologies de transmissió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiativa o de camp proper i llunyà: l'energia es transmet per feixos de radiació 
electromagnètica (microones, feixos làser, etc.), fet que permet el seu transport a una distància 
major, però amb la dificultat de què ha de ser dirigida des del receptor. Algunes de les 
aplicacions proposades per a aquesta tècnica són satèl·lits d'energia solar i vehicles aeris no 
tripulats. No obstant això, un problema important associat a aquest sistema de transmissió és 
limitar l'exposició de les persones i altres éssers vius a possibles danys electromagnètics. 
 
La no radiativa o de camp proper: l’energia és transferida a través de curtes distàncies per 
inducció magnètica mitjançant l’acoblament magnètic entre electrons. Aquest tipus de 
transferència és usada en targetes intel·ligents, etiquetes RFID, carregadors de vehicles elèctrics, 
etc. 
 
Un cop vista aquesta classificació, s’aprofundirà en la no radiativa, ja que és la usada en aquest 
cas a causa de les distàncies a les quals es treballa, cost i seguretat. Altrament, es detallaran 
conceptes relacionats tals com la inducció magnètica, el factor d’acoblament i la ressonància. 

Camp elèctric Camp magnètic 

Camp llunyà Camp proper 

Il·lustració 14. Classificació de la transferència d'energia sense fil 

Transferència
d'energia sense fil

Inducció 
magnètica

Inducció
electrodinàmica

Acoblament 
inductiu

Inducció 
magnètica 
ressonant

Inducció 
electroestàtica

Radiació 
electromagnètica

Microones/Potència RF

Llum/Potència làser

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A8l%C2%B7lits_d%27energia_solar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vehicles_aeris_no_tripulats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vehicles_aeris_no_tripulats
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3.2. Inducció magnètica 
La inducció magnètica és la generació d’un camp elèctric a causa d’un camp magnètic que varia 
en el temps, tal com va demostrar Faraday. La força electromotriu (fem) induïda a una espira a 
l'espai és igual a la taxa de canvi al llarg del temps del flux magnètic al llarg de l'espira, i de sentit 
oposat a la causa que la produeix. O dit d'una altra manera, la fem induïda, és proporcional a la 
taxa de canvi del flux magnètic al llarg d'una bobina. 
 
 
 
 

 

On: 

 E: és el camp elèctric. 

 dl: és un element infinitesimal del contorn C. 

 B: és la densitat de flux magnètic. 

 dA: és l’element diferencial d’àrea. 
 

3.3. Factor d’acoblament 
El factor d’acoblament (K) indica la quantitat de flux, generat pel corrent circulant en la bobina 
emissora, que travessa a la bobina receptora. El seu valor està comprès entre 0-1, on 1 indica 
acoblament perfecte i 0 totalment desacoblades, és a dir, no hi hauria transmissió d’energia. 
 
Aquest factor varia en funció de la distància entre els inductors (z), i la mida relativa de la bobina 

(
𝐷2

𝐷
) visualitzar il·lustració 15. No obstant això, la qualitat de l’acoblament ve més regit per la 

forma de les bobines i l’angle d’incidència entre elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 15. Inducció magnètica entre dues bobines 

Equació 1. Inducció magnètica 

https://ca.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_electromotriu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Flux_magn%C3%A8tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Infinitesimal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Densitat_de_flux_magn%C3%A8tic
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Seguint l’explicació en el projecte “Carregador sense fils per a vehicle elèctric” [8] l’acoblament 
magnètic pot ser amb ressonància o sense:  
 

 Acoblament magnètic amb ressonància: En aquest sistema de transmissió s’usa una 
bobina emissora connectada a una font de tensió i una o dues bobines receptores, 
aconseguint la ressonància a partir dels condensadors que es troben en borns de cada 
bobina. Aquesta disposició presenta una alta eficiència de càrrega, però una 
implementació més complexa, comparat amb l’acoblament sense ressonància. El rang 
de distància per a la transferència d’energia entre les bobines acoblades és d’uns quants 
centímetres a algun metre.  

 

 

 

 

 

 Acoblament magnètic sense ressonància: En aquest sistema de transmissió s’usa una 
bobina emissora connectada a una font de tensió i una o dues bobines receptores però 
sense ressonància. Aquesta disposició presenta una implementació més simple a causa 
de l’absència dels condensadors, però el sistema tendeix a escalfar-se i necessita una 
millor alineació entre bobines acoblades per tenir una bona eficiència. El rang de 
distància per a la transferència d’energia entre les bobines és d’alguns mil·límetres fins 
a uns quants centímetres.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Amb anterioritat s’ha esmentat que el sistema serà mitjançant acoblament magnètic ressonant, 

i en aquesta classificació vista es dedueix el motiu de la seva selecció, l’alta eficiència que 

presenta aquesta estructura, malgrat que comporti una implementació més complexa. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 16. Acoblament magnètic amb ressonància 

Il·lustració 17. Acoblament magnètic sense ressonància 
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3.4. Ressonància 
Seguin les explicacions del projectista Jesús Martínez Vila[9], en un circuit LC sintonitzat quan el 
camp magnètic de l’inductor és màxim, el corrent elèctric és induït en el debanat que condueix 
a la càrrega del condensador. Seguidament, quan el condensador es descarrega el corrent 
elèctric resultant crea un camp magnètic en l’inductor i aquest procés es repeteix contínuament. 
En capítols posteriors es detalla l’estructura en què es disposen els circuits LC i els valors 
corresponents dels components a la freqüència de ressonància determinada. 
 
La ressonància es produeix si la reactància capacitiva i inductiva del circuit són igual en magnitud, 
això dóna lloc a l’oscil·lació entre camps elèctrics i magnètics del condensador i l’inductor, 
respectivament, d’on es dedueix:  

 

 

 
 
 
 
 
 

3.5. Introducció del sistema 
Un cop realitzada l’explicació dels conceptes relacionats que aniran sortint al llarg del projecte, 
es procedeix a una breu introducció del sistema de transmissió d’energia. Per l’explicació del 
sistema ho farem abordant dues etapes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 18. Sistema de transferència d'energia 

Equació 2. Freqüència de ressonància 
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Etapa de potència: 
Seguint la il·lustració 18, a l’inici es realitza la rectificació i conversió dels 230 V CA en 24 V CC, 
en la simulació directament es fa ús d’una font de tensió a 24 V. A continuació, aquests 24 V CC, 
passen per l’inversor que com es veurà posteriorment serà amb una estructura de pont complet, 
i a la sortida es tindrà CA, a alta freqüència.  
 
Per consegüent, el fet de tenir CA a una freqüència elevada, permetrà fer entrar en ressonància 
el tanc situat a la sortida de l’inversor, el qual generarà un camp magnètic i la corresponent 
transmissió d’energia sense fils, mitjançant acoblament magnètic ressonant, amb la bobina 
receptora.  
 
Finalment, aquest senyal en CA que es té  al tanc receptor es rectifica i podrà carregar la bateria 
del dron, en la simulació serà una font de tensió. Per evitar qualsevol mena de confusió, el circuit 
receptor estaria incorporat en el dron preferiblement en una zona que quedi perfectament 
exposada per quan aterri a l’estació, amb la finalitat de tenir un bon acoblament. 
 
Etapa de control:  
Per la commutació dels transistors s’anticipa que seran MOSFET mitjançant ZVS per la seva 
activació, és a dir pel pas per zero de tensió, i la corresponent desactivació per ZCS, vol dir que 
s’efectuarà pel pas per zero de corrent. D’aquesta manera s’espera que les pèrdues per 
commutació siguin pràcticament nul·les, i amb una bona elecció de components, podem 
aconseguir que les de conducció siguin molt petites, això pel que fa a l’inversor.  
 
S’haurà de tenir en compte que no es pot anar generant polsos sense un control d’ells, ja que 
sinó el senyal de la intensitat anirà augmentant i podria sobrepassar el límit de corrent que 
suporta la bateria, causant d’anys en ella per això s’efectuarà un control d’aquests. 
 
Tots aquests aspectes queden detallats i justificats en els següents capítols, on també es 
comenten les alternatives de cada una de les tipologies seleccionades. 
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Capítol 4. Anàlisi 
En el següent capítol es detalla la classificació de l’inversor, el tanc ressonant, els commutadors 
i el mode de commutació, pel seu estudi es partirà principalment de l’anàlisi en el projecte de 
transmissió d’energia elèctrica per inducció [9]. Altrament al final d’aquest capítol, partint de les 
possibilitats exposades es realitzarà una síntesi justificant les tipologies seleccionades per cada 
aspecte estudiat.  

4.1. Inversors 
Els convertidors CC-CA o també coneguts com a inversors, tenen com a funció principal canviar 
una tensió d’entrada en corrent continu a una tensió de sortida en corrent altern on la tensió i 
freqüència de sortida poden ser fixes o variables. En els inversors ideals teòrics, les formes d’ona 
de la tensió de sortida han de ser sinusoïdals, no obstant això, en els inversors de construcció 
real no ho són totalment, perquè aquestes ones de sortida contenen harmònics (freqüències 
múltiples de la freqüència fonamental) que distorsionen l’ona de sortida. 
 
Per baixa i mitjana potencia són acceptables ones de sortida quadrades o quasi quadrades amb 
contingut harmònic elevat, però per aplicacions d’alta potència si es requereix necessàriament 
ones de sortida amb baixa distorsió. Gràcies als dispositius semiconductors de potència d’alta 
velocitat, es pot minimitzar el contingut harmònic del senyal de sortida mitjançant tècniques de 
commutació.  
 
