
Elektromagnetvõnkumised ja lained. XI kl. 

 

Vahelduvvool kujutab endast sunnitud elektromagnetvõnkumisi, mis tekivad 

magnetväljas pöörlema pandud juhtmeraamis. Raami ühtlasel pöörlemisel hakkab selles 

perioodiliselt muutuma voolu suund ja tugevus. Samuti muutub ka pinge juhi otstel. Seega saab nii 

voolutugevuse kui ka pinge muutusi esitada siinus- või koosinusfunktsiooni graafikute abil nagu 

harmoonilisi võnkumisi./teha graafik/ 

Sellelt graafikult saab määrata pinge, U max või voolutugevuse, I max  amplituudväärtuse (ehk 

suurimad väärtused) ja võnkeperioodi, T . 

Neid suurusi teades, saame välja arvutada voolu muutumise ringsageduse, 
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 ja kirjutada nii voolutugevuse kui ka pinge muutumise võrrandid:  

Siit saame leida pinge väärtuse mistahes ajahetkel u=U max ·cos t ;  (ehk pinge hetkväärtuse) 

Siit saame leida voolutugevuse väärtuse mistahes ajahetkel i=I max ·sin(  t ) ,kus   on faaside 

erinevus ehk faasinihe voolutugevuse ja pinge vahel. See tähendab, et pinge ja voolutugevus ei ole 

üldjuhul samal ajal maksimaalsed.  

Induktiivtakistuse põhjustab induktsioonipool, induktiivsusega L (ühik 1H). Pooli 

magnetvälja mõju tagajärjel jääb voolutugevuse muutumine pidevalt pinge muutumisest veerand 

perioodi maha, ehk nende vahel tekib faasinihe  = 
2


 (graafik). Pooli põhjustatud takistust 

arvutatakse valemist: X L = L      (1 ) 

Mahtuvustakistuse põhjustab kondensaator, mahtuvusega C (ühik 1F). Selle korral jääb pinge 

voolutugevusest veerand perioodi maha ehk tekib jälle faasinihe  = 
2


, kuid nüüd vastupidises 

suunas (graafik). Kondensaatori põhjustatud takistust arvutatakse valemist: X C =
C

1
      (1 ) 

Vahelduvvoolu korral muutuvad nii voolutugevus kui ka pinge perioodiliselt, kuid 

võimsust hakkab mõjutama nende omavaheline faasinihe. Mida väiksem see on, seda suurem tuleb 

voolu võimsus. Valem vahelduvvooluvõimsuse arvutamiseks: P=I·U·cos , kus I=
2

maxI
 on 

voolutugevuse efektiivväärtus ja U=
2

maxU
on pinge efektiivväärtus ning cos  nimetatakse 

võimsusteguriks. Efektiivväärtused on võrdsed selliste alalisvoolu väärtustega, mille 

soojuslik toime samast juhtmest on sama aja jooksul samasugune. 

Transformaator ehk lühidalt trafo on seade mis töötab elektromagnetilise induktsiooni 

nähtusel. Ta koosneb isoleeritud teraslehtedest, kinnisest alusest, millel paikneb kaks või enam 

mähist. Mähistes on keerdude arv erinev. Kui üks neist mähistest ühendada vahelduvvoolu-

allikaga, läbib alust muutuv magnetväli, mis indutseerib kõigis keerdudes ühesuguse 

elektromotoorjõu. Kogu elektromotoorjõud mähises on võrdne keerdude arvu ühes keerus tekkinud 

emj. korrutisega, U 1 =   11 N  . Kui nüüd mõni teine alusel olev mähis ühendada 

elektritarvitiga, saab tarviti vastavalt keerdude arvule kas suurema või väiksema pinge esialgsest 

ehk primaarpingest. Elektritarvitil olevat pinget nimetatakse sekundaarpingeks ja leitakse 

analoogiliselt, U 2 =   22 N  . Suhet  primaar- ja sekundaarpinge vahel nimetatake trafo 

ülekandesuhteks: K=
2
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  ja seosest on näha, et see sõltub keerdude arvust mähistes. Kui 

K<1, siis on trafo pinget tõstev ja kui K >1, on trafo pinget alandav. Trafos muutuvad 

voolutugevus ja pinge samas faasis seega trafo võimsust saab arvutada mõlemas ahelas lihtsa 



valemiga: P 1 =I 1 ·U 1  (see oleks kogu võimsus, mis lähtub vooluallikast)  ja P 2 =I 2 ·U 2  (see on 

kasulik võimsus, mis läheb tarvitisse) Kasuteguri valemit arvestades saame leida trafo kasuteguri: 

