
Elektrostaatika osa (algus kordab IX klassis õpitut ) 

Kehale laengu andmist nimetatakse elektriseerimiseks.  Kehi saab laadida kahel viisil:  

1) Teineteise vastu hõõrudes laaduvad mõlemad kehad võrdse ja vastandmärgilise laenguga, sest nii 

palju kui üks keha elektrone loovutab, saab teine keha endale.  

2) Puudutades laadimata keha mõne laetud kehaga. Sel juhul saavad mõlemad kehad võrdse ja 

samamärgilise laengu, mis on esialgsest poole väiksem, sest elektronide arv jaguneb mõlema keha vahel 

võrdselt (tingimusel, et kehad on ühesugused). 

Laetud kehade põhiomadus on tõmmata ligi teisi kehi. Et staatilised laengud ei saa olla väga suured, siis 

ka elektrijõud ei ole eriti tugev. Seepärast märkame elektrijõu tõmbavat mõju vaid kergete kehade puhul, 

näiteks paberitükid, puhtad juuksed või tolm. Laetud kehad võivad teineteist mõjutada peale tõmbumise 

ka tõukejõuga. Seepärast räägitakse, et laenguid peab olema kahte liiki. Erinevat liiki laenguid hakati 

nimetama „positiivseteks“ ja „negatiivseteks“ . Tõmbejõud tekib erimärgiliselt laetud kehade vahel, 

tõukuvad aga samamärgiliselt laetud kehad.   

Laengu olemasolu saab kontrollida mitmel viisil:  

a) Lähendades uuritavale kehale teisi laadimata kehi. Kui kehade vahel on märgata tõmbumist, siis on 

uuritaval kehal laeng.  

b) Puudutades uuritava kehaga elektroskoopi. Laengu olemasolu korral elektroskoobi osuti kaldub 

kõrvale. Elektroskoobi töö põhineb samaliigiliste laengute tõukumise nähtusel. Tema osuti ja varras 

saavad puudutusel osa keha laengust endale. Mida suurem oli keha laeng, seda enam osuti vardast 

eemale tõukub.  

c) Lähendades uuritavale kehale teisi erineva laenguga kehi. Kui mõnest neist tõukub uuritav keha ka 

eemale, siis peab tal olema vastava kehaga samamärgiline laeng.  

Sõnal „laeng“ võib elektrinähtuste seletamisel olla erinev tähendus. Laengu all võib mõista nii laetud 

osakest kui ka füüsikalist suurust, mis iseloomustab keha mõju teistele kehadele. Mida suuremad on 

kehade laengud ja mida lähemal nad teineteisele asuvad, seda tugevam on kehadevaheline elektrijõud.   

Laetud kehas on rikutud aatomituumade kogu positiivse laengu ja elektronide kogu negatiivse laengu 

võrdsus, sel teel, et aatomite viimase kihi elektronide arvu on muudetud (näiteks hõõrumise tagajärjel). 

Kui aatomid võtavad elektrone juurde, siis muutuvad nad negatiivseteks ioonideks ja kehal tervikuna 

tekib negatiivne laeng. Kui aatomid loovutavad viimase kihi elektrone, siis muutuvad nad positiivseteks 

ioonideks ja kehal tekib positiivne laeng. Vähimat laengut, mida keha võiks omada nimetatakse 

elementaarlaenguks ja selle kandjaks on elektron (ka prootonil on sama, kuid positiivne laeng). 

Elementaarlaengu suurus on q=1,6·10 C19 . Seega saavad kõik laengud olla vaid selle arvu täisarv-

kordsed, sest elektron kui tervikosake ei ole enam osadeks jaotatav.  

Looduses kehtib laengu jäävuse seadus. See ütleb, et suletud süsteemi kogu laeng on jääv. Näiteks 

hõõrudes teineteise vastu laadimata eboniitpulka ja villast riiet saab eboniitpulk sama suure negatiivse 

laengu nagu villane riie saab positiivse laengu. Seega nende laengute summa on endiselt „null“.  

Erandiks on siin Maa. Kui ühendada laetud keha juhi abil Maaga läheb kogu tema laeng üle Maale ehk 

toimub laengu maandamine. Maa on nii suur keha, et mahutab igasuguse staatilise laengu vabalt endasse 

ära ilma, et seda oleks kuidagi märgata. Kui aga viia kokkupuutesse samasugused, kuid erinevate 

laengutega kehad, siis jaguneb laeng nende vahel võrdselt ja seda võib leida valemist: 
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...21 , kus Nq  on erinevate kehade laengud ja N väljendab laetud kehade arvu. /Edasi 

järgneb gümnaasiumi materjal/ 

Kui laetud kehad on palju väiksemad nendevahelisest kaugusest, võib neid vaadelda kui 

punktmasse (see tähendab jätta arvetsamata nende mõõtmed) ja sel juhul räägitakse punktlaengutest. 

