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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními zdroji vysokého a velmi vysokého 

napětí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány zdroje vysokého napětí po 
stránce historické, doplněné o základní charakteristiky. Speciální pozornost věnována TC (Tesla 
Coil).  

V druhé části je proveden matematický návrh Teslova transformátoru. 
 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  vysoké napětí; vysoká frekvence; Teslův transformátor;  impulz; 
výboj; rezonance; napětí; proud  
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ABSTRACT 
This Bachelor´s thesis deals with the high frequency source of high voltage. This thesis is 

divided into two parts. The first part deals with high voltage sources for the historical site, 
supplemented by basic characteristics. Special attention is paid to TC (Tesla Coil). 
In the second part is made mathematical concept of a Tesla coil. 

 

 

KEY WORDS:  high voltage; high frequency; Tesla Coil; pulse; shock; resonance; 
voltage; current 
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1 ÚVOD 
Dnes máme elektrická zařízení ve všech domácnostech, továrnách, i ulicích. Pro to aby 

mohla plynule čerpat energii, potřebujeme spolehlivou rozvodnou síť, obsahující výkonové 

transformátory různých rozsahů 0,4kV až 440kV(mimo ČR i vyšší). Tyto transformátory musí 

být opatřeny různými ochrannými prvky, jako jsou: jističe, pojistky, svodiče přepětí, odpínače, 

odpojovače, uzemňovače, zkratovače, bleskojistky, indukční cívky... Všechny tyto prvky je třeba 

testovat jestli jednak plní svou funkci v případě, že by nastal jev, při kterém by měli zapnout, 

vypnout, přenést energii, svést... Například je třeba zjistit zda jistič plní svou spínací schopnost na 

to se vztahuje určitý postup měření, který nejsnadněji a nejpřesněji otestuje a vyhodnotí zda daný 

přístroj plní svou funkci či nikoli. Též se provádí zkoušky izolace proti přepětí nebo přetížení. 

Testovacím zkouškám a patřičným normám, (dnes se jedná více méně o normy Evropské únie), 

podléhá i izolace běžných motorů, transformátorů a všech spotřebičů [7] [8]. 

Testy probíhají v laboratořích a zkušebnách vysokého, velmi vysokého (popř. zvn), napětí. 

Testování neslouží jen pro kontrolu výrobků, ale také pro vývoj a výzkum nových lepších 

izolantů, neboť je snaha minimalizovat náklady na materiál s tejně tak snížit rozměry zařízení 

popřípadě za stávajících rozměrů si dovolit vyšší napětí, nebo vyšší přenášený výkon. Izolace by 

měla také odpovídat charakteru práce, na který je přístroj čí zařízení určeno. Například pro velké 

proudové zatížení při poměrně malém napětí nás budou zajímat spíše tepelné a mechanické 

účinky. Naopak pokud budeme provozovat zařízení s požadovaným vysokým napětím ale malým 

výkonem (třeba televizní transformátory) bude výzkum a testování izolace zaměřeno spíše na 

elektrické účinky napětí tzn. zejména elektrickou pevnost [7] [13] [8]. 

Podle toho co je potřeba testovat se volí testovací metody. Každá metoda užívá určitý druh 

zdroje ty můžeme členit na: 

 

1) Zkušební zdroje vysokého stejnosměrného napětí: 

• Elektrostatické generátory. 

• Elektrostatické transformátory. 

• Stejnosměrné generátory (kaskádně spojené). 

 

2) Zdroje vysokého napětí o vysokých frekvencí: 

• Elektronické generátory. 

• Induktory. 

• Rezonanční transformátory. 

• Generátory impulsního napětí. 

• Generátory impulsního proudu. 
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• Kombinované impulsní generátory. 

• Impulsní transformátory. 

 

 

3) Zkušební zdroje vysokého napětí s frekvencí f≤50 Hz: 

• Vysokonapěťové transformátorky průmyslových kmitočtů. 

• Transformátorové kaskády [13]. 

 

Pro představu o tom, jak velké zdroje potřebujeme vyrábět přikládám několik hodnot napětí 

v tabulce, které rámcově ukazují jaké je potřeba napětí při testování. 

 

Tab. 1-1: Testovací napětí [7]  

Maximální provozní napětí 

zkoušeného objektu 

Testovací napětí střídavé Testovací napětí impulsní 

[kV] [kV] [kV] 

760 1200 3200 

420 900 2400 

100 250 600 
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2   VYSOKOFREKVEN ČNÍ ZDROJE VYSOKÉHO NAP ĚTÍ  
 

2.1  Elektronické generátory 
 

Jedná se o zdroje vysokých frekvencí řádově od 300kHz až do 1MHz o napětí do 100kV.  

Jejich výhodou jsou netlumené kmity což je vhodné, pokud se využívají jako laboratorní 

přístroje.  

Generátor se skládá z: napájecího zdroje, oscilačního obvodu, výkonového zesilovače a 

cívky. Při měření se pracuje následovně. Po připojení zátěže se navolí odbočka ve vinutí cívky a 

pak se potřebná rezonance doladí pomocí frekvence. Pro snazší nastavování pracovního režimu je 

vhodnější induktivní zátěž než kapacitní. [8] 

Mezi elektronické generátory patří též rádiové vysílače. 

První rádiový vysílač, zvaný Hertzův oscillátor, byl postaven Německým fyzikem 

Heinrichem Hertzem v roce 1887 během průkopnického zkoumání rádiových vln. Tyto rádiové 

vlny byly vygenerované vysokonapěťovou jiskrou mezi dvěma vodiči. Tyto jiskřišťové vysílače 

byly používány v prvních třech dekádách rádiového vysílání ( 1887 - 1917), nazýváno 

bezdrátovou telegrafní érou. V dalším století se objevily konkurenční techniky, které se používaly 

pouze krátkou dobu. Byly to Alexandersonův alternátor či Poulsenův obloukový vysílač. Ale 

všechny tyto rané technologie byly nahrazeny elektronkovými vysílači ve 20. letech 20. století, z 

ekonimického hlediska byly dostupnější a produkovaly spojité vlnění, které mohlo být 

amplitudově a frekvenčně modulováno. To umožnilo rádiové vysílání, začínající kolem roku 

1920. Druhá světová válka urychlila evoluci radiotechniky, resp. radaru. V následujících letech 

byl svět pokryt širokopásmovými vysílači [19]. 

 

Obr.2.1-1:  rádiový FM vysílač v Detroitu, USA, pracující na frekvenci 101,9 MHz a výkonu 48 

kW [14] 
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První zdokumentovaný rádiový přenos byl uskutečněn v roce 1895. Byl vyslán 

jedenadvacetiletým Italem Guglielmem Marconim, který použil rádiový vysílač umístěný na 

střeše domu a přijímač vzdálený 5 km.Italskou vládu jeho vynález nezajímal, a tak ve svých 

experimentech pokračoval ve Velké Británii, kde měl plnou podporu. Marconi, který nikdy 

nestudoval na univerzitě, sám se vzdělával v oblasti fyziky a elektrotechniky, dosáhl několika 

patentů a začal s budováním rádiových stanic na jižním pobřeží Británie.Později roku 1901 byl 

vyslán první transatlantický signál do St John's Terranova a zde byl 12. prosince tento signál 

zachycenú [19]. 

 

Obr. 2.1-2 vysílač Ostrava Hošťákovice - o výkonu 600 kW , pracuje na frekvenci 109 MHz[15] 

 

 

 

2.2  Induktory 
 

Induktory nepatří do skupiny vysokofrekvenčních zdrojů, ale pouze do skupiny zdrojů 

vysokého napětí. Nejčastěji se využívají jako zapalovací cívky v automobilovém průmyslu. Pro 

využití ve vn a vf laboratořích nenašli příliš uplatnění.  Používají se spíše v pomocných obvodech 

zařízení.  Jednotky byly konstruovány až na napětí 900kV. Obyčejně v zdrojích vysokého napětí 
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se používá energie uložená v kapacitě, kdežto u induktorů je taková odlišnost, že energii máme 

uloženou v indukčnosti cívky. [7] 

 

Kterou je možno vyjádřit vztahem [10] :  

� � 12 · � · �� 

                                                       (2.2-1) 

Ruhmkorff ův induktor 

V  roce 1857 D. Ruhmkorff skonstruoval Ruhmkorffův induktor. 

. Využívá princip elektromagnetické indukce. Jeho největší výhodou je jednoduchost, 

nevýhodou je opalování kontaktů kladívkového mechanismu, který musí spínat vysoké proudy, 

čímž dochází ke značnému opalování kontaktů. Tím pádem zařízení není vhodné pro dlouhodobý 

nepřetržitý provoz. 

Používá se zejména ve školních laboratořích, pro ilustraci výbojů. 

 Jako napájení se používá stejnosměrné napětí. Tok proudu přerušuje mechanické kladívko, 

které má dobu spínání v řádu milisekund. (cca. ∆t=3 ms) [5] [21]. 

 

Tok proudu primárním obvodem Ohmův zákon, kde Rp je odpor primárního obvodu [5]:       

               

�	 � 
�	 

      (2.2-2)                   

Indukované napětí na primární straně [5]: 

 

�	 � 
�	  
(2.2-3) 

Napětí na sekundární straně, kde činitel vazby mezi primární a sekundární stranou  k<1 [5]: 

 


 � � · � · 
	 � � · ����� 

(2.2-4) 
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2.3 Jak vznikl první Teslův transformátor 

 

• Asi prvním poznatkem Nikolaje Tesly, který položil základ vzniku Teslova 

transformátoru, bylo zjištění, že mžikové spínání vytváří přepětí, které vyvolávajá 

audiovizuální efekty v podobě blesků , sršení jisker či korónových výbojů. Jejich 

intenzita a charakter souvisely s dobou trvání produkovaných impulzů.  

• Pro správnou funkci transformátoru zjistil, že je třeba, aby nabíjení i vybíjení proběhlo 

v jednom cyklu a zároveň nedocházelo k vracení proudu ze sekundární cívky zpět na 

primární, jinak by k efektům nedocházelo. O této skutečnosti se zmínil při popisu 

významu kondenzátoru v nabíjecím obvodu spínače. 

• Dále zjistil, že přidáním kondenzátoru do obvodu dojde k dalšímu zvýšení efektů. Při 

hlubším zkoumání tohoto jevu došel k závěru, že tento kondenzátor musí mít vhodnou 

kapacitu. Při výzkumu postupně zvyšoval kapacitu kondenzátoru v daném obvodu. 

Zpočátku efekty byly silnější, ale pak při určité kapacitě došlo k zlomu a výboje 

slábly. Když zjistil, kdy jsou blesky nejefektivnější, došel k závěru, že našel tedy 

vhodný kondenzátor pro TC s danou kapacitou. Umístil li tuto hodnotu kapacity do 

jiného obvodu nedosáhl toho, že by nový obvod měl opět největší účinnost s touto 

kapacitou, ale kapacita vhodného kondenzátoru se lišila. Tento poznatek přispěl k 

vývoji teorie rezonančních kmitočtů, i když v této době si Tesla ještě dlouho nebyl jist 

podstatou procesu vyvolávajícího tyto udivující jevy a snažil se jim stále empirickou 

cestou porozumět, aby je mohl plně rozvinout a případně využít. Byl přesvědčen o 

tom, že objevil něco významného, což podněcovalo jeho myšlenky k dalšímu bádání 

na Teslově transformátoru natolik, že se úplně vzdal výzkumu a dalšího vývoje 

systémů na střídavý proud a oznámil, že se chystá vyvinout naprosto novou 

technologii. 

