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Ładowarka WATchcharge – wprowadzenie

Czym jest WATchcharge ?

WATchcharge to ekologiczna kinetyczno-solarna ładowarka, która nie 

tylko ładuje urządzenia zieloną energią, zachęca do ruchu, ale 

również uczy użytkownika, jak dbać o zdrowie baterii jego urządzenia. 

Pomoże nam także w przypadku blackoutu i odcięcia dopływu prądu 

w wyniku klęsk żywiołowych, będąc awaryjnym źródłem energii 

elektrycznej.

Dlaczego powstała ładowarka WATchcharge ?

W dzisiejszych czasach prawie każdy z nas korzysta z urządzeń 

mobilnych i mimo stale rozwijającej się technologii, dalej narzekamy na 

szybko rozładowujące się ogniwa1. Dzięki mojej ładowarce, użytkownik 

zawsze będzie miał przy sobie źródło energii, którą WATchcharge 

czerpie ze światła, siły ludzkich mięśni oraz z poruszania nią, gdy 

obiekt, do którego jest podłączona, przemieszcza się.

1 - Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań, omówionych w formularzu zgłoszeniowym, tylko 5% respondentów zdecydowanie nie narzeka na szybkość rozładowywania się ich urządzeń.



Ładowarka WATchcharge – inspiracje 

Jak powstała ładowarka WATchcharge ?

Inspirując się rozwiązaniami zaimplementowanymi już w 1986 roku 

przez firmę Seiko do swoich zegarków Kinetic, powstał projekt, 

będący hybrydą zegarków kinetycznych i solarnych. Poprzez 

dodanie większego ogniwa wewnątrz, a także utworzenie wielu 

typów urządzenia, powstała wielofunkcyjna ładowarka, ekologicznie 

generująca energię elektryczną.

Czym różnią się od siebie generacje WATchcharge ?

Typy WATchcharge różnią się między sobą wielkością – od rozmiaru 

koperty standardowego zegarka, przez wymiary pudełka na buty, 

aż po rozmiary walizki. Większy WATchcharge może generować, a 

także pomieścić więcej energii, służąc nam również jako 

samoładujący się powerbank.
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rozmiar 
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Ładowarka WATchcharge – zbieranie informacji

Skąd brałem informacje o mechanizmie Seiko Kinetic ?

Na początku skontaktowałem się z polskim oddziałem Seiko, który 

wskazał mi, gdzie dalej skierować moje zapytanie. Następnie 

przesłałem maila do serwisu, który swoim zasięgiem obejmuje całą 

Europę. Po kontakcie z nim, moja korespondencja została 

przekierowana aż do samej siedziby głównej Seiko w Japonii, która 

pogratulowała mi mojego projektu oraz zapisała moje dane.

Następnie przeszukiwałem fora internetowe oraz serwisy w 

poszukiwaniu rysunków technicznych, mówiących o zasadzie 

działania mechanizmu. 

Gdy trafiłem już na potrzebne mi materiały o układach Kinetic, 

przełożyłem je na ruch obrotowy wiatraka i tak powstał mechanizm 

kinetyczny mojej ładowarki.

1

1 - https://www.seiko.co.jp/en/group/information/



Ładowarka WATchcharge – projektowanie 

generacji I

Jak pozyskałem budżet na projekt ?

W zaprojektowaniu ładowarki główne skrzypce odegrały możliwości 

finansowe, które na szczęście zostały zwiększone przez 

dofinansowanie z Programu Grantowego Explory 2021. Resztę 

budżetu stanowił wkład własny oraz granty uzyskane od szkoły.

Jak zaprojektowałem prototyp WATchcharge I ?

Projekt rozpocząłem od rysunku technicznego z naniesieniem 

niektórych wymiarów, ze względu na możliwość wprowadzenia 

niezbędnych zmian na etapie wydruku, po czym został on 

zamieniony w cyfrowy projekt trójwymiarowy. Następnie wysłałem 

go do druku na drukarce 3D partnerskiej firmy.



Ładowarka WATchcharge – projektowanie 

generacji II

Skąd pomysł na WATchcharge II ?

