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W Skrzynce porad pojawiły się pytania: O co
chodzi z liczbą AL rdzenia ferrytowego? Co
to jest? Czy to jest przenikalność magnetycz-
na? Czy ma znaczenie praktyczne?

Przenikalność magnetyczna, oznaczana
małą grecką literą mi (µ), określa podstawo-
we właściwości magnetyczne materiału. We-
dług bardzo uproszczonej definicji przenikal-
ność magnetyczna wyznacza zależność in-
dukcji (gęstości strumienia) od wywołujące-
go ją natężenia pola magnetycznego.
W podręcznikach i katalogach można zna-
leźć wiele odmian parametru µ określającego
przenikalność magnetyczną: µr, µ0, µi, µe, µa,
µrev, µapp, µtot, µp, µ’s, µ’’s, µ’p, µ’’p. Dla prak-
tyka znajomość szczegółów nie jest koniecz-
na, choć trzeba przyznać, że dla pełnego wy-
korzystania możliwości rdzenia należałoby
poznać kluczowe zależności.

Podawana w katalogach i oznaczona na
rdzeniu wartość AL nie jest wprawdzie war-
tością przenikalności magnetycznej, ale jest
zbliżona (proporcjonalna) do przenikalności
efektywnej µe. W katalogach można znaleźć
wartości przenikalności µe, odpowiadające
wartościom AL, jednak podane wartości
µe są mało przydatne do praktycznych obli-
czeń, ponieważ dotyczą konkretnych rdzeni,
natomiast współczynnik AL jest bardziej
uniwersalny. AL to współczynnik przezna-
czony dla praktyków, pozwalający bardzo ła-
two obliczyć indukcyjność cewki. Wymia-
rem AL jest nanohenr (nH).

Zasada obliczania indukcyjności cewki
(L) z rdzeniem o znanej wartości AL jest nie-
zmiernie prosta. Liczbę zwojów cewki (N)
należy podnieść do drugiej potęgi i pomno-
żyć przez AL:
L = AL*N2

W praktyce zazwyczaj chcemy obliczyć licz-
bę zwojów, potrzebną do uzyskania wymaganej
indukcyjności. Korzystamy wtedy ze wzoru

N =

pamiętając, że współczynnik AL wyrażony
jest w nanohenrach. Aby uniknąć pomyłki,
potrzebną indukcyjność też trzeba wyrazić
w nanohenrach. Mając kalkulator można
szybko policzyć wymaganą liczbę zwojów.

Przykład. Mamy rdzeń o współczynniku
AL=250 (250nH). Potrzebna jest cewka
o indukcyjności 1,5mH. Ile trzeba nawinąć
zwojów?

Rozwiązanie: ponieważ 1,5mH to
1500µH i 1500000nH, więc
N =  1500000nH/250nH
N =  6000
N = 77,45966
Nawiniemy 77 lub 78 zwojów.

Dodatkowe parametry
Parametr AL to w istocie wyrażona w nano-
henrach indukcyjność przypadająca na jeden
zwój (do drugiej potęgi). W niektórych kata-
logach zamiast wartości AL można znaleźć
wartość analogicznego parametru α (mała
grecka litera alfa), informującego, ile zwo-
jów trzeba nawinąć, żeby uzyskać indukcyj-
ność równą 1mH. Podstawowy wzór to:

α = N/ L

stąd obliczamy liczbę zwojów N dla cewki
o potrzebnej indukcyjności L

N = α* L

przy czym tym razem indukcyjność trzeba
podać w milihenrach.

