
Esipuhe

Tämän esitys käy läpi sähkömagnetismin teorian siten kuin se opetetaan kurssilla PHYS-A3131 Säh-
kömagnetismi (ENG1). Esitys sisältää teorian keskeiset käsitteet ja sisältää paljon kysymyksiä pohdit-
tavaksi. Kysymyksistä keskustellaan luennoilla mutta lukija voi pohtia niitä jo etukäteen. Luentoihin
on syytä valmistautua käymällä läpi luentokerran teoria joko tästä esityksestä tai oppikirjasta. Esi-
tys ei sisällä kuvia vaan nämä lukijan on hyvä hahmotella itse. Moneen pohdintakysymykseen voikin
vastata kuvan avulla. Esitys ei myöskään sisällä esimerkkejä tai laskutehtäviä, sillä näitä käsitellään
harjoituksissa ja oppikirjassa. Luentojen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan käsitteitä, jotka ovat
välttämättömiä fysiikan hallitsemiseksi. Ennen kurssin aloittamista lukija voikin kysyä itseltään, miten
hän mieltää esimerkiksi seuraavat käsitteet: sähkövaraus, sähkövirta, sähkökenttä, magneettikenttä ja
sähköpotentiaali. Omaa käsitystään voi testata selittämällä sen jollekulle toiselle. Jos tuntee osaavansa
selittää käsitteen selkeästi, niin siitä on yleensä hyvä käsitys.



Luku 1

Sähkö ja magnetismi

1.1 Sähköinen voima

Sähkö on hieman epäeksakti termi arkipäiväiselle asialle, josta suuri yleisö tietää yllättävän vähän.
Tämä johtunee osittain siitä, että sähkö ei ole samalla tavalla käsin kosketeltavaa ja omin silmin havait-
tavaa kuin monet muut fysiikan ilmiöt. Sähkön vaikutukset ovat kuitenkin hyvin käsin kosketeltavia.
Sähköllä on muutamia perusominaisuuksia:

1. Sähkövaraus eli lyhyemmin varaus on aineen ominaisuus. Sähkövarauksia on kahdenlaisia, posi-
tiivisia ja negatiivisia.

2. Sähkövaraus ilmenee varattujen kappaleiden välisinä voimina, niin sanottuna Coulombin voimana.

3. Sähköisen voiman välittäjä on sähkökenttä.

4. Koska staattisen varauksen sähkökenttä on konservatiivinen, liittyy siihen potentiaalifunktio, säh-
köpotentiaali.

Sähköoppi onkin esimerkki kenttäteoriasta, jonka kaltaiset rakenteet muodostavat nykyaikaisen fysiikan
ytimen.

1.1.1 Coulombin voima

Varattujen kappaleiden välinen voima on ilmiönä tunnettu jo pitkään. Ensimmäisen kvantitaiivisen
esityksen voimalle antoi Charles-Augustin de Coulomb 1700-luvun loppupuolella. Coulombin mukaan
kahden varatun, pistemäisen kappaleen välillä vaikuttaa voima1

~F12 = k
Q1Q2

r2
12

r̂12

missä Q1 ja Q2 ovat kappaleiden varaukset, r12 niiden välinen etäisyys, r̂12 kappaleita yhdistävän suo-
ran suuntainen yksikkövektori ja k verrannollisuuskerroin, joka on myöhemmin totuttu kirjoittamaan
tyhjiön permittiivisyyden ε0 avulla k = 1

4πε0
. Coulombin voiman suunta määräytyy varausten merkeis-

tä. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan ja erimerkkiset vetävät toisiaan puoleensa. Coulombin
voima on aivan samanlainen voima kuin mikä tahansa dynamiikassa esiintyvä voima. Se saa aikaan
kappaleen liiketilan muutoksia tai toimii statiikassa kappaletta tukevana voimana. Coulombin voima
on yhden luonnon perusvuorovaikutuksen, sähkömagneettisen vuorovaikutuksen, yksi ilmentymä, jo-
ten sitä ei voi johtaa mistään toisesta fysiikan teoriasta.

1Lukijan on syytä tehdä itselleen selväksi, mitä fraasi "kahden kappaleen välillä vaikuttaa voima"tarkoittaa. Kysymyksessä on
siis voima, jolla (i) kappale 1 vaikuttaa kappaleeseen 2 ja (ii) kappale 2 vaikuttaa kappaleeseen 1. Nämä voimat ovat Newtonin
III:n lain mukaisesti yhtäsuuria mutta vastakkaissuuntaisia.
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Miten kaksi positiivista varausta käyttäytyy?

(a) Hylkivät toisiaan.

(b) Vetävät toisiaan puoleensa.

(c) Eivät välitä toisistaan.

2. Varaus 1 vaikuttaa varaukseen 2 voimalla ~F. Kuinka suurella voimalla varaus 2 vaikuttaa varauk-
seen 1?

(a) ~F

(b) −~F
(c) 0,5~F

(d) −0,5~F

(e) 2~F

(f) −2~F

1.1.2 Sähkökenttä ja Gaussin laki

Sähkökenttä

Coulombin laki kertoo, että sähkövarausten välillä vaikuttaa voima. Tämä voima havaitaan, vaikka
varausten välillä ei ole näkyvää fyysistä yhteyttä. Voiman välitysmekanismin täytyy siis olla jotakin,
jonka havaitseminen vaatii varatun kappaleen. Michael Faraday esitti 1800-luvun puolivälissä, että
sähköinen voima vaikuttaa sähkökentän kautta. Jokaiseen varaukseen liittyy sähkökenttä, jonka muut
varaukset havaitsevat Coulombin voimana. Sähkökenttä on määritelty testivarauksen avulla. Ajatel-
laan, että q > 0 on pieni positiivinen varaus (vaikkapa pieni varattu hiukkanen). Jos tähän kohdistuu
jossakin pisteessä sähköinen voima ~F, niin tässä pisteessä sähkökentäksi määritellään2

~E =
~F
q

Toisin kuin varaus tai Coulombin voima, varausten synnyttämä sähkökenttä vaikuttaa jokaisessa ava-
ruuden pisteessä ja sen suunta ja suuruus voidaan mitata testivarauksen avulla.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Tasolla on vierekkäin kaksi yhtä suurta mutta erimerkkistä varausta. Miten sähkökentän kenttä-
viivat kulkevat?

(a) Negatiivisesta varauksesta positiiviseen.

(b) Positiivisesta varauksesta negatiiviseen.

(c) Kohti molempia varauksia.

(d) Poispäin molemmista varauksista.
2Lukija voi tässä vaiheessa ihmetellä, mihin sähkökenttää tarvitaan, koska se vaikuttaa vain Coulombin voiman lisämääreeltä.

Sähkökenttä on kuitenkin olemassa omana olionaan ja jopa ilman varaustakin. Yksi tämän kurssin tavoitteista onkin juuri saada
lukija pohtimaan sähkökentän ominaisuuksia (ja tietysti myös magneettikentän).
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Sähkökentän vuo ja Gaussin laki

Vaikka sähkökenttä on määritelty havaittavaksi testivarauksen avulla, niin se on ennenkaikkea kentän
synnyttävän varauksen ominaisuus, sillä testivaraus jaetaan pois kentän määritelmästä. Sähkökenttä
pystytäänkin lausumaan suoraan varauksen avulla käyttäen Gaussin lakia sähkökentälle.

Gaussin laissa perustana on sähkökentän vuo eli vastaus kysymykseen, kuinka suuri määrä kenttää
läpäisee tietyn avaruuden pinnan. Tämä on laskettavissa kenttävektorin integraalina

ΦE =
∫

A
~E · d~A =

∫
A
~E ·~n dA

missä A on jokin avaruuden (suunnistuva) pinta, ~E sähkökenttä pinnalla ja ~n pinnan normaali. Jo-
kaisessa pinnan pisteessä siis tarkastellaan sitä kentän osaa, joka suuntautuu pinnan läpi (eli pinnan
normaalin suuntaan) ja vuo saadaan, kun lasketaan yhteen tilanne pinnan joka pisteessä.

