
Elektromagnetiline induktsioon (XI kl) 
Teame juba IX klassi elektriõpetusest, et iga laetud keha ümbritseb elektriväli ja laetud keha 

mõjub teistele laetud osakestele tõmbe- või tõukejõuga enda poolt tekitatud välja kaudu. 
See kehtib ka laadimata kehadele tõmbejõuga mõjumisel. Põhjuseks on kehas leiduvad laenguga 

elektronid ja prootonid. (Välise välja mõjul tõmmatakse või tõugatakse laadimata keha laetud 

osakesi nii, et erimärgiliste laengutevaheline kaugus jääb veidi väiksemaks samanimeliste 

laengutevahelisest kaugusest, mistõttu tõmbejõud ületab kehadevahelise tõukejõu. Kui mõjutatav 

keha on piisavalt kerge tõmbabki laetud keha teda enda poole.)Niipea, kui laeng panna liikuma 

tekib tema ümber ka magnetväli. Et liikumine on suhteline (liikuja võib olla ka vaatleja, kes 

läheneb või eemaldub laetud kehast), siis võib väita, et elektri- ja magnetväljad eksisteerivad 

sageli koos. Ainult elektriväli ümbritseb vaid paigalolevaid laenguid. Magnetväli tekib iga 

liikuva laengu ümber ja mõjub vaid liikuvatele laengutele kallutava (Lorentz’i) jõuga. 

Ainult magnetväljast räägime me püsimagnetite ümber, kuigi ka nende magnetväli on 

põhjustatud aine sees olevate laetud osakeste iseärasustest. 

Kui laengud panna liikuma kiirendusega (näiteks võnkuma), siis tekib nende ümber muutuv 

elektriväli ja koos elektrivälja muutumisega tekib ka muutuv magnetväli. Seega võib väita, et 

muutuv väli põhjustab teise välja tekkimise  ja elektromagnetväli tervikuna ümbritseb 

kiirendusega liikuvaid laetud osakesi. Kiirendusega liikuva laengu ümber tekkivate, teineteist 

põhjustavate, muutuvate, omavahel risti olevate elektri- jamagnetväljade süsteemi, mis levib 

ruumis (kiirusega 300 000km/s) nimetatakse elektromagnetlaineks. Lühidalt on 

elektromagnetlaine ruumis leviv omavahel seotud elektromagnetväljade süsteem. Kiirenduse 

olemasolu võimaldav väljadel end neist tekitavast algsest kehast justkui lahti rebida. (Võnkuma 

võiks panna ka püsimagneti, siis saaks elektromagnetlaine alguse magnetvälja muutumisest.) 

Elektromagnetilise induktsiooni nähtus seisneb selles, et muutuv magnetväli tekitab ruumi, 

uute omadustega, pööriselise elektrivälja, mis mõjub kõigile laetud osakestele mingi jõuga. Kui 

sellisesse välja asetada kinnine juhtmerõngas, siis tekib elektromagnetilise induktsiooni nähtuse 

tõttu selles elektrivool, mida nimetatakse induktsioonivooluks. Pööriseline elektriväli 

sarananeb oma olemuselt magnetväljale. Tema jõujooned on kinnised kõverjooned (neil 

pole allikat laetud keha näol) ja selle välja töö suletud trajektooril ei võrdu nulliga. 

Induktsioonivool tekib juhtmetes vaid magnetvälja muutumise tõttu ja selleks et seda voolu 

tekitada peaks juhe liikudes „lõikama“ magnetvälja jõujooni. Induktsioonivoolu tugevus on seda 

suurem, mida kiiremini magnetväli juhtme suhtes muutub. Voolu suund aga sõltub nii 

magnetvälja muutumise suunast (kasvab või kahaneb) kui ka magnetinduktsiooni vektori suunast. 

