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Po opublikowaniu w EdW 9 i 10/2002 opi-
su transformatora Tesli otrzymaliśmy sze-
reg listów od Czytelników zainteresowa-
nych tematem. Wśród pozytywnych opinii
i wyrazów wdzięczności za podzielenie się
praktycznym doświadczeniem, pojawił się
też jeden list bardzo krytyczny względem
projektu i Autorów. Oto on:

Witam serdecznie Redakcję.
Nazywam się Paweł Tokarewicz i razem

z kolegą Jackiem Borowskim chcieliśmy
zwrócić uwagę na kilka rażących błędów za-
wartych w artykule o transformatorze Tesli.
Wraz z kolegą mamy po 21 lat i obaj jesteśmy
z wykształcenia elektrykami, jako pracę dy-
plomową wykonaliśmy transformator Tesli.
Bardzo poważnym błędem jest pominięcie na
schemacie kondensatora zabezpieczającego
a także pisanie, że iskiernik zabezpieczający
i dławiki są zbędne. Prawidłowy schemat po-
winien tak wyglądać:

Niezastosowanie tych elementów może
mieć poważne w skutkach konsekwencje. Au-
torzy artykułu nie dodali, czy ich kondensa-
tor główny jest zaraz po wyłączeniu urządze-
nia całkowicie rozładowany, czy też trzeba
czekać na jego całkowite rozładowanie. A to
właśnie do rozładowania kondensatora
głównego i zabezpieczającego służy iskier-
nik zabezpieczający. Chroni on także przed
pojawieniem się wysokiego potencjału na-
pięciowego, pochodzącego z obwodu pier-
wotnego na transformatorze zasilającym.
Pominięcie dławików, których zadaniem jest
eliminowanie zakłóceń pochodzących z sie-
ci, zapobiegają one również cofaniu się na-
pięcia, co w obwodach wysokonapięciowych
jest bardzo częstym zjawiskiem, nie jest naj-
lepszym pomysłem. Pominięcie kondensato-
ra zabezpieczającego powoduje znaczne
straty mocy biernej, a do kompensacji tej
mocy służy ten kondensator.

Osobiście odradzamy próby samodzielne-
go wykonywania transformatora zasilającego,

ponieważ nawinięcie porządnie takiego trans-
formatora wymaga dużego doświadczenia
oraz profesjonalnego warsztatu. Artykuł powi-
nien zawierać też informacje, że transforma-
tor zasilający pracuje praktycznie w stanie
zwarcia a wykonanie transformatora, który

mógłby pracować
w stanie zwarcia
jest w warunkach
domowych nie-
możliwe. Prawi-
dłowo wykonany
transformator po-
winien wyglądać
tak jak na zdjęciu
powyżej. Bardzo
ważne jest też, aby

T.T. uruchamiać przez autotransformator.
Uważamy także, że jako kondensator

główny lepiej spisuje się kondensator war-
stwowy, ponieważ ma dużą trwałość przy za-
stosowaniach impulsowych i niską indukcyj-
ność własną  i to właśnie różni go w znacz-
nym stopniu od kondensatora rolkowego,
który posiada znaczną indukcyjność własną,
co jest czynnikiem negatywnym przy pracy
impulsowej.

Ale najbardziej rażącym błędem jest to,
że według autorów w obwodzie pierwotnym
występują oscylacje prądowe rzędu setek
amperów. Jest to całkowicie niezgodne
z prawdą, w T.T. występuje przyrost napięcia
a nie prądu.

Do listu dołączany wszystkie potrzebne
wzory, aby obliczyć transformator sieciowy.
Chcielibyśmy prosić o wydrukowanie tych
wzorów w waszym czasopiśmie, ponieważ
wiemy jak trudno znaleźć podobne wzory
oraz ilu młodych elektryków i elektroników
poszukuje takich wzorów.

Przekazaliśmy ten list Autorom projek-
tu, którzy przysłali następującą odpowiedź:

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czy-
telników Elektroniki dla Wszystkich oraz ca-
łą redakcję, bardzo nam miło, że nasz artykuł
spotkał się, jak nam wiadomo, z dużym zain-
teresowaniem. Dotarł do nas także list kryty-
kujący nasz artykuł, postaramy się więc wy-
jaśnić wszystkie nieścisłości, jakie według
naszych kolegów zawarte są w artykule doty-
czącym cewek Tesli.

