
 

I Magnetism 
 

1. Missugustel põhjustel võib ruumi tekkida magnetväli?  

2. Mida kujutavad endast püsimagnetid?  

3. Mida nimetatakse magneti poolusteks?  

4. Millest on tingitud püsimagneti magnitilised omadused?  

5. Kuidas püsimagnetid teineteist mõjutavad?  

6. Mida nimetatakse aine magneetumiseks?  

7. Kuidas magnetjõud sõltub magnetpoolustevahelisest kaugusest?  

8. Mida avastas Oersted oma katsega?  

9. Millest ja kuidas sõltub vooluga juhtmete vahel mõjuv jõud?  

10. Defineeri voolutugevuse ühik “amper”.                                                   

11. Selgita Ampere`i seadust.  

12. Sõnasta “vasaku käe” reegel, magnetvälja jõu suuna määramiseks? Oska 

seda kasutada ülesannetes.  

13. Defineeri magnetinduktsiooni mõiste ja selle ühik.  

14. Mida kujutavad endast magnetvälja jõujooned? Kirjelda neid vooluga 

juhtmete ja püsimagnetite ümber.  

15. Selgita superpositsiooniprintsiipi magnetinduktsiooni kohta.  

16. Sõnasta ja oska kasutada “parema käe rusikareeglit” magnetinduktsiooni 

või voolu suuna määramiseks?  

17. Millised võimalused on  magnetvälja olemasolu kindlaks tegemiseks?  

18. Miks magnetvälja nimetatakse pöörisväljaks?  

19. Põhjenda paralleelsete, vooluga juhtide vahel tekkivat tõmbumist ja 

tõukumist rakendades vajalikke reegleid. Vaid neile, kes soovivad hinnet 

„viis“. 

20. Mida iseloomustab Lorentzi jõud?  

21. Millest ja kuidas sõltub magnetväljas liikuvale laetud osakesele mõjuv 

jõud?  

22. Kuidas “vasaku käe reeglit” kasutada Lorentzi jõu suuna määramiseks?  

23. Miks Lorentzi jõud ei suurenda laetud osakese kiirust? Mis osakesel 

muutub Lorentzi jõu mõjul?  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Magnetväli ümbritseb kõiki liikuvaid laetud osakesi. Et elektrivool kujutab endast 

laengute suunatud liikumist, siis ümbritseb magnetväli ka vooluga juhtmeid. Lisaks on 

mõnedel materjalidel pidevalt omadus tõmmata külge rauast esemeid. Selliseid aineid 

nimetatakse püsimagnetiteks. Seega ümbritseb ka neid pidevalt magnetväli.  

Püsimagneti kuju järgi on osa neist sirg- ja osa u-kujulised magnetid. Kõigil magnetitel 

on paarisarv pooluseid, see on magneti piirkondi, kus tema magnetilised omadused 

avalduvad kõige tugevamini. Tavaliselt on pooluseid kaks, põhja- (N) ja lõunapoolus (S). 

Pooluste nimed on pandud selle järgi, milline pöördus vabalt rippudes Maakera vastava 

geograafilise pooluse poole. /See tähendab magneti N-poolus pöördus Maa geograafilise 

põhjapooluse poole./  Püsimagnetite magnetilisi omadusi võib seletada neis leiduvate 

„mikrovoolude“ ühesuguse orientatsiooniga. Sellisel juhul „mikrovoolude“ magnetväljad 

liitudes tugevdavad üksteist ja tekitavad antud kehale summaarse magnetvälja. 

Püsimagnetite samanimelised poolused tõukuvad teineteisest eemale ja erinimelised 

poolused tõmbuvad teineteise poole. Mida lähemal on magnetpoolused teineteisele, seda 

tugevamini nad teineteist mõjutavad. Kui paigutada raudese (rauapuru) magnetvälja, siis 

see magneetub ehk omandab samasuguse võime- tõmmata ligi teisi rauast esemeid.  

Oersted uuris vooluga juhtmete mõju magnetnõelale. Ta märkas, et juhtme kohale viidud 

magnetnõel pöördub voolu sisselülitamisel juhtmega risti. Vastassuunalise voolu korral 

pöördub ka magnetnõel vastupidi. Sellest järeldas Oersted, et vooluga juhe mõjub nagu 

magnet ehk vooluga juhtmel on magnetilised omadused. 

Vooluga juhtmete vahel mõjuva jõu avastasid prantslased Jean-Baptiste Biot ja Felix  

Savart 1820 aastal, seetõttu kannab selle jõu arvutusvalem nende järgi Biot-Savart’i 

võrrandi nime:  
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21 jaII  on voolutugevused juhtmetes (1A) 

l  on teineteisega paralleelselt jääva juhtmeosa pikkus (1m) 

d  on juhtmetevaheline kaugus teineteisest (1m) Valemist on näha, et juhtmetevaheline 

jõud on seda suurem, mida suurem on neid läbiva voolu tugevus, mida pikemad on 

kohakuti jäävad lõigud ja mida lähemal juhtmed teineteisele asuvad. Jõud sõltub ka 

juhtmete asendist teineteise suhtes. Maksimaalne jõud mõjub vaid paralleelses asendis. 

Juhtmete ristumise korral magnetjõud ei mõju. Sellese võrrandist lähtudes on defineeritud 

ka voolutugevuse ühik „amper“.  