L’ús dels inversors és comú en aplicacions industrials tals com la propulsió de motors CA, 
calefacció per inducció i sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI). Els inversors es 
classifiquen en:  
 

 Inversors monofàsics 

 Inversors trifàsics 
 
En síntesi, el principi de funcionament bàsic d’un inversor és simple, es basa a fer ús de 
dispositius commutadors, els quals durant un determinat temps condueixen subministrant 
energia d’una font CC, que en alternar el seu funcionament creen sortides generalment 
quadrades amb saturació +Vcc i -Vcc amb un gran contingut harmònic que posteriorment al ser 
connectat amb un seguit de filtres, dóna la possibilitat d’obtenir un senyal amb tendència 
sinusoïdal pura com tensió de sortida. 
 

Les tipologies d’inversors estudiades són les següents: 
 

• Push-pull 
• Asimètric 
• Mig pont 
• Pont complet 
• Classe E 
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4.1.1. Push-pull 
El convertidor push-pull treballa en el primer i tercer 
quadrant, és a dir, el transformador es magnetitza i es 
desmagnetitza en un període de treball [10]. Aquest tipus 
de convertidor es reserva per casos on les tensions 
d’entrada són reduïdes.  
 
 
 
 
 
 

Avantatges Inconvenients 

 
-Permet ajustar la tensió de l’ona quadrada 
de sortida a través de la relació de 
transformació del transformador. 
 
-Els interruptors es poden governar amb 
tensions de control referides a massa. 
 
-Els circuits d’entrada i sortida estan aïllats 
entre ells. 
 
  

 
-Els transistors han de suportar el doble de la 
tensió d’entrada, fet que fa necessari que 
disposin de tensions de ruptura superiors i 
com a conseqüència pitjors característiques 
de conducció. 
 
-El cost augmenta, per la necessitat del 
transformador. 
 
-Disseny i construcció complexa, s’ha d’evitar 
components de contínua en el flux del nucli 
que provocaria fortes corrents de 
magnetització, i disminució del rendiment de 
l’inversor o en el pitjor cas la seva destrucció 
a causa de la saturació del component. 
 
 

Taula 1. Comparativa Push-pull 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 19. Inversor Push-pull 
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4.1.2. Asimètric 
Aquesta tipologia és molt utilitzada per la implementació 
d’inversors auto oscil·lants. 

 
 
 
 
 
 

 

Avantatges Inconvenients 

 
-Simplicitat en el disseny. 
 
-Només requereix dos interruptors. 

 
-La tensió de sortida és la meitat de la tensió 
d’entrada.  
 
-El condensador ha de tenir un valor elevat 
per minimitzar l’arrissat de la tensió, i una 
baixa resistència-sèrie, fet que augmentarà el 
cost.  

 
Taula 2. Comparativa Asimètric 

 

4.1.3. Mig Pont 
 
Tipologia molt usada per la implementació d’inversors auto 
oscil·lants i potencies mitjanes amb una tensió d’entrada 
elevada. 

 
 
 
 

 

Avantatges Inconvenients 

 
-Simplicitat en el disseny. 
 
-Només requereix dos interruptors. 

 
-La tensió de sortida és la meitat de la tensió 
d’entrada.  
 
-Els condensadors s’han de triar 
adequadament per subministrar l’energia 
necessària en cada cicle de commutació 
sense una descompensació excessiva en la 
tensió. 
 
-Alt contingut harmònic. 

 
Taula 3. Comparativa Mig Pont 

 

Il·lustració 20. Inversor Asimètric 

Il·lustració 21. Inversor Mig Pont 
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4.1.4. Pont Complet 
Aquesta tipologia és molt adequada quan la potència de 
sortida és elevada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avantatges Inconvenients 

 

-Tensió de sortida igual a la tensió d’entrada. 

 

-La tensió suportada pels interruptors és igual a 

la tensió d’entrada.  

 

-Permet la modulació del senyal de sortida. 

 

 

-Són necessaris quatre interruptors per la 

generació del senyal de sortida, fet que 

augmentarà el cost del convertidor.  

 

-Baix rendiment per potències de sortida 

reduïda, ja que en cada instant sempre es 

troben dos interruptors en estat de conducció. 

Taula 4. Comparativa Pont Complet 

4.1.5. Classe E 
 
Adequat per potències baixes (inferior a 100 W) i 
tensió de sortida fixa, tot i que es pot modificar 
en variar la freqüència de commutació. 

 
 

 
 

Avantatges Inconvenients 

 

-Baixes pèrdues per commutació i s’obté una 

alta freqüència.  

 

-Simplicitat en el disseny, només requereix un 

transistor.  

 

-L’interruptor es pot governar amb una tensió 

de control referida a massa. 

 

-Elevada tensió en l’interruptor. 

 

-Alta sensibilitat de les condicions de càrrega. 

Taula 5. Comparativa Classe E 

Il·lustració 22. Inversor Pont Complet 

Il·lustració 23. Inversor Classe E 



 

34 
 

4.2. Tanc Ressonant 
Primerament cal esmentar que no tot circuit té una freqüència de ressonància, només aquells 
que incorporin com a mínim un element capacitiu i un altre d’inductiu. Les tipologies més 
comunes per a la transferència d’energia sense fils, són la càrrega ressonant sèrie o paral·lel, així 
doncs segons les combinacions seleccionades, dóna lloc a quatre possibilitats: 
 

 Tipologia Sèrie-Sèrie 

 Tipologia Sèrie-Paral·lel 

 Tipologia Paral·lel-Sèrie 

 Tipologia Paral·lel-Paral·lel 
 
Partint de què el sistema treballa a la freqüència de ressonància o envoltant d’ella i que els 
debanats són similars, es pot realitzar l'anàlisi per aproximació del primer harmònic amb la 
finalitat de simplificar els càlculs. En totes les tipologies la capacitat de compensació en el 
debanat secundari és definida per la següent equació: 

 
 
 

 

 

La compensació primària per a les diferents tipologies es tria de manera que la impedància vista 

des del costat de la font sigui purament resistiva, és a dir, que el corrent i la tensió d'entrada 

estiguin en fase. 

4.2.1. Tipologia Sèrie-Sèrie 
La següent il·lustració mostra l’estructura que s’usarà per a l’estudi de la tipologia sèrie-sèrie:  

Quan es treballa a la freqüència de ressonància la impedància vista des de la font de tensió és: 
 

 

 

 

 

Il·lustració 24. Tipologia Sèrie-Sèrie 

Equació 4. Impedància (Tipologia Sèrie-Sèrie) 

Equació 3. Capacitància del secundari 
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El condensador d’entrada del transformador ha de ser tal que la reactància vista des del primari 
sigui nul·la. El seu valor es pot calcular amb la següent expressió: 
 

 

 

 

En aquesta tipologia, el condensador d'entrada només depèn de la freqüència de ressonància 

del debanat secundari i de l'autoinducció del debanat del primari, aquesta última és 

independent de la posició relativa dels dos debanats i només depenen de les dimensions físiques 

i de la seva geometria. El rendiment es calcula:  

 

 

 

 

 

El rendiment serà màxim si RL>>R2 : 

 

 

 

  

És a dir, si: 

 

 

 

 

En aquest cas el rendiment màxim és: 

 

 

 

Equació 5. Capacitància del primari (Tipologia Sèrie-Sèrie) 

Equació 6. Rendiment (Tipologia Sèrie-Sèrie) 

Equació 7. Anàlisis del rendiment (Tipologia Sèrie-Sèrie) 

Equació 8. Anàlisis del rendiment (Tipologia Sèrie-Sèrie) 

Equació 9. Rendiment màxim (Tipologia Sèrie-Sèrie) 
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4.2.2. Tipologia Sèrie-Paral·lel 
La següent il·lustració mostra l’estructura que s’usarà per a l’estudi de la tipologia sèrie-paral·lel: 

Quan es treballa a la freqüència de ressonància la impedància vista des de la font de tensió és: 
 

 

 

 

El condensador de l’entrada del transformador ha de ser tal que la reactància vista des del 
primari sigui nul·la. El seu valor es pot calcular amb la següent expressió: 
 

 

 

 

La capacitat de compensació primària només depèn de les bobines i de la capacitat de 

compensació del secundari. El rendiment es calcula: 

 

 

 

 

El màxim rendiment s’obtindrà per:  

 

 

 

En aquest cas el rendiment màxim és: 

 

 

 

Il·lustració 25. Tipologia Sèrie-Paral·lel 

Equació 10. Impedància (Tipologia Sèrie-Paral·lel) 

Equació 11. Capacitància del primari (Tipologia Sèrie-Paral·lel) 

Equació 12. Rendiment (Tipologia Sèrie-Paral·lel) 

Equació 13. Anàlisis del rendiment (Tipologia Sèrie-Paral·lel) 

Equació 14. Rendiment màxim (Tipologia Sèrie-Paral·lel) 
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4.2.3. Tipologia Paral·lel-Sèrie 
La següent il·lustració mostra l’estructura que s’usarà per a l’estudi de la tipologia paral·lel- sèrie: 

Il·lustració 26. Tipologia Paral·lel-Sèrie 

Quan es treballa a la freqüència de ressonància la impedància vista des de la font de tensió és: 
 

 

 

 

 

El condensador de l’entrada del transformador ha de ser tal que la reactància vista des del 
primari sigui nul·la. El seu valor es pot calcular amb la següent expressió: 
 

 

 

 

La capacitat de compensació primària només depèn de les bobines, de la capacitat de 

compensació del secundari i de la càrrega. El rendiment es calcula: 

 

 

 

 

El màxim rendiment s’obtindrà quan:  