Gaussin lain kannalta oleellinen huomio on, että sähkökenttä aina alkaa varauksesta ja päättyy varauk-
seen. Varaukset ovat siis sähkökentälle joko lähteitä tai nieluja. Jos nyt otetaan suljettu pinta (esimer-
kiksi pallopinta), niin on kaksi vaihtoehtoa:

1. Pinnan sisällä ei ole varauksia tai siellä on yhtä suuri määrä positiivisia ja negatiivisia varauksia.
Tällöin pinnan sisälle ei jää yhtään sähkökentän nettolähdettä tai -nielua, jolloin kaikki pinnan
läpi sisään menevät kenttäviivat tulevat sieltä myös ulos (ja tietysti toisinpäin). Näin kokonaisvuo
pinnan läpi on nolla.

2. Pinnan sisälle on jäänyt nettovaraus. Tällöin varauksista lähtevät sähkökentät joutuvat tulemaan
ulos pinnasta eivätkä ne kaikki voi palata takaisin, joten pinnan läpi kulkee nollasta poikkeava
sähkökentän vuo.

Gaussin laki formalisoi ylläolevan päättelyn. Sen mukaan sähkökentän vuo suljetun pinnan läpi on
verrannollinen pinnan sisällä olevaan nettovaraukseen eli

ΦE =
∫

A
~E · d~A =

Qencl
ε0

missä A on suljettu pinta ja Qencl pinnan sisään jäävä varaus.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Onko Gaussin lain mukaan määritetty sähkökenttä sama kuin Coulombin lain mukaan?

(a) Kyllä.

(b) Ei.

(c) Toivottavasti.

(d) Enpä osaa sanoa.

2. Varaus on jakaantunut tasaisesti eristepalloon. Kuinka sähkökenttä käyttäytyy pallon sisällä?

(a) On nolla.

(b) On nolla keskipisteessä, kasvaa lineaarisesti pallon pintaa kohden.

(c) On nolla keskipisteessä, kasvaa kvadraattisesti pallon pintaa kohden.

(d) Vähenee lineaarisesti pallon pintaa kohden.

(e) Vähenee kvadraattisesti pallon pintaa kohden.

(f) On vakio.

3. Entä pallon ulkopuolella, kun r on etäisyys pallon keskipisteestä.

(a) On nolla.
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(b) Vähenee kuten 1/r.

(c) Vähenee kuten 1/r2.

(d) Vähenee kuten e−r

(e) Kasvaa kuten r

(f) Kasvaa kuten r2

1.1.3 Sähköpotentiaali

Koska Coulombin voima on konservatiivinen3, voidaan siihen liittää potentiaalienergia. Sähköopissa
tämä potentiaalienergia lausutaan tavallisesti sähköisen potentiaalin avulla. Kun varaus on sähköken-
tässä, siihen kohdistuu voima. Jos varaus liikkuu, tämä voima tekee työtä varaukseen. Kentän aiheut-
taman voiman tekemä työ kuljettaessa pisteestä A pisteeseen B on

W =
∫ B

A
~F · d~̀ =

∫ B

A
q~E · d~̀ = q

∫ B

A
~E · d~̀

Konservatiivisuuden vuoksi tehty työ on riippumaton siitä, mitä polkua pitkin pisteestä A kuljetaan
pisteeseen B. Niinpä kentän tekemä työ voidaan ilmaista myös potentiaalienergian muutoksen avulla

W = q
∫ B

A
~E · d~̀ = −(UB −UA)

Tässä yhteydessä potentiaalienergian muutoksen eteen valittu miinusmerkki tarkoittaa sitä, että kun
kenttä tekee työtä, positiivisen varauksen potentiaalienergia vähenee. Koska varaukseen tehdyn työn
viivaintegraalista on otettu itse varaus integraalin ulkopuolelle, on mielekästä tehdä samoin potentiaa-
lienergialle

W = q
∫ B

A
~E · d~̀ = −(UB −UA) = −q

(
UB
q
− UA

q

)
missä UB

q ja UA
q ovat sähköpotentiaalit pisteissä B ja A. Sähköpotentiaalia merkitään symbolilla V, jolloin

∆V = VB −VA = −
∫ B

A
~E · d~̀

missä ∆V on sähköjännite eli sähköpotentiaalin ero kahden pisteen välillä.

Ylläoleva konstruktio on tärkeä. Se kertoo, miten mekaaninen työ ja energia liittyvät sähkökenttään.

1. Kaiken takana on tavallinen mekaaninen työ. Koska sähkökenttä kohdistaa varaukseen voiman,
tulee varauksen liikkuessa kentässä tehtyä työtäkin.

2. Staattisten varausten sähkökenttä ja siis Coulombin voima on konservatiivinen.4 Tällöin siihen
liittyy potentiaalilenergia. Kun varaus liikkuu sähkökentässä, sen potentiaalienergia muuttuu.

3. Asian varsinainen sisältö on siinä, että sähkökentän potentiaalienergia ei riipu siinä liikkuvasta
varauksesta vaan on kentän ominaisuus. Näin voidaan ottaa käyttöön kenttään liittyvän sähköpo-
tentiaalin (tai, jos erehtymisen vaaraa ei ole, potentiaalin) käsite. Käytännössä sähköstä puhuttaes-
sa käytetään hyvin usein potentiaalin käsitettä tai siitä johdettua sähköjännitteen (tai jännitteen)
käsitettä.

4. Sillä, että sähkökenttään voidaan liittää potentiaalin ja jännitteen käsitteet ja näitä käytetään ah-
kerasti on yksi tärkeä seuraus. Kentän varaukseen tekemä työ voidaan nyt ilmaista helposti va-
rauksen ja potentiaalieron eli jännitteen tulona. Tämä on hyvin yksinkertainen esitys sähköiselle
työlle ja tulee vielä useasti vastaan kurssilla.

3Konservatiivinen voima on sellainen, jonka tekemä työ siirryttäessä pisteestä toiseen ei riipu kuljetusta reitistä. Tutuin kon-
servatiivinen voima on painovoima.

4Tätä asiaa ei ole aivan helppo nähdä yleisessä tapauksessa.
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Positiivinen varaus liikkuu kohti korkeampaa potentiaalia. Kuinka muuttuu varauksen potenti-
aalienergia?

(a) Kasvaa.

(b) Vähenee.

(c) Pysyy ennallaan.

2. Negatiivinen varaus liikkuu kohti korkeampaa potentiaalia. Kuinka muuttuu varauksen potenti-
aalienergia?

(a) Kasvaa.

(b) Vähenee.

(c) Pysyy ennallaan.

3. Positiivinen varaus liikkuu kohti matalampaa potentiaalia. Kuinka muuttuu varauksen potenti-
aalienergia?

(a) Kasvaa.

(b) Vähenee.

(c) Pysyy ennallaan.

4. Negatiivinen varaus liikkuu kohti matalampaa potentiaalia. Kuinka muuttuu varauksen potenti-
aalienergia?

(a) Kasvaa.

(b) Vähenee.

(c) Pysyy ennallaan.

5. Kuinka suuri on sähköpotentiaali hyvin kaukana kaikista varauksista?

(a) Positiivinen vakio.

(b) Nolla.

(c) Negatiivinen vakio.

(d) Mitä milloinkin.

1.1.4 Sähkökenttä potentiaalista

Aiemmin olemme todenneet, että sähköpotentiaalin kahden pisteen välillä saa märitettyä integroimalla
sähkökenttää jotakin pisteiden välistä polkua pitkin. Koska integroinnin käänteisoperaatio on derivoin-
ti, niin herää kysymys, voiko potentiaalista laskea jollakin tavoin sitä vastaavan sähkökentän.

