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 Kablosuz Şarj Teknolojisi 
 

 
   Elektronik aletler, cep telefonları ve insansız hava araçları gibi 
cihazlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu aletlerin 
pillerinin düzenli olarak kablolu şarj edilmesi gerekiyor ki bu durum 
bazen problemleri de beraberinde getiriyor. Tam olarak bu sorunu 
çözmek bazı bilim insanları kablosuz enerji aktarımı konusunda çok 
önemli bir başarıya imza attı. Geliştirilen cihaz, cep telefonlarının ve 
diğer taşınabilir cihazların görece uzak mesafelerde bile olsalar şarj 
edilmelerine imkân veriyor. Peki tam olarak nasıl? 
   Adına kablosuz şarj diyebileceğimiz bu teknoloji, alıcı ve verici iki 
bobinin birbirine yaklaştırıldığı durumda verici bobin de akan akım 
manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan diğer bobinde akım 
indükler. Bu alınan pili veya güç yükünü şarj etmek için kullanılır.  
   Kablosuz şarj teknolojisi son dönemde mobil telefonlarda, 
aydınlatma sistemlerinde, otomotiv ve savunma gibi birçok farklı 
alanda hızla yayılan yeni bir teknoloji. Özellikle birçok küresel firmanın 
bu teknolojiyi desteklemesi ile artık daha da yaygınlaşmaya başladı. 
Bu noktada ülkemiz de milli bir çözüm üretmek için elektronik alanda 
uzun yıllar tecrübesi olan İstlink, kablosuz şarj teknolojisini 
araştırmaya ve geliştirmeye başladı. İki yıl süren ar-ge çalışmaları 
sonucunda Türk mühendislerimiz Wpc standartlarına uygun ve yerli 
olarak ilk kablosuz şarj ünitesini (verici) üreten firma olduk.    

 
 

 
 
 
 

 Wpc 
ü En popüler standart Wireless 

Power Consortium (WPC)  

ü En ileri teknoloji sahibi  

Wireless Power Consortium  

ü WPC üyeleri cep telefonu 

üreticileri, tüketici elektronikleri, 

pil, yarı iletkenleri ve bileşenleri, 

operatörler, mobilya ve 

otomotiv parçaları üreticileri gibi 

çok çeşitli alanlardan üyeler 

barındırır.  

ü Toplamda farklı sektörlerden 

213 üyesi bulunmaktadır.  
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Sistem Detayları 

o ~ 70x20mm garantili şarj alanı 
o 120kHz ila 205kHz frekans aralığı 
o RX varlığını algılamak için 135kHz analog ping 
o Gücü başlatmak için 175kHz dijital ping 
o Verimlilik ~% 70 
o WPC 1.1 uyumluluğu (FOD) 
o CAN / LIN cihaz komutlarına I2C yoluyla erişebilir 
o Sistem seviyesinde EMI gelişimi (EMI shield) 
o A6'nın A21, PCB bobinli versiyonunu destekler 
o Ek SEPIC ile 6V'dan 16V'a giriş gerilim aralığı destekler 
o Akıllı anahtar  
o TX'i açma/kapatma için isteğe bağlı müşteri tanımlı Proximity Sensör 

  
 

 
Kullanım Alanları 
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Savunma Sanayi 
# Askeri Ekipmanlar 

 # İHA’ların Şarjı 
# Terminal Cihazları 

 
Otomotiv Sanayi 

 # Araç Şarjı 
# Araç İçi Mobil Şarj 

 

 
Elektronik-Bilişim 

# Aydınlatma  
# Cep Telefonu 
# Giyilebilir Teknolojiler 
 

 