Induktsioonivoolu suunda määratakse magnetväljas liikuvas juhis „vasaku käe“ reegliga 

analoogiliselt Lorentz’i jõu suunale (B vektor peopessa, sõrmed näitavad kuhu liigub juhe koos 

tema sees leiduvate positiivsete laengutega ja pöial näitab millises suunas Lorentz’i jõud neid 

laenguid kallutama hakkab). Induktsioonivoolu suunda saab määrata ka lähtudes Lenzi reeglist, 

mis ütleb: „Induktsioonivoolul on selline suund, et selle magnetväli püüab takistada voolu 

ennast põhjustanud magnetvoo muutumist“ Välise magnetvälja kasvamisel on 

induktsioonivoolu magnetväli sellega vastassuunaline ( BBi


 ) ja kahanemisel on voolu 

magnetväli välise magnetväljaga samas suunas ( BBi


 ). 

Induktsiooni elektromotoorjõud väljendab muutuva magnetvälja tööd positiivse ühiklaengu 

ümberpaigutamisel kogu vooluringis: (
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Magnetväljas liikuvas juhtmes saab seda arvutada järgmise valemi järgi: 

 sin lvBui   

kus B on välise magnetvälja magnetinduktsioon, ühik 1T 

v on juhtme liikumise kiirus, ühik 1
s

m
 

l on juhtmelõigu pikkus, mis jääb magnetvälja, ühik 1m 

ja   on nurk B


 ja juhtme liikumise suuna vahel ( v


). 

Teame, et magnetväli on kõige tugevam alati tema pooluste lähedal. Rauapuruga välju uurides 

koguneb rauapuru just pooluste külge, seepärast saame väita, et seal on jõujooni kõige tihedamalt. 



Jõujoonte tihedust läbi pinna on hakatud iseloomustama suurusega magnetvoog, tähis ja 

ühik 1Wb ( üks Weeber). Magnetvoog on 1Wb, kui 1m² suurust pinda (S) läbib risti magnetväli 

magnetinduktsiooniga (B) 1T. Valem, millest selline seletus saadakse on: 

cos SB   

kus nurk   on võetud magnetinduktsiooni-vektori B ja vaadeldava pinna ristsirge vahel. (tee ise 

joonis) 

Seega magnetvälja muutumist võib väljendada ka valemiga:  12   

Seda kasutades saame sõnastada Faraday induktsiooni seaduse: „Induktsiooni 

elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo mutumise kiirusega.“ (muutumise kiirus on 

magnetvoo muutus ajaühikus) 

Valem: 
t

i


  

Kuna sirge juhtme ümber moodustuv magnetväli pole kuigi tugev ega märgatav suurendati 

magnetilist mõju ümber juhtmete nende väljade liitumise kaudu. Selleks keritakse juhtmeid 

teineteise kõrvale tihedalt kokku ja saadakse niinimetatud induktsioonipool ehk elektromagnet 

(kui lisada hästi magneetuv rauast südamik). Selles tekkiv elektromotoorjõud on võrdne ühes 

keerus moodustunud induktsiooni emj. ( i ) ja keerdude arvu (N) korrutisega: Ni     

Kui voolu muuta sellises poolis, siis tekkib pooli enda ümber muutuv magnetväli, mis hakkab 

mõjutama voolu muutumist poolis endas. Nähtust mille korral voolu muutumine põhjustab 

induktsiooni emj. samades juhtmetes, kus vool ise muutub, nimetatakse eneseinduktsiooni 

ehk endainduktsiooni nähtuseks. Selle nähtuse korral avaldub taas Lenzi reegli mõju nii, et 

voolu kasvamisel (sisse lülitamisel) on lisavool põhivooluga vastassuunaline ja voolu 

kahanemisel (välja lülitamisel) on lisavool põhivooluga samasuunaline. Analoogiline jutt käiks ka 

elektromotoorjõudude kohta. Valem, mis võimaldaks arvutada eneseinduktsiooni 

elektromotoorjõudu on : 
t
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  (ühi endiselt 1V) 

