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Õpetaja memo näidistööjuhendi „Faraday puur“ juurde. 
 

Koostanud: Neeme Lumi 

Klass: 11. klass 

 
Teema: Elektromagnetism 

Eeltegevused koolis: 

• Tuletame meelde elektrostaatika põhitõed: 

o Elektrilaeng, selle liigid, 

o Elektrostaatiline väli, 

o Erinevate laengute vastastikune mõju, 

o Laengu indutseerimine 

• Selgitame välja elektromagnetvälja ja elektromagnetlaine olemuse mobiiltelefoni tööpõhimõtte 

näitel. 

Tegevused avastuskeskuses: 

Õpilased näevad välguetenduse näol seda, kuidas on võimalik „varjuda“ tugeva välise 

elektromagnetvälja eest. 

 
Tööjuhendi tutvustus (vt lisa 1): Käesolevas töölehes on lisaks välguetendusele veel 3 ülesannet, mida 
õpilased saavad avastuskeskuses kohapeal teha. Lisatud on link huvipakkuvale videole. Samuti on üks 
kodune ülesanne, mille käigus tuleb internetist või muudest meediumidest hankida täiendavat 
teemakohast informatsiooni ja rakendusvõimalusi. 

Järeltegevused:  

• Lasta õpilasel esitada kodune ülesanne (Ülesanne 4). 

 
Kasulikke materjale õpetajale: 

1. K. Tarkpea, H. Vooglaid, Elektromagnetism, (Kirjastus Maurus 2013). 

2. Ü. Ugaste, Füüsika gümnaasiumile, (Kirjastus Avita 1998). 

3. K. Tarkpea, H. Vooglaid, Füüsika käsiraamat, (Kirjastus Koolibri 2002). 

4. G. Karu, Füüsika lühikursus gümnaasiumile. II, Elektrodünaamika, (Kirjastus Koolibri 2007). 

5. Demonstratsioon- ja simulatsioonprogrammid (Koolielu portaal, www.koolielu.ee, õppevara).  

6. Demonstratsioon- ja simulatsioonprogrammid (Füüsika portaal, www.fyysika.ee, õppevara). 



 
 
 

 

 

 
Teooria antud teema kohta: 

Elektrivälja varjestamine ja "Faraday

Selle teema mõistmise eelduseks on aru saada, mis toimub elektrit juhtivast materjalist 

(metallitükiga), kui asetada see elektrivälja. Alloleval joonisel (joonis 1) näeme metallitükki homogeenses 

(ühtlases) elektriväljas. Metallis on rikkalikult niinimetatud vabu elektrone,

metallis välise elektrivälja  mõjul, kuid metallist välja ei

vaatlema elektronide liikumist "aegluubis", sest tegelikkuses toimub see kõik hetkega. Vabad elektronid 

metallitükis hakkavad välise elektrivälja mõjul liikuma plussplaadi poole ning ko

plussplaadi poolsele küljele, sest välja nad metallitükist ei saa. See metallitüki pool laadub negatiivselt. 

Vastaskülg miinusplaadi pool laadub aga positiivselt, sest sealt lähevad elektronid ära. Niisiis

tekib metallitüki sees lisaks välisele elektriväljale ka sisemine

vastupidine välisele elektriväljal

kasvab. Metallitüki sees kahe vastassuunalise välja summaarne väli kogu aeg nõrgeneb,

elektronide voolamine plussplaadi poole nõrgeneb. Protsess kestab seni, kuni kasvav sisemine väli saab 

võrdseks vastassuunalise välise väljaga ning summaarne

metallitüki sees puudub.  

Teemat edasi arendades selgub huvitav asjaolu, et mitte ainult metallitüki sees 
ka metalliga ümbritsetud ruumis, näiteks plekk
karbi sisse. Selle kohta öeldakse, et väl
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selgub, et varjestamiseks ei pea olema plekk kui pidev materjal, vaid piisab metallvõrgust. Metallvõrguga 
ümbritsetud ruumi hakati Michael Faraday nime järgi nimetama Faraday puuriks. Allpool olevas videos 
on näha, kuidas metallvõrgust valmistatud karbis oleva mobiiltelefoniga ei ole võimalik teise 
mobiiltelefoniga ühendust saada, sest välisest mobiiltelefonist lähtuvad elektromagnetlained ei saa 
metallvõrgust tehtud karbi sisse. Metallvõrgus olev mobiiltelefon on metallvõrguga varjestatud välise 
elektromagnetvälja eest. Üheks heaks varjestamise näiteks on teatud kaablid, mille ümber on tihe 
peenike metallvõrk (kõnekeeles "sukk") [1]. 

 
Ülesanne 1:  

Allolevatel joonistel (joonis 2.a ja joonis 2. b) on kujutatud kaks šokolaadipaberist valmistatud 

rippuvat hülssi, millele mõjub väline elektriväli. Täienda joonist ja kanna igale hülsile välise 

elektrivälja poolt põhjustatud vabade elektronide ümberpaiknemisest tingitud tekkinud laengud 

hülsi erinevatel külgedel. 

 
 
 

 

   
 

Joonis 2 a. Joonis 2 b. 
 

Ülesanne 2 

a) Jälgi Energia avastuskeskuse välguetendust. Pane tähele, mida räägib etenduse juht. 

b) Pärast etendust õpetaja annab sulle ~10 cm pikkuse koaksiaalkaabli või auto süütesüsteemis 

kasutatava kõrgepingejuhtme lõigu. Lõika paberinoaga juhtme isolatsioonikiht pikisuunas 

ettevaatlikult lahti. Uuri, millistest erinevatest „kihtidest“ antud kaabel koosneb. Tee antud 

töölehele Sulle antud kaabli ristlõike kohta korrektne joonis. Kanna sellele joonisele nooltega 

vastavate kihtide (kaabli osade) nimetused. 

c) Pane oma sõnadega kirja kaabli erinevate osade funktsioonid (miks neid on tarvis?) 

d) Võrdle Sulle antud kaabli erinevaid osi avastuskeskuse Faraday puuri sama ülesannet kandvate 

komponentidega. 

 

Ülesanne 3: 

Ülesanne mobiiliga: Lase sõbral helistada Sinu enda mobiiltelefonile ja veendu, et mobiilside on 

korras. Nüüd saad paraja suuruse küpsetuses kasutatavat fooliumpaberit. Sinu ülesanne on oma 

mobiiltelefon hoolikalt fooliumi sisse pakendada.  Pärast seda lase sõbral uuesti helistada.  Selgita 

antud nähtust  oma kaaslastele ja õpetajale. 
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Ülesanne 4: 

Uuri internetist, kus leiab igapäevases elus Faraday puuri nähtuse rakendamine. Leia vähemalt 3 

erinevat näidet ning selgita neid oma sõnadega sellel töölehel. 

 

 
Vaata ka videot: http://fyysika2.weebly.com/elekter-ja-magnetism.html 

 
 

 
 

 


