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Možností, jak student m pokusy zpest it hodinu fyziky, je samoz ejm  mnoho. Jen 
málo experiment  však je skute n  fascinujících, fenomenálních, prost  takových, 
které by žáka dokázaly zaujmout a ukázat mu krásu fyziky. Jedním z mála takových 
a p i tom proveditelných experiment  je Tesl v transformátor. Toto za ízení na výro-
bu vysokého nap tí lze jednoduše postavit z levných sou ástek. P ísp vek by tedy 
m l tená e zasv tit do základ  konstrukce tohoto geniálního za ízení.

Konstrukce Teslova transformátoru 

Teorie

Tesl v transformátor (dále již TC-Tesla coil) je za ízení pojmenované po svém obje-
viteli Nikolovi Teslovi. Zhruba ve t etí tvrtin  19. století se tento vynálezce za al
zabývat vysokofrekven ními proudy. Po n kolika nezda ilých pokusech vyvinul vy-
sokofrekven ní vzduchový transformátor. Toto za ízení se skládá z primárního vinutí 
n kolika závit  tlustého drátu a ze sekundárního vinutí navinuté stovkami až n kolika 

tisíci závity tenkého drátu. Po-
kud se jedná o klasický TC je 
nutné ješt  p ipojit kondenzátor 
a jisk išt  podle schématu. Ob
cívky je nutné naladit na stejný 
rezonan ní kmito et. Ten 
u primární vky p devším ur-
uje její geometrie a kapacita 

kondenzátoru. U sekundární 
pak její geometrie a zna ná me-
zizávitová kapacita spole n
s kapacitou p ipojených p ed-
m t  (toroidní elektroda atd.) 

Pokud se pak za ízení p ipojí ke zdroji vysokého nap tí (viz dále), za ne se nabíjet 
kondenzátor p es cívku L1. Naroste-li nap tí na takovou úrove , že p esko í jiskra 
v jisk išti, vybije se kondenzátor tlumenými kmity charakteristického kmito tu (rezo-
nan ní frekvence - f1). V sekundárním vinutí se pak indukuje vysoké nap tí. Kmito-
et proudu dosahuje stovek kHz až n kolika MHz. Takové proudy již umož ují vznik 

skin efektu, který zp sobuje, že proud te e pouze po povrchu vodi e. Z tohoto d vo-
du je za ízení relativn  bezpe né.

cí e
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Za átky 

V úvodu jen zmíním, že nelze popsat výrobu TC na pár stránkách sborníku, nejlepší 
je informace erpat z literatury a Internetu, na kterém je k dispozici celá ada domá-
cích i zahrani ních lánk  (viz literatura). Konstrukce popisuje jedno z n kolika
možných zapojení transformátoru. 
Jestliže se rozhodnete pro konstrukci TC, musíte si uv domit n kolik základních v cí.
A koliv se jedná o vysokofrekven ní proudy (skin efekt) pom rn  malých hodnot a 
navíc v impulsním režimu a m že se tak zdát, že za ízení je neškodné, je t eba mít na 
pam ti:

pracujete s vysokým nap tím ádov  desítek tisíc až n kolika milion  volt

v primárním obvodu jsou zapojeny VN kondenzátory - jejich energie je dosta-
te ná k usmrcení lov ka

VN zdroje pro TC nejsou vysokofrekven ní a proto také mohou zabít. 
Je nutné znát bezpe nostní pravidla a mít základní znalosti fyziky a elektroniky. Celý 
transformátor se dá postavit ze starých sou ástek, tudíž p ijde velice levn .