Tämä onnistuu mutta ensin täytyy pohtia yhtä kysymystä. Potentiaali on tähän mennessä määritelty
vain kahden pisteen välisenä erona. Jos kiinnitämme potentiaalin arvon yhdessä pisteessä, voimme
määritellä potentiaalifunktion jokaiseen avaruuden pisteeseen~r:

V(~r)−Vyksi piste = −
∫ ~r

yksi piste
~E · d~̀

Yleisin valinta on sopia potentiaalin arvoksi nolla äärettömän kaukana. Derivoinnin eli kentän määrit-
tämisen kannalta potentiaalin referenssipiste ei ole oleellinen. Sen siirtäminen muuttaa vain potentiaa-
lin arvoa jokaisessa pisteessä samalla vakiolla. Riippumatta potentiaalin referenssipisteestä varauksen
aiheuttama sähkökenttä saadaankin sen aiheuttamasta potentiaalista laskemalla potentiaalin negatiivi-
nen gradientti

~E(~r) = −∇V(~r) = − ∂

∂x
V(x, y, z)~i− ∂

∂y
V(x, y, z)~j− ∂

∂z
V(x, y, z)~k
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Varauksen aiheuttama sähköpotentiaali V käyttäytyy kuin 1/r. Miten käyttäytyy sähkökenttä?

(a) 1/r

(b) r

(c) 1/
√

r

(d)
√

r

(e) 1/r2

(f) r2

1.1.5 Usean varauksen kenttä ja potentiaali: superpositioperiaate

Luonnonllinen kysymys sähkövarauksen aiheuttaman kentän ja potentiaalin tapauksessa on: Millaisia
kenttä ja potentiaali ovat, jos varauksia on useampia sijoittuneena eri pisteisiin? Vastaus on onneksi
hyvin yksinkertainen: Kokonaissuureet ovat summa yksittäisten varausten aiheuttamista suureista.
Kokonaiskenttä on siis

~E =
N

∑
i=1

~Ei

kun varauksia on N kappaletta ja kukin niistä saa aikaan kentän ~Ei. Vastaavasti kokonaispotentiaali on

V =
N

∑
i=1

Vi

Sama periaate, ns. superpositioperiaate, yleistyy tapaukseen, jossa varaus on jakautunut jatkuvasti kap-
paleeseen. Jos kappaleen varaustiheys on ρ, niin tilavuusalkiossa dV on varaus dq = ρ dV , joka saa
aikaan potentiaaliin komponentin dV. Kokonaispotentiaali jossakin pisteessä on sitten integraali kap-
paleen tilavuusalkioiden aiheuttamista potentiaalin osista.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Origossa on varaus +q ja pisteessä (−1, 0) varaus −3q. Kuinka suuri varaus olisi asetettava pis-
teeseen (2, 0), jotta sähköpotentiaali pisteessä (1, 0) olisi nolla?

(a) +q

(b) −q

(c) +0,5q

(d) −0,5q

(e) +2q

(f) −2q

2. Mihin suuntaan osoittaa sähkökenttä tasaisesti varatun eristerenkaan akselilla, joka kulkee ren-
kaan keskipisteen läpi?

(a) Akselin suuntaisesti renkaaseen päin.

(b) Akselia pitkin poispäin renkaasta.

(c) Hieman pois renkaan akselilta renkaaseen päin.

(d) Hieman pois renkaan akselilta poispäin renkaasta.

(e) Kohtisuoraan renkaan akselia vastaan.

(f) Ei mihinkään sillä se on nolla.
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1.2 Magnetismi

1.2.1 Ensimmäiset tulokset

Magnetismi on ilmiö, joka on tunnettu pitkään mutta ymmärretty vasta suhteellisen vähän aikaa. En-
simmäiset havainnot ovat ajalta paljon ennen ajanlaskun alkua, jolloin tunnettiin luonnon magneetti,
mineraali nimeltään magnetiitti. Ensimmäiset modernin luonnontieteen havainnot magnetismista ovat
vuodelta 1820, jolloin tanskalainen Hans Christian Ørsted havaitsi, että johdin, jossa kulkee virta vai-
kuttaa kompassineulaan. Myöhemmin samana vuona ranskalainen André-Marie Ampère julkaisi tut-
kimuksensa, jonka mukaan kaksi yhdensuuntaista johdinta, joissa kulkee virta, kohdistavat toisiinsa
voiman. Ampèren kvantitatiivinen tulos oli, että johtimien toisiinsa kohdistama voima on

F
`
=

µ0

2π

I1 I2

d

missä ` on johtimien pituus, d niiden välinen etäisyys ja µ0 uusi luonnonvakio nimeltään tyhjiön per-
meabiliteetti. Voiman suunta riippuu siitä, kulkeeko johtimissa virta samaan vai vastakkaiseen suun-
taan.

Ampèren tulos on ensimmäinen kvantitatiivinen tulos magnetismista. Se on merkittävä, koska kysy-
myksessä oli uusi vuorovaikutuksen muoto. Erityisesti kysymyksessä ei ole sähköstaattinen Coulom-
bin vuorovaikutus, joka aiheuttaa voiman varattujen kappaleiden välille. Ampèren johtimissa ei ollut
nettovarausta vaan ne olivat varausneutraaleja. Sen sijaan molemmissa johtimissa kulki virta eli niis-
sä olevat varauksenkuljettajat olivat liikkeessä. Samoin kuin Coulombin havainnot Ampèrenkin tulos
selittyy kentän avulla. Nykyään jaammekin Ampèren tuloksen kahteen osaan

1. Johtimessa kulkeva virta synnyttää ympärilleen magneettikentän, joka on magneettisen voiman
välittäjä.

2. Toisessa johtimessa kulkevaan virtaan kohdistuu voima magneettikentän ansiosta.

Tarkastellaan näitä ilmiöitä erikseen.

1.2.2 Liikkuvaan varaukseen magneettikentässä kohdistuva voima

Ampèren tulos voidaan jakaa kahteen osaan

F =
µ0

2π

I1 I2

d
` =

µ0

2π

I1

d
· I2`

joista ensimmäinen on johtimen yksi aiheuttama magneettikenttä ja jälkimmäinen johtimen kaksi reak-
tio tähän kenttään. Ampèren tulos on esitetty yksinkertaisessa geometriassa mutta kääntelemällä joh-
dinta kaksi saadaan virtajohtimeen magneettikentässä kohdistuvaksi voimaksi

~F = I~̀ × ~B

missä ~̀ on vektori, joka osoittaa virran kulkusuuntaan johtimessa ja jonka pituus on johtimen pituus.
Symboli × osoittaa ristituloa eli vektorien välistä tuloa, jonka tuloksena on vektori. Tulovektorin pituus
on tekijäevektorien pituuksien tulo kerrottuna niiden välisen kulman sinillä ja sen suunta määräytyy
siten, että vektorit~̀ , ~B ja ~F muodostavat oikeakätisen systeemin. Tuloksesta ilmenee myös, että magne-
tismi on aidosti kolmiulotteinen teoria. Jos virralla on yksi suunta ja magneettikentällä toinen suunta,
niin voimavektori osoittaa kolmanteen suuntaan.

Nykyisin on tunnettua, että virtaa kuljettavat useimmiten mikroskooppiset hiukkaset. Niinpä Ampèren
havaitsema voima ei itse asiassa kohdistukaan virtaan I vaan johtimessa kulkeviin varauksenkujettajiin.
Yksittäiseen varattuun hiukkaseen kohdistuva voima on

~FB = q~v× ~B
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missä q on hiukkasen varaus ja ~v sen nopeus. Huomattavaa on, että tässäkin voimalausekkeessa esii-
tyy samainen ristitulo. Kun magneettikentän aiheuttama voima yhdistetään sähköstaattiseen eli Cou-
lombin voimaan, saadaan varattuun hiukkaseen vaikuttava sähkömagneettinen voima eli niin sanottu
Lorentzin voima

~F = ~FE + ~FB = q(~E +~v× ~B)

Mitä? Miksi? Miten?

1. Magneettikenttä osoittaa tämän tekstin tasosta kohti lukijaa. Tekstin pinnalla on virtajohdin, jossa
kulkee virta vasemmalle. Mihin suuntaan virtajohtimeen kohdistuu voima?