Aby przeliczyć AL na α, korzystamy
z zależności
α = 1000/ AL

W praktyce problem projektowania cewki
jest znacznie trudniejszy, niż tylko obliczenie
liczby zwojów. Taką samą indukcyjność
można uzyskać, nawijając dosłownie kilka
zwojów na maleńkim rdzeniu o dużej warto-
ści AL, jak i nawijając kilkaset zwojów na
dużym rdzeniu o małej wartości AL. Większa

wartość AL wcale nie wskazuje, że rdzeń jest
lepszy. Wspomnianemu zagadnieniu należa-
łoby poświęcić wiele miejsca. Szczegółowe
omówienie wykracza poza ramy artykułu,
ponieważ należałoby szczegółowo rozważyć
takie kwestie jak:
- częstotliwość pracy,
- dobroć,
- tolerancja indukcyjności,
- stabilność termiczna i czasowa,
- amplituda prądu i ewentualny podmagneso-
wujący prąd stały,
a dodatkowo wgłębić się we wspomniane za-
leżności dotyczące przenikalności magne-
tycznej i ich konsekwencje. Profesjonalny
konstruktor analizuje katalogi, znając dobrze
zagadnienie i wiedząc, jaka ma być indukcyj-
ność cewki, dobroć, tolerancja, stabilność
cieplna i długoczasowa oraz prądy i napięcia
pracy. Zależnie od częstotliwości pracy wy-
biera materiał, wielkość i kształt rdzenia i po-
tem dla kilku wstępnie wybranych rdzeni
przeprowadza szereg obliczeń. Najpierw na
drodze obliczeń sprawdza, na jakim naj-
mniejszym rdzeniu uda mu się osiągnąć zało-
żone parametry. Bo główna zależność jest
oczywista: czym większy rdzeń, tym lep-
szych parametrów można się spodziewać.
A celem jest uzyskanie założonych parame-
trów na rdzeniu jak najmniejszym.

Niemniej nawet profesjonalny konstruk-
tor, dobrze znający problem, nie obliczy
precyzyjnie wszystkich parametrów. Dlate-
go z reguły wykonuje on serię próbną
i sprawdza parametry tak powstałych proto-
typów. Na koniec wybiera jedno optymalne
rozwiązanie, które jest wdrażane do seryjnej
produkcji.

Hobbysta ma zupełnie inną sytuację. Po
pierwsze, ma do dyspozycji niewielki wybór
rdzeni, ich materiałów i rozmiarów. Często
ma też problem z drutem nawojowym i na-
wet zdarza mu się stosować drut z odzysku
o przypadkowej średnicy. W takich warun-
kach zwykle nie ma szans na optymalny
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projekt. Jednak nawet hobbysta powinien ro-
zumieć przynajmniej podstawowe zależności
i ograniczenia.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tę
samą indukcyjność można osiągnąć, stosując
rdzenie różnej wielkości, z różnego materia-
łu, o różnym współczynniku AL. Ale induk-
cyjność to nie wszystko. Tylko początkują-
cym elektronikom wydaje się, że najlepiej
wykorzystać rdzeń o dużej liczbie AL, bo
wtedy do uzyskania założonej indukcyjności
potrzeba niewielu zwojów.

W grę wchodzi tu wiele czynników, w tym
stabilność parametrów oraz prąd maksymalny.

Wybór materiału rdzenia
Szczelina

Poszczególni producenci stosują odmienne
oznaczenia materiałów magnetycznych,
z których wytwarzają rdzenie o różnych
kształtach i wymiarach. Tabela 1 pokazuje
listę odpowiedników niektórych materiałów

różnych firm. 
Fotografie 1 i 2 przed-
stawiają rozwinięcie
elementów wykorzysty-
wanych do budowy ce-
wek na rdzeniach odpo-
wiednio: kubkowych

(zwanych kiedyś garnkowymi – ang. pot co-
res) i prostokątnych (zwanych też skrzydło-
wymi – ang. RM – rectangular module).

Ferryt ferrytowi nierówny. Materiały,
które mają najwyższą przenikalność, nadają
się do pracy tylko niezbyt dużych wartościach
natężenia pola magnetycznego, co pokazuje
rysunek 1, oraz przy stosunkowo niskich
częstotliwościach. Przy wzroście częstotliwo-
ści szybko rosną straty w takich materiałach.
Pokazuje to rysunek 2, też pochodzący z ka-
talogu krajowego POLFER-u, przedstawiają-
cy względne straty w ferrytach w funkcji czę-
stotliwości. Znaczy to, że przy większych
częstotliwościach warto wykorzystać mate-
riał na pozór gorszy, który jednak w sumie da
lepsze parametry rzeczywistej cewki. Katalo-

gi firmowe zawsze zawie-
rają jakieś wskazówki do-
tyczące wyboru materia-
łów, ale trzeba pamiętać,
że nie ma tu ścisłych gra-
nic i można sobie pozwolić
na pewną dowolność. 

