
Teslova cievka

Teslovu cievku alebo Teslov transformátor vynašiel v roku 1891 známy vynálezca Nikola Tesla. Používal ju 

pri svojich pokusoch s bleskami a na bezdrôtový prenos elektrickej energie. Jeho plánom bolo vystavať 

sieť Teslových cievok a poskytnúť ľuďom elektrinu zadarmo, čo sa mu, ale kvôli nedostatku peňazí a iným

problémom nepodarilo.

Zoznam súčiastok

 dutá plastová rúrka
 izolovaný medený drôt s priemerom

0.5mm na sekundárnu cievku 
 drôt s priemerom 0.9mm na

primárnu cievku
 tranzistor 2N2222
 odpor 22kΩ
 spínač
 batéria 9V
 adaptér na batériu
 pingpongová loptička
 alobal

Pomôcky

 elektrikárska páska
 elektrická hrotová pájka
 odizolovacie kliešte
 kolofónia
 cín

Postup zostrojenia Teslovej cievky

Sekundárna cievka

1. Na začiatku sme nechali kúsok drôtu, aby 
sme ho mohli neskôr pripojiť k ostatným 
častiam.

2. Potom sme na rúrku navinuli jeden závit 
medeného drôtu a zafixovali sme ho 
elektrikárskou páskou, aby sa neodvinul. 



3. Medený drôt sme ďalej navíjali okolo rúrky. 
Závity sme navíjali čo najtesnejšie k sebe 
a dávali sme pozor, aby sa neprekrížili. 

4. Sekundárna cievka by mala mať  viac ako 300 
závitov, my sme navinuli, celý medený drôt, 
ktorý sme mali, vyšlo okolo 250 závitov.

5. Aj posledný závit sme zafixovali 
elektrikárskou páskou a na konci sme nechali 
kúsok voľného drôtu.

6. Oba voľné  konce drôtu sme odizolovali.

Primárna cievka

7. Okolo dolnej časti sekundárnej cievky sme 
urobili z druhého drôtu 6 závitov primárnej 
cievky. 

Zapojenie elektrického obvodu

8. Priletovali sme kladný vývod adaptéru 
k spínaču.

9. K spínaču sme priletovali aj odpor spolu s 
primárnou cievkou. 



10. K  emitoru tranzistora sme priletovali záporný
vývod adaptéru, na bázu sme priletovali 
odpor spolu so sekundárnou cievkou a na 
kolektor sme pripojili primárnu cievku.

11. Obalili sme loptičku alobalom a do alobalu 
sme zastokli horný voľný koniec medeného 
drôtu zo sekundárnej cievky.

12. Na adaptér sme pripojili batériu.



A teslova cievka bola hotová. 

Spustili sme ju prepnutím spínača.

Skúšali sme k nej priložiť žiarivku alebo diódu.

Čo sa stalo?

Po priblížení diódy k cievke sa dióda rozsvietila. Tak

isto aj žiarivka.

Naša Teslova cievka

Naša sekundárna cievka mala len cca 250 závitov a

aj tak fungovala. Na vrch cievky sme umiestnili

loptičku v alobale, aby sme zosilnili dosah. Niekedy

nám dlhšie trvalo rozsvietenie žiarivky, vtedy sme skúšali žiarivkou pohybovať okolo cievky. Dióda svietila 

len keď sme ju priblížili natesno k cievke, ale len veľmi slabo, takže sa to nedalo zachytiť na fotoaparát. 

Teslovu cievku  sme nenechávali dlho zapnutú, lebo tranzistor sa rýchlo prehrieval a mohol by sa roztaviť.

Ako to funguje?

Teslova cievka je založená na procese nazvanom elektromagnetická indukcia, t. z. meniace sa magnetické

pole vytvára elektrický potenciál a núti prúd tiecť vodičom. Naopak prúdiaci elektrický prúd vytvára 

magnetické pole. Keď elektrický prúd prúdi sekundárnou cievkou, vytvára magnetické pole okolo cievky.

Teslova cievka je vlastne vzduchový transformátor, ktorý slúži na výrobu veľmi vysokého napätia o 

vysokej frekvencii. Primárnu cievku tvorí niekoľko závitov a sekundárnu cievku stovky závitov.

Transformátor
Transformátor je netočivý elektrický stroj, ktorý pomocou

elektromagnetickej indukcie umožňuje prenos elektrickej

energie z jedného elektrického obvodu do druhého.



Načo sa používa Teslova cievka?

Tesla pôvodne vyvinul Teslovu cievku na bezdrôtový prenos energie. Časom ju  upravil, aby sa dala použiť

v bezdrôtovej telegrafii. Dodnes sa niekedy používajú jej upravené verzie v televízoroch a rádiách.

Tesla si pomocou Teslovej cievky pustil do tela stovky tisícok voltov a

tvrdil, že to pomáha na depresie. Dokonca chcel dávať elektrické drôty

pod učebne, aby zlepšil výkon školákov. Používala sa aj pri elektroliečbe,

ktorá vraj mala vyliečiť množstvo zdravotných stavov. Elektroliečba bola

kvôli podvodom po 1. svetovej vojne zakázaná. V súčasnosti sa ešte

používajú verzie Teslovej cievky v medicíne, ale nazývajú sa Oudinove

cievky.

Objav, že vďaka Teslovým cievkam môže prechádzať telom vysokej

napätie viedol k využitiu v zábavnom priemysle, ale ak sa Teslova cievka

zle nastavila, mohla vystupujúceho zabiť. Využívali sa aj na špeciálne

filmové efekty.

V súčasnosti sa Teslove cievky využívajú hlavne vo vedeckých centrách

ako atrakcia. Dajú sa upraviť, aby robili blesky a vytvárali melódiu piesní.

Pozor na skin efekt!

Vysokofrekvenčné elektrické prúdy sú vnímané ako menej nebezpečné ako tie nízko frekvenčné, pretože 

necítiť bolesť. Nervový systém človeka necíti vysoké frekvencie a tak sa niektorí  môžu dotknúť malých 

cievok, ale bolesť sa prejaví neskôr napr. ako bolesť kĺbov alebo svalov a brnenie. Pri veľkých cievkach sa 

na ochranu používa Faradayova klietka.

Pomocou tohto návodu si môžete Teslovu cievku zostrojiť aj vy doma.
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