(a) Ylös.
(b) Alas.
(c) Oikealle.
(d) Vasemmalle.
(e) Kohti lukijaa.
(f) Poispäin lukijasta.

2. Virran kulkusuunta käännetään oikealle. Mihin suuntaan virtajohtimeen kohdistuu nyt voima?

(a) Ylös.
(b) Alas.
(c) Oikealle.
(d) Vasemmalle.
(e) Kohti lukijaa.
(f) Poispäin lukijasta.

3. Johtimessa yksi kulkeva virta I1 synnyttää magneettikentän, joka aiheuttaa voiman F12 johtimeen
kaksi, jossa kulkee virta I2. Kuinka suuri voima kohdistuu johtimeen yksi? Miksi?

4. Ohuessa litteässä johtimessa kulkee virta oikealle. Johdin asetetaan homogeeniseen magneetti-
kentään, joka osoittaa tekstin tasosta lukijaa kohti ja siis läpäisee johtimen kohtisuorasti. Mitä
tapahtuu?

1.2.3 Magneettikentän synty: Ampèren laki

Ampèren tulosten mukaisesti johtimessa kulkeva virta synnyttää ympärilleen magneettikentän. Tämä
kvalitatiivinen tulos pitäisi pystyä ilmaisemaan myös kvantitatiivisesti eli vastata kysymykseen, miten
virran suuruus ja suunta vaikuttavat magneettikentän suuntaan ja suuruuteen. Osoittautuu, että virran
ja magneettikentän suhde on integraalimuotoinen. Mittaamalla magneettikentän suunta virtajohtimen
ympäristössä havaitaan, että kenttäviivat kiertävät johdinta vastapäivään, kun virta tulee kohti mittaa-
jaa. 5 Lisäksi havaitaan, että mitä kauemmaksi johtimesta mennään, niin kenttä heikkenee kääntäen
verrannollisesti etäisyyteen johtimesta.

Nämä havainnot voidaan kirjoittaa yleiseksi laiksi, Ampèren laiksi6, siitä, miten virta synnyttää ympä-
rilleen magneettikentän. Ampèren lain mukaan∮

~B · d~̀ = µ0 Iencl

5Tämä toteamus voidaan tietysti tehdä vasta, kun virran ja magneettikentän suunnista on tehty riippumattomat sopimukset.
6Terminä "Ampèren laki" on tässä yhteydessä anakronistinen, sillä Ampère ei itse koskaan esittänyt tätä lakia. Itse asiassa

koko kenttäkäsite on vasta Michael Faradayn esittämä. Ampèren laki on yksi Maxwellin yhtälöistä, jotka modernissa muodossa
ensimmäisenä kirjoitti Oliver Heaviside. Ampère itse esitti johtimien välisen voiman Coulombin voimalle analogisesti eli kahden
differetiaalisen virta-alkion välillä vaikuttavana voimana:

F12 =
µ0 I1 I2

4πr2
12

(
2d~̀ 1 · d~̀ 2 −

3
r2

12
(~r12 · d~̀ 1)(~r12 · d~̀ 2)

)
josta voidaan johtaa Biot-Savartin laki virta-alkion synnyttämälle magneettikenttäalkiolle
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missä

1. vasen puoli on viivaintegraali pitkin suljettua polkua, joka kiertää virtajohtimen. Tämä mittaa
magneettikentän ~B pyörteisyyttä johtimen ympäri.

2. oikealla puolella on viivaintegraalin polun määräämän pinnan läpi kulkeva virta Iencl kerrottuna
tyhjiön permeabiliteetilla µ0.

Lukijan on syytä tässä vaiheessa pohtia, mitä yhtälön vasen puoli eli vektorikentän viivaintegraali
tarkoittaa. Kysymyksessä on lyhennysmerkintä integraalille∮

~B · d~̀ =
∮

~B ·~t d`

jossa siis polun jokaisessa pistessä lasketaan magneettikentän ~B pistetulo polun yksikkötangenttivekto-
rin~t kanssa, ~B ·~t, ja tämä integroidaan pitkin polkua. Ympyrä integraalimerkin keskellä ilmaisee, että
polku on sujettu eli se alkaa ja päättyy samaan pisteeseen.

Ampèren laista kannattaa huomata seuraavaa:

1. Laki on integraalimuotoinen, joten se ei suoraan sano mitään magneettikentän arvosta yhdessä-
kään avaruuden pisteessä vaan kertoo vain, millainen tulos saadaan, kun nämä arvot lasketaan
yhteen.

2. Ampèren laista seuraa heti, että virta synnyttää magneettikentän. Jos johtimessa kulkee virta, niin
selvästi lain oikea puoli on nollasta poikkeava. Niinpä vasemmankin puolen tulee olla nollasta
poikkeava mutta tämä on mahdollista vain, jos johtimen ympäristössä on magneettikenttä.

3. Ampèren lain sovellettavuus käytäntöön riippuu virtajohtimen geometriasta. Koska laki itsessään
ei kerro mitään magneettikentästä tietyssä avaruuden pisteessä, niin kentän ratkaiseminen vaatii
symmetria-argumenttien käyttöä. Esimerkiksi suoran virtajohtimen ympärillä magneettikentän
voimakkuus riippuu vain etäisyydestä johtimeen, sillä tilanne on selvästi symmetrinen johtimen
akselin suhteen.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Virtajohdin osoittaa suoraan kohti lukijaa tekstin tasosta ja virta kulkee johtimessa myös pois
tasosta. Mihin suuntaan osoittaa johtimen aiheuttama magneettikenttä johtimen yläpuolella?

(a) Ylös.
(b) Alas.
(c) Oikealle.
(d) Vasemmalle.
(e) Kohti lukijaa.
(f) Poispäin lukijasta.

2. Entä johtimen alapuolella?

(a) Ylös.
(b) Alas.
(c) Oikealle.
(d) Vasemmalle.
(e) Kohti lukijaa.
(f) Poispäin lukijasta.

3. Osoita, että suoran virtajohtimen aiheuttama magneettikenttä heikkenee kuten 1/r, missä r on
kohtisuora etäisyys johtimeen. Tämä onnistuu laskemalla Ampèren lain viivaintegraali pitkin
r-säteistä ympyrää, joka kiertää virtajohtimen vastapäivään.
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1.2.4 Biot-Savartin laki

Kuten edellä todettiin Ampèren laki ei oikeastaan ole alunperin Ampèren ajatus eikä se tapa, jolla
magneettista vuorovaikutusta ensin pyrittiin selittämään. Analogisesti Coulombin voimalle magneet-
tista voimaa pyrittiin hahmottamaan virta-alkioiden välisenä vuorovaikutuksena. Tällöinkin voidaan
ajatella, että toisen johtimen virta-alkiot luovat magneettikentän, jonka toinen johdin tuntee. Syntyvä
kenttä on

d~B =
µ0 I
4π

d~̀ × r̂
r2

joka johtaa Ampèren lain kanssa yhtäpitävään kenttään. Tässä I on johtimessa kulkeva virta, d~̀ johti-
men differentiaalinen virta-alkio, r etäisyys johtimen pisteestä tarkastelupisteeseen ja r̂ yksikkövektori
johtimen pisteestä tarkastelupisteeseen. Ideana on, että tarkastelupiste pidetään paikallaan ja integroi-
daan virtajohtimen yli, jolloin differentiaalisista kenttäalkioista d~B muodostuu kokonaiskenttä ~B. Tämä
laki on nimeltään Biot-Savartin laki.

Magneettikentän synnyssä on siis monta selitystä, jotka kaikki jotavat samaan kenttään ja vuorovaiku-
tukseen:

1. Ampère mittasi alunperin kahden pitkän virtajohtimen välillä vaikuttavaa voimaa ja totesi tämän
vuorovaikutuksen käyttäytyvän 1/r.

2. Jos Coulombin laille analogisesti ajatellaan magneettisen voiman syntyvän johtimen differenti-
aalisista virta-alkioista, saadaan kentälle Biot-Savartin laki, joka käyttäytyy etäysyyden suhteen
1/r2. Tämän integraalina johtimien yli saadaan Ampèren 1/r-laki.