Selles valemis 
t

i
 väljendab voolutugevuse muutumise kiirust, ühik

s

A
1   ja L on vooluga 

juhtmeid iseloomustav suurus, induktiivsus, ühik 1H (loe henri). Juhi ehk pooli induktiivsus 

näitab kui suur eneseinduktsiooni emj. tekib selles juhis, kui voolutugevust temas vähendada 1A 

võrra sekundis. Kui sellise vähendamise tulemusel tekib eneseinduktsioon emj. 1V, siis on juhi 

induktiivsus 1H. Induktiivsust võib seletada ka läbi seose, IL  , kui voolutugevuse 

ühikulisel muutumisel tekkivat magnetvoogu ümber juhtme (1 )
A

Wb
 Reeglina on sirge juhtme 

induktiivsus tühiselt väike, seepärast kasutatakse induktiivsust just poolide iseloomustamiseks. 

Eneseinduktsiooni nähtust võib võrrelda inertsi nähtusega, kus kehale mingi kiiruse 

andmiseks tuleb kehale seda kauem jõuga mõjuda, mida suurem on tema mass ja mida 

suuremat kiirust tahame talle anda. Magnetvälja muutusest tingitud mõju tõttu ei saa me 

ka vooluringis voolutugevust kohe maksimaalse väärtuseni viia, sest juhtmete induktiivsus 

töötab sellele vastu ja voolu kasvamine võtaks suurema väärtuse korral rohkem aega. Seega 

võime öelda, et voolutugevus (I) oleks nagu kiiruse (v) analoog ja induktiivsus (L) oleks massi 

(m) analoog. Teades kuidas arvutatakse keha kineetilist energiat ( 
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 ) võime 

analoogsuurusi kasutades saada valemi pooli magnetvälja energia arvutamiseks:  W=
2

2IL
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1. Mis põhjustab ainult elektrivälja tekkimise ja millele elektriväli mõjub?  

2. Millal tekib ruumi magnetväli ja millele see väli mõjub?  

3. Millal tekib ruumi elektromagnetväli tervikuna?  

4. Milles seisneb elektromagnitilise induktsiooni nähtus?  

5. Kirjelda dünamo ehitust ja töö põhimõtet. 

6. Millal tekib juhtmetes induktsioonivool, mille poolest on see vool eriline? 

7. Kuidas määrata induktsioonivoolu suunda?  

8. Millest ja kuidas sõltub induktsioonivoolu suurus ja suund?  

9. Millised on pööriselise elektrivälja iseärasused ja kuidas ta tekib? 

10. Mida väljendab induktsiooni elektromotoorjõud?  

11. Kuidas arvutada induktsiooni elektromotoorjõudu  ehk pinget magnetväljas liikuvas juhtmes? 

12. Mida nim. magnetvooks?  

13. Kuidas magnetvoog on seotud magnetinduktsiooniga? 

14. Kuidas magnetvoogu arvutada? 

15. Defineeri magnetvoo ühik.  

16. Sõnasta Faraday induktsiooniseadus.  

17. Kuidas induktsiooni elektromotoorjõud poolis sõltub pooli keerdude arvust? 

18. Sõnasta Lenzi reegel. Oska seda kasutada induktsoonivoolu suuna määramiseks. 

19. Milles seisneb endainduktsiooni nähtus?  

20. Milline on endainduktsioonivoolu suund vooluahela sisselülitamisel ja milline 

väljalülitamisel? Põhjenda seda.  

21. Mida näitab juhi induktiivsus? 

22. Defineeri induktiivsuse ühik. 

23. Mida väljendab voolu muutumise kiirus? Millega ta on seotud? 

24. Võrdle induktiivsust inertsi nähtusega. 

25. Selgita valemit endainduktsiooni elektromotoorjõu arvutamiseks. 

26. Pooli magnetvälja energia arvutamise valemi seletus. 

 
 