 

 

 

En aquest cas el rendiment màxim és: 

 

 

 

Equació 15. Impedància (Tipologia Paral·lel-Sèrie) 

Equació 16. Capacitància del primari (Tipologia Paral·lel-Sèrie) 

Equació 17. Rendiment (Tipologia Paral·lel-Sèrie) 

Equació 18. Anàlisis del rendiment (Tipologia Paral·lel-Sèrie) 

Equació 19. Rendiment màxim (Tipologia Paral·lel-Sèrie) 
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4.2.4. Tipologia Paral·lel-Paral·lel 
La següent il·lustració mostra l’estructura que s’usarà per a l’estudi de la tipologia paral·lel- 

paral·lel: 

 

Il·lustració 27. Tipologia Paral·lel-Paral·lel 

Quan es treballa a la freqüència de ressonància la impedància vista des de la font de tensió és: 
 

 

 

 

 
El condensador de l’entrada del transformador ha de ser tal que la reactància vista des del 
primari sigui nul·la. El seu valor es pot calcular amb la següent expressió: 
 

 

 

La capacitat de compensació primària només depèn de les bobines, de la capacitat de 

compensació del secundari i de la càrrega. El rendiment es calcula: 

 

 

 

El màxim rendiment s’obtindrà per:  

 

 

 

En aquest cas el rendiment màxim és: 

 

 

  

 

 

Equació 20. Impedància (Tipologia Paral·lel-Paral·lel) 

Equació 21. Capacitància del primari (Tipologia Paral·lel-Paral·lel) 

Equació 22. Rendiment (Tipologia Paral·lel-Paral·lel) 

Equació 23. Anàlisis del rendiment (Tipologia Paral·lel-Paral·lel) 

Equació 24. Rendiment màxim (Tipologia Paral·lel-Paral·lel) 
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4.3. Interruptors 
Una part fonamental dels circuits d’electrònica de potència són els dispositius commutadors que 
treballen a grans velocitats. És per això que els interruptors utilitzats en electrònica de potència 
no poden ser de naturalesa mecànica, sinó semiconductors. 
 
Existeixen diverses tecnologies d’interruptors semiconductors que competeixen entre si. A 
l’hora de seleccionar la família adequada per a cada projecte s’ha de tenir en compte factors 
com la tensió, la intensitat i la freqüència de commutació. 
 
La il·lustració 28 mostra de forma orientativa els límits actuals de cada família d’interruptors. 
Malgrat això, el camp dels materials semiconductors és un dels camps més efervescents en 
l’actualitat amb contínues innovacions que alteren els límits de les diverses tecnologies. Per tant, 
tota la classificació dels rangs en els quals poden funcionar cada família de semiconductors 
podria quedar obsoleta en curt termini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En l’actualitat com es pot apreciar a la il·lustració 28, els semiconductors més adequats per 
commutar a altes freqüències són els MOSFET acrònim de l’anglès (Metal Oxide Semiconductor 
Field Effect Transistor). Com el seu propi nom indica, pertanyen a la família dels transistors 
d’efecte de camp basats en la influència d’un camp elèctric sobre la conductivitat d’un canal pel 
qual circula el flux de corrent principal del dispositiu.  
 
Són dispositius de commutació de tres terminals governats per tensió, per la qual tenen una 
impedància d’entrada força elevada. A part de la resistència de conducció, els altres dos 
paràmetres principals per seleccionar un MOSFET, són la tensió de ruptura i el corrent màxim.  
 
En un MOSFET de potència, la unió del cos amb el drenador apareix com un díode en antiparal·lel 
entre la font i el drenador, per tant, no suporten tensions en sentit invers. Malgrat ser aquest 
díode ràpid és lent comparat amb ell, i s’haurà d’incloure com a protecció electrònica addicional 
un díode en antiparal·lel. 
 

Il·lustració 28. Classificació de commutadors 
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4.4. Modes de commutació  
En funció del desfasament existent entre la tensió i el corrent de sortida del circuit ressonant 
distingim els següents modes de commutació: 
 

 Mode de commutació a tensió zero (ZVS)  

 Mode de commutació a corrent zero (ZCS) 

 Mode de commutació mixta (ZVS-ZCS) 
 

4.4.1. Mode de commutació a tensió zero (ZVS) 
La commutació per pas per zero de tensió es produeix quan el díode en antiparal·lel del 
transistor ja es troba conduint, aquest fa que la tensió que suporta en entrar en conducció sigui 
molt reduïda i en aquest instant les pèrdues per commutació són nul·les. Malgrat això, quan el 
transistor deixa de conduir, ho fa amb un cert corrent que no és menyspreable i en alguns casos 
està a prop del seu màxim, en aquest instant si existiran pèrdues per commutació que poden 
calcular-se mitjançant la següent equació: 
 

 

 

 

 

On: 
tf: El temps de sortida de conducció de l’interruptor. 
Fs: Freqüència de commutació. 
Vs, Is: Valors de tensió i corrent de l’interruptor en el moment de la commutació. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Il·lustració 29. Mode de commutació ZVS (Inversor de pont complet) 

Equació 25. Pèrdues per commutació 
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4.4.2. Mode de commutació a corrent zero (ZCS) 
Aquest mode de commutació es produeix quan el corrent pel transistor passa per zero, 
s’inverteix i comença a circular de forma natural pel díode que té en antiparal·lel, en aquest 
instant les pèrdues per commutació són nul·les. No obstant això, quan es produeix l’entrada del 
transistor a conducció no es fa a tensió zero, sinó que el transistor es veu obligat a  gestionar 
simultàniament corrent i tensió durant la commutació, amb les conseqüents pèrdues. 
 
Pel que fa als díodes es produeixen problemes addicionals en les commutacions. Quan el 
transistor entra en conducció ho fa traient de la conducció al díode de l’altre transistor de la 
seva mateixa branca i el corrent ha de passar instantàniament des del díode al transistor, el que 
és impossible que passi a causa del mateix temps de recuperació en inversa del díode, cosa que 
provocarà l’aparició de pics de corrent deguts a curtcircuits puntuals, i les pèrdues per 
commutació. Per aquest motiu es fa necessari l’ús de díodes ràpids amb baix temps de 
recuperació en inversa per disminuir els problemes durant la commutació.  

 

4.4.3. Mode de commutació mixta (ZVS-ZCS) 
En aquest mode d'operació dos transistors operen en mode ZVS i els altres dos operen en mode 
ZCS. D'aquesta manera els primers commutaran a tensió zero i sortiran de conducció manejant 
intensitat, i els segons entraran en conducció amb la tensió i sortiran al fer-se zero el corrent. 

Il·lustració 30. Mode de commutació ZCS (Inversor de pont complet) 

Il·lustració 31. Mode de commutació mixta (Inversor de pont complet) 
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4.5. Selecció 
Un cop vista la classificació anterior, es realitza la selecció de la topologia més adient en cada 

cas, sempre amb la finalitat d’obtenir la millor eficiència possible. 

4.5.1. Inversor 
Com s’ha mostrat anteriorment hi ha una àmplia varietat de tipologies d’inversors, i més d’una 

de les plantejades ens serviria per a la realització del sistema, i inclús alguna d’elles seria més 

simple d’implementar que la topologia seleccionada.  

No obstant això, de forma reiterada en buscar la màxima eficiència s’ha seleccionat un inversor 

de pont complet, ja que treballa en els quatre quadrants, i aquest ens permetrà un sistema 

totalment ressonant, i no semi o quasi ressonant que s’obtindria amb altres topologies.  

Altrament, la tensió de sortida i la suportada pels interruptors és igual a la tensió d’entrada, permet 

la modulació del senyal de sortida i el més important al poder treballa amb el màxim graus de 

llibertat, podrem realitzar ZVS i ZCS de forma conjunta. 

4.5.2. Tanc ressonant  
Les quatre tipologies tenen diferents avantatges i inconvenients, i la seva elecció depèn del tipus 

d’aplicació. Cal recordar que es disposa de dos tancs ressonants, un que realitza d’emissor i un 

altre de receptor.  

Amb una estructura en sèrie des del receptor s’observa que la inductància primària pot ser 

sintonitzada independentment del valor d’acoblament o de la càrrega, això significa que les 

freqüències de ressonància depenen solament de la seva inductància i capacitància. 

No obstant això, l’estructura en paral·lel des del receptor, reflecteix una reactància capacitiva a 

la freqüència de ressonància. En aquest cas, quan la sintonització en l’emissor és configurada en 

sèrie aquesta dependrà de l’acoblament magnètic, però no de la càrrega, en canvi, quan estigui 

configurada en paral·lel aquesta dependrà tant de la càrrega com de l’acoblament magnètic.  

En aquesta aplicació la separació entre les bobines i la càrrega són variables, per aquest motiu 

és desitjable utilitzar una tipologia en tanc ressonant Sèrie-Sèrie, ja que té una freqüència de 

ressonància independent d’aquestes variables. (S’avança que aquesta és la selecció feta 

prèviament, però en la simulació validada s’ha obtingut que una distribució Paral·lel-Paral·lel, a 

efectes de transmissió i obtenció de la freqüència desitjada, donava millors resultats). 

4.5.3. Commutadors 
Seguint les dades vistes en l’apartat dels commutadors, i com s’ha intuït els dispositius més 
adients per a la nostra aplicació són els MOSFET, gràcies a les seves característiques i sobretot 
el rang de freqüència de commutació que permetent, no es pot oblidar que s’haurà d’incloure 
com a protecció electrònica addicional un díode en antiparal·lel. 

