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Sammanfattning
Vi bestämde oss för att bygga en Tesla coil. Det är en slags högspänningstransformator som
transporterar elektricitet genom luften. Vi började bygga den i 3rdje läs perioden av andra årskursen.
Vi följde en sorts guide på http://www.deepfriedneon.com och gjorde inköp under början av tredje året.
Framåt jullovet hade vi alla material och kunde bygga. Bygg delen hade svåra och stora problem och
vissa delar var enkla. Vi byggde alla komponenter själva från grunden; kondensatorer med hjälp av
glasflaskor, primärspole av ett kopparrör, sekundärspolen lindade vi med ca 300m koppartråd och
toroiden gjorde vi med hjälp av ett aluminiumrör. Resultatet blev inte så effektfullt som vi hade räknat
med men vi fick den att funka och utställningen gick bra.
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Rapport Beskrivning
Tesla Coil rapporten av Denis Dervisevic och Joakim Ung

Varför?
Vi valde att bygga en Tesla coil för att det är annorlunda och utmanande. Att programmera ihop nått
eller göra en 3rd film kan kanske också vara skoj men man gör det alltid, att bygga en Tesla gör man
inte ofta.

Vad?
Vi ville ha svar på om man kan bygga en Tesla för under 2000 kr på den tidsramen vi hade?
Kan man bygga en Tesla utan någon Formell utbildning inom el?

Hur?
Vi arbetade mestadels tillsammans i grupp men vissa special saker skötte vi individuellt. Denis
brukade oftast sköta inköp och administrativt, medan Joakim oftast skötte små arbeten själv.
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Huvuddel
Från början till slut
Vårt slutmål med projektet var att skapa en fungerande Tesla coil (Tesla Spole). Det är en
högspänningstransformator som är kapabel att transportera ström genom luften. De 2 spolarna
förstorar spänningen så att den kan skjuta ut ström ur Toroiden. Mycket av arbetet gjorde vi
tillsammans men där en person gjorde hela arbetet står det specificerat.
Vi började planera projektet i början av 3dje läs perioden åk 2. Vi visste inte vid denna tid hur en Tesla
byggdes men projektet verkade lovande och genomförbart. Vi skissade på en detaljplanering och tid
planering som sedan skulle ligga i grund till projektets framstridning. Vi skrev inköpslista och
planerade ytterligare hur den ska byggas. Information om hur man bygger och vad som behövs
hittade vi på http://www.deepfriedneon.com och den var väldigt hjälpsam på vägen till den klara
produkten.
Inköp började i början av första läs perioden i 3an. Vi
började med att leta efter en transformator(Fig. 1).
Joakim ringde en neon firma i Göteborg, de sa att vi
kunde få en högspänningstransformator gratis om vi
hämtade den. Helgen efter detta åkte vi ner och
hämtade den, den såg gammal ut men den fungerar
bra. Detta var runt vecka 42. Vi visste inte vid detta
tillfälle mycket om vilka övriga delar vi skulle ha eller
hur vi skulle ha det så vi letade efter alternativa delar i tv
apparater och dylikt, det visade sig inte finnas något intressant där. De närmaste veckorna gjorde vi
inte mycket, vi testade transformatorn och letade
Figur 1 − Transformator
vidare på komponenter och leverantörer (affärer) som
kunde ha dessa. Vecka 50 börjar inköpen, Denis åker till Bauhaus och köper ett PVC rör med 11 cm
diameter och 50 cm längd, detta leder till att vi behöver ca 300 meter koppar tråd.
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Efter vinterlovet gick vi till Claes Ohlson köpte koppar rör till primär spolen
och även skärbrädor till samma sak. Denis frågade Thomas efter
numret till Stenbackeskolans rektor för diskussion om lån av träslöjd
Stenbackeskolans rektor sa av någon anledning nej till förfrågan så vi
fick tänka ut en annan plan, detta var en svårighet eftersom vi inte
hade en aning om vad vi ska göra. Den följande veckan åkte Denis till
ELFA i Göteborg för köp av koppartråd, vi fick det vi skulle ha. Vecka
6 började vi linda röret med koppartråden, det skulle vara 900 varv så
Denis skapade ett program för att hålla reda på antal varv(Fig.2).

sal.

