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b) Urèete minimální poèet primárních závitù baloonu,
který pøipojíme na výstup TCVRu 50 W. Jádro je z
materiálu N1 a má prùmìr 50 mm. Vinutí by mìlo mít
na 1,8 MHz podle pravidla ètyønásobku reaktanci
minimálnì 200 W. Indukènost by tedy nemìla menší
než 18 mH.

Pro stanovení indukènosti cívky na toroidu potøebujeme znát cívkovou konstantu (také souèinitel
indukènosti nebo èinitel indukènosti jádra) AL. I když se omezíme na hlavní používané rozmìry a
materiály toroidù, dostaneme „veletabulku“ konstant AL. Rozmìrová øada toroidù bývalého
Prametu je ale volena tak, že lze stanovit spoleèné násobitele cívkové konstanty AL vùèi zvolenému
referenènímu rozmìru toroidního jádra. Tím mùžeme veletabulku konstant AL zredukovat na jeden
rozmìr jádra. Pro jiný rozmìr pak vynásobíme AL pøíslušným souèinitelem. Místo jedné veletabulky si tedy vytvoøíme jen dvì malé pøehledné tabulky.
Jako referenèní jádro
jsem zvolil toroid T10
rozmìrù D = 10 mm, d = 6
mm, h = 4 mm, viz obr. 1.
V tabulce 1 jsou
souèinitelé indukènosti AL
pro jádra T10. Pro jiný
rozmìr jádra vynásobíme
cívkovou konstantu AL
souèinitelem [k] z tabulky 2.

Obr. 1. Obvyklý zpùsob
oznaèování rozmìrù
toroidního jádra

Tab. 1. Souèitelé indukènosti jádra AL pro toroid T10

toroidù až 40%. U cívkových konstant AL ale tyto tolerance neodstraníme. Jinak øeèeno: u feritových toroidù
jsou katalogové údaje hodnot AL a mi nejisté, proto je
lépe zmìøit indukènost aspoò nf RLC metrem a pak jipøepoèítat na pracovní kmitoèet dle [1], nebo mìøit
indukènost pøímo na pracovním kmitoètu. Pøi mìøení
malých feritových toroidù s malým poètem závitù pøi
mìøení pøístroji RF1, MFJ259B i novìjšími snadno
pøekroèíme uvažované sycení 0,1 mT. Mìøíme-li tìmito
pøístroji indukènost tøeba na 1,8 MHz pøi ménì než 5
závitech a toroidu menším než T10, musíme poèítat
s další chybou mìøení. Další užiteèné informace najdeme
v [4].
Na KV standardnì používáme jednotky indukènosti
mH, automaticky si proto souèinitel indukènosti jádra AL
pøevádíme z nH/z2 na mH/z2. V tabulce 1 jsem proto
uvedl také v KV radioamatérské praxi nejpoužívanìjší
rozmìr AL v mH/z2. Pøevody mezi dalšími používanými
jednotkami AL jsou:

Všimnìte si optického klamu u železoprachových
jader, kdy pøi jednotkách mH/100 záv. vychází AL èíselnì desetkrát vìtší, než u jednotek mH/1000 záv. = nH/z2
používaných u jader feritových. U železoprachových
jader je tedy AL malé, což omezuje jejich použití v nìkterých aplikacích, napø. u reflektometrù s vyšší
citlivostí. A naopak u cívek pro ladìné obvody jen
málokdy vyhoví jádro feritové.

Pøíklad 1:

Tab. 2: Souèinitelé [k] pro pøepoèet AL na jiný rozmìr jádra. Platí
jen pro rozmìrovou øadu toroidù Pramet Šumperk. Nepøesnost hodnot souèinitelù [k] je pod 3 % s výjimkou T80, kde jsou odchylky
5 %. To je vùèi výrobním tolerancím hodnot AL a mi v praxi zanedbatelné.

Nezapomeòte, že cívková konstanta AL platí pro 10
kHz, 0,1 mT a 25°C. Pro kmitoèty KV a VKV musíme
proto u feritových jader vynásobit konstantu AL ještì
souèiniteli indukènosti pro ten který kmitoèet a materiál
stejnì, jako jsme násobili indukènost v [1]. Úskalí ale
spoèívá v tom, že v [1] jsme násobili indukènost zmìøenou nf RLC metrem a tím tedy eliminovali výrobní tolerance mi a AL, které jsou 20 až 25%, u bazarových
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Spoèítejte indukènost cívky s 12 závity na malém toroidu
T4/N05 a indukènost cívky s 8 závity na toroidu prùmìru
50 mm z hmoty N3.
Opìt mìjte na pamìti, že
uvedené výsledky platí pro
10 kHz - viz [1]. U materiálù N3 a N05 jsou ale
odchylky
indukènosti
v rámci KV relativnì malé navýšení asi 60% uprostøed KV u N3 a navýšení asi 30%
na horním konci KV u N05.

Pøíklad 2:
a) Pro ladìný obvod potøebujeme cívku s indukèností 2
mH, kterou navineme na jádro T6,3 z hmoty N02.
Stanovte poèet závitù.

Indukènost v rámci KV na materiálech N1 a N02 se
prakticky nemìní, výpoèet dobøe souhlasí se skuteèností. U feritových baloonù je navíc problém se sycením a
tak mùže vyjít potøebný poèet závitù i vyšší, další informace viz [4].

Závìr
Pøíspìvek je zopakováním vìcí známých, shrnutím podkladù pro výpoèet indukèností na feritových toroidech
bývalého Prametu Šumperk a zároveò nostalgickou
vzpomínkou na slávu a porevoluèní pád výroby feritù
v Èesku [2]. Lze jen doufat, že zásoby feritù z bývalého
Prametu ještì nìjaký rok vydrží, než budeme
donuceni kupovat desetkrát až stokrát dražší, ale
ne o tolik lepší ferity zahranièní. Výjimkou je
snad jen materiál Amidon 43, který nelze nahradit žádným feritem nejen z Prametu, ale
pravdìpodobnì ani feritem svìtových výrobcù
zvuèných jmen. Zbytky zásob feritù z bývalého
Prametu Šumperk mùžeme ještì v omezeném sortimentu koupit u mnoha prodejcù, napøíklad [3].
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Oprava tabulky z èlánku o feritových toroidech
v èísle 5/2003
V èlánku "Mìní se indukènosti na feritových toroidech
s kmitoètem?", který byl otištìn v minulém èísle, došlo pøi
zpracování dolní èásti tabulky 1 k posunu øádkù. Údaje o
násobitelích indukènosti pro materiály 4A11 Philips až 3E9
Philips uvedené v øádcích odpovídajících kmitoètùm 1,8 až
145 MHz mají být posunuty o øádek výš - první øádek údajù
tedy má patøit ke kmitoètu 1,1 MHz atd. a u tìchto materiálù již øádek pro 145 MHz bude zcela prázdný.
Opravte si dále údaj Lmax / f pro materiál H12 - místo
1,2 / 1,8 má být správnì 1,2 / 0,8.
Koneènì si opravte hodnotu v posledním vzoreèku ve
støedním sloupci na str. 20 - ve výpoètu L28 byl použit
starší koeficient 0,25, správnì má být 0,2 tak, jak je uveden v tabulce 1.
Dìkujeme, že uvedené chyby omluvíte.
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