• Následujícím krokem pro zdokonalení svého objevu bylo zjištění, že sílu 

pozorovaných efektů lze hodně zintenzivnit zvyšováním napětí a zrychlením cyklů 

přerušovače, tedy zkrácením času jednotlivých sepnutí. 

• Zvyšování napájecího napětí má své meze díky tomu, že s rostoucím vstupním 

napětím roste i cena a rozměr celého zařízení většinou markantněji než při zvyšování 

frekvence. (pozn. Napájení měl velmi kvalitní díky tomu, že byl napojený na přímou 

linku z Niagarských vodopádů. To mu zaručovalo na tehdejší dobu excelentní přísun 

energie, ale jeho odběry pro výrobu blesků byly tak velké, že údajně jeho činností 

dokázal přetížit generátor natolik, že vyhořel a vesnice pod horami, na kterých tyto 

pokusy prováděl, se ponořila do tmy.) 

• Vhodné bylo tedy probádat způsoby, jak by se dalo zdokonalit původní jiskřiště s 

třecími kartáčky, klouzajícími po kontaktech na rotujících válcích. (Tento princip byl 

též ošetřen patentem.) Pátral zejména po jiných automatizovaných principech jiskřiště, 
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neboť mu bylo jasné, že pro maximalizaci výkonu bude třeba nějaká sofistikovanější 

metoda nežli prosté stacionární jiskřiště ať už hrotové, kulové nebo trubkové. Při 

četných pokusech dospíval k závěru, že vhodným řešením budou speciální konstrukce 

rychlých bezdotykových spínačů elektrického oblouku, jiskřišť s rotujícími kontakty. 

Při pokračování výzkumu zjistil a jako konečný verdikt rozhodl, že nejvhodnější je 

konstruovat pevné jiskřiště s efektivním zhášením oblouku v jeho pokusech založené 

na magnetickém vyfukování oblouku pomocí podkovového permanentního magnetu 

posazeného napříč k dráze elektrického toku. Tento mechanismus si však 

nepatentoval. 

• Další podmínkou pro docílení požadovaného efektu je správná volba času, za který se 

má stát přeskok. Tento čas by měl být dostatečně dlouhý na to, aby se stihl nabýt 

kondenzátor na plné napětí. Jinými slovy řečeno množství energie, které vteče do 

kondenzátoru za čas t, by mělo odpovídat polovině kapacity násobené kvadrátem 

napětí. Pokud zdroj nebude schopný za čas t dodat požadované množství energie je 

vhodné změnit čas nabíjení volbou přeskokové vzdálenosti. Jinak by se kondenzátor 

nestíhal nabít na plné napětí což by snižovalo výslednou amplitudu napětí na výstupu 

a zkracovalo tak délku výbojů. 

• Dále sled výbojů musí být pravidelný, neboť předávání energie z primárního okruhu 

na sekundární se musí synchronizovat jako dvě kyvadla, která se mají houpat. Z toho 

plyne, že frekvence přeskoků musí být jednak pravidelná a jednak musí odpovídat 

celistvému násobku kmitnutí sekundárnímu okruhu. Poměrně často se při 

jednoduchém řízení používá jako hodnota násobitele udávajícího poměr frekvencí 

primární a sekundární k=1. 

• Abychom zajistili přeskoky v deklarovaném časovém intervalu musí mít generátor jak 

Tesla říkával „konstantní tlak“ to znamená, že musí dodávat stálý výkon po čas chodu 

zařízení, neboť k přeskoku dojde vždy, když napětí na kondenzátoru vzroste na 

hodnotu přeskokového napětí. Pokud by generátor neměl konstantní výkon tak by se 

kondenzátor nabíjel na deklarované napětí v různých časech a nastalo by rušení 

rezonance. Dále je třeba zajistit konstantní vzdálenost elektrod, v případě rotačního 

jiskřiště bez zpětnovazebního řízení zajistit konstantní rychlost otáčení a konstantní 

mezery mezi lamely.  

• Spojením všech těchto bodů se dostáváme do stavu plynulého chodu transformátoru. 

Pravděpodobně Tesla tento stav nazval stavem rezonance. Avšak skutečného stavu 

rezonance, který odpovídá matematické podmínce rezonance, se Tesla bohužel ve 

svých známých dílech pouze přibližoval. Většinou používal totiž frekvenci nižší než 

byla rezonanční frekvence jeho transformátorů. 

• Tesla prováděl též zkoumání pulzních výbojů v jiskřišti. Všiml si, že výboje při 

změnách frekvence se po určitých úsecích jejích hodnot mění barva pulzu. Pokud byly 
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pulzy rychlé to znamená že čas trvání byl přibližně 100µs nebo kratší pak tyto pulzy 

vytvářely spíše barevné efekty. Při delší době trvání než něco kolem 100µs tyto 

výboje nesly i znatelný tlakový charakter, který jednak vytváří bolestivou hlukovou 

vlnu a též je schopen hýbat s malými částicemi v jeho blízkosti. Dnes tento jev je 

známý třeba jako princip iontového motoru a údajně se uvažovalo tohoto jevu využít i 

pro armádní účely jako zbraň hromadného ničení. Sice tlaková vlna nese výhody v 

rozprostřeném charakteru, který projde přes plochu, ale problémem by byla ochrana 

vlastního vojska. Při dalším snižování frekvence a správné konstrukce Teslova 

transformátoru bychom měli údajně podle teslových koncepcí získat děje, které ještě 

ani v dnešní době nejsou plně vysvětlitelné či vysvětlené [2] [3] [6]. 

 

 

 

 

 
Obr. 2.3-1: Teslův transformátor, který vytvořil sám Tesla. Blesky dosahují délky okolo 10m 

[16] 

 

 

Teslův transformátor patří do skupiny rezonančních transformátorů. Jeho výhodou je, že 

splňuje požadavky výkonu, vysoké frekvence i vysokého napětí. Ovšem za předpokladu, že je 

správně laděný. Ladění představuje asi nejtěžší část jeho provozu, neboť jakákoli změna na zátěži 

vyvolá změnu rezonanční frekvence. Což je asi hlavní důvod proč momentálně nemá TC příliš 

velké využití jako testovací zařízení. Spíše se hodí k výzkumu blesků ve vysokonapěťových 

laboratořích, školních učebnách jako pomůcka pro demonstraci vysokého napětí a pro zábavu 

komunity "Tesláků", kteří se po vzoru Nikolaje Tesly snaží o různé stavby jeho transformátoru. 
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Samozřejmě, že se dnes nepoužívá jen klasické jiskřišťové zapojení, ale i  novodobé 

polovodičové. Pravděpodobně pro jeho menší nároky na výkon zdroje, též možná pro menší 

hlučnost. Ovšem i výkonové spínací součástky mají omezený přenos výkonu například  při 

použití součástek jako jsou IGBT tranzistory v uspořádání plného můstku, dosáhneme poměrně 

vysokého výkonu, ale tento výkon je stejně naprosto nesrovnatelný s výkonem klasického 

transformátoru, který byl vynalezen už o mnoho dříve. Přesnější podání bude v článku o historii 

Nikolaje Tesly. U TC transformátoru se teoreticky snažíme o co nejvyšší frekvenci, abychom 

dosáhli co největšího indukovaného napětí na závit, a tím pánem nán vzroste i celkové napětí. 

Problém je však v tom pokud používáme jádro v sekundárním vinutí, neboť s rostoucí frekvencí 

se snižuje hranice nasycení a rostou hysterezní ztráty. Proto se většina TC konstruuje jako 

vzduchové cívky, nebo cívky ponořené do oleje[5] [4] [12].

  

a) 
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b) 

Obr. 2.3-2: základní schéma zapojení Teslova transformátoru 

  a) nesymetrické zapojení b) symetrické zapojení                                                                                                                             

Toto základní schéma vysvětluje princip Teslova transformátoru na jeho původním 

mechanickém zapojení. V prvním kroku  je třeba získat vysoké napětí, toto napětí se usměrní a 

nabíjí kondenzátor C1 na hodnotu přeskokového napětí na jiskřišti ( volbou vzdálenosti elektrod 

se navolí napětí,  při kterém dojde k přeskoku ). Dojde k výboji a obvod se rozkmitá tlumenými 

kmity.  Dochází k přenosu energie z primárního okruhu do sekundárního. Při přenášení energie 

roste amplituda napětí na sekundárním okruhu a klesá napětí na primárním okruhu, takže když 

nabývá napětí na primáru minima tak na sekundáru se objeví maximum. K útlumu přispívá i 

odpor  jiskřiště, který je v důsledku negativní charakteristiky elektrického oblouku tím větší čím 

je vrcholová hodnota kmitu menší.  Kmity sekundární strany se utlumují díky ztrátám v cívce a 

dielektriku kondenzátoru. Tento útlum má charakteristické vlastnosti pro danou kombinaci LC 

součástek, díky tomu lze na TC nastavit určitý rozsah ladění, ve kterém se budeme pohybovat. 

Problém nastane připojením měřeného objektu, který nám změní parametry sekundárního obvodu 

a tím naruší rovnováhu rezonance mezi primárním a sekundárním okruhem.  Potom je nutné 

změnit frekvenci a nalézt opět rezonanční kmitočet. Pokud budeme testovat zařízení, které bude 

mít proměnný charakter co se týče změn v parametrech indukčnosti, nebo kapacity bude téměř 

nemožné najít rezonanční kmitočet. Šel by najít za předpokladu, že změny charakteru zátěže 

budou dosti pomalé vůči rychlosti zpětnovazebného řízení a odpovědi Teslova transformátoru na 

zpětnou vazbu. Pak při zanedbání určitých nepřesností v časech ladění by bylo možno testovat 

daný oběkt [5]. 

Průběh kmitů závisí na vazbě mezi primární a sekundární cívkou. Volba těsnosti vazby se 

nastavuje při stavbě TC rozměry primární cívky, pak pro jednotlivá měření se vazba nastavuje 

osovým posouváním. Pokud je vazba příliš volná nedostává se dostatečného přenosu výkonu z 

sekundáru na primár. Tudíž má transformátor nízkou účinnost. Při naopak velmi těsné vazbě 



 

  

 

22

přenos energie je snadný, ale přenáší se i energie ze sekundárního vinutí. To způsobuje tlumení 

kmitů v primárním okruhu. Z toho plyne, že musí existovat nějaké optimum pro přenos energie v 

jednom směru při dobré účinnosti. Toto optimum se nachází při koeficientu těsnosti vazby někde 

pod hranicí M=0,2. Při větším koeficientu je vazba příliš těsná, při menším příliš volná [8] [7] 

[13].  

