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V²eobene o Teslovej cievke

Teslov transformátor je vysokofrekvencný transformátor vynájdený Nikolom Teslom. Pracuje na rezonan£nom princípe, preto je potrebné ladi´ jeho obvody pre dosiahnutie najlep²ieho výkonu. Sluºi k získavaniu
ve©mi vysokých napätí. Teslov transformátor vytvára ve©mi silne elektrické pole a je známe, ºe ve©ké teslové
cievky rozsvietili uoresen£né ºiarivky na dia©ku asi 15 metrov.
Tesla chcel pouºi´ toto zariadenie na prenos energie pomocou ionosféry. Av²ak, toto zariadenie je na tento
ú£el nevhodné a to z toho dôvodu, ºe na cievke vzniká prierazné napätie vzduchu uº pri nízkych energiach,
£o ma za následok neºiadúce výboje.
Transformátor je tvorený dvomi sousými vzduchovými cievkami s rôzným po£tom závitov. Zdrojom primárneho vysokofrekven£ného napätia je tlmený iskrový oscilátor, ktorý je napájaný napríklad z vysokonapä´ového tranformatora. Na sekundárnej cievke sa beºne dosahuje napätie rádovo stovky kilovoltov aº
megavoltov, pod©a stavby tranformátorov, ich usporiadania a zladenia zdroja a primárneho napätia. Také
vysoké napätia na sekundárnej cievke sa prejavuje viditelnými optickými a aj zvukovými javmi v podobe
sr²ania, výbojov a tak tieº svetielkovaním blízkych výbojek, ºiariviek.

Obr. 1: Schéma zapojenia Teslovho tranformátora
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Mini-Teslová cievka

V prípade Mini-Teslovej cievky nastane ur£itá zmena v kon²trukcii. Celá sústava bude napojená na 9V
- batériu. V tomto bode môºe nasta´ otázka, £o spôsobujé ºe v primárnom obdovde nastanú oscilácie. Je
známe, ºe klasická 9V batéria je zdrojom jednosmerného napätia a to nijako nekmitá. Odpove¤ na túto
otázku máme priamo v schéme pod textom na obr. 2. Vidíme, ºe v obvode je zapojený aj rezistor, ktorý
spolu s primárnou cievkou tvori takzvaný RL - obvod.
Po pripojení k zdroju jednosmerného napätia za£ne obvodom prechádza´ prúd, ktorý na cievke vytvorí
magnetické pole, ktoré v²ak zatia© nemá ºiadnu energiu. To sa v²ak rýchlo mení, magnetické pole sa zvä£²uje
a na cievke sa za£ne indukova´ napätia. Toto napätie je spo£iatku rovnako ve©ké ako napätie zdroja, zatia© £o
napätie na rezistore je rovné nule. Postupne sa v²ak bude napätie na cievke zniºova´ a na rezistore zvy²ova´
aº bude v £ase T obvodom preteka´ prúd, ktorý sa bude s £asom meni´. Tento prúd v²ak e²te nie je oscilujúci.
Kmitanie nám zabezpe£í tranzisor, ktorý v podstate bude sp¨na´ úlohu vypiná£a, ktorý by bol vypinaný a
zapinaný ve©mi rýchlo. Preto nám potom v obvode vzniká oscilujúci prúd, ktorý je potrebný na fungovanie
cievky.
Vzniknuté pole na primárnej cievke naindukuje na sekundárnej cievke výsoké striedavé napätie. V okolí sekundárnej cievky sa vytvorí elektromagnetické pole, ktoré zaprí£iní svetielkovanie blízkych výbojek, ºiariviek.

Obr. 2: Schéma zapojenia Mini-Teslovho tranformátora
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Potrebný materiál
• tranzistor (CBC-693,PN-2222...)
• smaltovaný medený drôt na primárnu cievku (hrubý 2 mm)
• smaltovaný medený drôt na sekundárnu cievku (hrubý 0,1 mm)
• PVC trubka (priemer 2 cm, d¨ºka 12 cm)
• 9V batéria
• rezistor (22K)
• konektor na 9V batérku
• nejaké kábliky na spojenie systému
• Vypína£
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Výsledok
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