Cívky 

Samotný transformátor se skládá ze dvou souose 
uložených cívek. K návrhu cívek lze využít 
Thomsonovy vzorce (výpo et rezonan ní frekvence) 
a následn  vzorce pro induk nost cívek. Tak je 
možné p ibližn  vypo ítat po ty závit  a rozm ry.
Obecn  platí, že na primáru je n kolik závit  (od 
5 do 20) na sekundáru stovky až tisíce. Nejlepší je 

použít výpo et
nebo zkušenost, 
pro za áte níky doporu uji shlédnout 
http://hosting.modflex.com/rayer/teslatr/teslatr.htm

nebo http://fd.bliksoft.info/tc/tc.htm. Na primární 
vinutí je možné použít bužírkou izolovaný drát 
tlouš ky n kolika milimetr  - podle velikosti za í-
zení, drát pro sekundární vinutí je možné 
vypreparovat ze starých transformátor  a cívek. 
Pr m r drátu obvykle nep esahuje 1 mm. Vodi
vineme na nevodivou válcovou kostru, 
nejvhodn jší jsou plastové odpadní trubky. 
Primární vinutí m že mít tvar bu  solenoidu nebo 
ploché spirály. Výhodou solenoidu je snadná 
zm na induk nosti roztažením, i zmá knutím 
závit , u TC pro vyšší nap tí je však vhodn jší

druhá možnost. Cívky umístíme na izolující podložku. 
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Kondenzátory 

Pro TC je nutno použít VN kondenzátory. Jejich pot ebnou kapacitu je dobré ur it
výpo tem, ovšem b žn  se pohybuje v ádech nanofarad . Zpravidla není možné se-
hnat kondenzátory pot ebných parametr , nastávají tak dv  možnosti: 
 1. postavit kapacitor z komer ních “malých” kondenzátor
 2. vyrobit n kolik vlastních kondenzátor
1. Jelikož kondenzátory p icházejí do styku s nap tím
n kolika kV, musí se vytvo it sériové spojení 
kondenzátor  pro vyšší nap tí a tato spojíme paraleln .
Detailn jší návody jsou p edevším na zahrani ních 
internetových stránkách. 
2. Vyrobit kondenzátor je pom rn  jednoduché. 
M žeme volit bu  Leydenskou lahev nebo svitkový 
kondenzátor (ojedin le deskový). Leydenská lahev se vyrobí obalením lahve od piva 
alobalem a do lahve se nalije elektrolyt (roztok NaCl nebo H2SO4), uzav e zátkou a 
doplní elektrodami. Výhodou je, že sklo je výborné dielektrikum, nevýhodou malá 
kapacita a “neskladnost” lahví. Pro svitkový kondenzátor se jako elektrody používá 
alobal + p ívodní vodi e, jako dielektrikum vhodná folie. Volba fólie je st žejní, nej-
lépe se osv d il celofán (nutno vyzkoušet). R zné druhy plast  se svými vlastnostmi 
zna n  liší (nap . PVC má dvakrát vyšší permitivitu a dvakrát menší elektrickou pev-
nost než PE!). Alobal prokládaný fólií se po nast íhání svine do vále ku nebo navine 
na kostru. Je nutné p ipomenout d ležitost použití vodi  s dostate ným pr ezem.
Tyto vodi e používáme všude, kde te ou vybíjecí proudy kondenzátoru (uzav ený
obvod kondenzátor - L1 - jisk išt ), které m žou dosáhnout ádov  až stovek A. 

Jisk išt

Jak vyplývá z teorie, jisk išt  opakovan
p ipojuje nabitý kondenzátor k cívce a skrz 
n j se kondenzátor vybíjí. Rozlišujeme dva 
základní typy jisk iš  - statické a rota ní.
Statické jisk išt  tvo í dv  elektrody, mezi 
nimiž srší výboj. V praxi se používají rozli n
upevn né šrouby. Toto konstruk ní provedení 
je však vhodné pouze do výkonu cívky jen pár 