Denis klickade och höll tråden medan Joakim lindade den runt röret.
Proceduren tog ca 5−6h och var ganska slitande på händerna och var jobbigt att göra.
Veckan som följer köper vi 2 backar läsk. Dessa ska användas till kondensatorer.
Vecka 9 åker Joakim och Denis till torp för inköp av resterande saker
som saknas för slutbyggnation. Vi köper Aluminiumfolie, salt,
Figur 2 − Början av
aluminiumrör, aluminiumtejp, pajformer, kablar, gnistgap. Under
sekundärspolen
vecka 10(lovet) åker Denis till Joakim och vi bygger samman
aluminiumröret med pajformerna och en skruv som ska bli
Toroiden(toppen) på Teslan(Fig.3). Momentet krävde lite
material men att bygga den var inte särskilt svårt, aluminiumröret
är väldigt lätt att forma och pajformerna bildar en perfekt
cirkel för röret.
Efter lovet bestämde vi oss för att börja jobba med kondensatorerna, det första
vi gjorde var att dränka alla flaskor i varmt vatten för att ta bort
etiketterna, efter detta så lät vi de torka. Nästa steg var att
Figur 3 − Toroid
maskera de i aluminiumfolie, Denis skar dem i bitar och
Joakim applicerade dem på flaskorna(Fig. 4). Arbetet var inte
problematiskt men tog tid eftersom det var 39 flaskor. När
de var klara skulle vi börja med primärspolen, vi började
med att skära upp skärbrädorna som ska vara stöd för
primärspolen, vi markerade ut den stora skärbrädan i 6
remsor och använde en sticksåg för att skära ut dem och
sedan borrade vi 10 hål med 8 mm borren. Detta var problematiskt
eftersom kopparröret är 8 mm men vi trodde att det skulle gå ändå. Vi
började med att träda på röret och det gick ganska segt(Fig. 5), här
jobbade Joakim mest och när han hade trätt på ca 6 varv insåg vi att
mittenvarvet inte skulle ha plats för sekundärspolen. Då
Figur 4 − Blivande Kondensatorer
började Denis och Joakim med att slipa och såga de inre 2
cirklarna för att göra innercirkeln större och få mer plats, detta var åter problematiskt och tog mycket
tid.
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Sågningen ledde inte till någonting och vi drog ut hela röret
Figur 5 − Trädning av primärspolen
och startade igen, så denna gång borrade vi upp hålen till
10 mm och det var mycket lättare, efter 8 varv var vi klara för
montering på skivan. Vi borrade hål i en av de 2 träskivorna på
1500x1500mm och böjde den inre ringens slut ner i hålet för att
kopplas till kondensatorerna. Nu kom nästa svårighet;
kondensatorerna, 39 stycken skulle fyllas med mättat saltvatten
och en koppartråd, de skulle toppas av med olja och tätas med
smältlim. Vi behövde ca 10 kannor á 1 liter med vatten för att fylla
alla
flaskor, mättningsgränsen på vattnet var högt så det gick åt ca 4 kg
salt för det.
Sedan använde vi ca 2 liter rapsolja för att fylla upp flaskorna för
isolation. Toppen skulle vara
isolerat med smältlim för at hålla koppartråden på plats och vara tätt. Efter ca 3 dagar var flaskorna
klara och vi täckte en skiva med aluminiumfolie för att kondensatorerna ska bli parallellkopplade och
på så vis öka kapacitansen.
Premiärdagen närmade sig med stormande steg, det är nu ett par veckor kvar till redovisning och
nästa steg är att fixa gnistgapet. Gnistgapet består av 2 kopparhylsor som är lödda till kopparkabel
och ligger ca 3 mm från varandra på en skärbräda, Joakim tillverkade den och Denis köpte de mesta
småsakerna som behövdes vid dessa tillfällen. Sekundärspolen behövde
ett lock och en 10 cm förhöjning till toroiden så vi fyllde 10cm rör
stumpen med smältlim, ca 20mm högt och sedan limmade fast dem
till varandra. Nästa steg var att limma fast toroiden till
sekundärspolen och kopplade samman, och det gick flytande lätt.
Samma dag kopplade vi samman kondensatorerna med
gnistgapet(Fig. 6) och hade vårt första testa inför lärare och vissa elever,
kondensatorerna visade sig funka strålande och nu skulle vi sätta
samman hela bygget.
Figur 6 − Kondensatorer och gnistgap
Vi spånade nu runt hur vi skall sätta upp de 2 planen eftersom
sladden inte räckte till att de ligger bredvid varandra utan borde ligga ovanför.
Vi tänkte
använda en vagn men den har för mycket metall så det funkade inte,
nästa idé var att använda de 2 backarna vi hade över och vi tyckte
det verkade vettigt så vi flyttade hela teslan till kemisalen för
sammanbygge och första test. Detta var torsdagen den 26 april, och det
tog ungefär 15 minuter för att koppla alla kretsar och rigga
säkerhetsanordningen som Denis hade köpt på jula.
Figur 7 − Riggad Tesla