1. Kondensator główny w cewkach Tesli
o schemacie z rysunku 1 czy 2 (EdW 9/2002,
str. 14) jest rozładowywany po wyłączeniu za-
silania poprzez uzwojenie wtórne transforma-
tora zasilającego, rezystancja tego uzwojenia
pozwala na momentalne rozładowanie kon-
densatora (wiele razy zaraz po próbie urzą-
dzenia odkręcaliśmy kondensator rękami i nic
nas nie kopnęło), tak więc nie możemy zgo-
dzić się z naszymi kolegami, że do rozładowa-
nia kondensatora głównego służy iskrownik
zabezpieczający. Jest to całkowicie niezgodne
z logiką, ponieważ chroni on przed przepię-
ciami powstającymi sporadycznie na uzwoje-
niu wtórnym transformatora zasilającego.
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2. Dławiki uznane przez nas za niepotrzeb-
ne chronią transformator zasilający i sieć
energetyczną przed prądami w.cz., które mogą
pojawić się na uzwojeniu wtórnym transfor-
matora zasilającego, a co za tym idzie również
na uzwojeniu pierwotnym (napięcie z pierwot-
nej części transformatora rezonansowego),
nie zaś jak twierdzą koledzy do zabezpieczenia
T.T. przed zakłóceniami z sieci energetycznej
(bo przed czym tu chronić transformator, to
sieć jest narażona na zakłócenia).  „Tesla”
jest urządzeniem odpornym na zakłócenia ja-
kie mogą pojawić się w sieci energetycznej.
Ponieważ nigdy nie mieliśmy kłopotów spo-
wodowanych ich brakiem, uznaliśmy je za
zbędne w większości przypadków.

3. Według schematu z rysunku 1 (EdW
9/2002) kondensator zabezpieczający nie jest
potrzebny, gdyż jego rolę przejmuje wtedy
kondensator główny. Przy zastosowaniu dła-
wików powinno się dodać także kondensator
zabezpieczający, który chroni dodatkowo
nasz transformator i poprawia cos ϕ układu
(zmniejszenie strat mocy).

4. Pragniemy przeprosić za brak informa-
cji o tym, że transformator pracuje w stanie
bardzo zbliżonym do stanu zwarcia, jednakże
stwierdzenie naszych kolegów, że wykonanie
transformatora zasilającego do cewki Tesli
jest w warunkach domowych niemożliwe, jest
lekką przesadą – w końcu wykonaliśmy razem
cztery egzemplarze i nie mamy z nimi proble-
mów. Niewątpliwie jest to najtrudniejsze za-
danie przy budowie urządzenia i jesteśmy

świadomi, że być może przerosło to naszych
starszych kolegów, ale nie powinni się oni tym
załamywać, w końcu nie każdy jest w stanie
temu podołać. Tak, więc zachęcamy wszyst-
kich do praktycznych prób z nawijaniem
transformatorów, trzeba również zaznaczyć,
że transformator w cewce Tesli pracuje bar-
dzo krótko, jeżeli ktoś chce swoją cewkę włą-
czać na stałe, to powinien zaopatrzyć się
w transformatory z zabezpieczeniem nadprą-
dowym (transformatory do zasilania neo-
nów). Nasi koledzy napisali, że transformator
zasilający powinien wyglądać tak jak na ich
fotografii, naszym zdaniem ważniejsze jest,
jak transformator jest zbudowany, niż jak wy-
gląda z wierzchu, a o tym nie było w liście ani
słowa. Jedną z rzeczy jaką zaobserwowaliśmy
na fotografii naszych kolegów jest dziwne
uzwojenie wtórne, nawijane coraz węższymi
warstwami i silnie odsuwane od rdzenia, jest
jakby podzielone na sekcje, z których każda
jest węższa i ma większy obwód. Jak dowie-
dzieliśmy się od jednego z profesorów w na-
szej szkole, stopniowe oddalanie takimi sek-
cjami uzwojenia od rdzenia powoduje zwięk-
szenie impedancji uzwojenia, a co za tym
idzie większy opór w stanie zwarcia transfor-
matora, dziwi nas, że autorzy listu nie napisa-
li  tego. Po prostu nie napisali niczego o swo-
im transformatorze zasilającym.

5. Cała cewka powinna być włączana
przez autotransformator, ze względu na udar
prądowy w chwili włączenia, lecz powiedzmy
sobie szczerze, skąd wziąć  autotransforma-

tor o mocy rzędu kilku kW? Może uda nam
się go pożyczyć od naszych starszych kole-
gów? Przy mniejszych mocach transformato-
ra zasilającego udary są na tyle małe, że au-
totransformator można pominąć.

6. Jest prawdą, że kondensator warstwo-
wy jest lepszy (lepsze parametry impulsowe),
jednakże jest trudniejszy do wykonania i na
początek polecamy zrobienie kondensatora
rolkowego.

7. Na koniec pozostawiliśmy do sprosto-
wania najważniejszy z zarzutów, a mianowi-
cie: w obwodzie pierwotnym części rezonan-
sowej cewki Tesli występują oscylacje gasną-
ce na częstotliwości rezonansowej obwodu,
kondensator główny rozładowuje się przez
uzwojenie pierwotne części rezonansowej.
W takim stanie obwód pierwotny ma charak-
ter rezystancyjny, a rezystancja tego obwodu
jest bardzo mała (kilka Ω), tak więc siłą rze-
czy musi w obwodzie pierwotnym występo-
wać dosyć duży prąd, a przyrost napięcia wy-
stępuje w uzwojeniu wtórnym części rezonan-
sowej T.T. (stąd te pioruny).

Podsumowanie: większość domniema-
nych błędów pokazanych przez naszych kole-
gów wynika z niezrozumienia przez nich arty-
kułu i mylenia obwodów wtórnego i pierwot-
nego części rezonansowej zarówno ze sobą,
jak i z obwodami wtórnym i pierwotnym
transformatora zasilającego. 
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