 

Nikola Tesla a jeho vynálezy: 

Mezi jednoho z nejznámějších zakladatelů vysokofrekvenčních zdrojů patří Nikola Tesla. 

Nikola Tesla se narodil v chorvatském Smiljanu v roce 1856 a zemřel 1943. Byl synem kněze a 

matky s velkou fantazií. Sám byl velmi inteligentní, jeho charakteristickou schopností byla 

úžasná obrazová paměť. Jeho genialitu tížila zvláštní choroba zraku a sluchu. Pravděpodobně měl 

nadprůměrně vyvinutý sluch, který mu umožňoval slyšet velmi vzdálené zvuky, ale některé 

zvuky slyšel zkresleně jako nepříjemný pískot. Též často vidíval záblesky světla, které ho mátly a 

nenechávaly v klidu spát. Snad proto pracoval dvacet hodin denně a objevil spoustu vynálezů. 

Zasloužil se o zavedení střídavého proudu (1878). Jeho odpůrcem byl Thomas Edison zastánce 

stejnosměrného proudu. Dále navrhl asynchronní motor (1882), transformátor (1888), synchronní 

generátor (1895),  Teslův transformátor (1891), vysokofrekvenční zdroje uplatnil v bezdrátovoé 

telegrafii (1891), rádiovém přenosu (1900), pro přenos velkých výkonů (neukončený vývoj). 

Zároveň na bezdrátovém přenosu pracoval Marconi. Takže o tom, kdo dříve vymyslel rádio 

kolují sporné informace, patent však dostal Tesla v roce 1943.  Přenos malé energie na dálku 

považoval za příliš snadný úkol. Chtěl vytvořit zařízení, které by dokázalo bezdrátově přenášet 

elektromagnetické vlnění o vysoké energii. Jednak pro tvorbu tzv. paprsků smrti a jako náhradu 

distribuční sítě. Pro napájení potřeboval zdroj velmi vysokého napětí a poměrně i vysoké energie. 

Zařízení, které splňuje tyto požadavky, nazval Teslův transformátor. Teslův transformátor je 

zdrojem vysokého napětí a vysoké frekvence. Dále Teslův transformátor bude podrobně 

rozebrán. Jelikož je poměrně hodně typů TC (Tesla Coil) zaměřím se speciálně na původní 

mechanický TC, který Tesla skutečně vynalezl [2] [6] [20].  

 

 

2.4  Impulzní zdroje      
 

Doposud jsme rozebírali testovací zařízení, ve kterých vysoká frekvence nabývala spojitého 

nebo diskrétního signálu. To bylo vhodné pro testování jevů, které trvají poměrně dlouhou dobu. 

Jevy, které trvají velmi krátce, přesněji řečeno vzniknou a pak s drobnými oscilacemi klesají na 

nulu, se nazývají impulzy. Působení pulzů na zkoumaný objekt je potom výhodnější zkoumat 

pulzními generátory. Impulzní zdroje nejsou přímo vysokofrekvenčními zdroji, spíše se této 

kategorii velmi blíži. Jejich využití je však v oblasti testovací techniky velmi důležité, proto nyní 
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budou rozebrány. Pulzními generátory se například testují součástky, jako jsou: izolátory, 

průchodky, transformátory, vypínače atd. [7].   

Impulsní napětí je charakteristické rychlým nárůstem napětí do maxima a pak pozvolným 

poklesem. Podle doby trvání pulzu rozlišujeme impulzní napětí na: 

 Atmosferická  kde přibližně:  ( 
��� � �ě�������á����� · 
� �!�á"�!    při čase trváni       

t <1 · 10$%� ; 1 · 10$' � > ) 

Provozní kde přibližně: ( 
��� � 3 · 
� �!�á"�!    při čase trváni       t<)1 · 10$� �  > ) 

 

 

 

Popis impulzu: 

 

 

 
Obr. 2.4-1 : popis  impulzu [9] [13] 

          a) plný impulz b) useknutý impulz v týlu c) useknutý impulz v maximu  

 

 Na obrázku jsou znázorněny možnosti průběhu impulzního napětí, v případě: 

 a) se jedná p plnou impulzní vlnu napětí, což znamená, že izolant snesl impulz a nedošlo k 

průrazu či přezkoku.  

b) se jedná o kusou impulzní vlnu napětí, to znamená, že došlo k průrazu či přeskoku. Při 

tomto jevu dojde k prudkému poklesu napětí, obvykle se napětí sníží skokově až na hodnotu 

blízkou nule. V tomto případě došlo k přeskoku či průrazu v době trvaní týlu impulsu. 

c) obdobný případ jako případ b), jenom že došlo k useknutí vlny v maximu.  
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d) Pokud je přeskokové napětí menší než napětí pulzu potom může nastat případ useknutí v 

čele pulzu. 

 

Čelo vlny je rostoucí část pulzu. Normovaně se doba čela tč bere jako: 

  *č � 1,65 · *�            (2) 

 

Kde tn  je doba náběhu mezi 30% až 90%  U  [13]. 

Jako počátek pulzu se bere čas kdy hodnota napětí u(t)=0,3xU. Týl je klesající část vlny. Pro 

určování doby trvání poklesu vlny se bere doba půltýlu tp (doba za kterou napětí poklesne na 

0,5U).  

Impulz se pak zapisuje ve tvaru: 

 /��� č��� �0�10 23�4/��� �ů�*ý�0 �0�10 23�4 ~ ��89�:��á �9�0�1�í :��� ���ě*í 9á *:�8~ 1,250  

          (3) 

 

Odchylky povolené normou: 

                                              Umax         ±3% 

          tč              ±30% 

                          tp              ±30% 

Doba poklesu tpo je definována jako: *	 � 1,67 · * � 

          (4) 

t2 je čas za který poklesne napětí U z hodnoty 0,7U na hodnotu 0,1U [7]. 

 

 

 

2.4.1 Generátor impulzního proudu 

 

Generátor impulzního proudu generuje impulzy velkých proudů. Při průtoku velkých proudů 

vzniká velké magnetické pole. Což se například používá pro jaderné experimenty, dále 

průchodem proudu vzniká ve vodiči teplo, tudíž se tímto způsobem testují izolanty na tepelné 

namáhání. Dále se tímto zařízením testují součástky vystavené přímým účinkům úderu 

blesku[13]. 
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Obr. 2.4.1-1: jednostupňové schéma generátoru impulzního proudu [11] [12] 

Jak je vidět na Obr. 2.4.1-1 generátor impulzního proudu je ve své podstatě oscilační RLC 

obvod. Při jeho konstrukci se snažíme dosáhnout maximální kapacity, do které se nashromáždí 

velké množství energie. 

Pro výpočet energie uložené v kondenzátoru platí vztah [10]: 

 

� � 12 =
� 

                                                   (2.4.1-1) 

Jak je vidět v rovnici 2.4.1-1 energie kondenzátoru se počítá jako druhá mocnina napětí 

násobená polovinou kapacity. Abychom dosáhli impulzních proudů, o velkém výkonu musíme 

použít i poměrně vysoká napětí. Nevýhodou zvyšování napětí je to, že se musí kondenzátory 

navrhovat na vyšší průrazná napětí [10].   

Výpočet možnosti řešení návrhu kondenzátoru na vysoké napětí s velkou kapacitou. 

Pro jednoduchost budeme uvažovat deskový kondenzátor, hlavní myšlenka uvedená níže se 

dá aproximovat na různé typy kondenzátorů. 

Vztah pro kapacitu kondenzátoru[11]: 

 

= � >? · >@ · AB        (2.4.1-2) 

 

Kde S je plocha překrývajících se desek kondenzátoru, je vzdálenost desek kondenzátoru, >? 

je relativní permitivita vakua >?=8,85.10-12 F.m-1 a >@ je permitivita prostření >@ C 1, pro vzduch 

je >@ D 1. 
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Pro zvýšení kapacity můžeme vybrat vhodné dielektrikum, toto dielektrikum je 

charakterizováno elektrickou pevností a permitivitou. Z těchto parametrů a dalších parametrů  se 

volí vhodné dielektrikum pro kondenzátor. Další řešení zvyšování kapacity je snížení vrstvy 

dielektriky d. To však způsobí snížení průrazného napětí. Toto je hlavní technický důvod proč je 

problém vyrobit vysokonapěťový kondenzátor s velkou kapacitou z ekonomického i 

prostorového hlediska[11].  

Řešením je sérioparalelní spojování kondenzátorů do kondenzátorových baterií. 

 

Při sériovém spojení se napětí rozloží nepřímo úměrně podle kapacit tak aby na všech 

kondenzátorech byl stejný náboj [10]. 

 

E � =
        (2.4.1-3) 

 

Proto je vhodné používat kondenzátory stejného typu. Nebo je třeba přepočítávat rozložení 

napětí (to není vhodné řešení pro průmyslové využití), pokud to není nezbytně nutné.  

Sériovou kombinací kondenzátorů klesá jejich kapacita [10]: 

 

1= � F 1=�
�

�G�
 

       (2.4.1-4) 

 

Kde Cs je výsledná kapacita sériově řazených kondenzátorů. 

Kapacitu výsledné baterie zvýšíme pomocí paralelně řazených kondenzátorů[10]. 

 

=H � F =�
�

�G�
 

(2.4.1-5) 

 

Tyto metody se využívají v různých generátorech, v generátorech impulzních proudů jde 

především o paralelní spojení kondenzátorů do kondenzátorové baterie. Při vkládání příliš 



 

 

 

složitých baterií do obvodu se m

obvod, proto je lepší užití menšího po

Snaha tohoto obvodu je o maximální kapacitu s minimální induk

znázorňuje případ, když napě

napětí se užije zapojení obr. 6.

Obr. 2.4.1-1: generátor impulzního proudu se sérioparalelním zapojení kondenzátor

 

Při návrhu běžného generátoru proudu posta

Neboť pulzní kondenzátory se vyráb

V praxi se napětí generátoru impulzních proud

při kterých vrcholové hodnoty proud

 

Pro představu uvedeno ně

Imax U 

[kA] [kV]

2300 60 

700 100 

265 150 

120 10 

100 75 

230 52 

  Tab. 2.4.1-1 genenerátory

 

baterií do obvodu se můžou projevit parazitní RLC vlastnosti spoj

obvod, proto je lepší užití menšího počtu kondenzátorů. Paralelní spojení kondenzátor

Snaha tohoto obvodu je o maximální kapacitu s minimální indukč

ípad, když napětí není vyšší než jmenovité napětí kondenzátorů

tí se užije zapojení obr. 6. 

enerátor impulzního proudu se sérioparalelním zapojení kondenzátor

žného generátoru proudu postačuje většinou paralelní spojení kondenzátor

 pulzní kondenzátory se vyrábějí běžně do 100kV, ale i do vyšších nap

ětí generátoru impulzních proudů pohybují přibližně v rozsahu 50 až 200kV, 

i kterých vrcholové hodnoty proudů dosahují hodnot v rozmezí 100 až 2300kA.

edstavu uvedeno několik generátorů v následující tabulce. 