Det var nu dags för första testet. Daniel och Jesper närvarande
också och tiden var runt 13.00, första testet misslyckades eftersom
gnistgapet var för långt ifrån varandra. Andra testet misslyckades också eftersom
effekten på teslan inte var stark nog att skicka ut strömmen i luften så vi
återgärdade problemet med en jordad metallbit och tredje testet lyckades! Vi gick hem för
långhelgen och återvände på onsdagen för att modifiera den för visning på torsdag. Vi böjde
metallbiten och hängde den från taket för at kunna spinna den och få coolare effekt, vi testade även
att byta längd på primärspolen och se om det blir bättre men det enda som ändrade effekten var
gnistgapets längd.
Torsdagen den 3dje maj, det är dags för redovisning. Allt funkar strålande och vi konfirmerade att det
går att röra den utan fara eftersom frekvensen är så hög och strömmen så låg att det bara går utanför
kroppen. Vi såg att en lampa kan få plasma lila färger om den får kontakt och lysrör tänds utan
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kontakt och om man sätter ett papper mellan kontakten så börjar det brinna. Redovisningen gick bra,
många var intresserade och vi drog genomgången ett par gånger. Ettorna missade showen så vecka
19 så har vi gjort 2 extra visningar och genomgångar.

Komponenter
Vår Tesla Coil består av 6 komponenter:

•
•
•
•
•
•

Transformator (High voltage transformer)
Kondensator (High voltage capacitor)
Gnistgap (Spark gap)
Primärspole (Primary coil)
Sekundärspole (Secondary coil)
Toroid (Torus)