Kui kahe paralleelse, lõpmata pika ja lõpmata peenikese sirgjuhtme vahel, mille 

kaugus teineteisest on vaakumis üks meeter ja milles voolab ühesuguse tugevusega 

vool, mõjub juhtmete pikkuse iga meetri kohta jõud 2·10 N7 , siis on voolutugevus 

juhtmetes  üks amper. 

Ampere’i seadus annab vastuse millest ja kuidas sõltub vooluga juhtmele mõjuv jõud: 

Valem: sinBIlF    (1N) 

B   magnetinduktsioon (1T) 

I  voolutugevus juhtmes (1A) 

l  magnetväljas paiknev juhtmelõik (1m) 

α – nurk magnetinduktsioonivektori ja voolu suuna vahel 

Magnetinduktsiooni ühikut 1T (tesla) saab selgitada järgmiselt:  

Magnetinduktsioon on 1T ,kui magnetvälja jõujoontega risti paiknevale 1m pikkusele 

juhtmelõigule, milles on voolutugevus 1A, mõjub magnetjõud 1N. 



Magnetjõu, voolu ja magnetinduktsiooni-vektori suunad on omavehel seostatavad 

„vasaku käe“ reegli abil.  

Kui väljasirutatud sõrmedega vasak käsi asetada magnetvälja nii, et peopessa on 

suunatud magnetinduktsiooni vektor ja sõrmed näitavad voolu suunda juhtmes, siis 

sõrmede suhtes risti suunatud pöial näitab juhtmele mõjuva (Ampere’i ) magnetjõu 

suunda. 

Teine selgitus tuleks seosest:  
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B    , /siin N väljendab juhtmekeerdude arvu raamil/ 

Kui 1m² suuruse pinnaga (S) juhtmeraamile (üks keerd juhet), milles on voolutugevus(I) 

1A, mõjub magnetväli pöörava jõumomendiga (M) 1Nm, siis on välja magnetinduktsioon 

1T. 

Magnetvälja olemasolu saab kindlaks teha rauapuruga, magnetnõelaga või vooluga 

juhtmeraami abil. Rauapuru asetub mööda mõttelisi jooni, mida nimetatakse magnetvälja 

jõujoonteks. Magnetnõelad pööravad oma teljed piki nende joonte puutuja sihti ja 

vooluga juhtmeraam pöördub nii, et raami pinna ristsirge ühtiks magnetinduktsiooni 

vektori sihiga (raami pind jääb risti jõujoontega). Magnetvälja jõujooned on kinnised 

kõverjooned, mille igasse punkti kujutatud puutujaga ühtib magnetinduktsiooni B-vektori 

siht. Mida tihedamalt on jõujooni, seda tugevam magnetväli on. Magnetnõel kujutab 

endast pikka ja peenikest püsimagnetit, mille poolused on väga väikesed. Jõujoonte 

suunaks on kokku lepitud mööda magnetnõela S→N. See tähendab, et jõujooned 

väljuvad püsimagneti N poolusest ja sisenevad S poolusesse. Jooniseid jõujoonte kuju 

kohta tee ise. 

Kui magnetvälju tekitab mitu magnetit, siis nende magnetinduktsioonid liituvad nagu 

vektorid, arvestades igaühe suunda. See lause väljendab magnetväljade 

superpositsiooniprintsiipi. Valemina näeks see välja järgmine: ...21  BBB


 

Et magnetvälja jõujooned on kinnised kõverjooned (alguse ja lõputa) ja magnetvälja töö 

suletud trajektooril ei võrdu 0-ga, siis loetakse magnetvälja pöörisväljaks. Vooluga 

juhtmes saab jõujoonte suunda määrata „parema käe rusika reegliga“. Kui haarata 

juhtmest parema käega nii, et pöial osutab juhtmes oleva voolu suunas, siis sõrmed 

näitavad jõujoonte suunda ümber juhtme. 

Lorenz’i jõud on magnetväljas liikuvale laengule mõjuv jõud. See jõud on seda suurem, 

mida suurem on liikuva osakese laeng (q) ja kiirus (v), ning mida suurem on 

magnetinduktsioon (B). Suurim jõud mõjub jõujoontega risti liikuvale laetud osakesele. 

Lorentz’i jõudu arvutatakse valemist: sinBvqF   

Lorentz’i jõu suunda saab määrata „vasaku käe reegliga“, analoogiliselt Ampere’i jõule. 

Kui magnetinduktsioon on suunatud vasaku käe peopessa (peopesa N-pooluse poole) ja 

välja sirutatud sõrmed näitavad kuhu poole liigub positiivne laeng, siis risti sirutatud 

pöial näitab magnetjõu suunda liikuvale laengule. Kuna jõu suunda on risti liikumise 

kiirusega, siis selline jõud ei suurenda ega vähenda kiirust. Lorentz’i jõud ei muuda 

olemasolevat energiat, sest sellise jõu töö oleks 0. Vaata töö valemit: cosFsA  , selles 

valemis   on nurk jõu (F) ja nihkevektori (s) vahel. Kui 090 , siis cos90°=0, seega 

ka A=0. Kui aga tööd ei tehta, ei saa energia muutuda. Lorentz’i jõu mõjul muutub vaid 

laengu liikumise suund (trajektoor muutub kas ringjooneks või spiraaliks).  
 