C 

[kV]  [µF] 

134 

 34 

 5 

144 

15 

48 

enenerátory impulzního proudu [7] 

27

žou projevit parazitní RLC vlastnosti spojů, tak že rozlaďují 

. Paralelní spojení kondenzátorů. 

Snaha tohoto obvodu je o maximální kapacitu s minimální indukčností. Toto schéma 

tí kondenzátorů. Při potřebě vyšších 

 

enerátor impulzního proudu se sérioparalelním zapojení kondenzátorů 

paralelní spojení kondenzátorů. 

 do 100kV, ale i do vyšších napětí. 

ř ě v rozsahu 50 až 200kV, 

ují hodnot v rozmezí 100 až 2300kA. 

Umístění 

[-] 

Rusko 

Rusko 

USA 

USA 

Westinghouse  

Siemens 
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2.4.2 Generátor impulzního napětí 

 

Nejznámějším generátorem impulzního napětí je pravděpodobně Marxův generátor. 

Vynalezený Erwinem Marxem v roce 1924. Jedná se o jednoduché zařízení pracující s velkým 

počtem kondenzátorů, které se nabíjejí paralelně, přes nabíjecí odpory. Tedy na každém z 

kondenzátorů se objeví po určitém čase napětí odpovídající přibližně napětí zdroje. Po dosažení 

určitého napětí se přez jiskřiště spojí sériově, čímž na celé baterii dosáhneme násobku napětí. 

Většinou v hodnotách vvn či zvn. 

Zapálená jiskřiště mají jen velmi malý odpor a nabíjecí odpory tedy v tu chvíli nemají vliv. 

´´Nejnižší´´ jiskřiště by mělo mít trochu menší vzdálenost elektrod, aby zapalovalo jako první. 

Vzdálenost volby o kolik by mělo být ´´zapalovací´´ jiskřiště menší než zbývající přesahuje 

rámec této práce [18] [8]. 

 

Obr. 2.4.2-1: ruský Marxův generátor stavěný na 9MV[17] 

 

Generátor napětí je vhodný, například pro testování izolace proti atmosférickému přepětí, pro 

určování působení zemních lan, studium výbojů atd. [13]. 
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Obr. 2.4.2-2: schéma jednoho stupně impulzního generátoru napětí [13] [5] 

 R1je napájený ze SS zdroje vysokého napětí, tento zdroj bývá nastavitelný z hlediska 

dodávaného napětí, tím dosahujeme větší či menší nabíjecí proud. Podle toho, jak velký je proud 

procházející odporem R1, tak dlouho bude probíhat nabíjení použitého kondenzátoru na určité 

napětí, které v tomto případě požadujeme, aby se rovnalo přeskokovému napětí. Z uvedených 

informací plyne, že volbou napětí na transformátoru ovlivňujeme rychlost nabíjení kondenzátoru 

a tím i dobu mezi jednotlivými přeskoky (neboli frekvenci).  R1 je odpor přes, který se nabíjí 

kondenzátor C1. Na tomto kondenzátoru roste napětí až do hodnoty přeskokového napětí, které je  

určeno vzdáleností elektrod a dielektrikem. Jelikož u tohoto zapojení je obyčejně dielektrikem 

vzduch, který má relativní permitivitu µ=1 tak nám vychází přeskoková vzdálenost při 

laboratorních podmínkách 1 až 3 kV na milimetr. To závisí na tvaru elektrod. (např. ostrý hrot se 

bude blížit spíše 1kvmm-1 , kdežto leštěná kulová plocha se bude přibližovat spíše hodnotě 3 

kvmm-1 ). Po zapálení oblouku se uvolněná energie se vybije přes tylní odpor R2 do 

kondenzátoru C2. Na tomto kondenzátoru je připojená zátěž, která se měří. Pro odvod energie z 

kondenzátoru C2 slouží svodový (tylní) odpor R3, který se volí mnohem větší než čelní odpor 

R2. Při opačném poměru by energie tekla ihned přes R3 a nedocházelo by k potřebnému nabíjení 

C2 [13] [5].  

Pro maximální rychlost vybíjení kondenzátoru je vhodné užití pulzních kondenzátorů. 

Ekonomicky vhodně konstruovatelné se ukazují jednotky zhruba do 300 kV. Pro testy nám tato 

hodnota mnohdy nedostačuje. Pro tento případ bylo vynalezeno kaskádní spojení několika 

jednotek základních obvodů. Potom pro [8] [13] [5]: 
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Výstupní napětí celé sestavy je určeno ze vztahu [13]: 

IJ � K · IL · M                                                         (2.4.2-1) 

   kde:   η - účinnost kaskádního spojení 

   
1- výstupní napětí základní jednotky kaskádního spojení (obr. 2.4.2-2) 

   
:- celkové výstupní napětí  

                     

Takovéto zapojení se nazývá Marxovo, neboli Marxův generátor. Schéma zapojení je 

ukázáno na následujícím obr. 2.4.2-2. Stejně jako v předešlých krocích je třeba získat usměrněné 

vysoké napětí. Potom přes napájecí odpory Rnap, se  nabíjejí kondenzátory C zapojené paralelně s 

napěťovým zdrojem. Na těchto kondenzátorech, které mají pulzní charakter, vzrůstá napětí. Až 

toto napětí dosáhne hodnoty přeskokového napětí, dojde k přeskoku na jiskřištích J. Výboj nám 

propojí elektrovodné dráhy tak, že kondenzátory se na krátký čas zapojí sériově a jejich napětí se 

tak sečtou. Samozřejmě část energie se ztrácí přes odpory R1 a R2 a také část energie se přemění 

na teplo na jiskřištích[13]. 
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Obr. 2.4.2-2: Marxův generátor [13] [18] 

 

Energie E obsažená v kondenzátoru [10] : 

 

N � �� · = · 
�                                                                (2.4.2-2) 

Z rovnice 2.4.2-2 vyjádříme C: 

                = � �·OPQ                                                                                      (2.4.2-3) 

Podmínka správné funkce Marxova generátoru [13]: 

�R · S� � =T                                                                                  (2.4.2-4) 

kde n je počet stupňů a z rovnice 2.4.2-4 vyjádřené c: 

= � =T · 5 · �                                                                 (2.4.2-5) 

kde Cz je zatěžovací kapacita. 
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Volba odporu R1 pro schéma zapojení obr. 2.4.2-2 [13]: 

�� U �4 · �W=X � 2 · ��S=T 

(2.4.2-6) 

kde Lc je celková indukčnost vybíjecího obvodu měřená při vysoké frekvenci a Cz což je 

zatěžovací kapacita, která obsahuje i kapacitu konstrukce. 

 

Návrh Marxova generátoru: 

1. Je třeba si stanovit na jaké maximální napětí a výkon se bude 

generátor stavět. Potom z rovnice 2.4.2-3 vypočítáme kapacitu 

kondenzátoru C. Volba záleží na zkoušených předmětech. A 

zároveň musí platit rovnice 2.4.2-1. 

2. Snížit indukčnost obvodu na minimum, jinak by mohly vznikat 

nechtěné oscilace. Pro snížení oscilací se odpor R1 volí podle 

rovnice 2.4.2-6 [13]. 

3. Zvolit prostorové uspořádání tak, aby bylo co nejpřehlednější, 

umožňovalo výměnu jednotlivých součástek a vyhovovalo 

prostorám, do kterých má být umístěno. Též aby konstrukce nebyla 

příliš nákladná. 
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3 TESLŮV TRANSFORMÁTOR  

3.1 Úvod ke kapitole Teslův transformátor 
 Teslův transformátor, je rezonanční transformátor pracující na vysoké frekvenci o 

vysokém napětí. Vynálezcem jak je již uvedeno, v článku o historii Teslova transformátoru, je 

Nikolaj Tesla, jeden z nejpřednějších vynálezců v oboru elektrotechniky své doby. Do dnešního 

dne jeho všechny vynálezy stále ještě nejsou plně pochopeny. 

 V praxi je použití Teslova transformátoru poněkud omezené, využívá se spíše pro 

laboratorní účely, ale jeho některé principy se užívají nebo dříve užívaly v různých zařízeních, 

jako jsou například [3]: 

� Generování velmi vysokého napětí s poměrně vysokou energií. 

� V zařízeních sloužících ke vzniku světelných efektů určených pro zábavu lidstva. 

� Částečné urychlovače. 

� Generátory ozonu. 

� Pro přístroje produkující ultrafialové záření. 

� Indukční cívky, které mají obecně jádro.  

� Indukční a dielektrický ohřev. 

� Původní jiskřišťové rádio vysílače.  

V následujících odstavcích bude proveden rozbor základní stavby původního 

´´jiskřišťového´´ TC a působení proudu na lidské tělo, které se mění s rostoucí frekvencí. 

 Díky vysokému podílu vody a iontů má lidské tělo poměrně vysokou vodivost. Odpor 

obecného modelu člověka HBM (human body model) je uváděn podle amerických norem 1500 Ω 

a pro Českou Republiku se udává hodnota 2000 Ω.  

Pro odpor lidského těla platí rovnice: �W � �Y Z �[ 

(3.1-1) 

kde:    Rc   je celkový odpor člověka 

            Rk   je odpor kůže člověka 

            Rv   je vnitřní odpor těla 

 

Platí že:  

1. Rk >>Rv  

2.  Vnitřní odpor se u různých lidí liší minimálně. 

3. Odpor kůže je značně závislý na složení kůže a to je pro každého jedince specifické. 

4. Odpor kůže se mění podle stavu jedince (stres, pot, vlhkost). 

 



 

  

 

34

Z toho plyne, že celkový odpor těla různých lidí v různých situacích se bude značně lišit. 

Proto je velmi obtížné přesně určit nebezpečné hodnoty dotykových napětí.  

Určení nebezpečných hodnot proudů je též spíše orientační, neboť citlivost a reakce 

organizmů jsou odlišné. 

  Nervový systém pracuje s proudy 10-12 A, proto proudy, které procházejí lidským tělem, při 

kontaktu s předměty pod napětím, jsou mnohdy větší a tudíž vyvolávají psychické, nebo fyzické 

vjemy [22]. 

Při změně potenciálu těla se lidské tělo chová jako kondenzátor s kapacitou 100 pF. 

Pro přehled o bezpečnosti práce je zde uvedena tabulka škodlivosti proudů pro DC pro AC 

proud se hodnoty škodlivosti proudu liší jak bude uvedeno dále. 

 

Tab. 3.1-1 působení stejnosměrného proudu na lidský organismus [20] 

Míra působení I [mA]  DC 

NEŠKODNÉ:  

vnímání 0-4 

překvapení 4-15 

vyvolání svalového stahu  15-80 

ŠKODLIVÉ:  

svalová křeč 80-160 

respirační blok 160-300 

smrt nad 300 

 

 Neškodlivý proud protékající tělem je takový, který nám dovoluje kontrolovat pohyby 

vůlí. Škodlivý proud začíná svalovou křečí bez možnosti ovládání svalů pomocí vůle.  

