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Dobroć
Rzeczywista cewka to nie tylko „czysta” in-
dukcyjność. Uproszczony schemat zastępczy
rzeczywistej cewki pokazany jest na rysun-
ku 4. Na szeregową rezystancję zastępczą
składa się rezystancja uzwojenia oraz wszel-
kie straty w rdzeniu. Cewka jest tym lepsza,
im mniejsza jest jej rezystancja zastępcza.
Dobroć to stosunek reaktancji indukcyjnej do
rezystancji szeregowej 
Q = ωL/R = 2πfL/R

Zamiast dobroci, do analizy często wyko-
rzystuje się pokrewny parametr: tg δ (tangens
delta)
tgδ = R/ωL = 1/Q

Zwróć uwagę, że dobroć cewki nie jest
stała – zależy od częstotliwości. Ze wzrostem
częstotliwości dobroć wzrasta, bo wzrasta re-
aktancja (2πfL). Niestety, powyżej pewnej
częstotliwości dobroć zaczyna się zmniej-
szać. Powodem są wspomniane wcześniej
straty w rdzeniu (patrz rysunek 2) oraz zjawi-
sko naskórkowości zmniejszające czynny
przekrój przewodu. Trzeba więc wybrać
rdzeń z odpowiedniego materiału i ewentual-

nie zastosować licę zamiast drutu. Zjawisko
naskórkowości polega na tym, że prądy o du-
żych częstotliwościach płyną tylko w po-
wierzchniowej warstwie drutu, a nie przeni-
kają do jego wnętrza – prądy są niejako wy-
pychane w kierunku powierzchni drutu.
Zmniejsza się czynny przekrój drutu i jego
wypadkowa rezystancja (!) wzrasta ze wzro-
stem częstotliwości. Dlatego zwykły drut
stosuje się w zakresie częstotliwości do
20...50kHz. Gdy częstotliwość wynosi dzie-
siątki i setki kiloherców, a cewka ma mieć
jak największą dobroć, wykorzystuje się li-
cę, czyli przewód zawierający od kilku do
kilkudziesięciu oddzielnych, wzajemnie
izolowanych, cieniutkich żyłek o średnicy
0,03...0,07mm.

Przy częstotliwościach powyżej kilku
MHz znów wykorzystuje się drut, często sre-
brzony, ale to inna historia, bo wtedy stosuje
się inne rdzenie oraz cewki bez rdzenia.

W katalogach podaje się różne informa-
cje na temat dobroci. Rysunek 5 pochodzą-
cy z katalogu POLFER-u pokazuje konkret-
ne przykłady dotyczące rdzenia kubkowego
M-22/13 z materiału F-2002 o AL=250nH.

Natomiast rysunek 6, wzorowany na cha-
rakterystyce z katalogu firmy Philips, to tzw.
krzywe ISO (ISO-curves), dotyczące rdzenia
prostokątnego RM8 z materiału 3H1 (F-2001)
o AL=250 i uzwojenia wykonanego zwykłym
drutem. Rysunek 6 pozwala w przybliżeniu
oszacować możliwą do uzyskania dobroć
przy danej częstotliwości i indukcyjności.

Z kolei rysunki 7 i 8 pokazują przykłado-
we wartości dobroci, uzyskane w cewkach na
rdzeniach kubkowych Philipsa: małym P11/7
i większym P36/22. Zwróć uwagę, jakie naj-
większe wartości dobroci i przy jakich czę-
stotliwościach można uzyskać na rdzeniach
o różnych wartościach AL.

Informacje dotyczące dobroci podawane
są przez poszczególnych producentów
rdzeni w jeszcze inny sposób i z uwagi na
liczne możliwości i wymagania, prawie
nigdy nie można z nich obliczyć precyzyj-
nej wartości dobroci konkretnej cewki. Dla-
tego właśnie profesjonalni konstruktorzy
przed wprowadzeniem cewki do produkcji
wykonują i testują serie próbne wykonane na
różnych rdzeniach różnym drutem.
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W każdym razie podstawowa zależność
jest oczywista – zarówno mały, jak i duży
rdzeń o danej wartości AL wymagają takiej
samej liczby zwojów. Jeśli ta sama liczba
zwojów musi zmieścić się na malutkim kar-
kasie, drut nawojowy musi być cienki.
Oznacza to, że cewka na małym rdzeniu bę-
dzie mieć większą rezystancję drutu niż
cewka na rdzeniu dużym, a to oznacza też
różnicę dobroci. Podobnie jest dla cewek na
rdzeniach o jednakowej wielkości, o różnej
wartości AL. W tym wypadku cewka o dużej
wartości AL będzie zawierać mniej zwojów
grubszego drutu, czyli będzie mieć większą
dobroć.