Jak pokazuje rysunek 1,
wartość przenikalności
magnetycznej, a tym sa-
mym wartość AL zależy
też od materiału rdzenia,
ale wynika przede wszy-
stkim z szerokości szcze-
liny powietrznej w rdze-
niu. Fotografia 3 pokazu-
je dwie pary rdzeni prosto-
kątnych: RM6 i RM8. Są-

siednie rdzenie różnią się szerokością szcze-
liny. Szczelina występuje tylko na środkowej
kolumnie rdzenia. Gdy szczeliny brak, wtedy

wartość AL jest największa, rzędu
2000...10000, zależnie od materiału rdzenia.
Tabela 2 zawiera informacje o szerokości
szczeliny powietrznej i przenikalności µe dla
rdzeni RM6 i RM8 z materiału N48, podob-
nego do F-2002. 

Jak wspomniałem, najbardziej potrzebnym
i uniwersalnym parametrem jest AL. Wartość
µe bywa potrzebna tylko do zaawansowanych
obliczeń, natomiast informacje o szerokości
szczeliny są praktycznie niepotrzebne.

Należy pamiętać, że obie połówki rdzenia
mają precyzyjnie szlifowane i polerowane
powierzchnie styku. Pomimo to w rzeczywi-
stości zawsze występuje jakaś znikoma
szczelina wynikająca z braku idealnego sty-
ku. Podczas montażu rdzeni o współczynni-
ku AL powyżej 1000 należy szczególnie
dbać o czystość powierzchni styku. Każdy
pyłek kurzu i paproch może poważnie
zmniejszyć podaną na rdzeniu wartość AL.

Czym szersza szczelina, tym wartość AL
jest mniejsza. Szczelina wykonywana jest za-
zwyczaj przez precyzyjne zeszlifowanie tylko
jednej połówki rdzenia (środkowej kolumny).
Należy więc uważać, żeby nie pomieszać po-
łówek i by nie okazało się, że w jednym przy-
padku złożono dwie połówki bez szczeliny,
a w drugim szczelina jest dwukrotnie większa
od zamierzonej. Czasem świadomie wykonu-
je się podobny zabieg – mając rdzeń o dużej
wartości AL za pomocą jakiejś stabilnej prze-
kładki sztucznie zwiększa się szczelinę
i zmniejsza tym wartość AL. Zmniejszenie
wartości AL przez wykonanie szczeliny

zwiększa stabilność termiczną
rdzenia i co bardzo ważne, umożli-
wia pracę przy większych wartoś-
ciach prądu podmagnesowych. 

Podmagnesowanie
prądem stałym
W niektórych zastosowaniach
przez cewkę płynie prąd stały,
który wstępnie magnesuje rdzeń.
Zbyt duża wartość tego prądu pod-
magnesującego spowoduje nasyce-
nie rdzenia i radykalny spadek
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dla rdzeni RM 6
AL szeroko

szczeliny
mm

przenikalno

160 0,33 110
200 0,17 137
250 0,12 171
315 0,08 216
400 0,05 274

dla rdzeni RM 8
AL szeroko

szczeliny
mm

przenikalno

250 0,23 133
315 0,18 168
400 0,14 213
500 0,12 267
630 0,1 336

Producent, oznaczenia m ateria‡ w
Polfer Siem ens Philips TD K M agnetics N eosid Ltd

U-6 U60 - - - -
U-11 U17 (4E1) (V5F) - F29
F-12 - (4E1) (V5F) - (F29)
U-12 - - - - -
F-24 K12 - K7A - -
U-31 - - (V2F) - (F25)
F-33 - - (V2F) -
F-81 - (4C65), 4D2 (Q5M ) - F16
F-82 K1 4C6 K6A - (F16)
F-201 - (4B1), (6B1) (Q2M ) - (F14)
F-605 M 33 3D3 (L5), (H6F) A (F13)
F-1001 - (3B1) (LH6), (H6F) V (F8), F19
F-804 - 3C2,(3R1) - - (F19), (F8)
F-810 - 2A2 H4M - -
F-1501 N22 - - (V) -
F-2001 N22, N26 3H1 (H6A) D, G (P10), P11
F-2002 N48 3H3 (H6A) - P12
F-3001 - - (H5A) - -
F-3002 N30 3E1 HP4, (H5B) - F9
F-6001 T35 (3E4) (H5B), H1B,