 Škodlivost proudu na nervový systém roste s rostoucí frekvencí, avšak s rostoucí 

frekvencí klesá hloubka průniku proudu do těla. To tak, že stejnosměrný proud proniká hluboko 

do centra organismu a tam může způsobovat závažná poškození (dle jeho velikosti). Při 

průmyslovém kmitočtu 55-60Hz je hloubka penetrace kolem 150mm, což je stále dost hluboko, 

aby byl zasažen nervový systém. Při frekvenci nad 400 Hz je průnik proudu v hloubce receptorů 

bolesti v kůži a jeho škodlivost začíná při proudech, které procházejí buňkami již v řádech 

mikroampérů. Průchod proudu tedy vnímáme jako popálení. Při frekvencích nad několik desítek 

kilohertz dochází k tak malému průniku proudu, že hovoříme o skin efektu ( česky sklouznutí se 

výboje po kůži) a na organismus tedy vysokofrekvenční proudy nemohou mít co se týče 

elektrické složky pole vliv. Ostatní složky zatím nejsou příliš prozkoumány co se týče vlivu na 

živý organismus. Jsou to například magnetické účinky pole, akustické účinky pohybující se v 

pásmech mimo rozsah vnímání atd.[20] [4] . 
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3.2 VÝPOČET SEKUNDÁRNÍCH CHARAKTERISTIK 

 

Obr. 3.2-1 sekundární vinutí Teslova transformátoru [25] 

 

 Sekundární vinutí je tvořeno cívkou, která má mnoho závitů navinutých v jedné 

vrstvě nad sebou do šroubovice. Hlavní charakteristikou je velká indukčnost a poměrně malá 

vlastní kapacita a odpor. Odpor při rezonanci je roven odporu vinutí při frekvenci 0 Hz, dále 

se musí uvažovat skin efekt a efekt přiblížení. 

 Výpočet je možné začít podle jakéhokoli konstrukčního prvku, či požadované 

pracovní frekvence, nebo jiné vstupní/výstupní veličiny. Pro nejjednodušší postup volím 

výpočet začít výpočtem sekundárního okruhu, sekundární charakteristiky nám určí 

rezonanční frekvenci, délku vodiče, průměr vinutí, výšku vinutí a konečnou kapacitu. . 

Sekundární cívka bude nejlépe emitovat energii (mít funkci antény), když její délka vinutí 

bude odpovídat čtvrtině vlnové délky rezonanční frekvence[10] [23] [4]. 

 

Výpočet délky vinutí sekundární cívky z frekvence [10]: 

� � \4 

(3.2-1) 
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kde:    l je délka vinutí 

           \  je vlnová délka 

 

Výpočet vlnové délky [10]: 

 

\ � :] 

(3.2-2) 

kde:   v rychlost šíření vlny  

           f frekvence 

 Jelikož se v našem případě jedná o elektromagnetické vlnění, které má rychlost 

blížící se rychlosti světla potom můžeme za v dosadit c.  

 Dosazením rychlosti světla za rychlost vlnění a následným dosazením rovnice 3.2-

2 do rovnice 3.2-1 obdržíme vztah pro výpočet délky vinutí cívky. 

 

� � ^4 · ]  

(3.2-3) 

kde: c je rychlost světla ve vakuu 2,998⋅108  ms-1 

            f0 je rezonanční frekvence 

 

Výpočet délky drátu [4]: 

 

 
Obr. 3.2-2 nákres pro výpočet délky drátu 

 

Podle uvedeného obrázku vypočítáme délku vodiče na otáčku. Pro výpočet délky vodiče s 

chápe kružnice procházející středem drátu [4].  � _ � `a Z 28 · ` � `ba Z /c 

(3.2-4) 

kde:   D je průměr jádra cívky 

         d je průměr drátu, kterým je provedeno vinutí (respektive r je poloměr drátu) 

         lot je délka drátu potřebná pro provedení jedné otáčky, zanedbává se stoupání závitů, 

jinak řečeno vinutí je chápáno jako kružnice se středem v jedné přímce. 
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Výška vinutí:  

Obr. 3.2-3 nákres pro výpočet mezery mezi vinutím 

 

Při navíjení izolovaného vodiče na jádro vznikají mezery mezi vinutími na obr označené 

jako lx.. �� � �!X "�Wd Z �Y � 2 · e!X "�Wd Z �Y 

(3.2-5) 

Kde: lizolace je vzdálenost v mezeře připadající na izolaci, která odpovídá 2*hizolace, neboli 

2*vrstva izolačního materiálu nanesená nanesena na vodič. 

         lk to je výška vzduchové mezery mezi závity, respektive mezi izolací dvou 

sousedních závitů. Tato vzdálenost záleží na způsobu vinutí, (technickém provedení). Jako 

orientační hodnoty lze využít tabulek, které udávají koeficienty těsnosti navinutí, podle 

druhu zpracování. 

 

Tato vzdálenost hlavní vliv na vlastní (parazitní) kapacitu cívky. Pro výpočet délky drátu 

budeme tedy uvažovat, že lx<<d. Čímž se nám zjednoduší výpočet a můžeme uvažovat, pro 

počet otáček z rovnic 3.2-3 a 3.2-4 : 

 

f � �� _ �
^4 · ]?`ba Z /c  

(3.2-6) 

Kde: N - je počet otáček sekundárního vinutí. 

Pro výšku cívky za použití rovnice (3.2-5) platí vztah [4]: 
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g � f · b/ Z ��c~f · / 

(3.2-7) 

Kde: H- je výška jedné vrstvy závitů sekundární cívky. 

 

Pozn.  

 Klasický TC má sekundární vinutí tvořeno jednou vrstvou izolovaného vodiče. Díky 

velmi vysokému napětí by vrstvení vinutí, jak je již u klasického transformátoru, kladlo příliš 

vysoké nároky na izolaci.  Avšak některé jednotky velkých výkonů, zejména v Rusku byli 

navinuty jako vícevrstvé. Každá vrstva byla tvořena jedním vodičem navinutým jako 

jednovrstvá cívka, tímto uspořádáním bylo dosaženo umístění n cívek v n vrstvách na jedno 

jádro. Konce vinutí byly spojeny. Důvodem tohoto vrstvení je zvýšení schopnosti přenášet 

vyšší výkon a součastně nezvyšovat výšku sekundárního vinutí. Přenést vyšší výkon při 

jednovrstvém vinutí by bylo možné užitím většího průřezu vodiče, ale tím bychom dosáhli 

vyšší výšky vinutí H, což by mělo za následek jednak problematičtější umístění zařízení a 

jednak což je nejdůležitější došlo by tak ke snížení překrytí cívek primární a sekundární, 

čímž by se snížila efektivita přenosu energie. Nevýhody jsou: Vyšší požadavky na izolaci. I 

když díky způsobu vinutí by teoreticky měly být sousední vinutí cívek na stejném potenciálu, 

může díky geometrii dojít k určitým odchylkám. Dále díky vrstvení a znásobení počtu mezer 

mezi vinutími získáváme vyšší parazitní kapacitu nežli u klasického vinutí TC. Další 

nevýhodou je složitější konstrukce. 

 

Nyní máme shrnuty všechny potřebné rovnice pro navinutí sekundární cívky. Pro další 

výpočet je třeba zjistit vlastní kapacitu a indukčnost cívky. 

Indukčnost je možné změřit, nebo použít následující výpočet [1]: 

 

� � h� · f�
9h Z 10g 

(3.2-8) 

Kde: Ls - Je indukčnost sekundárního vinutí.  

         A  - Poloměr (D+d)/2. 

         N - Počet závitů. 

          H - Výška vinutí. 

 

Pro výpočet vlastní kapacity vinutí za předpokladu známé frekvence platí vztah [1]: 

 

= � 14`� · b]?� · �c 

(3.2-9) 

Kde: Cs - Je vlastní kapacita sekundární cívky ve faradech (závisí na frekvenci). 
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         f0 - Je rezonanční frekvence transformátoru v Hz. 

         Ls - Je indukčnost sekundární cívky v H. 

 

Dále pro cívku můžeme spočítat odpor vinutí pro stejnosměrnou a střídavou složku proudu. 

Pro stejnosměrnou složku platí vztah [1]: 

 

a=Ω � \4 · Ω9 · b1 Z b*k l 20°=c · 0,00393cfn  

(3.2-10) 

Kde: a=Ω - Je celkový odpor vinutí pro stejnosměrnou složku proudu, neboli celkový DC 

odpor 

         NS - Je počet vrstev vodiče o průřezu S v našem případě N=1. 

         
op  - Je celková délka vodiče neboli z rovnice (2) označená jako l. 

         ta - Je teplota okolí a teplotní součinitel pro měď 0,393%. 

         
Ω� - Je měrný odpor , neboli odpor jednoho metru vybraného vodiče. 

 

Střídavý odpor určíme za zjednodušující podmínky, že dochází pouze ke skin efektu. 

Můžeme ho vyjádřit rovnicí [1]. 

 

h=Ω � 9,96 · 10$q · r]?/  

(3.2-11) 

Kde: h=Ω - Je celkový střídavý odpor, pro pouze skin efekt, vinutí v ohmech. 

         f0 - Je rezonanční frekvence   a d je průměr drátu. 

Ze zmíněných rovnic můžeme popsat sekundární vinutí kvality faktorem Qs [11]: 

 

E � s? · ��Wd"  

(3.2-12) 
Kde: Qs je kvality faktor sekundárního vinutí. 

         Ls je celková indukčnost sekundárního vinutí počítaná v rovnici 9. 

         Rcel je celkový odpor sekundárního vinutí počítán bude níže.  

Oscilace přenesené z primárního vinutí na sekundární se v sekundární cívce transformátoru 

tlumí nepřímo úměrně s faktorem Qs. Tedy čím vyšší Qs tím nastává menší útlum oscilací, 

proto naší snahou je mít vinutí s nulovým odporem a maximální indukčností. Tedy maximálně 

ideální cívku. Potom by útlum nastal za nekonečně dlouhou dobu. 
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Ačkoli cívka bude mít vždy nějaký odpor, který je větší než nula, bude potom každá 

následující amplituda tlumených kmitů menší. Tento tlumící efekt je znám jako úbytek    dS 

tento úbytek je nepřímo úměrný faktoru kvality a můžeme ho vyjádřit rovnicí [11]. 

 

tn � È 

(3.2-13) 

Kde dS útlum, neboli taky činitel tlumení a Qs je kvality faktor sekundárního vinutí 

vypočítaný v rovnici 13. 

Průběhy úbytku mohou být exponenciální, logaritmické, nebo lineární. Pomocí jiskřiště, 

vzdálenostmi elektrod nebo frekvencí styku lamel nastavujeme jak frekvenci, tak amplitudu 

napětí. To nám změní parametry indukčnosti i odporu. Při zhodnocení rovnice 13 se při změně 

L, R parametrů dostaneme k nějaké funkci Qs potom dosazením do rovnice 14 získáme tvar 

poklesu napětí při tlumených oscilacích. Dále též tvar úbytku ovlivňuje materiál elektrod 

jiskřiště. Pro zjednodušení zatím využíváme rovnice s předpokladem lineární charakteristiky 

tlumení[11] [1]. 