3. Nykyisin Ampèren lailla tarkoitetaan integraalimuotoista lakia, jossa mageettikentän kierto liite-
tään kierron rajoittaman pinnan läpi kulkevaan virtaan. Tässä muodossa laki on kuitenkin itse
asiassa peräisin Maxwellilta ja Heavisidelta.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Ympyränmuotoisessa virta-silmukassa kiertää virta I, joka synnyttää silmukan ympärille mag-
neettikentää.

(a) Mihin suuntaan magneettikenttä osoittaa silmukan ympäristössä?
(b) Kuinka suuri magneettikenttä on silmukan keskipisteen kautta kulkevalla akselilla?

1.2.5 Monopoli ja dipoli

Magneettikenttää kannattaa verrata sähkökenttään ~E. Sähkökenttähän sai alkunsa varauksesta ja se
määräytyi Gaussin lain mukaisesti

ΦE =
∫

A
~E · d~A =

Qencl
ε0

missä vasen puoli on nyt sähkökentän vuo suljetun pinnan läpi. Sähkökentällä on siis selkeä pistemäi-
nen lähde, sähkövaraus. Tällaista lähdettä kutsutaan monopoliksi ("yksinapainen"). Staattisten varaus-
ten synnyttämä sähkökenttä on myös konservatiivinen eli sen integraali yli suljetun polun häviää:∮

~E · d~̀ = 0

Tämän vuoksi sähkökenttään liittyy skalaarinen potentiaalifunktio, sähköinen potentiaali.

Magneettikentällä ei ole koskaan havaittu monopolilähdettä eikä siis pistemäistä lähdettä. Yksinkertai-
sin magneettikentän lähde on pieni virtasilmukka, jota kutsutaan magneettiseksi dipoliksi. Ero sähkö-
kentään käy ilmeiseksi, kun otetaan huomioon Gaussin laki magneettikentälle, jonka mukaan

ΦB =
∫

A
~B · d~A = 0
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jokaisen suljetun pinnan läpi. Tämä on yhtäpitävää sen kanssa, että magneettikentän kenttäviivat muo-
dostavat suljettuja silmukoita.

Sähkökenttäkin voi olla peräisin dipolista. Sähköinen dipoli on varausneutraali (jolloin siis ΦE = 0)
mutta varaus on jakautunut, kuten esimerkiksi monissa molekyyleissä. Varausjakauma saa aikaan sen,
että sähkökenttä ei ole täysin symmetrinen vaikka sen vuo varausjakauman sisäänsä sulkevan pinnan
läpi onkin siis nolla. Sähköinenkään dipoli ei voi olla pistemäinen sillä varauksen pitää olla jakautunut
eli positiivisen ja negatiivisen varauksen erottunut.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Onko olemassa magneettista potentiaalia eli skalaarifunktiota, jonka gradienttina saataisiin mag-
neettikenttä? Miksi?

2. Miltä näyttää magneettisen dipolin eli pienen virtasilmukan kenttä? Entä sähköisen dipolin?

1.3 Sähkömagneettinen induktio

1.3.1 Historia

Sähkömagneettiseen induktioon asti sähkön ja magnetismin teoriat olivat olleet erillään. Sähköiset il-
miöt olivat liittyneet varauksiin ja magneettisen näiden liikkeeseen eli virtaan. Sähkö- ja magneettiken-
tät olivat olleet toisistaan riippumattomia. Ei siis ollut mitään syytä kutsua ilmiöitä yhteisellä nimellä
sähkömagnetismi. Vuonna 1831 Michael Faraday kuitenkin huomasi jotakin, joka liitti yhteen sähkön
ja magnetismin ja samalla muutti maailmaa: sähkömagneettisen induktion

1.3.2 Mistä on kyse?

Faradayn alkuperäinen havainto oli, että liikuteltaessa käämiä, jossa kulkee virta, toisen käämin si-
sällä tämän päiden välille syntyy jännite. Jännite syntyy vain, kun käämiä liikutellaan – ei muutoin.
Faradayn havainto oli merkittävä, koska kysymyksessä oli uusi tapa tuottaa sähköjännite ja ensimmäi-
nen kerta, kun jännite saatiin aikaan mekaanisen työn avulla. Ilmiötä kutsutaan sähkömagneettiseksi
induktioksi ja se formalisoituu Faradayn induktiolaissa.

1.3.3 Faradayn induktiolaki

Faradayn induktiolakia varten meidän täytyy palata käsitteeseen, joka on tuttu jo Gaussin laista sähkö-
kentälle: vektorikentän vuohon pinnan läpi. Otetaan siis jokin pinta A ja määritellään magneettikentän
vuo tämän läpi:

ΦB =
∫

A
~B · d~A

Toisin kuin Gaussin laissa sähkökentälle pinta ei ole suljettu eli sillä on reunakäyrä. 7 Jos vuo pinnan
läpi muuttuu ja reuna on valmistettu johteesta, havaitaan reunalla sähkövirta. Virran suuruus vastaa
jännitettä E , jonka suuruus on Faradyn induktiolain mukaan

E = −Φ̇B = −dΦB
dt

= − d
dt

∫
A
~B · d~A

Lain oikealla puolella on magneetivuon derivaatta ajan suhteen, joka selittää, miksi Faraday havaitsi
jännitteen vain liikutellessaan käämiä. Mikäli käämi pidetään paikallaan, magneettivuo toisen käämin

7Magneettikentän vuo suljetun pinnan läpi on nolla Gaussin lain magneettikentälle mukaan, joten Faradayn induktiolain
kannalta on oleellista, että pinta A ei ole suljettu.
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läpi ei muutu eikä jännitettä havaita. Jännitettä E kutsutaan induktiojänniteeksi ja ilmiötä sähkömag-
neettiseksi induktioksi.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Missä seuraavista tapauksista havaitaan induktiojännite E? Miksi?

(a) Johdinsilmukka on homogeenisessa magneettikentässä joka vahvistuu tasaisesti.

(b) Johdinsilmukka liikkuu homogeenisessa vakiomagneettikentässä.

(c) Johdinsilmukka saapuu homogeeniseen vakiomagneettikenttään.

(d) Johdinsilmukka pyörii homogeenisessa vakiomagneettikentässä.

1.3.4 Indusoituneen jännitteen napaisuus: Lenzin laki

Faradayn induktiolaissa magneettivuon muutosnopeuden edessä oleva miinusmerkki ei sisällä mer-
kittävää informaatiota ennen kuin vuointegraalin suunnistuksesta on sovittu. Kysymys on nimittäin
vain siitä, kumpaan suuntaan induktiojännite E vaikuttaa magneettivuon muuttuessa tietyllä taval-
la (vuo voi tietysti kasvaa tai pienentyä ja samaten induktiojännite voi saada aikaan virran kahteen
eri suuntaan). Helpommin suunta saadaan kiinnitettyä Lenzin lain avulla: Indusoituneen jännitteen
suunta on sellainen, että sen aiheuttama virta synnyttää magneettikentän, joka pyrkii vastustamaan
magneettivuon muutosta.

Sähkömagneettisessa induktiossa on siis seuraavat komponentit:

1. Ajassa muuttuva magneettivuo.

2. Indusoitunut jännite E = −Φ̇B = − dΦB
dt .

3. Näiden kahden välinen suunnistus. Jos vuopinnan reunakäyrä on johdetta, niin induktiojännite
saa siinä aikaan indusoituneen virran. Tämä virta taas kulkee siten, että sen aiheuttama magneet-
tikenttä pyrkii vastustamaan magneettivuon muutosta.

Mitä? Miksi? Miten?

Seuraavissa kysymyksissä homogeeninen magneettikenttä osoittaa tekstin tasosta kohti lukijaa ja teks-
tin tasossa on pyöreä johdinsilmukka.

1. Magneettikenttä voimistuu. Mihin suuntaan induktiovirta kulkee?

(a) Vastapäivään.

(b) Myötäpäivään.