(H1D), (H5B2)
(J) F9C, F10

F-807 N27 (3C85) (PC30) - -
F-821 N41 2B8 (PC30) F (F44)
F-828 N67 (3F3) PC40 P, (G) (F44), (F5)

Tabela 1

Tabela 2

Fot. 1 i 2
Rys. 1

Rys. 2
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wartości AL i indukcyjności.  Rysunek 3
pokazuje zależność współczynnika AL od
natężenia pola podmagnesowującego dla
różnych rdzeni z tego samego materiału, o
innych szerokościach szczeliny (Siemens,
materiał N26, zbliżony do krajowego
F-2002). Zwróć uwagę, że rysunek 3,
pokazujący wpływ szczeliny na właściwości
rdzeni z jednego materiału, jest podobny do
rysunku 1, który dotyczył różnych materi-
ałów, ale teraz chodzi o inną zależność. Na osi

poziomej zaznaczona jest
wartość natężenia pola wyt-
worzonego przez wspomniany
prąd stały i trzeba skorzystać z
zależności H=I*N / Le, gdzie Le
to długość drogi magnetycznej
konkretnego rdzenia, a iloczyn
I*N to amperozwoje
(przepływ). Najpierw z wykre-
su należy odczytać do-
puszczalną wartość natężenia
pola H dla rdzenia o danym
współczynniku AL, potem
odnaleźć w katalogu długość
magnetyczną rdzenia o danej
wielkości i obliczyć maksymal-
ny przepływ (I*N) jako iloczyn
H*Le. Następnie znając liczbę
zwojów można obliczyć szczy-
tową wartość prądu I, niepowo-
dującą nasycenia tej cewki
(dławika).

Obliczmy maksymalne prą-
dy podmagnesowujące dla ce-
wek (dławików) o indukcyjno-
ści 10mH nawiniętych na rdze-
niu RM8 z tego materiału na dwóch rdze-
niach o AL=100 i AL=1000. Cewka o induk-
cyjności 10mH (10000000nH) na rdzeniu
o AL=1000nH będzie mieć 100 zwojów, a na
rdzeniu o AL=100nH – 316 zwojów.

W katalogu podane jest, że rdzeń RM8
bez otworu w kolumnie środkowej ma dłu-
gość drogi magnetycznej
Le=38mm=0,038m. Z rysunku 3 odczytuje-
my dla rdzenia o AL=100 maksymalne natę-
żenie pola H: około 1000A/m – to zaznaczo-
ny punkt A. Dla rdzenia o AL=1000 Hmax
wynosi około 60A/m (punkt B). Najpierw
obliczamy maksymalny przepływ (ampero-
zwoje) ze wzoru H*Le=N*I.
dla AL=100:   N*I=1000A/m*0,038m=38A
dla AL=1000:  N*I=60A/m*0,038m=2,28A
a potem maksymalny prąd (stały, podmagne-
sowujący):

dla AL=100:   I==38A/316zw=120mA
dla AL=1000:  I=2,28A/100zw=22,8mA

Jak widać, wartość prądu szczytowego
silnie zależy od współczynnika AL, a więc
od szerokości szczeliny. Z dwóch cewek
o jednakowej indukcyjności w tym wypad-
ku lepsza okaże się ta, która ma szerszą
szczelinę.

Tylko w tym przypadku: co prawda „lep-
sza” cewka może pracować w szerszym za-
kresie prądów, ale zawierając więcej zwo-
jów, nawinięta musi być cieńszym drutem.
Będzie mieć większą rezystancję, czyli
mniejszą dobroć.

Piotr Górecki
Ciąg dalszy w kolejnym numerze EdW.

Fot. 3

Rys. 3