Laengutevahelist vastastikmõju väljendab Coulomb’i seadus: 

Kaks punktlaengut mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende laengute suurusega ja 

pöördvõrdeline laengutevahelise kauguse ruuduga.  Jõud sõltub ka keskkonnast, kus laengud on. 

Kõige tugevam on see jõud vaakumis.  
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21 ...qjaq on laengute suurused ilma märki arvestamata (ühik 1C „kulon“),  



r on laengutevaheline kaugus (ühik1m),  

  on keskkonna dielektriline läbitavus, mis näitab mitu korda on elektrijõud antud keskkonnas nõrgem, 

kui vaakumis (ühikuta suurus). Seda suurust leitakse vastavatest tabelitest. 

Kõiki laetud kehi ümbritseb elektriväli. Elektriväli on üks mateeria vorme, mille kaudu laetud kehad 

üksteist mõjutavad. Elektrivälja mõju kandub edasi samasuguse kiirusega nagu valgus, 300 000km/s. 

Elektriväli on pidev ja katkematu ning ulatub lõpmatusse. Elektrivälja kujutatakse graafiliselt jõujoonte 

abil, millel on kindel suund. Jõujooned algavad positiivselt laengult ja lõpevad negatiivsel või 

suunduvad lõpmatusse. Jõujoone igasse punkti kujutatav puutuja ühtib selles punktis elektrivälja 

tugevuse vektori sihiga. Kui väli on tugevam, siis on jõujooni tihedamalt. Elektrivälja tugevus on 

füüsikaline suurus, mis näitab positiivsele ühiklaengule antud punktis mõjuvat elektrijõudu. Seda 

väljendab valem: 
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1  . Väljatugevus E on vektoriaalne suurus, mille suund ühtib välja 

igas punktis sellesse punkti paigutatud positiivsele proovilaengule mõjuva jõu suunaga. 

Punktlaengu elektrivälja tugevust arvutatakse valemist:  
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Kui kaks laengut teineteist elektriliselt mõjutavad võib üks neist teise elektrivälja mõjul liikuma hakata. 

Seega saame öelda, et elektriväli teeb tööd laengu nihutamisel: A=F·s, kus F=E·q ja s on nihe piki välja 

jõujoont. Töö valem elektriväljas: A=Eqs (ühik 1J) 

Sarnane valem sobib ka laetud osakese potentsiaalse energia arvutamiseks teise laengu väljas: 

EqdWp   , kus d on kaugus 0-nivoost ehk kohast, kus laengu potentsiaalne energia oleks 0 (näiteks 

positiivsel laengul on see 0, ku ta jõuab negatiivse languni).  

Suurust, mis näitab, kui suur on positiivse punktlaengu potentsiaalne energia välja antud punktis, 

nimetatakse selle punkti potentsiaaliks. Seda tähistatakse tähega   (loe fii) ja arvutatakse: 
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Elektrivälja kahe punkti potentsiaalide vahe ehk pinge näitab, kui suure töö teeb elektriväli nihutades 

laengu 1C ühest punktist teise.  

Valemiline seos  suuruste vahel on järgmine:  U= Es
q
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Näiteks pinge 7V tähendab, et laengu 1C ümberpaigutamisel teeb elektriväli tööd 7J. 

Valemist, U=Es,  saab avaldada elektrivälja tugevuse:  
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E   ja saada siit elektrivälja tugevusele 

üldkasutatav ühik 
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1 . Selle järgi loetakse elektrivälja tugevus võrdseks ühikuga, kui piki välja jõujoont 

ühe meetri pikkusel lõigul on potentsiaalide vahe ehk pinge võrdne  ühe voldiga. 