%100
1

2 
P

P
  Arvutused annavad trafo kasuteguri üle 90%. Seega võib öelda, et P 1 ≈ P 2  ja  

I 1 ·U 1 =I 2 ·U 2 . Viies pinged samale poolele, saame: 
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 , millest on näha, et pinget tõstes, 

väheneb voolutugevus ja vastupidi. Teades, et mida suurem on voolutugevus, seda suurem 

soojushulk juhtmetest eraldub ( tRIQ  2 ), kasutatakse vahelduvvoolu ülekandel kõrgeid 

pingeid. Nii on soojuskaod juhtmetes väiksemad. Ka juhtmete materjal valitakse selline, et 

eritakistus oleks võimalikult väiksem (alumiiniumist 
m
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028,0


 ), et takistuse, R mõju 

eralduvale soojushulgale vähendada. Trafo on oluline seade, mida kasutatakse vahelduvvoolu 

ülekandel . Elektrijaamast väljuva voolu pinge tõstetakse trafode abil 100 000 voltideni ja see 

kandub mööda kõrgepinge liine tarbijateni. Seal toimub alajaamades vastupidine protsess, pinget 

alandatakse trafode abil järk-järgult, tööstuspinge 380V-ni ja seejärel tavatarbijatele 220V-ni. 

Võnkeringi moodustavad teineteisega paralleelselt ühendatud kondensaator ja 

induktsioonipool. /Tee ise joonis/ Kui vooluallikast tulnud vool laeb kondensaatori, siis töötab 

kondensaator sarnaselt alalisvoolu-allikaga. Kondensaatori elektrivälja energia, 
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hakkab kondensaatori  tühjendes läbi pooli muutuma pooli magnetvälja energiaks 
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 . 

Endainduktsiooni nähtuse tõttu muutub magnetvälja energia uuesti elektrivälja energiaks ja 

kondensaator laetkse vastupidiselt. Protsess võib korduda vastassuunalise voolu tekkimisega. 

Energia-kadude tõttu on selline kordumine väga lühiajaline ja vabad elektromagnetilised 

võnkumised sumbuvad kiiresti. Elektromagnetvõnkumisteks nimetatakse laengu, 

voolutugevuse või pinge perioodilisi muutusi ajas (laengu hetkväärtust saab leida 

voolutugevusega analoogiliselt q=q tsinmax  ). Võnkumised võnkeringis sarnanevad vedrupendli 

võnkumistele. Kondensaatori laetust võib võrrelda vedru kokkusurumise või maksimaalse 

väljavenitamisega (elastsusjõu potentsiaalse energia olemasoluga E
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 ). Juba võnkuma 

hakanud vedrupendel ei peatu tasakaaluasendis vaid läbib, tänu inertsi nähtusele, selle ja jõuab 

vastasamplituudi ning protsess võib alata vastupidises suunas. Tasakaaluasendis on võnkuva keha 

kiirus suurim, see tähendab, et esialgne potentsiaalne energia on muutunud kineetiliseks, 
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  nagu võnkeringis elektrivälja energia muutus magnetvälja energiaks. Võnkeringis 

tekkivate elektromagnetiliste võnkumiste perioodi saab arvutada Thomsoni valemiga: 

T=2 CL  , kus L on pooli induktiivsus (1H) ja C kondensaatori mahtuvus (1F) ja T 

võnkeperiood (1s).  

Elektromagnetväljaks nimetatakse elektri- ja magnetväljade süsteemi, kus ühe välja 

muutumine kutsub esile teise välja tekkimise.  Et välja muutumine võib alguse saada laengu või 

magneti liikumisest, siis võib väita, et elektromagnetvälja olemasolu tervikuna on suhteline ehk 

sõltuda taustsüsteemi valikust. Nimelt vaatleja jaoks, kelle suhtes laeng on paigal, eksisteerib vaid 

laengu elektriväli. Samuti kui magnet on paigal, on vaatleja jaoks olemas vaid magnetväli. Mõne 

teise vaatleja jaoks, kelle suhtes need kehad lähenevad või eemalduvad on olemas mõlemad väljad 

korraga. Kui üks väljadest muutub kiirendusega, moodustub ruumis leviv elektromagnetlaine. 

