


Co to je?
 Je to vzduchový transformátor pracující na svém vlastním

rezonančním kmitočtu sloužící obvykle k výrobě velmi vysokého
střídavého napětí.

 Primární vinutí tvoří pár závitů tlustého drátu, sekundární vinutí
pak několik stovek až tisíc závitů tenkého drátu v jediné vrstvě
na duté válcové kostře. Jedná se vlastně o dva induktivně vázané
rezonanční obvody.

 Sekundární cívka se svou vlastní indukčností a mezizávitovou
kapacitou určuje pracovní rezonanční kmitočet f0 =
1/[2*π*Sqrt(L*C)]. Aby docházelo k maximálnímu přenosu
energie z primárního obvodu do sekundárního, je třeba primární
obvod naladit na tentýž kmitočet.

 Protože však mezizávitová kapacita primárního vinutí je
zanedbatelná, je nutno připojit k primáru vnější kondenzátor.



Jak to funguje?
 Z vysokonapěťového transformátoru napájeného ze sítě se 

začne nabíjet a když napětí překročí elektrickou pevnost 
vzduchu v jiskřišti přeskočí jiskra, která na okamžik připojí 
kondenzátor k primární cívce a energie elektrického pole se 
přemění na magnetické pole kolem primáru. 

 Při zániku magnetického pole se část energie "přelije" do 
sekundárního rezonančního obvodu a část se vrátí zpět do 
kondenzátoru. Pokud je indukované napětí dostatečné, 
dochází k sršení do vzduchu. 

 Takto vzniklé vf napětí (a vf pole kolem cívky) má jiné 
vlastnosti než z klasických vn zdrojů, lze s ním rozsvěcet na 
dálku různé plynem plněné trubice a spoustu dalších 
efektů. Dokonce ani "nekope" (proud teče po povrchu těla -
skinefekt), zato vás však může nepříjemně popálit.



SSTC
 Sstc- solid state tesla coil-teslův transformátor s 

polovodičovým budičem



Parametry
 SU169(BUY64A) je vysokonapěťový spínací tranzistor. Jeho 

mezní hodnoty jsou UCB0 = 1000 V, UCE0 = 400 V, IC = 10 
A, UEB0 = 8 V, Ptot = 100 W, h21E >= 15. 

 Diody vyhoví jakékoliv na 1000V / 1A, lépe nějaké rychlejší. 

 Fungovalo mi to na první zapojení. Jenže po 10 minutách 
mi odešel tranzistor. Při 35 VDC to odebíralo asi 1,5 A a
sršely asi 2 cm jiskry, které měly tichý syčivý zvuk.

 Když jsem zvýšil napětí, sršení se na okamžik 
zintenzivnilo, ale po pár vteřinách začalo slábnout a pak v 
tranzistoru luplo a byl konec. Většinou průraz B-E a 
přerušení B-C.



Cívky

L1=2 závity o průměru 5cm; drát 
Cu=0,4mm (výška vinutí max 2cm)

L2=5 závitů o průměru 12cm; drát 
Cu=2,0mm (výška vinutí max 12cm)

L3=1000 zavitů o průměru 4cm; drát 
Cu=0,2mm (výška vinutí max 22cm)



Video



Rozsvěcování žárovek



Díky za pozornost