Elektroonikaseadmetes  kasutatakse seadmeid, millel on võime salvestada laengut ja sellega koos 

koguda energiat. Neid seadmeid nimetatakse kondensaatoriteks. Kondensaator on kahest juhist koosnev 

süsteem, millede vahel asub õhuke dielektriku kiht. Kui ühelt juhilt kandub teisele laeng tekib nende 

vahel potentysiaalide erinevus ja moodustub elektriväli. Kondensaatorit iseloomustatakse 

elektrimahtuvusega. See näitab , kui suur laeng tuleks ühelt juhilt teisele kanda, et nendevahel tekiks 

pinge 1V. Mahtuvus on 1F (farad), kui 1V suuruse pinge põhjustab laengu 1C ülekandumine ühelt juhilt 

teisele. Farad on väga suur mahtuvus, sest staatilist laengut ei saa väga suurt tekitada. Tavaliselt on 

paigalolevad laengud suurusjärgus 1nC või parimal juhul 1μC. Seepärast on ka mahtuvuse suurused 

ühikutes 1μF, 1nF ,1pF jne. Mahtuvuse valem: 
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C   , kus C on mahtuvus (1F), q-laeng (1C) ja U-plaatidevaheline pinge (1V). Lihtsaim 

kondensaatori liik on plaatkondensaator, mille mahtuvust arvutatakse valemist: 
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0 1085,8   ,  - dielektriku dielektriline läbitavus, S- ühe plaadi pindala (1m²) ja d- 

plaatidevaheline kaugus (1m). Sellest valemis on näha, et kondensaatori mahtuvus on seda suurem, mida 

suurem on laetav pind, mida suurem on plaatide vahel oleva keskkonna dielektriline läbitavus ja mida 

lähemal plaadid teineteisele asuvad. Suurimat mahtuvust saavutatakse seetõttu elektrolüüt-

kondensaatorite juures, sest nendel on d väga väike. Sidevahendite häälestamisel erinevatele 

lainepikkustele kasutatakse muudetava mahtuvusega kondensaatoreid, mille mahtuvust reguleeritakse 

kohakuti jäävate plaatide pindade asendiga. Kondensaaatoritel on omadus koguda laengut pikemat aega 

ja võime anda kogu energia korraga tagasi. Seda omadust kasutatakse näiteks fotoaparaatide välklambis. 

Elektroonika skeemides võimaldab kondensaator mõjutada voolutugevuse ja pinge muutusi. Ta  kuulub 

raadioskeemi tähtsaima osa, võnkeringi koosseisu, kus tekivad kõrgsagedusvõnkumised. 

Sageli on skeemis vaja erinevaid mahtuvuste väärtusi. Selleks võib kasutada kondensaatorite erinevat 

ühendamise viisi. Jadaühenduse korral kogumahtuvuse pöördväärtus on võrdne üksitkute 

kondensaatorite mahtuvuste pöördväärtuste summaga: 
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    skeem   -------׀׀-----׀׀-----׀׀-----׀׀------   

Kui kondensaatorid ühendada rööbiti, siis nende mahtuvused liituvad ja kogumahtuvust saab leida: 

C=C 1 +C 2 +.... skeem    tee  ise 

Juhi sattumisel elektrivälja hakkavad selles vabad laengud ümber paigutuma ja kogunevad juhi pinnale. 

Laengute ümberpaigutumine lõpeb, kui juhi pindade vahele on tekkinud välise väljaga võrdne, kuid 

vastupidise suunaga elektriväli. Viimane nagu „kustutaks“ välise välja juhi sisemuses ehk juhi sees 

elektriväli puudub.  

Dielektriku sattumisel elektrivälja hakkab selles seotud laengute nihkumine välja jõujoondte sihis, mida 

nimetatakse polarisatsiooni nähtuseks. Selle tulemusena tekib ka dielektrikus endas välise väljaga 

vastupidine elektriväli. Kuid see on tunduvalt nõrgem esialgsest elektriväljast ja nõrgendab vaid välise 

välja mõju mingi arv korda. Suurust, mis näitab mitu korda elektrivälja tugevus antud keskonnas on 

nõrgem, kui vaakumis, nimetatakse keskkonna dielektriliseks läbitavuseks: 
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elektrivälja tugevus vaakumis (1
m

V
) ja E elektrivälja tugevus antud keskkonnas. 

 