2. Magneettikenttä heikkenee. Mihin suuntaan induktiovirta kulkee?

(a) Vastapäivään.

(b) Myötäpäivään.

3. Johdinsilmukka kutistuu. Mihin suuntaan induktiovirta kulkee?

(a) Vastapäivään.

(b) Myötäpäivään.

4. Johdinsilmukka kasvaa. Mihin suuntaan induktiovirta kulkee?

(a) Vastapäivään.

(b) Myötäpäivään.
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1.3.5 Induktiolaki ilman johdinta

Tähän asti Faradayn ja Lenzin teoriaa on käsitelty johtimeen indusoituneen jännitteen pohjalta. Tä-
mä onkin riittävää, kun halutaan selittää useimpien teknisten laitteiden toiminta. Luonto on kuitenkin
jälleen hieman tarkempi. Induktiojännite eli potentiaaliero on seurausta sähkökentästä. Kuten aiem-
masta muistamme sähkökenttä muodostuu kahden eri potentiaalissa olevan pisteen välille siten, että
pisteiden välinen potentiaaliero on sähkökentän integraali

VB −VA = −
∫ B

A
~E · d~̀

Toisaalta Faradayn induktiolaissa indusoitunut jännite E vaikuttaa suljetun polun eli pinnan reunakäy-
rän yli

E =
∮

~E · d~̀

joten Faradayn induktiolain voi kirjoittaa myös muotoon∮
~E · d~̀ = −dΦB

dt

Tämä tulos luo hyvin keskeisen yhteyden sähkö- ja magneettikentän välille. Tuloksen mukaan sähkö-
ja magneettikenttien välillä on yhteyksiä, joihin ei liity sähkövarausta tai -virtaa. Yhtälön oikealla puo-
lella on magneettivuon muutos kuten indusoituneen jännitteenkin tapauksessa ja vasemmalla puolella
sähkökentän integraali pitkin vuopinnan reunakäyrää. Tämä on yhteys, joka pätee myös tyhjiössä eikä
sähkökentän indusoitumiseen tarvita johdinta. Indusoituneeseen sähkökenttään ei liity varauksia vaan
se on lähteetön kenttä. Vaikka ilmiö saattaa vaikuttaa marginaaliselta, sillä on erittäin tärkeä seuraus:
sähkömagneettinen aalto, johon palaamme myöhemmin.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Oletetaan, että magneettikenttä on kohtisuorassa ympyräpintaa vastaan. Magneettikenttä alkaa
vahvistua. Mitä havaitaan pinnan reunoilla?

2. Miksi Faradayn induktiolain kenttämuoto kytkee sähkö- ja magneettikentän yhteen?

1.3.6 Sähkömagneettisen induktion merkitys

Faradayn havainto oli merkittävä kahdesta syystä:

1. Induktio antoi mahdollisuuden tuottaa jännitettä kontrolloidusti. Aiemmin jännitelähteet olivat
olleet kemiallisen potentiaalin eroihin perustuvia ns. Voltan pareja, jotka vastasivat lähinnä ny-
kyisiä sähköparistoja. Induktio antoi mahdollisuuden kontrolloida syntyvää jännitettä ja rakentaa
sähköön perustuvaa yhteiskuntaa 1800-luvulta alkaen.

2. Induktion avulla on mahdollistaa muuntaa mekaanista työtä sähköiseksi. Tämä oli käytännössä
välttämättömyys sähkövoimalaitosten ja -generaattoreiden synnylle. Mekaanisen työn lähteenä
voi toimia lämpövoimakone, vesivoimalaitos tai mikä tahansa mekaanista työtä tekevä laite. Sa-
malla sähköjärjestelmät alkoivat luonnollisella tavalla perustua vaihtojännitteeseen.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Yksinkertaisessa sähkögeneraattorissa on johdisilmukka, joka pyörii tasaisella kulmanopeudella
ω homogeenisessa vakiomagneettikentässä.

(a) Miksi generaattorin napojen välille indusoituu jännite?

(b) Miksi indusoituva jännite on sinimuotoista eli V(t) = V0 sin (ωt)?

13



1.4 Maxwellin yhtälöt ja sähkömagneettinen aalto

1.4.1 Maxwellin yhtälöt

Yksi 1800-luvun fysiikan suurista riemuvoitoista oli sähkömagnetismin selittäminen käytännössä täy-
dellisesti kenttäteoriana. Sähkömagnetismin yhtälöt tiivistyvät neljään kenttäyhtälöön, joita kutsutaan
Maxwellin yhtälöiksi. Nämä ovat

1. Gaussin laki sähkökentälle, joka kertoo, miten sähkökenttä syntyy sähkövarauksesta:

ΦE =
∫

A
~E · d~A =

Qencl
ε0

2. Gaussin laki magneettikentälle, joka kertoo, ettei magneettista monopolia ole olemassa:

ΦB =
∫

A
~B · d~A = 0

3. Faradayn induktiolaki, joka kertoo, miten magneettikentän vuon muutos synnyttää sähkökentän∮
~E · d~̀ = −dΦB

dt

4. Ampèren laki, joka kertoo, miten magneettikenttä syntyy virrasta. Alkuperäinen Ampèren laki on
kiusallisesti epäsymmetrinen Faradayn induktiolakiin nähden, sillä siinä ei esiinny sähkökentän
vuon muutosta. Maxwell lisäsikin Ampèren lakiin niin sanotun kenttämuutosvirran eli magneet-
tikentän lähteeksi käy myös ajassa muuttuva sähkökentän vuo:∮

~B · d~̀ = µ0 Iencl + µ0ε0
dΦE
dt

missä siis sähkökentän vuo ΦE lasketaan sen pinnan läpi, jota rajoittaa magneettikentän kierto-
käyrä yhtälön vasemmalla puolella.

Maxwellin yhtälöiden lisäksi sähkömagnetismin yhtälöihin kuuluu Lorentzin voima, joka kertoo, miten
sähkö- ja magneettikentät vaikuttavat varuksiin ja virtoihin:

~F = q(~E +~v× ~B)

Kun Maxwellin yhtälöt (jotka muuten tässä muodossa kirjoitti ensimmäisen kerran Oliver Heaviside)
kirjoitetaan tyhjiössä, jossa ei ole varauksia eikä virtoja

∫
A
~E · d~A = 0∫

A
~B · d~A = 0∮
~E · d~̀ = − dΦB

dt∮
~B · d~̀ = µ0ε0

dΦE
dt

herää epäilys seuraavasta: Fradayn induktiolain mukaan muuttuva magneetikenttä synnyttää sähkö-
kentän. Toisaalta (uuden) Ampèren lain mukaan muuttuva sähkökenttä saisi aikaan magneettikentän.
Tällöin voisi olla mahdollista luoda vuorottelevien sähkö- ja magneettikenttien muodostama aalto. Itse
asiassa näin käykin. Faradayn ja Ampèren laeista voidaan johtaa yhtälöpari{

∂E
∂x = − ∂B

∂t
− ∂B

∂x = µ0ε0
∂E
∂t

jonka yksi ratkaisu on sinimuotoinen etenevä aalto. Tämä osoittaa kiistatta, että jos Maxwellin yhtä-
löt ovat totta, niin sähkömagneettisia aaltoja on olemassa. Lisäksi aallon nopeudeksi tulee Maxwellin
yhtälöiden perusteella

v =
1

√
µ0ε0

= 299792
km

s

joka on käytännössä sama kuin mittaustulos valon nopeudelle.
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Ratkaise Maxwellin aaltojen yhtälöpari yritteellä{
E = E0 sin (kx−ωt)
B = B0 sin (kx−ωt)

Mihin suuntaan aalto etenee ja mikä on sen nopeus?

2. Osoita, että aaltoratkaisussa sähkö- ja magneettikenttien välillä on yhteys

E = cB

1.4.2 Sähkömagneettinen aalto

Sähkömagneettinen aalto on hämmästyttävä monin tavoin:

1. Se on aalto, joka etenee ilman väliainetta syntyen sähkö- ja magneettikenttien muutoksista.

2. Se etenee tyhjiössä valonnopeudella, joka on suurin mahdollinen signaalinopeus (tämä tosin sel-
visi vasta myöhemmin).