4.5.4. Mode de commutació 
La tipologia de commutació seleccionada es podria categoritzar com a mixta, però no seguint les 
explicacions esmentades amb anterioritat, és a dir, no se seguirà que dos transistors operin en 
mode ZVS i els altres dos en mode ZCS. En aquest cas, cada commutador tindrà una encesa per 
mitjà de ZVS i una pagada per ZCS, seguint òbviament el mode creuat de commutació usual en 
un inversor de pont complet, per no generar un curtcircuit. En el següent capítol es detalla amb 
major precisió el mètode d’implementació d’aquest sistema. 
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Capítol 5. Disseny experimental i Simulacions 
En aquest capítol, es detalla l’evolució de la part experimental, la finalitat és plasmar el camí 

recorregut on es mostrin els errors comesos fins a l’obtenció del resultat desitjat.  

5.1. Introducció 
Aquest projecte ha suposat un gran repte, a causa del desconeixement de certes bases teòriques 

exposades anteriorment, tals com els tancs ressonants, els mètodes de commutació ZVS i ZCS, 

fets que han comportat que a l’hora de dissenyar la simulació es produïssin errors, siguin a causa 

de concepte o bé per mal plantejament. 

Així doncs, aquests errors han servit coma font de coneixement i han sigut de gran importància 

per poder anar avançant fins a una solució vàlida. A continuació, s’exposa algunes de les 

principals causes d’incertesa a l’hora d’avançar cap al camí correcte: 

Inicialment, una de les principals problemàtiques va ser que es plantejava l’accionament del 

sistema per mitjà d’un PWM (un senyal quadrat d’amplada prefixada), això va ser a causa de les 

simulacions i de la informació que es va prendre com a referència, ja que en certa forma no és 

erroni accionar un inversor d’aquesta manera, ara bé això sí que incomplia commutar de la 

forma desitjada, a causa de les pèrdues produïdes.  

A aquest fet cal sumar-li que molta informació trobada respecte a sistemes de ressonància es 

basaven en l’accionament per PWM i asseguraven fer ús d’una commutació per ZVS, bé això és 

correcte, però no la seva corresponent apagada per pas per zero de corrent (ZCS), ja que 

recordem té un ample preestablert, així doncs va comportar una pluja de dubtes.  

Malgrat això, a base de seguint obtenint informació i consultes amb el tutor es va acabar 

resolent amb l’aclariment de què l’accionament dels transistors estaria definit per la 

corresponent mesura de tensió i corrent al tanc ressonant i corresponent control i accionament 

posteriorment.  

Seguidament, un cop resolt el mètode d’accionament es plantejava el dubte de com mesurar 

aquesta tensió i corrent i el mètode de control perquè realment es realitzés la commutació de 

la forma esperada. En aquest apartat es van trobar moltes dificultats, ja que no sempre 

s’aconsegueix el control a la primera i va comportar diversos intents fins a un control més simple 

però a la vegada més robust.  

Finalment, amb un plantejament de control força raonable, en activar-se el sistema només amb 

un pols d’arrencada, es va veure com en aquest hi predominaven dues freqüències de 

ressonància, això era degut al transformador que es feia servir en els programes SPICE, un cop 

adaptats els valors i solvatats certs problemes amb la intensitat es va poder aconseguir el 

sistema desitjat. 
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5.2. Càlculs del tanc ressonant  
Tal com s’ha vist en l’apartat (4.2.), el tanc ressonant està constituït per una part inductiva i una 

part capacitiva, és a dir un circuit LC. Així doncs, es comença fixant les característiques del 

bobinat i certs valors tècnics, amb la finalitat de trobar el valor de la inductància teòrica total i 

posteriorment el valor del condensador, comprovant que aquests compleixen el valor de la 

freqüència de ressonància desitjada. Tot i que el sistema està fet en una simulació, els valors del 

tanc s’han dissenyat per una construcció real. 

Pel disseny del tanc s’han establert certes premisses, per tal de realitzar els càlculs: 

- Diàmetre de les bobines: 20 cm. 
- Bobines emissora i transmissora iguals. 
- La freqüència de ressonància (fr): aproximadament 500 kHz. 
- Filament de Litz. 
- Tensió d’entrada 24 V DC (a la realitat s’hauria de passar del 230 V AC a 24 V DC). 
- Corrent 2,2 A. 
 

Primerament, amb la següent equació es determina el gruix del coure: 

          

 

 

𝑒𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒 =
66

√500 𝐾𝐻𝑧
= 0,09 mm  0,18 mm (diàmetre) 

Seguidament, es determina la secció d’un cable o fil de coure esmaltat per una bobina, es calcula 

a una raó de 5 A per mm2 d’aquesta. 

5 A      1 mm2 

2,2 A      X mm2 

Amb aquesta regla de tres, obtenim que la secció del cable és de 0,44 mm2, la qual aproximem 

a 0,5 mm2 perquè sigui un valor comercial. Llavors si es determina la intensitat que podria 

circular:  

0,5 mm2 · 5 A/mm2 = 2,5 A 

I conseqüentment la potencia:  

  

Equació 27. Potència elèctrica 

P=I·V=2,5 · 24= 60 W 

Aquests valors són massa pròxims als que volem treballar, i si el circuit es descontrolés en una 

fase inicial de proves, en el règim transitori o per certes corrents de pic, podria originar 

problemes. Per tant, s’ha considerat sobredimensionar el sistema i agafar una secció d’1 mm2, 

el que implica: 

1 mm2 · 5 A/mm2 = 5 A 

P=I·V = 5 · 24= 120 W 

Equació 26. Gruix del coure 
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Com s’ha especificat amb anterioritat, es fa ús de filament de Litz, ja que incrementa l'àrea de 

la superfície conductora i amb això es redueix la influència de l'efecte pel·licular. Per tant sabent 

la secció del cable i el gruix de coure, es determina el nombre de conductors que constitueixen 

un sol fil. 

   

      

n =
1 mm2 

𝜋·(0,09 mm)2 = 40 conductors 

Calculats els valors anteriors, es procedeix a trobar els valors de la inductància i capacitància del 

tanc ressonant. Per determinar la inductància es fa mitjançant una aproximació del pendent de 

la corba sinusoïdal, agafant un quart del període, tal com es mostra en la següent il·lustració: 

 

 

 

 

 

 

 

T =
1

f
=

1

500 kHz
=  2 · 10−6 s     

  

S’obté que el període d’un senyal a una freqüència de 500 kHz és de 2 µs, i es procedeix a 

determinar la inductància:  

  

      

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 24 𝑉 ·  
1

4
·2·10−6s

10 𝐴
= 1,2 μH  

 

Altrament, mitjançant una cerca s’ha obtingut que la inductància d’una espira per un diàmetre 

de 20 cm és la següent: 

 

L1espira = 0,676 µH  

 

 

 

 

Equació 28. Número de conductors 

Equació 30. Període d'un senyal Equació 29. Aproximació ona sinusoïdal 

Equació 31. Equació diferencia de l'inductor 
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Ara, coneixent la inductància d’una espira i la inductància màxima es calcula el nombre d’espires: 

 

 

 

n = √
1,2 µ𝐻

0,676µH
= 1,33  2 espires 

D’altra banda queda calcular la capacitància del tanc ressonant, on es farà ús de l’equació 2, per 

garantir que el valor del condensador compleixi la freqüència de ressonància. 

ωr =
1

√L·C
  

2 · π · 500 kHz =
1

√1,2 µH·C
  

C=  85 nF 

Finalment, es determina els metres de cable de coure que serien necessaris per construir la 

bobina tenint en compte el seu radi, el nombre d’espires i el nombre de conductors que 

conforma cada espira. 

 

 

En ser una bobina circular determinarem a longitud de cada cable amb l’equació 33. 

L = 2 · π · 10 cm = ,83 cm   

Com són necessaris 40 conductors per cada espira:  

40·62,83=2513,2 cm 

La bobina està formada per dues espires:  

2513,2·2=5026,4 cm  50,264 m 

Ara bé, a aquest càlcul se li ha de donar un marge d’uns 5 cm per cada terminal de la bobina, pel 

seu corresponent connexionat posterior i tenint en compte que cada una està constituïda per 

40 conductors i en tenim dues, s’han d’afegir doncs uns 8 metres de cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equació 32. Número d'espires 

Equació 33. Longitud de la circumferència 
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5.3. Simulacions prèvies 
En aquest apartat, se seguirà pas per pas les simulacions prèvies a la desitjada, comentant el 

que es pretenia fer i els errors que s’han anat trobant. 

5.3.1. Cas 1 
En aquesta simulació inicial es va plantejar activar el sistema per mitjà de dos pols fixats, on un 

d’ells està retardat 1 µs. 

 

 

 

 

 

A continuació, el senyal d’aquests polsos es dirigeix a l’entrada dels divers un per cada branca 

del pont, els quals s’encarreguen d’adequar el senyal per l’activació del MOSFET. 

 

Il·lustració 35. Driver branca dreta (Cas 1) 

Seguidament, es mostra el pont complet on l’activació dels transistors prové de la sortida dels 

drivers anteriors, i en la càrrega està connectat el tanc ressonant emissor.  

 

 

 

Il·lustració 32. Pols inicial 1 (Cas 1) Il·lustració 33. Pols inicial 2 (Cas 1) 

Il·lustració 34. Driver branca esquerra (Cas1) 

Il·lustració 36. Pont i tanc ressonant emissor (Cas1) 
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Finalment, amb l’acoblament de les bobines, l’energia ens transfereix al tanc ressonant receptor, 

es rectifica i es dissipa a la resistència. 