Wcześniej ustaliliśmy, że cewka o szer-
szej szczelinie jest „lepsza”, bo pozwala na
pracę przy większych wartościach prądu. Te-
raz okazuje się, że szersza szczelina powodu-
je pogorszenie dobroci, a w wielu zastosowa-
niach właśnie dobroć jest kluczowym para-
metrem. Nie ma więc stałej reguły doboru
materiału, wielkości rdzenia i wartości AL.

Stabilność
Omówiliśmy tylko dwa zagadnienia: zdol-
ność pracy przy dużych prądach oraz dobroć,
związaną ze stratami w uzwojeniu i rdzeniu.
Tymczasem od materiału i od szerokości
szczeliny zależą też inne właściwości, w tym
stabilność parametrów cewki. 

Rysunek 9 pochodzący z katalogu firmy
Siemens pokazuje zależność przenikalności
początkowej materiału N22 (odpowiednik
F-2001) od temperatury. Zmiany przenikal-
ności sa bardzo duże. Na szczęście jest to
charakterystyka przenikalności początkowej
materiału, a nie zależność cieplna AL dla
rzeczywistych rdzeni. W każdym razie rdze-
ni bez szczeliny, które mają dużą wartość
przenikalności i tym samym współczynnika
AL, nie stosuje się do cewek, których kry-
tycznym parametrem jest stabilność cieplna.
Do tego należy stosować rdzenie ze szczeli-
ną. Tabela 3, pochodząca z katalogu firmy
TDK, pokazuje m.in. wartość współczynnika
termicznego dla rdzeni RM6. Materiały H6F,
H6A, H5A mają właściwości zbliżone do
krajowych odpowiednio F-1001, F-2001,
F3001. Czerwona ramka pokazuje wartości
współczynnika cieplnego w ppm/oC. Okazu-
je się, że stabilność cieplna rdzeni ze szczeli-
ną z odpowiednich materiałów jest dobra –
współczynnik cieplny jest dodatni, a wartości
wynoszą kilkadziesiąt do kilkuset ppm/oC.
Dla przypomnienia 100ppm to 0,01%. Cew-
ka z rdzeniem o współczynniku 200ppm/oC
(=0,02%/K) przy zmianach temperatury od
+15oC do +35oC zwiększy indukcyjność
o 0,4%. W obwodach rezonansowych cewki
z reguły współpracują z kondensatorami sty-
rofleksowymi, które mają ujemny współ-
czynnik cieplny (około –110ppm/oC), co do-
datkowo kompensuje obwód i zwiększa sta-
bilność cieplną.

Materiały magnetyczne podlegają zjawi-
sku starzenia. Na szczęście wynikające stąd
zmiany przenikalności wartości AL i w su-
mie indukcyjności są niewielkie. Jest to li-
niowa zależność od logarytmu upływającego
czasu. Znaczy to, że zmiany są największe
tuż po wyprodukowaniu i maleją z upływem
czasu. W katalogach podaje się wartość
współczynnika starzenia (DF -  disaccomo-
dation factor) dla poszczególnych materia-
łów. Wzór na zmianę indukcyjności:
∆L/L = DF*µe*log(t2/t1)
gdzie DF to odczytany z katalogu współ-
czynnik, wynoszący zwykle 1...5*10-6, µe to
przenikalność efektywna, ściśle i wprost pro-
porcjonalnie związana z wartością AL, nato-
miast log(t2/t1) to logarytm ze stosunku koń-

ca i początku czasu rozważanego odcinka
czasu, w odniesieniu do chwili wyproduko-
wania rdzenia.

Przykładowo dla rdzeni Philipsa RM8
z materiału 3H1 (odpowiednik F-2001)
o AL=40 µe wynosi 22, dla AL=1000 µe wy-
nosi około 540, a DF około 2*10-6. Jeśli inte-
resuje nas zmiana indukcyjności w odcinku
czasu rozpoczynającym się miesiąc, a koń-
czącym się pięć lat (60 miesięcy) po wypro-
dukowaniu rdzenia, policzymy
dla AL=40: L/L = 2*10-6*22*log(60/1) =
0,0078%
dla AL=1000: L/L = 2*10-6*540*log(60/1) =
0,19%
Jeśli użyjemy rdzenia, który leżał pół roku
przed wmontowaniem w układ, otrzymamy
dla AL=40: L/L = 2*10-6*22*log(5) = 0,0031%
dla AL=1000: L/L = 2*10-6*540*log(5) =
0,075%

