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Inne czynniki
W obwodach, gdzie istotna jest kwestia har-
monicznych, na przykład w filtrach, koniecz-
nie trzeba brać pod uwagę, że rdzenie ferry-
towe z natury są elementami nieliniowymi.
Nieliniowość wynika choćby z charaktery-
styki magnesowania, która nie tylko jest
krzywa, ale też wykazuje histerezę. Aby
utrzymać zniekształcenia sygnału na zniko-
mym poziomie, trzeba pracować przy ma-
łych wartościach indukcji (poniżej 1mT).
Szczytową wartość indukcji można obliczyć
ze wzoru:
B = U x 109 / (4,44fNAmin)
gdzie U to skuteczna wartość napięcia na
cewce, f - częstotliwość w hercach, N – licz-
ba zwojów, Amin – odczytany z katalogu mi-
nimalny przekrój rdzenia podany w milime-
trach kwadratowych.

Istnieje też wzór na obliczenie zawartości
trzeciej harmonicznej
E3/E1 = 0,6tanδh
ale jest trudny do wykorzystania w praktyce
ze względu na skomplikowany sposób obli-
czania wartości tanδh (tanδh = µBB). W razie
wątpliwości, należy zmierzyć zniekształcenia.

W niektórych zastosowaniach trzeba
uwzględnić pojemność własną cewki, wyni-
kającą z pojemności między poszczególnymi
zwojami. Pojemność ta tworzy np. z induk-
cyjnością obwód rezonansowy. Generalnie
pojemność własna powinna być jak naj-
mniejsza. Dla jej zmniejszenia stosuje się np.
sekcjonowanie uzwojeń, do czego pomocne
są karkasy „z przegródkami”, które pokazano
na rysunku 10.

W zastosowaniach, gdzie cewka (dławik)
pracuje przy dużej częstotliwości i przenosi
znaczną moc, bardzo ważne jest, by nie prze-
kroczyć dopuszczalnej temperatury rdzenia.
Omawiane wcześniej straty w uzwojeniu
i w rdzeniu powodują wydzielanie się ciepła.
W takich cewkach dużej mocy stabilność in-

dukcyjności ma trzeciorzędne znaczenie, ale
należy pamiętać o tzw. punkcie Curie. Rysu-
nek 11 pokazuje zależność przenikalności
pewnego ferrytu od temperatury. Jak widać,
wzrost temperatury rdzenia powyżej 140oC
powoduje gwałtowny spadek przenikalności,
czyli po prostu materiał traci właściwości ma-
gnetyczne. Poszczególne źródła podają defini-
cje i sposoby określania tego parametru różnią-
ce się szczegółami, ale zasada jest jasna: jest to
tak zwany punkt Curie – ten punkt to tempe-
ratura, przy której materiał gwałtownie traci
właściwości magnetyczne. 

W praktyce oznacza to, że próba obciąże-
nia rdzenia nadmierną mocą może się skoń-
czyć katastrofą: gdy temperatura wzrośnie

powyżej punktu Curie, gwałtownie spada in-
dukcyjność cewki, przez co w niekontrolo-
wany sposób rosną prądy i dochodzi do awa-
rii współpracujących obwodów.

Z drugiej strony utrata właściwości ma-
gnetycznych po przekroczeniu punktu Curie
jest wykorzystywana np. do stabilizacji tem-
peratury w lutownicach.

Obliczenia
W katalogach poszczególnych wiodących
firm podane są nieco inne przykłady i proce-
dury projektowe. Profesjonalny konstruktor
zazwyczaj ma dostęp do katalogów nie jed-
nej, tylko kilku firm. Może porównać i prze-
analizować przykłady oraz przeprowadzić
analogiczne obliczenia, a potem wykonać
i zbadać egzemplarze próbne. Hobbysta mu-
si się zadowolić niekompletnymi informacja-
mi katalogowymi i dostępnymi typami rdze-
ni. Nie znaczy to jednak, że nie jest w stanie
wykonać potrzebnej cewki.

Pierwszą sprawą jest odpowiedni materiał
rdzenia. Pomocą będą rysunki 1 i 2 oraz tabela
1. Wybór zwykle nie jest sprawą krytyczną,
chodzi tylko o to, żeby nie popełnić ewident-
nych błędów. Zawsze przy możliwości wybo-
ru bezpieczniej jest wykorzystać większy
rdzeń. Celem profesjonalnego konstruktora za-
wsze jest zaprojektowanie jak najmniejszej
cewki o założonych parametrach. Przy dużych
seriach koszty i wymiary urządzeń mają po-
ważne znaczenie. Hobbysta nie musi uzyskać
cewki jak najmniejszej - a zastosowanie więk-
szego rdzenia praktycznie zawsze jest korzyst-
ne. Często optymalne właściwości uzyskuje
się przy wartości AL rzędu 250...400. General-
nie, czym rdzeń ma większe rozmiary i masę,
tym lepsze parametry cewki można jednocze-
śnie uzyskać. Rdzeń o większych rozmiarach
zawsze daje też szerszy margines bezpie-
czeństwa przy nieoptymalnym materiale
rdzenia oraz średnicy drutu nawojowego.

Rys. 10

Rys. 11

część 3
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Przy większym rdzeniu, jeśli zostanie
trochę miejsca na karkasie, nie będzie to
problemem, a nieco większa rezystancja
uzwojenia i tak będzie mniejsza niż
w przypadku małego rdzenia.