Teslan drivs av en högspänningstransformator som transformerar upp vägguttagets 220V till 4000 volt
och begränsar strömmen till 40mA. Vi använder en gammal neonrörstransformator, 4000 volt är
egentligen i minsta laget men det funkar till mindre modeller. Effekten som vi får ut från denna är
P=U*I=4000*0.04= 160Watt
Detta betyder alltså att den drar mindre ström än en dator vilket man inte kan tro när man ser den
igång.
För att räkna ut ungefär hur långa gnistor vi kan få med den effekten använder vi oss av formeln
P=(L/1.7)²
L=1.7*?P=1.7*?160=21.51
Det är alltså möjligt att få ut 21.51inches gnistor (~50cm)
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Efter transformator kommer primärkretsen som består av en kondensator, ett gnistgap och en spole.
Kondensatorn måste klara spänningar ca dubbelt så stora som transoformatorn levererar och detta är
inte lätt (eller billigt) att hitta i butik så vi valde att bygga egna med hjälp av glasflaskor. Dessa fyllde vi
med mättat saltvatten med en ledare ner i vattnet, flaskorna klädde vi med aluminiumfolie och täppte
till toppen på flaskorna med hjälp av olja och smältlim. Sedan paralellkopplade vi alla 39 flaskor för att
få ut större kapacitans. Vi har inte haft möjlighet att mäta kapacitansen på dem men räknar med att de
totalt ligger på ca 0.031µF vilket passar till transformatorn enligt formeln C=10^6/(6.2832*Z*F) Z=E/I
Frekvensen på transformatorn ligger på 50Hz vilket betyder att kondensatorerna kommer att laddas ur
100ggr varje sekund, när detta sker så är spänningen tillräckligt hög för att kunna hoppa över
gnistgapet och sluta kretsen Kondensator−Spole−Gnistgap. Detta skapar en resonans som måste
vara lika stor som den för sekundärkretsen för att man ska få optimal prestanda så vi kan inte veta
vilket värde vi ska ha på primärspolen före vi har byggt sekundärkretsen.
I primärspolens mitt så står sekundärspolen, magnetfältet som bildas från den första spolen överförs
till den andra likt en transformator, det är dock inte så simpelt att bara räkna varven på spolarna, det
är resonansen allt hänger på.
Enligt en tabell på deepfriedneon så ska man ha 3−4 inch i diameter på sekundärspolen om effekten
ligger under 500W och längden ca 18 inch. Ca 900 varv är optimalt för sekundärspolen och tjockleken
på tråden räknade vi ut genom att dividera längden med antalet varv och sedan dividera igen med 1.1
eftersom vi räknade med 10% ökning pga mellanrum mellan varven. Vi kom fram till att 0.51mm är en
bra tjocklek.
Nu kan vi räkna ut induktansen och självkapacitansen för sekundärspolen, L=(N²*R²)/(9R+10H)
L=~20.7mH vilket ger en självkapacitans på 10 F
För att få ut resonansen måste vi nu räkna ut hur stor kapacitans toroiden har, vi använde oss av
formeln C=2,8*(1.2781−D1/D2)*?(2* ²*(D1−D2)*(D2/2))/(4* )
D1=381mm
D2=101mm
Vilket ger C=16.6 F
Resonansfrekvensen F blir således F=1/(2* *?(L*C))=1/(2* *?(0.028*0.02))=212.679kHz
Nu kan vi använda samma formel på primärkretsen och få ut ett värde på spolen som resulterar i
samma frekvens. Vi kom fram till en induktans på 0.019mH vid innerdiametern 15cm, 8 varv och 7mm
mellan varje varv.
För att räkna ut längd och diameter på kopparröret så använde vi formeln L=(N²*A²)/(30*A−11*D)
A=(D+N*(W+S))/2
Vilket ger en ytterdiameter på 40cm och ett 7m långt rör.
Gnistgapet konstruerade vi så att det går att flytta elektroderna, en nackdel med detta är att de flyttar
sig vid några körningar och man måste ställa in dem igen.
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Slutsatser
Enligt våra första beräkningar så har teslan kapacitet att skicka ut 50cm långa blixtar. Resultatet blev
dock något kortare, ungefär 15cm vilket betyder att det är någon eller några komponenter som inte
fungerar som förväntat. Möjliga felkällor kan vara för liten kapacitans på kondensatorerna i
primärkretsen jämfört med sekundärkretsen som resulterar i fel resonans och man förlorar en stor del
av effekten. Kan också vara fel värden på spolarna men dessa är mer exakt beräknade så vi tror att
det är kondensatorerna som det är fel på.
Vi lärde oss mycket av projektet. Arbeta i projekt form är annorlunda, man ska inte skjuta på det utan
följa den förbestämda tidslinjen. Även om vi denna gång lyckades slutföra projektet kunde det
tidsmässigt kunnat göras mycket bättre. Under projektets gång har vi båda lärt oss mycket om hur
man bygger saker praktiskt och även i teorin.
Slutligen vill vi tacka Henry, Mona, Kajsa, Gösta och Mats för allt de har gjort för att förvärkliga detta
projekt!
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