Pro impedanci sériového RLC obvodu platí [12]: 

 

u � � Z vs · � Z 1vs · = 

(3.2-14) 

Vyjádření imaginární části z rovnice 3.2-14: 

 

u � � Z v ws · � l 1s · = x 

(3.2-15) 

Dále pro podmínku rezonance použijeme pouze imaginární část komplexního čísla Z [12]: 

 yz � y^ 

(3.2-16) 

s · �@dX � 1s · =@dX 

  (3.2-17) 

Dosazením za s � 2`] v našem případě s � 2`]@dX obdržíme vztah: 

 

2` · ] @dX · �@dX � 12` · ]@dX · =@dX 

(3.2-18) 

Upravením rovnice 19 můžeme vyjádřit rezonanční frekvenci : 
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]@dX � 12` · r�@dX · =@dX 

(3.2-19) 

Pro zjednodušení budu dále uvádět indexy pouze: 

 

]? � 12` · √� · = 

      (3.2-20) 

Jelikož sekundární vinutí považuji za složené z vlastní indukčnosti vinutí, vlastní kapacity a 

koncové kapacity získám z rovnice 21: 

 

]? � 12` · r� · b=_ Z =c 

            (3.2-21) 

Kde: Ct  Je koncová kapacita. 

        Cs Je vlastní kapacita vinutí.  

        Ls - Je indukčnost sekundárního vinutí. 

 

Dosazením z rovnice 9 a 10 a dalšími matematickými úpravami obdržíme pro rezonanční 

frekvenci vztah 23 ze které ho je názorně vidět, jak souvisejí rozměry cívky a konečná 

kapacita Ct s rezonanční frekvencí: 

 

]? � 1
2` · � h� · f�9h Z 10g · b=_ Z 1

4`� · ]? · h� · f�9h Z 10gc 

 

            (3.2-22) 

 

Kde:  A  - Poloměr (D+2d)/2, neboli polovina průměru navinuté cívky.   

         N - Počet závitů. 

          H - Výška vinutí. 

 

Pokud chceme vypočítat modul impedance abychom se pohybovali v rovině reálných čísel, 

je třeba geometricky sečíst Re a Im část v našem případě Zs, neboli impedance sekundárního 

okruhu v rezonanci je: 

 



 

  

 

42

u � ��W� Z ws@dX · �@dX l 1s@dX · b= Z =_cx�  
(3.2-23) 

Nyní jsme navrhli základní parametry sekundárního obvodu. V následující kapitole budeme 

počítat základní parametry primárního okruhu. 

 

 

3.3 VÝPOČET PRIMÁRNÍCH CHARAKTERISTIK 

JISKŘIŠŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU 

     

 
Obr 3.3-1 dvě hlavní možnosti navíjení primárního vinutí [24 [26] 

 



 

  

 

43

Oproti sekundárnímu vinutí má primární vinutí jen několik otáček, kterým energii dodává 

sériově připojený kondenzátor. Poměr hodnot primární indukčnosti a  kapacity určují 

frekvenci oscilací, které se typicky uzavírají do sekundárního okruhu. Jiskřišťová mezera, 

popřípadě rychlost dotyku lamel, slouží jako spínač kontrolující periodu opakování. Při 

přeskoku přes mezeru se přenáší poměrně vysoká energie v krátkém čase (což je podstatou 

správné funkce jiskřiště s připojeným kondenzátorem), z toho plyne, že v primárním obvodu 

se vyskytují velmi vysoké proudy, které určují, jak moc bude vysoké napětí na sekundárním 

okruhu. A to tak, že díky spínání proudu tekoucí přes cívku v primárním okruhu se indukuje 

napětí přímo úměrné proudu protékající touto cívkou, a nepřímo úměrné čase sepnutí. Pokud 

se tedy naindukuje v primární cívce vyšší napětí, potom bude vyšší napětí i na sekundární 

cívce [2]. 

 

Vyjádřit to můžeme rovnicí [12]: 

 

0! � � /�/* 

(3.3-1) 

Kde: Malá písmena značí veličiny proměnné v čase  

         0! Je indukované napětí při sepnutí proudu � za čas  /* tekoucí cívkou o indukčnosti 

L. 

 

Z toho plyne, že kromě proudu bychom mohli dosáhnout vyšší hodnoty indukovaného 

napětí pomocí zvýšením indukčnosti, ale to by znamenalo zvýšení jednak odporu ze vztahu � � s� a jednak by přidáním závitů se snížil převod transformátoru. 

 

Pro správný výkon je třeba zajistit spolehlivý zdroj, který bude napájet kondenzátor co 

nejrychleji na vysoké napětí. Jinak řečeno vhodný je tvrdý zdroj napětí řádově v kV, který 

bude dodávat velký proud do kondenzátoru [5].  

 

Podle transformátoru volíme kapacitu kondenzátoru, který bude zařazen v primárním 

okruhu.  A to tak, že frekvenci máme již spočítanou z předešlé kapitoly,  není  naprosto nutné 

ladit primární frekvenci stejnou jako je sekundární frekvence, stačí aby sekundární frekvence 

byla celistvým násobkem primární frekvence. I když pokud je technicky a ekonomicky možné 

ladit f1=f2 je lepší využít toto ladění. Dále nás zajímají proudové schopnosti zdroje. 

Vypočítaná hodnota kondenzátoru by se měla blížit skutečně použitému kondenzátoru. Pokud 

bychom použili kondenzátor s větší kapacitou než je zdroj schopen nabít za požadovaný čas, 

by nás nutilo buď snížit frekvenci ale to není možné, neboť by došlo k rozladění obvodu tudíž 

abychom zachovali frekvenci, bylo by třeba zkrátit vzdálenost mezi elektrodami jiskřiště a 

výboj by nastal při nižším napětí. Díky exponenciálnímu průběhu napětí na kondenzátoru při 
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nabíjení by neúplné na nabití by mohlo znamenat značné snížení napětí na kondenzátoru. Při 

použití menší kapacity bychom se ochuzovali o výkon transformátoru, který by mohl dodávat 

energii, ale při nabitém kondenzátoru na Un by nebylo možné dále energii shromažďovat v 

kondenzátoru [4] [1].  

 

Pro výpočet kapacity tedy platí vztah [1]: 

= � ��
� · 1|}n 

(3.3-2) 

Kde In je jmenovitý proud transformátoru, nebo pokud je obvod připojen přímo na síť tak 

proud jaký jsme schopni čerpat ze sítě s ohledem na jistící prvky a normy sítě. 

        Un je jmenovité napětí transformátoru, popřípadě sítě. 

        BPS (breaks per second) počet přeskoků v jiskřišti za sekundu. 

 

Jelikož je jednak obtížné přesně dopočítat kapacitu díky parazitním vlivům a dále je málo 

pravděpodobné aby spočítaná kapacita kondenzátoru se nacházela v standardní řadě 

dostupných kondenzátorů, je vhodné určité procento kapacity zvolit jako proměnný 

kondenzátor, který dále použijeme pro ladění obvodu.  

Potom kapacita C se skládá z [3]: 

 = � =	 Z =	_ 
(3.3-3) 

Kde Cp je maximální použitelná kapacita pro primární okruh, volí se pulzní kondenzátor. 

        Cpt je ladící kapacita pro primární obvod. 

 

Pro správnou funkci, aby vybíjení proběhlo v co nejkratším čase (lim_�?b*c), je třeba 

zajistit aby maximum použité energie bylo v pulzním kondenzátoru tedy musí platit že: 

 =	 U =	_ 
(3.3-4) 

Dále pro rezervu kapacity co se týče do zvýšení je vhodné volit aby součet Cp a Cpt byl 

nepatrně vyšší než vypočítaná kapacita C : 

 = � =	 Z =	_ 
(3.3-5) 

Pro zjednodušení budeme vycházet z rovnice (2.3) dosazením do rovnice (2.2) obdržíme 

vztah[3] [1]: 
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=	 � ��
� · 1|}n l =	_ 
(3.3-6) 

Nyní když primární kapacita je definována a transformátor zvolen, dalším krokem bude 

výpočet primárního vinutí. 

Prvním krokem je výběr tvaru cívky: 

• Spirála, ve tvaru pružiny. Její hlavní výhodou je jednoduchost při konstrukci i 

výpočtech, avšak nereflektuje svým tvarem že elektromagnetické pole roste směrem 

nahoru. 

• Další variantou je plochá Archimedova spirála, která má výhodu v minimalizaci 

rizika přeskoku mezi cívkami, ale vzdálené závity přenáší na sekundární cívku 

minimum energie. 

• Lepší variantou je Archimedova spirála, která je vyzvednutá do prostoru, směrem 

vzhůru se rozšiřuje, ale ne tolik jako plochá spirála takže i vzdálenější závity působí 

na sekundární cívku. Další výhodou je, že spodní průměr může být menší než u 

spirály tvaru pružiny, takže je zajištěn dobrý přenos.  Díky silné vazbě, kterou 

nepotřebujeme můžeme zvýšit celkový průměr cívky a tím dosáhnout vyšší 

elektrické pevnosti, dále je při této konstrukci dosahujeme lepších hodnot rozložení 

intenzity elektrického pole. Nevýhodou je problematičtější navíjení, protože je třeba 

dodržet i určitý úhel sklonu. Též výpočet se nepatrně prodlouží.  

Rozhodně tuto variantu doporučuji u středních a  velkých TC. Pro malé TC 

postačí pružinová spirála díky své jednoduchosti [1] [27]. 

 

Pro navinutí jakékoli spirály, je třeba vypočítat vzdálenost mezi závity, aby nedošlo k 

přeskoku, protože vinutí se provádí holým vodičem a spínání velkých proudů způsobuje 

značná přepětí. Vypočtená vzdálenost na rozdíl od vzdálenosti, kterou jsme počítali pro 

mezery mezi závity (v sekundární cívce) se liší tím, že měření se provádí od středu vodiče viz 

obr. (3.3-2) 
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Obr. (3.3-2) lx udává vzdálenost mezi vinutím počítaná pro sekundární cívku, ly 

počtená vzdálenost, pro rozestupy spirály primární cívky 

 

Podle zvolené šroubovice vypočítáme indukčnost podle rovnice: 

• Pro šroubovici tvaru spirály platí vztah [1] 

� � h� · f�
9h Z 10g 

(3.3-7) 

Kde: L Je indukčnost cívky. 

         A Je poloměr cívky. 

         N Je počet závitů. 

         H Je výška cívky. 

 

Výška cívky díky malému počtu otáček a poměrně širokému vodiči vůči H je třeba počítat 

následovně [1]: g � bf l 1c · �� Z / 

(3.3-8) 

Kde: H Je výška cívky. 

         N Je počet závitů primární cívky. 

         ly Je vzdálenost mezi středy voďičů. 

         d Je průměr vodiče. 