desítek VA. Pro v tší výkony je vhodné použít hli-
níkové trubky rovnob žn  vedle sebe. Je možno 
umístit i n kolik trubek a na krajní p ipojit vývody. 
V ideálním p ípad  se statická jisk išt  pro v tší vý-
kony chladí ventilátory. Pro skute n  výkonné TC 
(stovky až tisíce VA) je nutné použít rota ní jisk iš-
t . To se skládá z kotou e, na n mž jsou p ipevn ny
elektrody op t nap íklad šrouby. Celý kotou  rotuje, 
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pohán n elektromotorem, mezi stacionárními elektrodami. Elektrody se nesta í za-
h ívat a jsou chlazeny otá ením kotou e. Tak lze pom rn  ú inn  spínat velmi velké 
výkony. Vzdálenost elektrod bývá obvykle n kolik milimetr  ( ím mí , tím líp, 
ovšem pozor na tažení el. oblouku), u rota ních jisk iš  i hluboko pod 1 mm. 

Vysokonap ový zdroj 

Klasi t zdrojem vysokého 
nap tí. Tou nejjednodušší, al

cký TC je nutné napáje
e nejdražší možností je 

použít komer ní zdroje. Nejvhodn jší a tak 
i nejpoužívan jší jsou rozptylová trafa na sí ové 
frekvenci pro neonové reklamy. Obvykle poskytují 
proud 30-200 mA p i nap tí kolem 10 kV. Další 
možností je použít transformátory z mikrovlnných 
trub. Ty poskytují pom rn  nízké nap tí asi 2-5 kV 
(ale p i proudu n kolika stovek mA!), ovšem p i vhodné úprav  (r zná sério-
vá/paralelní spojení) je lze výhodn  použít. Nejlevn jší je si zdroj postavit. Zde je 
však nezbytné zd raznit d sledné dodržování bezpe nostních pravidel a bez základ-
ních zkušeností se do stavby rad ji nepoušt t. Pro vlastní zdroj se nabízí celá ada
možností. M že se využít zapalovací cívka z auta 
(http://hosting.modflex.com/rayer/teslatr/induktr.htm), cívek z televizí a monitor

atd. Nejvhodn jší je ale použít složitý, le  vý-
hodný vysokofrekven ní transformátor. Ten se 
skládá z transformátoru na feritovém jád e
(mnohem menší pr ez jádra), st ída e
a budi e. Budi  je obvod generující vyso-
kofrekven ní obdélníkový signál. Signál vstu-
puje do st ída e. St ída  se skládá 
z výkonových MOSFET tranzistor , které ob-
vykle spínají polovi ní nap tí sít
155 V (Umax  310 V). Tento proud se pak 
vede p ímo do VF trafa. Výstup 
 vysokonap ovými diodami. z transformátoru se již pouze usm rní

Torus 

Pro regulaci rezonan ní frekvence se dá k sekundární cívce p ipojit toroidní elektro-
da, která svou kapacitou sníží rezonan ní kmito et sekundární cívky. Tak m žeme
dosáhnout o málo v tšího výkonu TC. Je možné ji vyrobit nap íklad z polysty-
rénových kruh  na v nce. Tato ideáln  tvarovaná p edloha se pak oblepí alobalem. 
V tší toroid lze vyrobit sto ením aluflexu (hliníkový “husí krk”). 
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Propojení 

Nakonec se všechny sou ásti propojí. Nesmí se zapomínat na vedení proudu 
z kondenzátor  a jisk išt  tlustými vodi i,  u v tších TC m že vybíjecí proud dosaho-
vat až stovek A! Proud ze zdroje se m že vést tenkými vodi i (proud je max. stovky 
mA). Nezapomínáme také na dostate nou izolaci p ístupných ástí obvodu. 

Záv r

Pro bližší prostudování problematiky doporu ujeme uvedenou literaturu. 
P ísp vek by m l sloužit jako stru ný úvod k dalšímu studiu konstrukce Teslova 
transformátoru a doufáme, že tomu tak i skute n  bude. Na záv r p ejeme všem bu-
doucím konstruktér m úsp šný vývoj jejich TC a co nejdelší výboje! 
A BEZPE NOST P EDEVŠÍM!
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