Ze względu na nagły wzrost cen części elektrycznych, budżet 

WATchcharge I niestety nie wystarczył w pełni na zakup oraz 

montaż części o tak małych rozmiarach, w związku z czym powstał 

pełnowymiarowy WATchcharge II, który jest w pełni sprawnym, 

większym odpowiednikiem jego pierwszej generacji.

Jak zaprojektowałem prototyp WATchcharge II ?

Projekt rozpocząłem od obwodu elektrycznego wewnątrz 

prototypowej wersji ładowarki – zakupiłem m.in. konwerter, moduł 

step-up, układy kontroli ładowania oraz woltomierze, pełniące 

funkcje wyświetlaczy. Gdy wszystko zostało złożone, a do układu 

dodana została bateria, ładowarka samoistnie zaczęła ją ładować.



Ładowarka WATchcharge – konstrukcja 

generacji I

Jak skonstruowany jest WATchcharge I ?

Po utworzeniu standardowej koperty zegarka, przystąpiłem do 

rozłożenia układów. Po zbadaniu ruchu ręki uznałem, że 

najlepszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem, będzie 

wydrążenie dwóch tuneli wewnątrz koperty, w których to osadzone 

zostaną wirniki o średnicy 1 cm. Wirniki te napędzają prądnicę, 

znajdującą się nad tunelami. Prądnica ta generuje również energię 

elektryczną powstałą w wyniku poruszania pokrętłem po prawej 

stronie tarczy. Po lewej stronie natomiast znajdziemy gniazdo USB 

A, do którego podłączymy dowolny przewód zasilający urządzenie. 

Warstwę niżej znajduje się bateria oraz układy odpowiedzialne za 

przekazywanie energii, natomiast warstwę wyżej znajdziemy panel 

solarny wbudowany w szklany wyświetlacz, który, po dodaniu 

kolejnego modułu, może pokazywać godzinę, stan naładowania 

baterii, bądź dowolną grafikę.

Moduły
Kinetyczne

Moduł
Manualny

Moduł
Solarny



Ładowarka WATchcharge – konstrukcja 

generacji II

Jak skonstruowany jest WATchcharge II ?

W zbudowanym ze sklejki prostopadłościanie, jedną podstawę 

zastąpiłem wiatrakiem 20 mm z obciążnikiem, który pod wpływem 

poruszania urządzeniem, wprawiany jest w ruch obrotowy, 

zasilający moduły ładowania. U góry zamontowałem panel 

fotowoltaiczny, a tuż obok niego cewkę odpowiedzialną za 

indukcyjne ładowanie urządzeń. Jeden z boków prostopadłościanu 

zamieniłem na panel z plexiglasu, aby mogli Państwo zobaczyć 

wnętrze urządzenia, natomiast równoległy do niego drugi bok 

zamieniłem na panel sterowania, ze wskaźnikiem stanu 

naładowania ładowarki, przełącznikami włączającymi ładowarkę, 

moduły ładowania oraz ładowanie indukcyjne. Nad nimi znajduje 

się gniazdo USB A, gdzie możemy podłączyć dowolne urządzenie, 

które chcemy naładować. Obok gniazda USB mieści się manualny 

moduł ładowania, osadzony na wydłużanym przewodzie.

Moduł
Manualny

Moduł
Solarny

Moduły
Kinetyczne



Ładowarka WATchcharge – inne rozwiązania a 

WATchcharge

Co różni WATchcharge od innych rozwiązań ?

Pierwszą i za razem największą różnicą między WATchcharge a innymi 

urządzeniami jest najważniejsza funkcja ładowarki – ładowanie. 

W czym WATchcharge jest lepszy ?

WATchcharge naprawdę działa – jego prototyp jest już dostępny i z jego 

użyciem naładowałem swój telefon. Ponadto – WATchcharge występuje 

w wielu rozmiarach oraz posiada zmienne funkcje. Kolejną, bardzo 

ważną w dzisiejszych czasach zaletą, jest dedykowana aplikacja mobilna 

WATchcharge, informująca użytkownika o stanie zdrowia oraz tempie 

ładowania baterii. Nie sposób również nie wspomnieć o tym, że 

WATchcharge, w przeciwieństwie do innych ładowarek, ładuje 

urządzenia bezpiecznym dla nich prądem, który nie uszkadza baterii. 