Elektrostaatika küsimused 

1. Milles seisneb keha elektriseerimine? Mis elektriseerimise käigus kehas toimub?  

2. Kuidas kontrollida kehal laengu olemasolu (kolmel viisil)?  

3. Mida nimetatakse elementaarlaenguks ja mis on selle kandjaks?  

4. Milline on sõna “elektrilaeng” tähendus?  

5. Defineeri laenguühik 1C. 

6. Millist liiki on laenguid ja kuidas laetud kehad teineteist võivad mõjutada?  

7. Selgita laengute jäävuse seadust.  

8. Mida nimetatakse punktlaenguks?  

9. Sõnasta Coulombi seadus? (valem)  

10. Mida näitab kontstant k?  

11. Mida nimetatakse keskkonna dielektriliseks läbitavuseks?  

12. Iseloomusta ja võrdle omavahel ainet ning välja.  

13. Defineeri elektrivälja tugevuse mõiste. (valem)  

14. Kuidas arvutada punktlaengu elektrivälja tugevust? 

15. Kuidas leida elektriväljade resultanti? (elektriväljade superpositsiooni printsiip)  

16. Mida nimetatakse elektrivälja jõujooneks? Kuidas on sellised jooned suunatud?  

17. Milliseid välju nimetatakse homogeenseteks? 

18. Mis iseloomustab potentsiaalivälju? 

19. Kuidas leida elektrivälja tööd? Valem 



20. Mida nimetatakse energia 0-nivooks? 

21. Kuidas leida punktlaendu potentsiaalset energiat elektriväljas? Valem. 

22. Defineeri elektrivälja potentsiaali mõiste. Valem 

23. Mida nimetatakse ekvipotentsiaalpinnks? Mis on sellel liikudes iseärast? 

24. Punktlaengu elektrivälja potentsiaali arvutamise valemi tundmine. 

25. Defineeri pinge mõiste. Valem. 

26. Defineeri pinge ühik 1V. 

27. Defineeri elektrivälja tugevuse ühik. 

28. Mis on sammupinge? 

29. Selgita, mida väljendab 1eV. 

30. Kirjelda elektrivälja mõju sellesse asetatud juhile. 

31. Kirjelda elektrivälja mõju sellesse asetatud dielektrikule. 

32. Milles seisneb polarisatsiooni nähtus? 

33. Millest koosneb kondensaator ja milleks seda kasutatakse? 

34. Mida nimetatakse kahe juhi vaheliseks mahtuvuseks? Valem. 

35. Defineeri mahtuvuse ühik 1F.  

36. Millist liiki kondensaatoreid tead ja kus neid kasutatakse? 

37. Oska leida kondensaatorite kogumahtuvust nende erineva ühenduse korral. 

38. Kondensaatori energia arvutusvalemi tundmine. 
 

Ülesanded, milliseid peaksid oskama ka töös:  

1. Kui suur jõud mõjub laetud kehade vahel, mis asuvad vees teineteisest 2cm kaugusel? 

Kehade laengud on 4μC ja -7μC ning vee dielektriline läbitavus on 81.  

2. Kaks võrdset punktlaengut asuvad teineteisest 15mm kaugusel õhus ja tõukuvad 

teineteisest jõuga 0,144N. Milline oli nende kummagi laeng? 

3. Kui kaugele laengust 3μC peaks asetama teise laengu –0,07μC, et nendevaheline jõud 

ulatuks suuruseni 0,00625N? Keskkonna dielektriline läbitavus on 2,1.  

4. Võta jooniselt arvud ja leia resultantjõu suurus ning suund: a) punktis A ; b) punktis 

B ; c) punktis C. 

A                                B            C 

•−−−−−−−−−−−−−−−•−−−−−−•  

q =10μC                   q =8μC   q =12μC 

[AB]=15cm ja [BC]=6cm  

5. Kui tugeva elektriväljaga on tegemist, et laengule 1,2 nC mõjuks jõud 0,6μN?  

6. Leia jõud, millega elktriväli, tugevusega 13 kN/C, mõjub laengule 340μC.  

7. Elektrivälja tugevus on 780 N/C ja see mõjub laetud osakesele jõuga 12mN. Milline 

on laengu suurus?  

8. Kui suur on elektrivälja tugevus õhus, punktlaengust 9nC, 40cm kaugusel?  

9. Keskkonna dielektriline läbitavus on 2,5 ja kaugus punktlaengust on 6cm. Kui kaugel 

sellest laengust on elektrivälja tugevus 300 kN/C?  

10. Elektrivälja tugevus, laengust 0,05μC, tekib 3750 N/C. Keskkonna dielektriline  

läbitavus on 3. Kui kaugel laengust asub vaadeldav punkt?  

11. 8cm kaugusel laengust 1,4nC on elektrivälja tugevus 328 N/C. Milline on selle 

keskkonna dielektriline läbitavus?  

12. Vaata joonist ja määra valitud punktis (A,B,C,D) elektriväljade resultandi väärtus 

ning suund võttes E =12 N/C ja E =8 N/C. 

 

q 1                                               q 2  

a) + —————A――――――― –  

b) – —————B——————— +  

c) + —————C——————— +  

d) – ―————D——————— –  

 

                             q 1                         q 2  

e) A————– — ———————+  

f) B————— + ———————+ 

g) C————– — ——————— – 

h) D—————+——————— – 



   

 

 
 

 

 

 

 

 
 