 

Il·lustració 37. Tanc ressonat receptor i rectificació (Cas 1) 

En la següent il·lustració es mostra el sistema complet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 38. Sistema complet (Cas 1) 
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En aquesta primera simulació, es planteja un sistema força simple, uns polsos activen el sistema, 

posteriorment s’adeqüen mitjançant drivers i exciten l’inversor, l’energia es transfereix per 

acoblament magnètic ressonant, es rectifica i es dissipa. D’aquí ja podem obtenir certs avanços, 

es va adonar que l’opció de commutar mitjançant polsos no era l’adequada, ja que els transistors 

s’activaven i es desactivaven amb condicions de tensió i/o corrent i això comporta moltes 

pèrdues.  

No obstant això, és interessant veure el comportament de la simulació: 

 

Il·lustració 39. Polsos dels MOSFET (Cas 1) 

Els polsos d’entrada als MOSFET són força raonables, però el senyal de corrent al tanc era força 

dolenta, ja que presentava un forma molt abrupta, lluny de la sinusoïdal que es busca. Un motiu més 

per descartar aquesta simulació. 

S’aconseguia a la càrrega aproximadament 20 V a 4,1 A, valors força elevats però molt poc 

realista, ja que el factor d’acoblament és 1, per tant en properes simulacions es farà ús d’un 

factor d’acoblament (K) més baix. 

 

 

Il·lustració 40. Resposta a la càrrega (Cas 1) 
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5.3.2. Cas 2 
En aquesta segona simulació s’ha canviat de simulador i s’utilitza el PSIM, es parteix d’un tutorial que 

té com a objectiu guiar, pas a pas, a exportar la resposta freqüencial del convertidor dissenyat en 

PSIM al SmartCtrl [11],(un programari de disseny de controladors d’ús general específic per a 

aplicacions d’electrònica de potència), per així posteriorment exportar el controlador dissenyat en 

SmartCtrl al PSIM. 

Un dels propòsits principals d’aquesta simulació és il·lustrar que  si d’entrada es considera que la 

funció de transferència d’un convertidor ressonant és difícil d’obtenir, el convertidor ressonant pot 

representar-se amb els resultats d’escombratge importats des de PSIM i el bucle de control del 

convertidor de ressonància es pot dissenyar mitjançant SmartCtrl. Aquest plantejament demostra la 

potència i la flexibilitat d’utilitzar SmartCtrl en combinació amb PSIM per dissenyar el bucle de 

control de tots els convertidors de potència. 

La resposta freqüencial de la planta s’obté a partir de la commutació del convertidor ressonant 

mitjançant l’anàlisi d’AC Sweep de PSIM. (El circuit del convertidor es mostra a la il·lustració següent). 

Per realitzar l'anàlisi d’AC, cal fer servir el bloc d'escombrat de corrent altern i la font d'injecció de 

senyal al circuit. 

En l’anterior imatge de forma molt similar a la primera simulació tenim una estructura en pont 

complet un tanc ressonant receptor i un d’emissor i la corresponent rectificació del senyal. En 

l’àmbit del circuit els principals canvis es troben en el control de commutació que es realitza 

mitjançant circuits lògics. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 41. Circuit de potència (Cas 2) 

Il·lustració 42. Circuits de control (Cas 2) 

Il·lustració 43. Font d'injecció (Cas 2) 
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Després de la simulació, s’obté la resposta freqüencial del voltatge de sortida versus la variable 

de control Ton, com es mostra a la següent il·lustració: 

 

Il·lustració 44. Resposta freqüencial del sistema (Cas 2) 

 

Un cop obtinguda, es pot importar a SmartCtrl. No obstant això, aquesta no presenta uns valors 

gaire favorables, i seguint els consells del tutor analitzar la resposta freqüencial de sistemes 

ressonants pot ser força complexa, i es va optar per tornar al simulador LTSpice i seguir amb un 

altre plantejament.  

Així doncs, es va descartar procedir amb aquest sistema i arreglar els errors possibles, però és 

una eina força interessant i seria útil en un futur fer un contrast amb les respostes obtingudes i 

la present simulació degudament modificada. Per més informació sobre com procedir al disseny 

del controlador en la cita inicial es pot localitzar un document amb les explicacions pertinents. 
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5.3.3. Cas 3 
En aquesta nova simulació es torna a l’entorn LTspice, i amb l’aclariment anterior del mètode 

de commutació, es planteja un sistema de control basat en les mesures de tensió i corrent en 

els transistors per garantir el ZVS i ZCS.  

En aquesta simulació el primer pas va ser dividir els circuits en la part de potència i la part de 

control. Els de potència engloben l’ondulador amb estructura de pont complet, els tancs 

ressonants tant emissor com receptor, i la corresponent rectificació i dissipació del senyal. Per 

altra banda, la part de control se centra en la mesura de les tensions i corrents i el pertinent 

control per la commutació dels MOSFET. Així doncs, a continuació es mostrarà el circuit 

plantejat. 

 

En aquesta part de potència, no se li dóna molt èmfasi a l’estructura, ja que segueix la mateixa 

vista en el cas 1, però sí que cal detallar certs aspectes modificats. Els díodes col·locats en 

paral·lel amb els transistors i els que componen el pont de díodes s’han substituït per díodes 

Schottky, ja que ofereixen unes millors prestacions pel nostre sistema, tal com una menor 

caiguda de tensió en conducció directa, i permet commutar a una velocitat molt elevada amb 

un alt rendiment. 

Altrament, el factor d’acoblament s’ha modificat a 0,8, ja que un factor d’1 no era gens realista 

(més endavant es justificarà que aquest tampoc és fidel a la realitat i es justificarà degudament 

els valors que pot comprendre), i s’han incorporat unes petites resistències en sèrie amb els 

transistors, per tal de mesurar les intensitats en elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 45. Circuits de potència (Cas 3) 
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Seguidament es mostren els circuits de control: 

 

Il·lustració 46. Mesura de tensió (Cas 3) 

Per la mesura de tensió, s’ha realitzat en borns dels transistors, i fent ús de fonts de tensió 

dependents, s’han establert funcions que permeten obtenir un 1 a la sortida de la condició. 

L’objectiu de les condicions de tensió és detectar el pas per zero, amb una condició pel rang >=0 

i un altre de <=0, aquestes s’han unificat en una porta AND, pensant que així s’obtindria un 1 

cada vegada que es passés pel zero de tensió, i una tercera condició de protecció que no 

permetia l’activació de la sortida en el cas que un transistor de la mateixa branca estigues 

commutant i així evitar curts circuits. Això s’ha realitzat per cada transistor i de forma idèntica 

per la mesura de corrent, en les resistències esmentades anteriorment. 

 

Il·lustració 47. Mesura de corrent (Cas 3) 
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Un cop mesurada les dues variables, s’analitza el transitori del sistema, ja que es podria donar 

l’estat on el sistema s’activa però aquest encara no té energia suficient per a passar de positiu a 

negatiu o viceversa, i conseqüentment no es detectaria un creuament per zero, d’aquesta 

manera en el transitori s’hauria de forçar la commutació, és a dir, donar un pols en sentit contrari 

si es donés el cas esmentat.  

 

Il·lustració 48. Circuit per l'anàlisi del règim transitori (Cas 3) 

Així doncs, el sistema funciona de la següent manera, un timer NE555, és l’encarregat de 

temporitzar un període de 2 µs, i si transcorreguts aquest temps no s’ha detectat cap creuament 

per zero i a la vegada estem a la regió positiva o negativa, es dóna un pols en el sentit oposat.  

Un cop analitzat el transitori, també s’ha d’analitzar el règim permanent, ja que en aquestes 

condicions si no es té un control dels polsos que s’estan donant, el senyal del corrent aniria 

augmentant i podria arribar a malmetre la bateria, per aquest motiu s’imposa un llindar superior 

i inferior que comportaran no donar pols si s’està pròxim a superar el límit imposat. 

 

 

Il·lustració 49. Circuit per l’anàlisi del règim permanent (Cas 3) 
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Vistes les condicions anteriors s’agrupen per determinar l’activació dels commutadors tal com 

mostra la següent il·lustració: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, aquests senyals d’activació passen als polsos que es donaran a cada transistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 50. Senyals d'activació dels MOSFET (Cas 3) 

Il·lustració 51. Polsos dels MOSFET (Cas 3) 
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Seguidament, es mostra la distribució final del sistema, ara bé aquesta presenta forces 

inconvenients, ja que es fa ús de masses condicionants, i això pot comportar problemàtiques. 

 

Il·lustració 52. Distribució del sistema (Cas 3) 

Primerament en la detecció del pas per zero: 

 

Il·lustració 53. Detecció dels pas per zero (Cas 3) 

En l’anterior il·lustració es mostren les condicions 1 i 2 de la mesura de la tensió en borns del 

transistor 1, la transició d’un estat a un altre no és perfectament de 0 a 1 o d’1 a 0, i això implica 

que no es detecti correctament el pas per zero, s’observa que la sortida T1@ està 

permanentment a 0 (s’ha comprovat que la tercera condició estava a 1, no s’ha mostrejat per 

facilitar l’enteniment).  

Això, es podria arreglar, deixant de sobre condicionar aquest mesura de zero per sobre i per 

sota, fent-ho només per un dels dos sentits en aquest cas per sobre pels transistors 1 i 3 i per 

sota pels transistors 2 i 4, ara bé això donaria lloc a pics en la detecció per zero, però no es 

mantindria el senyal i per l’encesa és necessari que en la detecció d’aquest es mantingui el pols 

fins a la corresponent apagada per corrent. 
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Per aquest motiu es planteja fer ús de bàscules per a l’encesa dels transistors, ja que mantindrien 

el senyal i només condicionar per una banda la mesura de tensió i corrent sense modificar la 

resta de l’estructura del sistema. (En l’apartat encendre/apagar quedaria eliminada la condició 

Tx# on x pren el valor d’1-4). 