 

Pokud zvolíme Archimedovu spirálu pro výpočet její indukčnosti platí vztah [1]: 

 

� � h� · f�
8h Z 11� 

    (3.3-9) 

Kde: L Je indukčnost cívky vychází v řádech µH.  

         N Je počet závitů. 

         A Je průměrný poloměr. 

         w Je výška vinutí.  

 

Pro rezonanční frekvenci platí vztah 3.2-19, uvažujeme li, že v obvodu bude ladící 

kapacita i ladící indukčnost obdržíme vztah: 

 



 

 

 

    

Kde: f0 Je rezonanční frekvence primárního okruhu (nemusí se shodovat se sekundární 

rezonanční frekvencí.  

        Cp   -  Hlavní kapacita primárního okruhu (pulzní kondenzátor)

        Cpt - Ladící kapacita primárního okruhu (prom

        Lp  - Indukčnost primárního vinutí po

záleží na výběru tvaru cívky

        Lpl  - Ladící indukč

samostatná ladící cívka, ale v praxi se pro lad

cívce. 

 

Obr. (3.3-3) schéma zapojení ladící kapacity a 

 

Z obr. (3.3-3) vyplývá, že lad

nebo pomocí ladící cívky. Tato cívka se m

měnit indukčnost primárního okruhu, nebo d

cívky tak, že ladění je uskute

autotransformátoru).  

 

Druhá možnost je ladě

hlavnímu (pulznímu) kondenzátoru. P

bude značně napěťově namáhán, tudíž je nutné tomu p

´´vaničkové´´ kondenzátory, kdy zasouváním vodivých desek mezi sebe se m

Jako dielektrikum se používá vzduch nebo olej. Další a technicky nenáro

´´trubkového kondenzátoru.´´ Jedná se od dva soust

vnitřního průměru větší trubky a vn

tím elektrická pevnost. Kapacita je volena zasouváním trubek do sebe, 

překrývajících se desek. Výhodnou je velmi snadný spolehlivý mechanismus, nízké po

 

]? � 12` · rb�	 Z �	"c · b=	 Z =	_c 

      

ční frekvence primárního okruhu (nemusí se shodovat se sekundární 

lavní kapacita primárního okruhu (pulzní kondenzátor)

adící kapacita primárního okruhu (proměnný kondenzátor)

čnost primárního vinutí počítaná v rovnici (3.3-7), nebo v rovnici (

ru tvaru cívky. 

adící indukčnost primárního okruhu ve schématu se zobrazuje v

samostatná ladící cívka, ale v praxi se pro ladění indukčnost mění volbou závitu na primární 

chéma zapojení ladící kapacity a indukčnosti v primárním okruhu

) vyplývá, že ladění je možné provádět buď pomocí ladícího kondenzátoru, 

nebo pomocí ladící cívky. Tato cívka se může vložit sériově k primární cívce a nastavováním 

nost primárního okruhu, nebo druhou variantou je sloučit funkci ladící a hlavní 

ění je uskutečněno pomocí volby otáček na primární cívce (mechanismus 

Druhá možnost je ladění pomocí přídavného kondenzátoru zař

) kondenzátoru. Při této volbě je však nutné si uvě

ěť ě namáhán, tudíž je nutné tomu přizpůsobit konstrukci. Vhodné jsou 

kové´´ kondenzátory, kdy zasouváním vodivých desek mezi sebe se m

trikum se používá vzduch nebo olej. Další a technicky nenáro

´´trubkového kondenzátoru.´´ Jedná se od dva soustředné trubkové vodi

ětší trubky a vnějšího průměru menší trubky se volí tlouš

tím elektrická pevnost. Kapacita je volena zasouváním trubek do sebe, 

ekrývajících se desek. Výhodnou je velmi snadný spolehlivý mechanismus, nízké po
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  (3.3-10) 

 

ní frekvence primárního okruhu (nemusí se shodovat se sekundární 

lavní kapacita primárního okruhu (pulzní kondenzátor). 

nný kondenzátor).  

), nebo v rovnici (3.3-9)- 

nost primárního okruhu ve schématu se zobrazuje většinou jako 

ění volbou závitu na primární 

 

nosti v primárním okruhu [3] 

ď pomocí ladícího kondenzátoru, 

 k primární cívce a nastavováním 

ruhou variantou je sloučit funkci ladící a hlavní 

ek na primární cívce (mechanismus 

ídavného kondenzátoru zařazeného paralelně k 

 je však nutné si uvědomit, že kondenzátor 

ůsobit konstrukci. Vhodné jsou 

kové´´ kondenzátory, kdy zasouváním vodivých desek mezi sebe se mění kapacita. 

trikum se používá vzduch nebo olej. Další a technicky nenáročnou aplikací je užití 

edné trubkové vodiče, kdy rozdílem 

ru menší trubky se volí tloušťka dielektrika a 

tím elektrická pevnost. Kapacita je volena zasouváním trubek do sebe, čímž se mění plocha 

ekrývajících se desek. Výhodnou je velmi snadný spolehlivý mechanismus, nízké pořizovací 
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náklady a možnost bez problému vybrat jakýkoli požadovaný rozdíl průměrů trubek, čímž 

odpadají problémy s přeskoky v kondenzátoru. Nevýhodou jsou značné rozměry obzvláště při 

potřebě regulaci kapacity větších rozsahů. To lze částečně eliminovat paralelním složením 

trubkových kondenzátorů do baterie a ponořením do minerálního oleje. 

 

Pro správný přenos energie z primárního vinutí na sekundární je třeba správně navolit 

těsnost vazby. Obvykle se používá vazba pod 20% při snaze přenést vyšší výkon zvednutím 

vazby na hodnotu cca. kolem 24% , budou ztráty korónou příliš vysoké a po odečtení ztrát by 

se přenos choval jako při cca. 15% vazbě [3]. 

 

3.4 JISKŘIŠTĚ 

 

 Obr. 3.4-1 rotační [28] a hrotové jiskřiště [29] 

 

O jiskřišti bylo dosud psáno, že pomocí vzdálenosti mezi elektrodami se nastavuje napětí a 

frekvence. Pro konstrukci je důležitý též materiál elektrod ovlivňující charakteristiku tlumení 

kmitů.  

 

Pro běžná jiskřiště se používá měděného materiálu, popřípadě hliníku. Dále se užívá 

například stříbro. Pro tyto materiály je charakteristika útlumu přibližně lineární, užitím slitiny 

magnézia se dostáváme na křivku exponenciály [1] 

 

Pro rotační jiskřiště v závislosti na materiálech platí rovnice [1]: 

��d � 8� · ]?` · �	  

(3.4-1) 
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��" � 6� · ]?` · �	  

(3.4-2) 

Kde: Rge Je odpor mezery rotačního jiskřiště z materiálů elektrod, které mají exponenciální 

charakter tlumení. 

        Rgl Je odpor mezery rotačního jiskřiště z materiálů elektrod, které mají lineární 

charakter tlumení. 

        Vfo Je napětí na ionizované jiskřišťové mezeře. 

        Ip   Je vrcholový proud.  

  

Započítáním odporů vypočítaných z experimentálních rovnic (3.4-1) a (3.4-2) obdržíme 

vztah pro celkovou impedanci Z [1]: 

u� � ���	 Z ���� Z �s	 · �	 l 1s	 · =	��
 

(3.4-3) 

Kde: Zp Primární impedance, která však nereflektuje působení sekundární cívky na 

primární 

Rp Je odpor vinutí primárního vinutí. 

Rg Je odpor jiskřišťové mezery vypočítaný v předchozích rovnicích. s	 Je úhlová rychlost v radiánech za sekundu počítaná jako 2̀]? kde ]?je rezonanční 

frekvence primárního okruhu. �	  Je  vypočtená indukčnost primárního vinutí. =	  Je  celková vypočítaná kapacita primárního okruhu (hlavní kapacita a ladící kapacita). 

 

Budeme li uvažovat působení sekundární cívky na primární, přes společnou vazbu M, 

přičte  se sériově tedy ještě k vypočtené impedanci Zp, z rovnice (2.13), ještě fiktivní 

impedance, která vzniká díky vazbě M. Jde o impedanci tvořenou pomocí vzájemné 

indukčnosti, tedy závisí na frekvenci [11]. 

Rovnice pro výpočet je následující [1] [11]: 

u�� � �� Z bs	 · � c�
�  

(3.4-4) 

Kde: Zps  Je impedance primárního okruhu, reflektující  vliv magnetické vazby. 

         M    Je vzájemná indukčnost mezi primárním a sekundárním vinutím. 

         ZS    Je AC impedance sekundárního okruhu při rezonanci.  

       Zp     Je impedance primárního okruhu bez ohledu na magnetickou vazbu M. 

 

Potom kvality faktor primárního okruhu můžeme určit jako [11]: 
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E	 � s	 · �	�	  

(3.4-5) 

Kde: Qp  Je faktor kvality primárního okruhu. 

         Lp  Je indukčnost primárního okruhu. 

         Zp Je AC impedance primárního okruhu bez zohledňování magnetické vazby mezi 

primární /sekundární cívkou. 

 

Protože primární impedance způsobuje nabíjení okruhu tlumenými kmity, bude vždy po 

předání energie z kondenzátoru docházet k útlumu, po dobu než kondenzátor dodá další 

impulz. Kopírovala li by tedy křivka vrcholy amplitud signálu, dostali bychom zvlněnou 

křivku. Přesný tvar by závisel na charakteristice útlumu.  

Zvlnění můžeme pak vyjádřit pomocí úbytku obdobnou rovnicí jako platila pro sekundární 

okruh[12]. 

t} � È	 

(3.4-6) 

Kde dP Je útlum, neboli taky činitel tlumení a Qp je kvality faktor primárního vinutí 

vypočítaný v rovnici (3.4-5). 

 

Maximální hodnota proudu (amplituda) se vypočítá podle změny energie v čase. Potom 

platí rovnice [10] [12]: 

�	 � =	 /0/* � =	 · �	1]	
� �	�  

  (3.4-7) 

Kde Ip Je vrcholová hodnota proudu dosažená při vybití kapacity. 

       Cp Je primární kapacita, neboli kapacita kondenzátoru vloženého do primárního 

okruhu. 

        u Je aktuální napětí na kondenzátoru, které odpovídá maximální hodnotě napětí Vp , na 

které se kondenzátor nabije platí tedy že u Vp . 

        T Je perioda přeskoku počítaná z frekvence jako � � ���, kde fp je primární frekvence. 

        t Je čas vybíjení kondenzátoru. 

 

Pro výpočet střední hodnoty proudu je třeba uvážit, že signál je tlumený. Jelikož máme 

vyjádřený úbytek pro každou následující periodu v rovnici (2.16) můžeme ho dosadit do 

rovnice (3.4-8) a počítat Irms pomocí aproximace [12] [1]. 
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�@� � �	 · �$ �H·��·_�Q��HA  

(3.4-8) 

Kde: Ip Je maximální proud vypočítaný v rovnici (3.4-7). 

        t} Je činitel tlumení  vypočítaný v rovnici  (3.4-6). 

        fp je primární frekvence. 