3. Se on ennustettu ennen havaitsemistaan. Maxwellin ennustaman aallon havaitsi ensimmäisenä
Heinrich Hertz vuonna 1887. Havaitsemisen teki vaikeaksi se, että riittävän lyhyen aallonpituu-
den tuottaminen vaatii korkeaa taajuutta. Hertzin saavutus olikin korkeataajuisen sähkömagneet-
tisen värähtelijän kehittäminen, jolloin syntyvä aalto mahtui mittaustilaan.

Vaikka sähkömagneettinen aalto koostuu sähkö- ja magneettikentistä se on kuitenkin ihan oikea aalto.
Se taittuu ja heijastuu aalto-opin lakien mukaisesti. Se voi muodostaa seisovan aallon tai polarisoi-
tua. Se myös kuljettaa mukanaan energiaa ja liikemäärää. Energian ja liikemäärän siirtyminen kenttien
mukana tyhjiön läpi perustuu siihen, että sähkö- ja magneettikentillä on omat energiatiheytensä. Säh-
kömagneettisen kentän energiatiehys u on näiden summa

u = uE + uB =
1
2

ε0E2 +
1
2

B2

µ0

missä siis sähkö- ja magneettikenttä sekä niiden energiatiheydet riippuvat ajasta, kuten aaltoliikkeelle
luonnollista onkin.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Sähkömagneettisessa aallossa sähkö- ja magneettikenttien välillä on yhteys

E = cB

Osoita, että sen energiatiheys voidaan kirjoittaa seuraavin monin tavoin

u = ε0E2 =
B2

µ0
=

√
ε0

µ0
EB

Sähkömagneettisen säteilyn energia

Jos sitten ajatellaan, että sähkömagneettinen aalto etenee ajassa dt pinta-alan A läpi nopeudella c, on
energiaa kulkeutunut

dU = u dV = uA dx = uAc dt

15



joten hetkellisesti pinta-alan A läpäisevä energia on

S =
1
A

dU
dt

= ε0cE2 =
cB2

µ0
=

EB
µ0

jälleen monin eri tavoin ilmaistuna. Viimeinen muoto johdattelee seuraavaan ajatukseen: Koska sähkö-
magneettisessa aallossa sähkö- ja magneettikentät ovat kohtisuorassa sekä toisiaan että aallon etene-
missuuntaa kohtaan, niin vektori

~S =
1

µ0
(~E× ~B)

(i) osoittaa aallon etenemissuuntaan ja (ii) on pituudeltaan yhtä suuri kuin energian kulkeutumisteho
pinta-alayksikköä kohden. Tätä vektoria kutsutaan Poyntingin vektoriksi John Henry Poyntingin mu-
kaan.

Poyntingin vektorikin riippuu ajasta sähkö- ja magneettikentän aikariippuvuuden kautta. Kun laske-
taan sen pituuden aikakeskiarvo, saadaan tuttu suure, intensiteetti

S = |~S|

joka on sinimuotoiselle aallolle

S =
E0B0

2µ0
=

ErmsBrms

µ0

Mitä? Miksi? Miten?

1. Oletetaan, että sähkömagneettisen aallon sähkö- ja magneettikentät ovat{
~E = E0 sin(kx−ωt)~j
~B = B0 sin(kx−ωt)~k

(a) Mikä on aallon Poyntingin vektori ~S?
(b) Kuinka suuri on aallon intensiteetti S?

Sähkömagneettisen säteilyn liikemäärä ja säteilypaine

Sähkömagneettinen aalto kuljettaa energian ohella myös liikemäärää. Tämä tarkoittaa sitä, että aalto
aiheuttaa voiman törmätessään aineeseen. Tämän voiman aikakeskiarvoa pinta-alayksikköä kohden
kutsutaan säteilypaineeksi ja se on mekaaninen paine. Säteilypaine riippuu aallon intensiteetistä, sillä
impulssiperiaatteen mukaan liikemäärän muutos on

∆p = F∆t

ja toisaalta aallon aiheuttama voima liittyy sen energian muutokseen työn määritelmän mukaan. Kun
aalto absorboituu täysin, tämä on

F = ∆U/∆x

joten tässä tapauksessa
∆p = F∆t = ∆U/(∆x/∆t) = ∆U/c

eli säteilypaine P täysin absorboituvalle aallolle on

P =
F
A

=
1
A

dp
dt

=
1

Ac
dU
dt

=
S
c

joka on jälleen ajan suhteen keskiarvoistettu suure.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Kuinka suuren säteilypaineen aiheuttaa sähkömagneettinen aalto, joka heijastuu täysin?
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Luku 2

Sähköpiirit

2.1 Kondensaattori ja käämi

2.1.1 Mikä kondensaattori on?

Kondensaattori on laite, joka pystyy varastoimaan sähkövarausta. Tämä tarkoittaa sitä, että konden-
saattori pitää erimerkkiset varaukset erillään estäen niiden luontaisen taipumuksen yhdistyä. Varaus-
ten välille kondensaattorin sisälle syntyy sähkökenttä, johon liittyy potentiaaliero. Jos tunnetaan tietyn
varauseron aiheuttama potentiaaliero tai tietyn potentiaalieron aikaansaama varausero kondensaatto-
rissa, voidaan määritellä kondesaattorille tyypillinen suure, kapasitanssi, näiden suhteena

C =
Q
V

Tässä määritelmässä varaus Q on vain positivinen osa erottuneesta varauksesta, ei siis kondensaattorin
molempien kohtioiden yhteenlaskettu varaus. Kapasitanssin yksikkö on faradi (F), joka on suoraan
johdettavissa varauksen yksiköstä (coulombi, C) ja jännitteen yksiköstä (voltti, V).

Kapasitanssia esiintyy aina, kun jokin laite, systeemi tai muu vastaava estää varauksia yhdistymästä
ja pystyy säilyttämään sähkökentän ja potentiaalieron positiivisten ja negatiivisten varausten välillä.
Kapasitanssi on laitteen, systeemin tai muun vastaavan ominaisuus eikä juurikaan riipu varaukses-
ta tai jännitteestä. Toisin sanoen kapasitanssin määräävä suhde pysyy vakiona varauksen (ja samalla
jännitteen) muuttuessa.

Lukijan on siis syytä huomata, että kapasitanssia (ja siis efektiivisiä kondensaattoreita) on lähes kaik-
kialla. Jo kahden eri materiaalista valmistetun sähköjohdon liittäminen yhteen luo liitoskohtaan pienen
kapasitanssin. Samaten, eliöiden solukalvon kapasitanssi on noin C ∼ 2 µF/cm2.

2.1.2 Tunnettuja kondensaattoreita

Kondensaattorin voi yksinkertaisimmillaan rakentaa kahdesta johdinkappaleesta, jotka erotetaan toi-
sistaan ilmalla. Kun johdikappaleiden välille luodaan jännite-ero, siirtyy niihin nettovaraus, toiseen po-
sitiviinen ja toiseen yhtäsuuri mutta negatiivinen ja varausten välille muodostuu sähkökenttä. Tällöin
kondensaattorin kapasitanssin määrää kondensaattorin rakenteen geometria. Muutamia hyvin tunnet-
tuja geometrioita ovat

1. Levykondensaattori, jonka kapasitanssi on

C = ε0
A
d

missä ε0 on tyhjiön permittiivisyys, A kondesaattorin levyjen pinta-ala ja d levyjen välimatka.
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2. Sylinterikondensaattori, jonka kapasitanssi on

C =
2πε0`

ln (Ra/Rb)

missä ` on sylinterin pituus, Ra ulomman sylinterin säde ja Rb sisemmän sylinterin säde.

3. Pallokondensaattori, jonka kapasitanssi on

C = 4πε0

(
rarb

ra − rb

)
missä ra on ulomman pallon säde ja rb sisemmän pallon säde.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Minkälainen geometria on

(a) levykondensaattorissa?
(b) sylinterikondensaattorissa?
(c) pallokondensaattorissa?

