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2. Võnkumised ja lained. 

Antud  teema  käsitleb  perioodiliste  protsesside  seaduspärasusi  ja  annab 

süvendatud  ülevaate  võnkumistest  ja  lainetest  (nt  harmoonilise  ostsillaatori 

energia,  seisulained,  Doppleri  efekt  jm).  Õppematerjal  sisaldab 

näidisülesandeid. 

 
Vajalikud eelteadmised: võnkumised ja lained ‐ koolikursusest. 
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3. Alalisvooluringid. 

Alalisvooluga  seotud  põhimõistete  (elektrivool,  juhi    takistus, 

elektromotoorne  jõud)  kokkuvõte,  mitmesuguste  skeemide  parameetrite 

arvutamine,  tüüpilised  keeruliste  skeemide  lihtsustusvõtted,  Kirchhoffi 

seadused,  sõlmpunktide  potentsiaali  meetod,  kontuurvoolude  meetod, 

superpositsiooni meetod. Rida näidisülesandeid koos lahendustega. 

 
Vajalikud eelteadmised: Eeldatakse antud teema põhimõistete tundmist 

vastavalt gümnaasiumi programmile. 
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4. Magnetism. 

Õppematerjalis  alustatakse  lihtsamatest  magnetismi  ilmingutest  nagu 

vooluga  juhtmele  ja  elektrilaenguga  osakesele  magnetväljas  mõjuvad  jõud 

(Ampere'i  ja  Lorentzi  jõud).  Tutvustatakse  tsirkulatsiooniteoreemi, mille  abil 

saab  leida keerulise kujuga elektrijuhtmete  (näiteks pool  ja  toroid)  tekitatud 

magnetinduktsiooni.  Kõige  põhjalikumalt  kirjutatakse  elektromagnetilisest  ja 

endainduktsioonist,  mis  on  ka  magnetismi  keeruliseimad  nähtused. 

Keerulisemate teemade kohta on õppematerjalis ka näidisülesanded. 
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Kursuse õppematerjalid 
1. J. Lellep, L. Roots "Staatika tasakaalutingimused" 

(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_staatika_tasakaalutingimused.pdf) 

2. H. Voolaid "Võnkumised ja lained" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_vokumised_ja_lained.pdf) 

3. K. Schults "Alalisvooluringid" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_alalisvooluringid.pdf) 

4. U. Visk "Magnetism" 
(http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/fys_magnetism.pdf) 

 