 

Il·lustració 54. Modificació en la mesura i detecció (Cas 3) 

Les bàscules seleccionades són les J-K asíncrones, on es connecta les condicions de tensió en el 

set (amb un filtre RC passa-baixos, que té la funció d’introduir un retard en l’encesa dels 

transistors) i les de corrent al reset. S’han seleccionat aquests biestables seguint la seva taula: 

 

 

 

 

 

 

 

El LTspice però no té incorporada una llibreria amb aquests biestables (almenys la versió 

descarregada), i en la buscada per internet d’aquesta no s’ha trobat, així doncs s’ha decidit optar 

per fer ús de biestables RS, però modificades amb portes lògiques perquè tinguin un 

comportament com les J-K. Aquesta opció tot i ser molt més acurada que l’anterior, es va adonar 

que no acabava de ser la millor.  

Aquest sistema doncs, tot i presentar un millor plantejament fa ús de moltes condicions, l’anàlisi 

del transistor amb el timer no acaba de ser una opció molt robusta, ja que la freqüència de 

ressonància difícilment serà perfectament de 500 KHz, i les condicions de règim permanent no 

s’han mesurat en el lloc pertinent, s’ha d’efectuar amb una sola condició a la càrrega, ja que és 

on realment s’ha de limitar el corrent.  

 

Il·lustració 55. Biestable J-K 
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5.4. Simulació validada 
En aquesta nova simulació, es planteja un sistema de control molt més simple que l’anterior, i 

la correcció de les problemàtiques trobades. A efectes de simplificació s’ha optat per anar 

exposant i justificant les modificacions realitzades a mesura que s’avança. 

El sistema s’inicia amb l’accionament de dos polsos, per carregar el tanc ressonant emissor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, es realitzen les mesures de tensió i corrent per la detecció del creuament per pas 

per zero, en aquest cas s’han unificat les condicions d’activació pels MOSFET en distribució 

diagonal, i posteriorment es gestionarà el pols referit a la massa corresponent. Altrament, per 

l’encesa tenim un retard amb un filtre RC. Així doncs, d’una forma molt més simple i efectiva 

tenim el control per la corresponent encesa i apagada dels transistors.  

 

Il·lustració 57. Mesura i control de tensió i corrent (Simulació validada) 

Altrament, s’efectua de forma correcta el control de la intensitat a la bateria, limitant així els 

polsos que s’haurien de donar en el cas que se sobrepassés els 2,2 A. Com s’observa es realitza 

sobre V1, i no sobre una càrrega resistiva, ja que s’ha substituït per una font de tensió simulant 

una bateria.  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 56. Condicions inicials (Simulació validada) 

Il·lustració 58. Control de la intensitat (Simulació validada) 
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Seguidament, les condicions inicials i les de mesura de tensió i corrent que gestionen el moment de 

la commutació, s’unifiquen de la següent manera:  

 

Il·lustració 59. Gestió dels polsos (Simulació validada) 

En l’anterior il·lustració, s’observa com els polsos auxiliars inicials s’efectuaran 

independentment de la resta del sistema, ja que són els encarregats de carregar el tanc en un 

estat inicial. A continuació, la gestió passa a ser del sistema de mesura i complint que no se 

sobrepassen els 2,2 A en la bateria, mitjançant la unió d’aquestes amb les portes AND. 

Fins ara, hem estat treballant amb la lògica de 0 i 1, però per la generació dels polsos, és 

necessari referenciar la massa d’aquest senyal de forma adequada, tal com es mostra a la 

il·lustració 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 60. Polsos dels MOSFET (Simulació validada) 
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Vista tota aquesta part de mesura, control i generació de polsos, conjunt d’electrònica que 

conforma els circuits de control, es passa a l’explicació dels circuits de potència, on es parteix 

novament d’un inversor de pont complet però amb certes modificacions que s’explicaran a 

continuació. 

 

A primera vista s’observa que s’ha substituït el model de commutador, ja que proporcionava 

unes millors prestacions i s’ha col·locat en sèrie de cada MOSFET una bobina, aquesta té la 

finalitat de disminuir els pics d’intensitats en els transistors. Altrament, s’ha usat una Red 

Snubber per reduir als dispositius semiconductors l'estrès elèctric durant les commutacions i 

assegurar un règim de treball segur. 

D’altra banda, es va observar que els càlculs realitzats en l’apartat (5.2.) eren els valors directes 

de la inductància i capacitància dels tancs ressonants, però no els corresponents als del 

transformador del model SPICE, per tant s’han hagut de refer. 

Inicialment, es troba el valor del condensador, ja que en un principi es va agafar la inductància 

resultant de l’equació 31 però aquest no era el valor a seleccionar, ja que les espires necessàries 

són dues i per tant, la inductància total és quatre cops la inductància d’una espira (4·L1espira ), en 

aquest cas dóna 2,7 µH. 

Així doncs, es procedeix a calcular de nou la C que garanteix la freqüència de ressonància, amb 

la mateixa equació 2 usada anteriorment. 

ωr =
1

√L·C
  

2 · π · 500 kHz =
1

√2,7µH·C
  

C=  37,5 nF 

Il·lustració 61. Inversor de pont complet (Simulació validada) 
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Ara bé, aquests càlculs de forma reiterada són els del tanc ressonant i s’han de convertir a 

l’estructura del transformador que fa servir el simulador del LTSPICE.  

  

 

 

 

 

 

 

Per determinar els valors dels condensadors: 

1

𝐶1
+ 

1

𝐶2
=

1

37,5𝑛𝐹
 

Si imposem que C1 = C2 --> C=75 nF  

 

Per determinar els valors de les bobines, es realitza seguint les il·lustracions 63 i 64, d’on s’obté: 

L11 + L22 = 2,7 µH 

Si imposem que L11 = L22 --> L=1,35 µH 

Utilitzant les fórmules de la il·lustració 64 (fixem K=0,3 i n=1) 

L12= 0,578 µH (L magnetitzant) 

L1= 1,928 µH (L del primari) 

L2= 1,928 µH (L del secundari) 

 

El factor d’acoblament (K), s’ha fixat en 0,3 seguint l’article de recerca [12] on s’analitza el 

coeficient d’acoblament com a funció de la distància entre dues bobines planes i coaxials en 

sistemes de transferència d’energia sense fils, d’aquest es conclou que un factor de 0,3 és un 

valor força realista pel sistema estudiat. 

Aquest procediment és la justificació dels valors que observem en el tanc ressonant (tant 

emissor com receptor). Altrament, s’observa la modificació de la distribució LC, en el tanc 

ressonant, ja que en l’apartat de selecció (4.5.) es va determinar que seria una distribució Sèrie-

Sèrie, però a afectes de freqüència de ressonància i transferència de l’energia s’ha obtingut que 

l’estructura Paral·lel-Paral·lel pel sistema dissenyat era més òptima. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 63. Fórmules per a la conversió Il·lustració 62. Model del transformador 
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Comentades aquestes modificacions es prossegueix amb la part receptora, com s’observa en la 

següent il·lustració, es distingeix el tanc ressonant receptor amb l’estructura i valors justificats 

prèviament, un circuit rectificador format per quatre díodes Schottky, i una font de tensió que 

representa la bateria del dron que es carregarà i una bobina en sèrie per disminuir l’arrissat de 

la intensitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentada pas per pas la simulació i les modificacions realitzades, es presenta una imatge 

global de la distribució final del sistema dissenyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il·lustració 65. Distribució final del sistema (Simulació validada) 

Il·lustració 64. Circuit receptor (Simulació validada) 



 

63 
 

5.5. Resultats 
Partint de la simulació de l’apartat (5.4.) es mostra el comportament del sistema, des d’un 

principi partint dels polsos inicials, fins a la intensitat que rep la bateria. Finalment, es realitza 

una taula amb diversos valors del factor d’acoblament (K), per veure com afectaria en l’energia 

transmesa i conseqüentment a l’eficiència del sistema. 

 

Inicialment, el sistema s’activa amb dos polsos. 

 

Il·lustració 66. Polsos inicials (Resultats) 

 

El sistema de mesura de tensió i corrent, comença a detectar les transicions per zero. 

 

Il·lustració 67. Mesura de tensió i corrent (Resultats) 

Seguidament, es verifica les condicions en funció de la intensitat de la bateria per si es dóna pols 

o no, però aquesta sempre es manté en 1, tenint en compte que el factor d’acoblament és molt 

baix, però en el cas que aquest fos millor i hi hagués major transmissió de les línies de flux entre 

les bobines, la intensitat augmentaria, i el sistema deixaria de donar polsos, per evitar d’anys a 

la bateria, i aquests es reactivarien quan la intensitat disminuís. 
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A continuació, s’unifiquen les condicions de pols. 

 

Il·lustració 68. Condicions de pols (Resultats) 

 

I es procedeix a donar els polsos pertinents als MOSFET, amb la referència a massa 

corresponent.  

 

Il·lustració 69. Polsos als MOSFET (Resultats) 

Els de T3, són els equivalents als del T1, i els de T4 als de T2, s’ha decidit mostrar els anteriors, 

ja que és on realment cobra interès verificar que la massa està en el lloc corresponent. 
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Si es passa a la part de potència, podem observar la tensió en borns del transistor. 