Jeśli trzeba stworzyć cewkę o danej
indukcyjności L, to znając AL posiada-
nego rdzenia, można łatwo obliczyć
potrzebną liczbę zwojów (N) ze
znanego wzoru:

N = 

pamiętając, że indukcyjność trzeba podać
w nanohenrach (1uH=1000nH, 1mH =
1000000nH).

Mając liczbę zwojów, trzeba zmie-
rzyć posiadany karkas, konkretnie
przekrój przyszłego uzwojenia i okre-
ślić średnicę drutu. Na rysunku 12a pokaza-
ny jest przykładowy prosty karkas, na
którym będzie nawinięty drut. Początkujący
i niedoświadczeni elektronicy sądzą, że jeśli
na karkasie jest do dyspozycji K milimetrów
kwadratowych przekroju (a*b), a cewka ma
mieć N zwojów, to na jeden zwój przypada
dokładnie K/N milimetrów kwadratowych
i średnica drutu ma wynosić

mm2 ,

jak ilustrują to rysunki 12b i 12c. Takie ide-
alistyczne wyobrażenie jest błędne, dlatego
rysunki te są przekreślone.

W praktyce trzeba doliczyć grubość izola-
cji. Przykładowo drut DNE 0,2 to drut nawo-
jowy emaliowany o średnicy żyły miedzianej
0,2mm. Drut nawojowy zawsze ma pojedyn-
czą lub podwójną izolację (jedną lub dwie
warstwy lakieru lub oplotu), a w przypadku
nawijania ręcznego trzeba dodatkowo
uwzględnić nieprecyzyjne i niezbyt ścisłe
rozmieszczenie zwojów.

W najlepszym przypadku  trzeba przyjąć,
że przekrój miedzi tak naprawdę zajmie tyl-
ko co najwyżej połowę przekroju karkasu.
Mówimy, że maksymalne możliwe do uzy-
skania w praktyce wypełnienie miedzią to
0,5 i oznaczamy fCu=0,5. Przy ręcznym na-
wijaniu cienkim drutem współczynnik wy-
pełnienia miedzą może wynosić tylko 0,3.

W katalogach dobrych firm podane są ry-
sunki pozwalające określić maksymalną licz-
bę zwojów dla wszystkich produkowanych

rdzeni i ich karkasów. Rysunki 13 i 14
pokazują takie nomogramy dla rdzeni RM
i kubkowych, pochodzące z katalogów
koncernu Siemens. Rysunki te dotyczą na-
wijania maszynowego, więc przy nawija-
niu ręcznym trzeba liczyć się z gorszymi
wynikami. Przy nawijaniu ręcznym zwy-
kle nie udaje się ułożyć zwojów optymal-
nie, więc należy zastosować trochę cień-
szy drut, niż wynika z podanych rysun-
ków.

Dla ułatwienia, czerwonym kolorem
dodałem na rysunkach informacje o prze-
krojach niektórych karkasów (w milime-
trach kwadratowych), co dodatkowo
zwiększy użyteczność wykresów. 

W tabeli 3 zawarte są dodatkowe in-
formacje: dla drutu o danej średnicy mie-
dzi w kolejnych kolumnach podane są:
spodziewana średnica zewnętrzna drutu
lakierowanego i w oplocie ze sztucznego
jedwabiu oraz rezystancja jednego metra
takiego drutu.

Rezystancję uzwojenia można obliczyć na
podstawie liczby zwojów, podanej w katalo-
gu średniej długości zwoju (dla konkretnego
karkasu), przekroju drutu i rezystywności
miedzi. Jest to metoda niezawodna, ale
żmudna. Warto nadmienić, że w katalogach
można znaleźć też współczynnik AR doty-
czący rezystancji, analogiczny jak AL doty-
czący indukcyjności. Współczynnik AR
określany jest dla konkretnego fabrycznego
karkasu, Mając wartość AR z katalogu i zna-

jąc obliczoną wcześniej liczbę zwojów cew-
ki N, można łatwo oszacować rezystancję
drutu ze wzoru: R = AR*N2

o ile uzwojenie wypełni cały karkas. Podana
zależność jest może trudna do intuicyjnego
pojęcia i zaakceptowania, niemniej jest poży-
teczna i pozwala szybko oszacować przybli-
żoną rezystancję uzwojenia starannie nawi-
niętego na profesjonalnej nawijarce na karka-
sie określonej wielkości.

Piotr Górecki
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średnica 
miedzi 

średnica zewnętrzna drutu  
z izolacją 

rezystancja 
jednego 

metra drutu 
 lakier jedwab  

mm mm mm W 
0,04 0,5-0,54 0,85-0,12 13,7    
0,05 0,062-0,068 0,097-0,132 8,8 
0,063 0,078-0,085 0,113-0,148 5,5 
0,08 0,098-0,105 0,133-0,168 3,4 
0,1 0,12-0,13 0,156-0,019 2,2 
0,15 0,177-0,187 0,21-0,25 1 
0,2 0,23-0,245 0,265-0,3 0,55 
0,3 0,335-0,355 0,375-0,41 0,24 
0,4 0,44-0,46 0,48-0,5 0,14 
0,5 0,55-0,57 0,59-0,62 0,088 
0,7 0,76-0,79 0,8-0,85 0,045 
1,0 1,015-1,04 1,15-1,17 0,022 

Rys. 12

Tabela 3

Rys. 13

Rys. 14
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