Natomiast do budowy ładowarki zastosowane zostały materiały z 

odzysku.

WATchcharge Ampy1
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1 - https://www.videotesty.pl/news/3437/kinetyczna-ladowarka-ampy-przelomem/, https://www.kickstarter.com/projects/1071086547/ampy-power-your-devices-from-your-motion, https://www.cnet.com/reviews/ampy-move-review/
2 - https://www.chip.pl/2014/06/wynalazek-15-latka-laduje-smartfona-w-trakcie-chodzenia/, https://www.huffpost.com/entry/angelo-casimiro-charge-phone-with-shoes_n_5480124
3 - https://smartfan.pl/ladowanie-baterii-smartfona-podczas-chodzenia-czy-to-mozliwe/, https://www.electronicdesign.com/markets/energy/article/21196082/solepower-generate-power-when-you-walk, https://www.asme.org/topics-resources/content/harnessing-sole-power  
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Ładowarka WATchcharge – badania nad 

ładowaniem smartphonów

Jak przeprowadzane były badania ?

Grupa 180 losowo wybranych osób, w ciągu 10 minut, korzystając z 

Formularzy Google, odpowiadała na 11 zamkniętych pytań w 

ankiecie online.

Jakie były główne wnioski ?

Moc ładowania telefonów 80% ankietowanych nie przekracza 35W 

oraz ponad 90% ankietowanych chociaż czasami ładuje swoje 

urządzenie w nocy, w związku z czym nie odczują oni znacznej 

różnicy w czasie ładowania telefonu z użyciem WATchcharge. 

Niestety tylko 20-30% użytkowników stara się dbać o zdrowie 

swojej baterii, co wskazuje na duże zapotrzebowanie powstania 

aplikacji WATchcharge, uczącej o dobrych nawykach ładowania 

telefonów komórkowych.



Ładowarka WATchcharge – dalszy rozwój

Jakie są perspektywy WATchcharge ?

Z pewnością następnym krokiem jest zelektryfikowanie pierwszej 

generacji WATchcharge tak, aby była ona sprawna tak samo jak jej 

druga wersja. Na rozwój nastawiona jest także aplikacja, która dostępna 

będzie również na IOS oraz Windows i Linux – dodana zostanie też seria 

quizów na temat nawyków ładowania urządzeń oraz informacja o 

zużyciu energii przez poszczególne aplikacje naszego telefonu. Już teraz 

podjąłem współpracę z dwiema firmami, jednakże planuję zwiększyć ich 

ilość do 5, w tym firmy Seiko.

Jakie zmiany zostaną poczynione wewnątrz 

WATchcharge?

Wewnętrzne elementy zostaną zminiaturyzowane oraz zamienione na ich 

odpowiedniki wykonane z azotku galu - związku chemicznego o 

właściwościach przewodzących jeszcze lepszych, niż krzem.

www.rif.sklep.pl https://superelektronika.pl/pl/



Ładowarka WATchcharge – podsumowanie

To modułowa kinetyczno-solarna ładowarka, która zmobilizuje jej użytkownika 
do ruchu oraz nauczy go, jak dbać o zdrowie baterii urządzeń elektronicznych, a 
w nagłych wypadkach posłuży jako awaryjne źródło energii.

Posiada dostępną w 3. językach dedykowaną aplikację 
mobilną, która nauczy użytkownika, jak dbać o zdrowie jego 
urządzenia oraz pokaże jej aktualne parametry.

Ładuje urządzenia, gdy się z nią przemieszczamy, a po 
zastosowaniu większego ogniwa pełni rolę samoczynnie 
ładującego się podczas podróży powerbanka.

Ładowarka WATchcharge:

Odznacza się na tle innych ładowarek, ładując dowolne urządzenie 
ekologiczną energią, generowaną na co najmniej 3 różne sposoby.

Interaktywna podróż po 

elementach WATchcharge II

Aplikacja mobilna 
WATchcharge