 

Il·lustració 70. Tensió en borns del transistor (Resultats) 

La resposta de tensió i corrent del tanc ressonant emissor, és d’aproximadament 500 kHz, i amb 

una forma d’ona sinusoïdal, aconseguint la freqüència i ona desitjada. Altrament s’observa com 

aquestes estan desfasades entre elles.  

 

Il·lustració 71. Tensió i corrent al tanc ressonant emissor (Resultats) 
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Una de les parts més importants, que es mostrà en la següent il·lustració, és com realment els 

transistors estan commutant pel pas per zero de tensió i corrent. 

 

Il·lustració 72. Verificació ZVS i ZCS (Resultats) 

El tanc ressonant receptor presenta les següents formes d’ona de tensió i corrent, aquestes en 

condicions ideals haurien d’estar en fase, però per l’efecte de l’etapa de rectificació té aquest 

petit desfasament. 

 

Il·lustració 73. Tensió i corrent al tanc ressonant receptor (Resultats) 
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Finalment, el senyal es rectifica, es disminueix l’arrissat per l’efecte de la bobina, i obtenim el 

corrent en la bateria, amb un valor d’1,5 A.  

 

Il·lustració 74. Intensitat a la bateria (Resultats) 

 

Per acabar es mostra una taula amb l’eficiència que s’obté del sistema, amb diversos valors del 

factor d’acoblament, i així observar com a mesura que s’incrementa aquest factor també ho fa 

el valor de la intensitat, i per consegüent l’eficiència com era d’esperar. 

 

 Intensitat de 
sortida (A) 

Potència 
d’entrada (W) 

Potencia de 
sortida (W) 

Eficiència (%) 

K=0.1 0,52 5,20 1,92 37 

K=0.2 1,03 7,30 3,83 52,4 

K=0.3 1,5  9,34  5.57  60 
Taula 6. Eficiència (Resultats) 

 

Així doncs, amb el factor d’acoblament de 0,3 obtenim una eficiència del 60%, un valor força 

raonable, considerant que s’han tingut en compte unes condicions de treball reals, on els 

components no són ideals i el factor d’acoblament realista. 

Vista la simulació i els resultats obtinguts, s’adjunta la informació rellevant tècnica dels 

components seleccionats per a una futura construcció del sistema estudiat a l’annex, i les 

respectives referències i costos al pressupost.  
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Capítol 6. Normativa i Recomanacions 
En aquest capítol s’especifica la normativa en la qual s’haurà de regir el sistema estudiat en el 

supòsit de la seva realització física i la importància relacionada amb l’eficiència energètica i 

l’impacte ambiental. Altrament, es detallen certs aspectes a tenir en compte proporcionats com 

a recomanacions alhora de la col·locació de l’estació i el seu ús i funcionament.  

6.1. Normativa de seguretat 
Prèviament cal especificar que la tecnologia emprada no implica que hi hagi electricitat circulant 

lliurament a través de l'aire, ja que el principi físic en què es basa és l'acoblament de camps 

magnètics ressonants en regió de camp proper. 

A fi que la transferència d’energia sense fils pugui ser usada, és necessari que sigui segura per a 

l'ésser humà i els animals, complint normatives vigents, les quals dicten els nivells d'exposició a 

camps electromagnètics.  

Així doncs, en el supòsit que l’estació de càrrega es volgués obrir al mercat, com a fabricant em 

regeixo a la normativa exposada en el Reial Decret 299/2016, del 22 de juliol, sobre la protecció 

de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps 

electromagnètics [13]. 

Altrament s’haurà de complir el Reial Decret 186/2016, del 6 de maig, pel qual es regula la 

compatibilitat electromagnètica d'equips elèctrics i electrònics per tal d'evitar pertorbacions 

que puguin alterar el funcionament normal d'aquests equips o d'altres màquines o equips que 

es trobin en les proximitats i es puguin veure afectats per les emissions de CEM. 

La susceptibilitat de màquines i equips als camps electromagnètics és major que la resposta 

sensorial i de salut humana. Per això, si els equips elèctrics i electrònics presents en el lloc de 

treball satisfan les exigències de la normativa industrial en termes de compatibilitat 

electromagnètica, en conseqüència, també compliran els valors límit del Reial Decret 299/2016, 

del 22 de juliol. 

A més, quan l'equip emissor de camps electromagnètics estigui destinat a utilitzar-se per la 

població general ha de complir amb la recomanació 519 del consell, del 12 de juliol de 1999, 

relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) els criteris 

de referència estan incorporats a la nostra legislació nacional a través del Reial Decret 

1066/2001, del 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament que estableix condicions de 

protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures 

de protecció sanitària davant a emissions radioelèctriques.  

Aquest fet té conseqüències importants en l'avaluació de riscos, ja que els límits establerts per 

al públic en general són més estrictes que per als treballadors. 

Per tant, a l'hora de comercialitzar un nou equip de treball s'haurà de garantir: 

 Que s’inclou una advertència sobre l’emissió de CEM (radiacions no ionitzants) al 

manual d'instruccions. D'aquesta manera es podran adoptar les mesures necessàries 

per protegir eficaçment als treballadors. 

 Certificació de què l’estació, compleix les normatives sobre compatibilitat 

electromagnètica i sobre l’exposició al públic en general. 
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6.2. Eficiència energètica 
En els últims anys s’ha apostat fort per la millora del rendiment de dispositius elèctrics i 

electrònics amb la intenció de garantir que es redueixi el consum d’energia elèctrica, a més de 

reduir les pèrdues d’energia en el mateix dispositiu. 

El procés d’obtenció d’energia elèctrica prové, avui en dia majoritàriament de processos 

contaminants com el de l’energia nuclear. Amb la millora de l’eficiència d’aquests dispositius es 

pretén lluitar contra el canvi climàtic i millorar l’ús energètic, ja que al ser més eficient l’energia 

necessària és menor. 

A efectes del sistema estudiat, en el rang de potència de sortida més alta, prop de la ressonància, 

l'eficiència està determinada per les pèrdues de conducció, mentre que, en el rang de potència 

de sortida baixa, predominen les pèrdues de commutació.  

Per tant, el mapa d’eficiència d'una etapa inversora es determina principalment per la tipologia 

i la tecnologia dels dispositius utilitzats. Com la tecnologia dels dispositius està determinada per 

l'estat de l'art, l'eficiència es veu limitada directament per l'adequada elecció de l'etapa 

inversora. 

La implementació de processos d’alta eficiència seran fonamentals en les següents dècades per 

poder reduir l’impacte ambiental que causa l’ús de l’energia produïda i utilitzada per l’home. 

Amb la creixent implementació dels dispositius d’alta eficiència energètica, juntament amb les 

cada cop més implementades fonts d’energia renovables, es preveu una possible reducció en 

l’impacte ambiental que produeix l’energia elèctrica al món. 

Així doncs, si s’introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb 

una incidència important en el medi ambient, s'ha manifestat com la forma més eficaç per evitar 

les agressions contra la natura.  

Finalment, proporciona més fiabilitat i confiança amb vista a les decisions que s'hagin d'adoptar, 

ja que permet escollir entre les diferents alternatives possibles, la que salvaguardi millor els 

interessos generals des d'una perspectiva global i integrada i tenint en compte tots els efectes 

derivats de l'activitat projectada. 
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6.3. Recomanacions  
A continuació, es determinen un seguit de recomanacions per al correcte ús de l’estació de 

càrrega, és molt important seguir-les rigorosament, ja que es podria malmetre el dispositiu o 

causar d’anys a tercer si s’utilitza incorrectament. Altrament s’ha de tenir en compte que 

s’haurà de respectar les corresponents normes legislatives que s’especifiquin en un futur 

respecte a la circulació de drons autònoms. 

6.3.1. Col·locació 
L’estació està pensada per usar-se en exteriors, ja que si es fes en interiors, en funció de 

l’accessibilitat que hi hagués en aquest determinat punt de càrrega i la precisió del dron i 

podrien haver-hi incidències i/o col·lisions.  

La ubicació determinada haurà de garantir una connexió a la xarxa de 230 V a 50 Hz o d’una 

font que permeti aquest subministrament. 

L’estació haurà d’estar situada en una zona elevada, en el cas que s’utilitzi en una ciutat, per 

tal de no interrompre el flux de trànsit i persones en zones públiques. Alguns exemples seria 

als terrats dels edificis, zones dissenyades expressament per aquesta finalitat, etc. En el cas 

d’ús agrícola, grans extensions de terreny, recintes privats, etc. No serà necessària aquesta 

condició d’elevació. 

En la seva col·locació és molt important que sigui en una superfície plana i es deixi un mínim 

de distància de 50 cm per banda, per garantir que en l’aterratge el dron no es trobi amb cap 

obstacle. 

No situar en cornises, a causa de la perillositat que comporta, tampoc en zones fàcilment 

inundables o amb entorns amb un elevat percentatge d’humitat. 

6.3.2. Condicions d’ús i funcionament 
 La temperatura ambiental haurà de ser d’entre: -5 °C a +60 °C. 

 No connectar aparells a l'inversor que requereixin una potència major a la potència 
nominal continua de l'inversor. 

 No situar objectes a sobre de l’estació, ja que el sensor de presència activaria el camp 
electromagnètic i podrien succeir d’anys. (El sistema de control futur tindrà en compte 
aquest fet i es realitzarà una mesura del consum i si en un seguit de polsos, aquest no 
augmenta, automàticament s’apagarà el sistema per seguretat.) 

 No obrir ni manipular l’estació, sense un tècnic qualificat. 