Co prawda zmiany nie są duże, niemniej
warto zapamiętać dwa wnioski: po pierwsze,
tam, gdzie wymagana jest duża stabilność pa-
rametrów, trzeba stosować rdzenie ze szczeliną
o jak najmniejszej wartości AL (ale to jedno-
cześnie zmniejsza dobroć), po drugie, w miarę
możliwości nie należy stosować rdzeni
„wprost spod igły”, tylko je przez pewien czas
leżakować. Optymalne parametry zwykle uzy-
skuje się przy wartościach AL rzędu 250...400.

Jeśli chodzi o cewki do zastosowań precy-
zyjnych, należy też zwrócić uwagę na
odchyłki parametrów wynikające z rozrzutu
technologicznego podczas składania i kleje-
nia połówek rdzenia. Nawet drobne paprochy
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i zanieczyszczenia znacznie zmienią przeni-
kalność rdzenia bez szczeliny i z małą szcze-
liną, dając rozrzut indukcyjności wewnątrz
partii cewek. Także i tu dla uzyskania du-
żej stabilności warto stosować cewki
o mniejszej wartości AL (większa szcze-
lina). Zazwyczaj gotowe cewki są impre-
gnowane. W procesie produkcji stosuje
się też dodatkowe wygrzewanie goto-
wych cewek, ale to temat zdecydowanie
wykraczający poza ramy artykułu.

W precyzyjnych zastosowaniach,
gdzie wymagana jest dokładna wartość

indukcyjności, stosuje się rdzenie z otworem w
środkowej kolumnie. W otworze tym umieszc-
zone są elementy dostrojcze: tulejka z gwintem

wklejona w dolną połówkę rdzenia oraz mały
walcowy rdzeń ferrytowy z otworem z gwin-
tem z tworzywa sztucznego. Fotografia 4

pokazuje kilka rdzeni z elementami dostro-
jczymi. Pozwalają one regulować induk-
cyjność cewki w zakresie co najmniej ±5%.
Stosowanie takich elementów ma sens jedy-
nie w rdzeniach ze szczeliną, więc nie ma
rdzeni bez szczeliny z otworem dla elemen-
tów dostrojczych.

Piotr Górecki

Ciąg dalszy w następnym numerze EdW.
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Ciąg dalszy ze strony 21..

Czas impulsu zwiększa się liniowo o 0,1s w każdym okresie, od
0,5s do T-0,5s, a po osiągnięciu T-0,5s zmniejsza się skokowo do
0,5s itd. Mamy więc przebieg o stałej częstotliwości i piłokształtnie!
zmieniającym się współczynniku wypełnienia. W dalszym ciągu sy-
gnałem z nóżki 15. możemy zatrzymywać generator, co jest dozwo-
lone jedynie w przerwach między impulsami. Dość wyrafinowane
urządzenie, a jakież proste... Dobrze, że do tego celu nie trzeba bu-
dować komputera.

I jeszcze jedna możliwość
Czas trwania impulsu (przy stałej częstotliwości) a zatem i współ-
czynnik wypełnienia może zmieniać się również w sposób losowy.
Bywa to przydatne choćby w przypadku konieczności zasymulowa-
nia naciskania jakiegoś przycisku maszyny przez operatora.

Ten sam program będzie wówczas następujący (pominę teraz pę-
tlę służącą zatrzymywaniu generatora oraz dodatkowe impulsy, aby
nie zaciemniać sytuacji):
bas=&H378:input„podaj okres”;T
do

a=.5+rnd*(T-1)
out bas,1:delay a:out bas,0
delay (T-a)

loop

Przy założeniu, że wpiszemy T=10s, współczynnik wypełnienia prze-
biegu będzie zmieniać się teraz między 0,5/10 a 9,5/10, czyli 5% - 95%
- w sposób losowy; zapewnia to zmienna rnd.

Wartość rnd generowana jest przez komputer i zmienia się w gra-
nicach 0 - 1, a zatem w trzeciej linii programu trzeba odpowiednio
„uformować” wzór na a, żeby uzyskać zmiany tej wartości w odpo-
wiednim zakresie.

Po tych kilku przykładach nie muszę chyba wspominać, że moż-
liwości takiego wykorzystywania komputera są właściwie ograni-
czone jedynie ludzką fantazją. 

Marek Klimczak
matik1@poczta.onet.pl 


