
Laboratoorne töö nr 2
Elektrostaatilise välja uurimine

Töö eesmärk:
Tutvumine elektrostaatilise välja omadustega.

Töövahendid: 
Veevann, elektroodid, voltmeeter, toiteallikas.

Teoreetiline osa:
Elektrostaatilist välja on mugav kirjeldada jõujoonte ja ekvipotentsiaaljoonte abil. 
Jõujoon näitab elektrostaatilisse välja paigutatud positiivsele laengule mõjuva jõu 
suunda, ekvipotentsiaaljoon ühendab välja selliseid punkte, mille potentsiaal on võrdne. 
Mingi punkti absoluutse  (lõpmatusega seotud) potentsiaali määramine on praktikas 
tülikas, seetõttu kasutatakse potentsiaali mõistet mingi kunstlikult nulliks kuulutaud 
potentsiaaliga punkti suhtes.   Elektrivälja mistahes punktis saab leida elektrivälja 
tugevuse. Selleks tuleb võtta kaks vaadeldava punktiga samal jõujoonel olevat ja temast 
eri suundades võrdsel kaugusel  paiknevat punkti A ja B. Elektrivälja tugevus: 
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kus  φ on punkti potentsiaal ja ∆l  on punktide vahekaugus. 
Positiivse laengu liigutamisel elektriväljas vastu jõujoone suunda  peab väline jõud 
tegema tööd, vastassuunalisel liikumisel teeb elektriväli töö, mis avaldub:

qUA = , 
kus q on laeng ja U on laengu liikumise lõpp- ja algpunkti potentsiaalide vahe ehk pinge. 
Seejuures ei ole oluline, millist trajektoori pidi laeng liikus, kui liikumise lõpp- ja 
algpunkt on fikseeritud. Seda elektrivälja omadust nimetatakse konservatiivsuseks. 

 Reaalset elektrostaatilist välja on eksperimentaalselt uurida küllaltki raske, seetõttu 
kasutatakse välja omaduste uurimisel sageli tema modelleerimist statsionaarse 
elektriväljaga (homogeenses juhtivas keskkonnas), mille jõujooned ja 
ekvipotentsiaaljooned on sama kujuga kui elektrostaatilisel väljal. Sellisel 
modelleerimisel tuleb välja tekitavad välise toiteallikaga ühendatud elekroodid paigutada 
modelleeritava välja laengutega samadesse ruumipunktidesse. Homogeenseks juhtivaks 
keskkonnaks sobib ühtlase paksusega veekiht, näiteks tasase horisontaalse põhjaga 
nõusse valatud vesi. 

Töö käik
1. Paigutada 4..6 cm ulatuses veega täidetud nõu koordinaatvõrgustikule. Võtta teine 

samasuguse koordinaatvõrgustikuga leht katseprotokolliks.  Kinnitada elektroodid 



vertikaalselt veenõu serva külge. Märkida  elektroodide asend katseprotokollile. 
Ühendada kollane elektrood toiteallika plussklemmiga, sinine -- miinusklemmiga. 
Samasse ühendada voltmeetri (näiteks tester TL-4 mõõtepiirkonnal 10V alalispinget) 
miinusklemm. Voltmeetri plussklemm ühendada mõõtesondiga (kruvikeerajasarnane 
ese). Puudutades sondiga kollast elektroodi, reguleerida toiteallika pinge  10V. 

2. Toetada sond vertikaalselt nõu keskel nõu põhjale, nihutades teda, kuni voltmeetri 
näit on 5V. Lugedes nõu põhja all olevalt koordinaatvõrgustikult sondi asukoha, 
kanda samade koordinaatidega punkt katseprotokolli. Leida veel 5V punkte, kanda 
need katseprotokolli ja moodustada nende põhjal 5V ekvipotentsiaaljoon.

3. Joonistada 1V ekvipotentsiaaljoon.
4. Joonistada analoogiliste mõõtmiste põhjal ekvipotentsiaaljoonte parv sammuga 0,5V 

vahemikus 1V..9V.
5. Joonistada  5 jõujoont, teades, et need on alati risti ekvipotentsiaaljoontega. 

Töö aruanne
Töö aruandes peavad sisalduma kõigi sooritatud katsete kirjeldused koos kasutatud 
seadmete loeteluga, elektriliste ühenduste skeem, mõõtetulemused ja nende põhjal 
arvutatatud suurused koos arvutuste käigu kirjeldamisega
Leida elektroode ühendaval joonel minimaalne  ja maksimaalne väljatugevuse väärtus ja 
jõud, mis mõjub seal punktis paiknevale elektronile ja ühekulonilisele laengule. Arvutada 
kummagi laengu plusselektroodilt miinuselektroodile nihutamiseks vajalik töö.

Küsimused
1. Mismärgilise laenguga määratakse jõujoonte suunda?
2. Kuidas muutub elektrivälja tugevus laengute vahekauguse vähendamisel?
3. Mis juhtub kui väljatugevus kasvab väga suureks?
4. Kuidas mõjutab katse tulemust sondi või elektroodide kõrvalekalle vertikaalasendist?
5. Millises suunas liigub elektriväljas elektron?
6. Milles väljendub elektrostaatilise välja konservatiivsus?