 No situar drons que no disposin del sistema receptor adient per a la seva càrrega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Per més informació referent a tràmits administratius, tècnics i econòmics consultar el document 

del plec de condicions basat en l’existent al projecte d’un convertidor ressonant classe E ZVS [14]. 
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Capítol 7. Planificació 
La planificació té com a finalitat decidir sobre l'assignació de recursos escassos en la consecució 

d'uns objectius múltiples, a través dels mitjans adients per a la seva obtenció. Així doncs, en 

aquest capítol es detalla l’estructuració temporal de cada capítol, ja que ha sigut de gran 

importància per a la seva culminació. 

7.1. Diagrama de Gantt  
El Diagrama de Gantt [15] és una eina per planificar i programar tasques al llarg d'un període 

determinat. Gràcies a una fàcil i còmoda visualització de les accions previstes, permet realitzar 

el seguiment i control del progrés de cadascuna de les etapes d'un projecte i, a més, reprodueix 

gràficament les tasques, la durada i seqüència, a més del calendari general del projecte. 

 

 
Tal com es mostra en la il·lustració 75, s’ha fragmentat el projecte en diversos capítols on cada 
un d’ells consta de certes tasques, en les quals se subdivideix, cada línia representa la duració 
de la tasca i la setmana en què s’ha realitzat, també ens permet veure quines tasques s’han 
pogut realitzar de forma paral·lela i quines d’elles depenen de la finalització de les anteriors. 
 
Altrament s’ha calculat que el pes de treball sigui d’aproximadament 32 hores/setmanals durant 
aquestes dinou setmanes. En el següent apartat s’aprofundeix més en quina ha sigut la càrrega 
de feina en cada capítol. 
 

Il·lustració 75. Diagrama de Gantt 
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7.2. Planificació d’hores 
 Hores invertides 

Project Charter  

Total: 5 h 

Memòria (Capítols) Cerca 
d’informació 

Redacció Simulació 

Introducció    

Objectius/Abast - 5 h - 

Requeriments/Justificació - 5 h - 

Metodologia/Temari - 5 h - 

Total: 15 h 

Drons    

Introducció 2 h 2 h - 

Avantatges 2 h 3 h - 

Nous horitzons 9 h 6 h - 

Tecnologies de càrrega 10 h 6 h  - 

Total: 40 h 

Marc Teòric    

Transferència d’energia 7 h 3 h - 

Definicions 15 h 10 h - 

Introducció al sistema - 5 h - 

Total: 40 h 

Anàlisis    

Inversors 14 h 10 h - 

Tanc ressonant 20 h 10 h - 

Commutadors 10 h 5 h - 

Modes de commutació 20 h 10 h - 

Selecció 16 h 10 h - 

Total: 120 h 

Disseny i Simulació    

LTspice 40 h 40 h 180 h 

PSIM 15 h - 20 h 

Selecció de components 10 h 15 h - 

Total: 320 h 

Normativa/Recomanacions    

Legislació 4 h 5 h - 

Recomanacions 2 h 5 h - 

Total: 16 h 

Planificació 2 h 10 h - 

Total: 12 h 

Pressupost 2 h 10 h - 

Total: 12 h 

Conclusions - 5 h - 

Total: 5 h 

Plec de condicions 5 h 10 h - 

Total: 15 h 
Taula 7. Planificació d'hores 
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En la taula anterior, s’ha detallat de forma exhaustiva les hores dedicades en cada tasca, ja sigui 

en l’àmbit de cerca d’informació, redacció o simulació. En total s’ha dedicat 600 hores, on de 

forma molt equitativa s’han invertit 200 hores per cada una de les tasques esmentades, cal 

ressaltar però què més de la meitat d’aquestes hores han estat destinades a l’apartat de disseny 

i simulació, a causa de la seva complexitat. 

Altrament, el fet de temporitzar i organitzar ha permès que davant de qualsevol inconvenient 

es pugui reestructura de forma ràpida i efectiva la dedicació en cada cas, o si és el cas la 

substitució d’una tasca per una altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 76. Planificació 
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Capítol 8. Pressupost 
En aquest capítol, s’indica breument els costos per l’execució del projecte extret del document 

del pressupost. 

8.1. Cost d’execució i material 
Activitats Duració (h) Preu/hora (€/h) Cost total (€) 

Project Charter 5 10 50 

Memòria  568 10 5680 

Pressupost 12 10 120 

Plec de condicions 15 10 150 

TOTAL 600 h 10 €/h 6.000 € 

Taula 8. Cost d'execució del projecte 

En la taula anterior, s’observa les hores dedicades per a cada document, valors obtinguts de la 

taula 7, en l’apartat de planificació, així doncs, de forma resumida i amb un preu de 10 €/h s’ha 

comptabilitzat la inversió. 

Referent a la despesa material ha estat inferior a 150 € (al document del pressupost es detalla 

el preu de cada component, i les referències corresponents) complint els requeriments definits 

a l’inici del projecte. 

De forma reiterada aquesta inversió material seria per la realització d’una versió de 

prototipatge, en cap cas d’una versió final de mercat on el preu seria força més elevat, ja que 

s’hauria de comptabilitzar una estació amb un material més robust com acer inoxidable, una 

protecció a la capa superior de metacrilat, els sistemes de comunicació entre dron i estació, 

sensors de presència, la infraestructura de control de diverses estacions de càrrega en el supòsit 

de què es fabriqués de forma massiva i les hores invertides per tot el procés de disseny, 

construcció i proves fins a la seva validació. 
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Capítol 9. Conclusions 
En aquest últim capítol es realitza un recopilatori, dels objectius aconseguit des d’un punt de 

vista tècnic i personal. Altrament, es comenten propostes de millora per versions futures o altres 

aspectes a estudiar que poden ser de gran interès. 

9.1. Objectius aconseguits 
Primerament, s’ha aconseguit l’objectiu personal d’entendre els sistemes de transferència 

d’energia sense fils, les dificultats que comporta i la tecnologia requerida. Com a visió personal 

considero que és un camp amb un gran potencial, ja que el futur es regeix per la recerca, el 

desenvolupament i la innovació tecnològica, amb nous components que presenten millors 

característiques noves tècniques de control, etc. Tot plegat, pot comportar la millora d’aquests 

sistemes i juntament amb l’impacte dels drons que a efectes pràctics ja estem vivint, les 

estacions de càrrega per aquestes aeronaus, acabaran formant part del nostre dia a dia. 

Segonament, en l’àmbit tècnic s’ha aconseguit l’objectiu principal del projecte, dissenyar i 

simular un sistema de transmissió d’energia elèctrica sense fils, mitjançant acoblament magnètic 

ressonant i s’han complimentat tots les tasques a realitzar especificades l’abast.  

A més d’això, aquest sistema compleix el sistema de commutació per ZVS en l’engegada dels 

MOSFET, i el ZCS per la respectiva apagada, amb la finalitat de disminuir les pèrdues i a una 

freqüència de ressonància pròxima als 500 kHz. Altrament, els resultats obtinguts són força 

raonables, ja que a la bateria arriben 1,5 A constants i l’eficiència total del sistema és del 60%, 

un valor no excessivament elevat però satisfactori. 

Per concloure, aquest projecte final de carrera ha sigut un procés d’aprenentatge continu, on 

s’ha pogut plasmar, complimentar i adquirir nou coneixement, m’ha servit per tenir un contacte 

més proper a un projecte d’investigació on mitjançant, tot un procés de cerca, hipòtesis, 

dissenys i reiterades proves s’ha obtingut un resultat final. 
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9.2. Propostes de futur 
A continuació, es comenten algunes de les modificacions o tasques que es podrien realitzar, que 

serien d’interès per seguir aprofundint en el sistema estudiat.  

Primerament, en la simulació de l’apartat (5.4.) es podria substituir la rectificació mitjançant un 

pont de díodes per un rectificador síncron, on se substitueixen els díodes Schottky per 

transistors MOSFET, amb la finalitat de reduir les pèrdues i millorar l’eficiència.  

Segonament, reprendre la simulació de l’apartat (5.3.) i estudiar el sistema des d’un punt de 

vista freqüencial i veure quins resultats s’obtenen mitjançant el controlador SmartCtrl.  

Tercerament, la construcció del sistema, partint dels components seleccionats i la idea del 

control plantejat en la simulació. Es proposen alguns aspectes a tenir en compte per la seva 

construcció: 

 Seria recomanable usar un sensor de presència, per verificar l’arribada del dron i llavors 

engegar el sistema, per així evitar pèrdues.  

 En el cas de tenir un acoblament molt baix, tenir un control que si passat un cert temps 

no li arriba energia a la bateria, el sistema s’apagui per evitar les inductàncies de 

dispersió. 

 En el cas que el sistema presentes temperatures elevades i es volgués seguir mantenint 

l’aïllament, una opció seria perforar la caixa de protecció elèctrica i introduir un radiador 

de la mateixa mida que l’obertura, per seguir garantint aquesta protecció i a la vegada 

dissipar la calor del sistema. 

 Fer un disseny de comunicació entre dron i estació, el qual per exemple permetria enviar 

a l’estació el límit de corrent del dron, i sempre que l’estació pugui subministrar aquesta 

potència, fer-ho. 

 Creació d’una infraestructura que permetés el control de diverses estacions, ubicades 

en diferents punts, on les aeronaus en funció de la distancia i l’ocupació o no d’aquesta 

decidissin l’estació on aterrar i tenint en compte el percentatge de bateria actual. 

Finalment, seria interessant realitzar un projecte d’un caire empresarial on s’analitzés la 

viabilitat del producte, la seva producció en massa, impacte en el mercat, etc. Bàsicament, 

l’estudi per la creació d’una empresa i la comercialització del producte. 
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