Elektromagnetlained on ristlained, sest elektri- ja magnetväljade muutused toimuvad risti lainete 

levimise sihiga. Nad levivad vaakumis kiirusega 300 000km/s ja enamusi neist meie meeleorganid 

ei taju, välja arvatud valguslaineid. Neil on kõik samad omadused nagu teistelgi lainetel. See 



tähendab elektromagnetlained peegelduvad tõketelt samade peegeldumis-seaduste järgi, murduvad 

üleminekul uude keskkonda, liituvad (interferents), painduvad tõkete või avade taha (difraktsioon) 

ja polariseeruvad. Elektromagnetlaine olemasoluks tuleb tekitada kiirendusega liikuv laeng, 

näiteks elektrofoormasinas „välk“. Esimese elektromagnetlainete tekitajana  võib nimetada Hertzi 

vibraatorit. See saadi võnkeringist, milles suurendati elektromagnetvõnkumiste sagedust, sest 

suurema sageduse korral on lainete energia suurem ja nad levivad kaugemale. (Laine energia 

sõltub sageduse neljandast astmest; 4W ) Kui tahame sagedust suurendada, tuleb 

võnkeperioodi vähendada (
T

f
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 ), seega Thomsoni valemit,  T=2 CL  , järgides tuleks L ja C 

muuta võimalikult väiksemaks. Induktiivsus, L on vähim sirgel juhtmel, aga kondensaatori 

mahtuvus, C=
d

S  0 , väheneks maksimaalselt , kui d-plaatidevaheline kaugus oleks suurim ja S- 

plaatide pindala vähim. Seega jäi võnkeringist lõpuks järele vaid sirge juhe, mille pingestamiseks 

lõigati see keskelt katki. Katkestatud kohta (sädevahemik) läbis kiirendusega liikuv laeng, kui 

pinge tõusis piisava väärtuseni.  Risti juhtmega hakkas levima elektromagnetlaine. Mida lühem on 

nende lainete lainepikkus, , seda suurem on nende sagedus, f ( levimiskiiruse valemist fv   ). 

Seega lühemad lained on suurema energiaga ja levivad kaugemale. Seepärast kasutatakse ka 

raadio- ja telesideks võimalikult lühemaid elektromagnetlaineid. 

 

 
1. Mida kujutab endast vahelduvvool? Kuidas ja kus vahelduvvool tekib? 

2. Kujuta vahelduvvoolu muutumise graafik ja seleta, mida graafikult saab välja lugeda?  

3. Milliste võrranditega vahelduvvoolu saab kirjeldada? Selgita neid.  

4. Mida nimetatakse vahelduvvoolu hetk- ja mida amplituudväärtuseks?  

5. Mille poolest erineb faasijuhe nulljuhtmest? Otsi ise vastus õpikust. 

6. Kuidas on ühendatud elektritarvitid omavahel ja miks selliselt? Otsi ise vastus õpikust. 

7. Milline on kaitsmete ehitus ja ülesanne? Otsi ise vastus õpikust. 

8. Kirjelda generaatori ehitust ja tööd. Otsi ise vastus õpikust. 

9. Mis tekitab induktiivtakistuse ja kuidas seda takistust arvutada?  

10. Mis tekitab mahtuvusliku takistuse ja kuidas seda arvutada?  

11. Selgita vóimsuse arvutamise valemit, mida kasutatakse vahelduvvoolu korral.  

12. Selgita pinge ja voolutugevuse efektiivväärtuste móisteid.  

13. Milline on transformaatori ehitus ja tööpóhimóte?  

14. Kuidas arvutada trafo kasutegurit?  

15. Kus ja milleks trafosid kasutatakse? 

16. Selgita kuidas toimub elektrienergia ülekanne ja póhjenda sellise ülekande otstarbekust.  

17. Mida kujutab endast vónkering ja kuidas see töötab? 

18. Vórdle vedrupendli vónkumisi elektromagnetiliste vónkumistega, mis tekivad vónkeringis.  

19. Kuidas arvutada vónkumiste perioodi ja sagedust vónkeringis? Selgita tähiste tähendust. 

20. Mida nimetatakse elektromagnetvónkumisteks? 

21. Mida mõeldakse elektromagnetvälja all? 

22. Selgita elektromagnetvälja olemasolu suhtelisust.  

23. Mida nimetatakse elektromanetlaineks? Tuleta meelde eelmisest peatükist. 

24. Iseloomusta elektromagnetlaineid?  

25. Kuidas tekitada elektromagnetlaineid? 

26. Kuidas saada Hertzi vibraatorit vónkeringist lähtudes? Póhjenda.  

27. Miks kasutatakse tele- ja raadiosideks vóimalikult lühemaid elektromagnetlaineid?  

28. Millisteks piirkondadeks jaguneb elektromagnetlainete skaala? Otsi õpikust lk.78.-85. 

29. Kus ja kuidas kasutatakse elektromagnetlaineid? Kuidas nende omadused sóltuvad  

sagedusest? Otsi õpikust lk.78.-85. 

30. Kuidas arvutada elektromagnetlainete levimise kiirust keskkonnas? Millega vórdub nende kiirus 

vaakumis?  