       BPS Je Breaks Per Second - Počet přeskoků za sekundu v jiskřišti. 

       td  Je doba ionizace mezery jiskřiště. 

Nyní máme vypočítaný proud primárním obvodem. Pro úplnost je třeba zjistit ještě 

maximální napětí na primárním obvodu. Toto napětí lze spíše jen odhadovat, než přesně určit. 

Odhad bude tím přesnější, čím lepší postup pro určení napětí použijeme a též chyba výpočtu 

bude tím menší, čím vyšší bude počet otáček primární cívky. 

Pro jednoduchost a názornost jsem vybral metodu aproximace signálu sinusovou funkcí. 

Předem upozorňuji, že aproximovat signál pouze jednoduchou funkcí sinus může mít značný 

vliv na výsledek. Pro přesnější vyjádření by bylo lepší využít některé z počítačových metod a 

osciloskopu. Popřípadě použít nějaký sofistikovanější matematický postup. 

Vyjádření maximálního napětí pomocí aproximace signálu sinusovou funkcí [1]: 

 �		 � �	 · ���bs	 · *	 Z t}c 

(3.4-9) 

�		 � �	 · ���b2` · ]	 · 1]	 Z t}c 

(3.4-10) �		 � �	 · ���b2` Z t}c 

(3.4-11) 

 

Kde: Vpp Je maximální špičkové napětí při uvažování úbytku t}. 

         t} Je úbytek vyjádřený a popsaný v rovnici (3.4-6). 

         Vp Je maximální teoretické napětí v primárním okruhu v ideálním případě, kdy by 

nenastával útlum signálu. 

         fp Je rezonanční frekvence primárního vinutí. 
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3.5 VÝPOČET A LAZENÍ REZONAN ČNÍCH 

CHARAKTERISTIK 

 
Doposud jsme rozlišovali části transformátoru , až na několik zmínek o vzájemné vazbě, 

jako samostatné navzájem se neovlivňující jednotky. A to primární a sekundární okruh. Nyní 

bude našim cílem zachytit, jak se změní vypočítané hodnoty proudů a napětí, když budeme 

uvažovat, že oba obvody se navzájem ovlivňují. 

 

Rozdíl mezi primárním obvodem a sekundárním je především v počtu závitů cívky. To nám 

ovlivní činitel jakosti Q, jak již můžeme vidět v rovnici (3.4-5), s rostoucí indukčností roste Q, 

tedy sekundární cívka díky vysoké indukčnosti má vysoký činitel jakosti Q a naopak primární 

cívka má nízký činitel jakosti Q. 

Činitel jakosti Q nám udává informaci o šířce pásma signálu. Tedy pro primární vinutí kdy 

máme malý činitel jakosti Q, je šířka frekvenčního pásma velká (kromě hlavní harmonické je 

velké procento širokého rozmezí vedlejších harmonických). Sekundární cívka má vysoký 

činitel jakosti Q, tedy spektrum harmonických je soustředěno v úzkém pásmu kolem hlavní 

harmonické [10] [11]. 

 

Nyní provedeme výpočet maximálního oscilačního proudu, při zohlednění vzájemné 

vazby[1]. 

 

� � sA?·� · �	�  

(3.5-1) 

Kde: Is Je maximální oscilační proud sekundárního vinutí s uvažováním vazby M. 

         Ip  Je maximální oscilační proud primárního obvodu vypočítaný v rovnici (3.3-7). 

         sA? =2̀ ]A? - Rezonanční frekvence v radiánech za sekundu. 

         M  Je vzájemná indukčnost mezi primárním a sekundárním vinutím. 

         Zs Je AC impedance sekundárního okruhu při rezonančním kmitočtu. 

 

Pomocí oscilačního proudu, který jsme vypočítali v rovnici (3.1), můžeme vyjádřit 

oscilační napětí [1]. 


A � l�  · �A��� · �s? · *A Z tn l *��b�nc� 

   (3.5-2) 

Kde: : US Je maximální oscilační napětí na sekundárním vinutí. 

         Is Je maximální oscilační proud sekundárního vinutí s uvažováním vazby M. 
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         Zs Je AC impedance sekundárního okruhu při rezonančním kmitočtu. 

         sA? Je rezonanční frekvence v radiánech za sekundu. 

         tS  Je čas periody  oscilace pro rezonanční frekvenci vypočítá se jako: *A � ����, 
kde ]A? je rezonanční frekvence sekundárního vinutí.  

         tn Je úbytek na sekundárním signálu. 

Určení *��b�nc 214 
*��b�nc � sA?� · �A · b= Z =_c l 1sA? · b= Z =_c · �A  

(3.5-3) 

Kde:  Ls Je indukčnost sekundárního vinutí. 

         CS Je vlastní kapacita sekundárního vinutí a Ct je terminální, neboli konečná kapacita. 

Pozn. Obě kapacity již vypočítány v kapitole návrh sekundárního vinutí transformátoru. 

   

Další z možností jak výpočtem určit (odhadnout) napětí je přes poměry impedancí 

primární/sekundární impedance. Tato metoda je v literatuře označována jako VSWR (Voltage 

Standing Wave Ratio) [1]. 

Primární impedanci Zps jsme počítali v rovnici (3.4-4). V této impedanci je již zahrnuta 

vazba mezi primárním a sekundárním obvodem. Primární proud obvodem klesá podle úbytku t}, z toho je zřejmé, že impedance obvodu musí růst. Platí tedy nepřímá úměra mezi proudem 

a impedancí. Výpočet charakteristiky jak se mění impedance vyžaduje výpočty pro každou 

následující periodu signálu. Maximální primární impedance je tedy v okamžiku t0, neboli 

hned po přeskoku.  

Zvyšování impedance v jednotlivých periodách můžeme vyjádřit rovnicí: 

�	b�$�c · w 11 l t}x � �	b�c 
(3.5-4) 

 

Kde: n Je udává řád oscilace a nabývá hodnot � � �1; 2; 3 … . °°�. Jinými slovy řečeno 

udává velikost impedance při n té periodě, která je tlumena úbytkem t}. 

Pro n=0 je impedance Zps  rovna maximální impedanci vypočítané v rovnici (3.3-4) tedy 

impedanci Zps0.  

      u	b�$�c Je předchozí hodnota impedance, neboli impedance primárního obvodu před 

odečtením úbytku t}.  
     u	b�c Je nová vypočítaná hodnota impedance pro periodu 1, 2... podle dosazení za n. 

První hodnota n je jedna tedy rovnice (3.5-4) se používá pro následující periody  nacházející 

po první periodě. 
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Nyní budeme li opakovat výpočet uvedený jako rovnice (3.5-4)) získáme průběh 

impedance primárního obvodu.  

 

Pro názornost průběhu impedance je zde uveden graf, který odpovídá reálnému průběhu 

impedance primárního obvodu. V tabulce jsou uvedeny hodnoty impedance Zps a pořadová 

čísla jednotlivých oscilací. Výpočet proveden pomocí uvedených rovnic a následujících 

parametrů: 

Zps v okamžiku t=0 je Zps=78�, maximální dosažená impedance před přeskokem je 

Zps=4978 � a t} � 0,165391. P=4,5kW.) Parametry transformátoru pro daný příklad jsou 

převzaty z literatury [1], jedná se o jednotku postavenou od Mitch Tilbury. 

 

Tab. 3.5-1 vytvořena v programu Microsoft Excel na základě zmíněných vzorců a 

příkladových hodnot transformátoru 

Perioda Zps Perioda Zps 

[-] [�] [-] [�] 

0 78 12 682,8068 

1 93,45694 13 818,1158 

2 111,9769 14 980,2384 

3 134,1669 15 1174,488 

4 160,7542 16 1407,232 

5 192,6102 17 1686,097 

6 230,779 18 2020,224 

7 276,5115 19 2420,563 

8 331,3066 20 2900,236 

9 396,9603 21 3474,964 

10 475,6242 22 4163,583 

11 569,8767 23 4988,663 
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Graf: (3.5-1) vytvořen na základě tab. 3.5-1 

 

Nyní máme vyjádřenou primární impedanci v průběhu tlumených kmitů, dále máme 

spočítanou sekundární impedanci Zs, můžeme tedy určit poměr impedancí VSWR [1]: 

 

�n�� � �	�A  

(3.5-5) 

Kde: �	 Je impedance primárního obvodu pro jednotlivé kmity vypočítaná v rovnici (3.5-

4). 

        �A    Je impedance sekundárního obvodu. 

        VSWR Je poměrná impedance reprezentující poměr napětí. 

 

Použitím rovnice (3.5-5) díky proměnné impedanci �	 dostaneme průběh napětí vyjádřený 

rovnicí: �A � �	 · �n�� 

(3.5-6) 

Kde: �A Je maximální napětí sekundární cívky a �	 je maximální napětí primární cívky. 
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4 ZÁVĚR 
 

Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části.  

Přibližně první polovinu tvoří historie a vývoj vysokofrekvenčních zdrojů vysokého napětí. 

Jsou zde rozebrány: 

• Elektronické generátory - Jedná se o zdroje vysokých frekvencí řádově od 300kHz až 

do 1MHz o napětí do 100kV. Do této skupiny patří též rádiové vysílače, u kterých je 

rozebrán jejich vznik. 

• Induktory - Používající se převážně jako zdroj vysokého napětí při nižších 

frekvencích. Zde jsou zahrnuty též Ruhmkorffovy induktory. 

• Teslův transformátor - Historie Teslova Transformátoru je rozebrána nejpodrobněji, 

člení se na: 

o Stručný životopis Nikoly Tesly a jeho vynálezy. 

o Vývoj Teslova transformátoru od počátků až po současnost.  

o Nastínění problematiky konstrukce Teslových transformátorů. 

• Impulzní zdroje vysokého napětí: Díky své důležitosti v oblasti výkonové 

elektrotechniky a energetiky jsou rozebrány včetně základních informací o impulzu. 

Rozebrané zdroje: 

o Generátor impulzního napětí - Marxův generátor. 

o Generátor impulzního proudu. 

Druhá polovina práce se zabývá návrhem Teslova Transformátoru s jiskřištěm.  

Jedná se o původní transformátor, který vynalezl Nikola Tesla. Tento návrh může obsahovat 

i informace, které v době života N. Tesly nebyly známy. 

Navrhovaný transformátor a  hlavní zjednodušení, kterých bylo použito pro návrh: 

• Jedná se vzduchový transformátor. 

• Vinutí každé cívky je provedeno v jedné vrstvě. 

• Materiálem vodičů, kromě jiskřiště  je měď. 

• Návrh se provádí pro laboratorní podmínky. 

Návrh je proveden tak, aby bylo možné vycházet z jakýchkoli počátečních či koncových 

parametrů, které je třeba, aby zkonstruovaný transformátor splňoval, neboť při návrhu 

experimentálních zařízení nevycházíme vždy z požadavků dosahovaného výkonu, ale například 

je třeba navrhovat zařízení na základě dosahovaného rozpočtu, či nejobtížněji realizovatelné 

části. 
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