2. Mihin kondensaattoria käytetään? Mihin sitä voisi käyttää?

2.1.3 Täytetty kondensaattori

Tähän mennessä kondensaattorit ovat olleet ainakin implisiittisesti ilmatäytteisiä. Sähkökentän kan-
nalta ilma on hyvin lähellä tyhjiötä, joten asialla ei ole tarvinnut vaivata päätään. Kondensaattorin voi
kuitenkin täyttää eristeellä eli aineella, joka ei johda sähköä. Johteella täyttäminen johtaisi tietysti oiko-
sulkuun eli kohtioiden varauseron tasoittumseen kondensaattorin läpi. Kun eriste asetetaan konden-
saattoriin, saa kondensaattorin sähkökenttä ~E0 eristeen rakenneosat polarisoitumaan. Näin muodostuu
alkuperäistä kenttää heikentävä indusoitunut kenttä ~Eind. Lopputuloksena kondensaattorin sisällä vai-
kuttaa kokonaiskenttä

~ED = ~E0 − ~Eind

joka on heikompi kuin alkuperäinen kenttä ~E0. Heikentymistä kuvaava materiaaliparametri on suhteel-
linen perimittiivisyys, K ≥ 1, joka määritellään alkuperäisen kentän suhteena polarisoitumisen vuoksi
heikentyneeseen kenttään

K =
|~E0|
|~ED|

Kondensaattorin kannalta kentän heikkeneminen näkyy jännitteen laskuna:

VD =
V0

K
joten kondensaattorin kapasitanssi täyttämisen jälkeen on

C =
Q
VD

=
Q
V0
K

= K
Q
V0

Kondensaattorin kapasitanssi siis kasvaa tekijällä K.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Varattu kondensaattori täytetään eristeellä, jonka suhteellinen permittiivsyys K > 1.

(a) Mitä tapahtuu kondesaattorin kapasitasitanssille, jännitteelle ja varaukselle, kun konden-
saattori ei ole kytketty jännitelähteeseen?

(b) Mitä tapahtuu kondesaattorin kapasitasitanssille, jännitteelle ja varaukselle, kun konden-
saattori on kytketty jännitelähteeseen?
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2.1.4 Kondensaattori ja energia

Kondensaattoria varatessa varauksenkuljettajia on pakotettava kondensaattorin levyille. Siirtymistä
vastustaa kondensaattorissa sillä hetkellä vaikuttava jännite, joka on syntyisin kondensaattorissa ole-
vasta sähkökentästä. Tärkeää on huomata, että kondensaattoria varatessa tehdään työtä, joka varastoi-
tuu kondensaattorin energiaksi. Varastoitu energia on tässä tapauksessa sähköstaattista potentiaalie-
nergiaa eli eri potentiaalissa olevia varauksia. Tehty työ voidaan myös helposti laskea. Olkoon konden-
saattorissa varaus q ja jännite V. Kun kondesaattoria varataan, siirretään kohtiolta toiselle varaus dq,
jolloin siis tehdään työ

dW = V dq

Toisaalta
V =

q
C

joten varattaessa tyhjä kondensaattori varaukseen Q

W =
∫ Q

0
V dq =

∫ Q

0

q
C

dq =
1
2

Q2

C
=

1
2

CV2

Ideaalisessa kondensaattorissa tehty työ varastoituu kokonaan potentiaalienergiaksi ja on siis puret-
tavissa. Lukijan kannattaa huomata, että työn ja siis potentiaalienergian lauseke on samanmuotoinen
kuin lineaarisen jousen tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että pienen muutoksen aikaansaamiseksi tar-
vittava työ on suoraan verrannollinen senhetkiseen varaukseen / jousen venymään.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Varattu kondensaattori täytetään eristeellä, jonka suhteellinen permittiivsyys K > 1.

(a) Mitä tapahtuu kondesaattorin energialle, kun kondensaattori ei ole kytketty jännitelähtee-
seen?

(b) Mitä tapahtuu kondesaattorin energialle, kun kondensaattori on kytketty jännitelähteeseen?

2.1.5 Käämi ja induktanssi

Sähkömagneettinen induktio on ilmiö, joka tulee vastaan kapasitanssin tavoin kaikissa teknisissä lait-
teissa, joissa käytetään ajan suhteen muuttuvaa sähkövirtaa. Piirissä induktiivista komponenttia kutsu-
taan käämiksi (engl. coil) ja yksinkertaisimmillaan se on peräkkäisiksi silmukoiksi käännettyä johdinta.

Aloitetaan kahdella käämillä, joista toisessa kulkee sähkövirta I1. Tämä tuottaa magneettikentän, joka
muuttuu, kun virta I1 muuttuu. Kun magneettikenttä muuttuu, muuttuu myös toisen käämin läpi
kulkeva magneettivuo, jolloin tähän indusoituu jännite:

E2 = −M21
dI1

dt

Vakiota M12 kutsutaan käämien keskinäsinduktanssiksi ja se kuvaa käämien välistä magneettista kyt-
kentää eli sitä, kuinka voimakkaasti käämi 2 reagoi käämin 1 virrassa tapahtuviin muutoksiin. Tämän
periaatteen avulla voi rakentaa vaikka vaihtojännitemuuntajan.

Jos induktanssi olisi ilmiö, joka vaatii aina vähintään kaksi käämiä, ei sillä olisi paljoakaan merkitystä
muuntajia lukuunottamatta. Induktanssi on kuitenkin kaikkien käämien ominaisuus. Jos nimittäin yk-
sinäisen käämin läpi johdetaan muuttuva virta, niin tämä aiheuttaa muutoksen käämin läpi kulkevassa
magneettivuossa, jolloin Faradayn induktiolain mukaan käämin päiden välille indusoituu jännite eli

E = −L
dI
dt

Tässä L on käämin ominaisuuksista riippuva vakio, jota kutsutaan (itseis)induktanssiksi.

19



Mitä? Miksi? Miten?

1. Käämiin läpi kulkevaa virtaa pyritään kasvattamaan. Miksi käämi vastustaa muutosta?

2. Käämin läpi kulkee vakiovirta I. Minkä merkkinen on käämin päiden välille indusoitunut jänni-
te?

(a) E > 0

(b) E < 0

(c) E = 0

2.1.6 Magnetostaattinen energia

Kuten aiemmasta muistamme, kondensaattoriin saattoi säilöä sähköstaattista energiaa. Analogisesti
käämi toimii magnetostaattisen energian varastona. Kun käämin läpi kulkevaa virtaa kasvatetaan, jou-
dutaan tekemään työtä indusoitunutta jännitettä vastaan. Tähän kuluva teho on

P = IE = IL
dI
dt

eli
Pdt = LIdI

joten kun virta kasvaa nollasta arvoon I, tehty työ on

W =
∫

Pdt =
∫ I

0
LIdI =

1
2

LI2

joka vastaan käämiin säilöttyä magnetostaattista energiaa. Lukijan, joka on aiemmin tutustunut vain
vastuksiin kannattaa pysähtyä tässä hetkeksi ja miettiä asiaa. Vastus on passiivinen komponentti. Se ei
säilö energiaa mihinkään vaan kuluttaa sitä Joulen lain mukaisesti teholla

P = E I = RI2

Kuten vaihtovirtapiirien teoriassa näemme, kondensaattorin ja käämin kyky säilöä energiaa tekee niistä
reaktiivisia komponentteja, jotka ovat merkittävästi vastusta monikäyttöisempiä.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Kun käämiin säilötään magnetostaattista energiaa, niin mitä vastaan oikein tehdään työtä?

2.2 RLC-piirit

2.2.1 Rakennuspalikat ja -periaatteet

Seuraavaksi tarkastelemme sähköpiirejä, joissa on joko yksi tai useampi tähän mennessä tapaamis-
tamme komponenteista: vastus, kondensaattori ja käämi. Lisäksi piirissä voi olla joko tasajännitelähde
tai vaihtojännitelähde, joka tuottaa sinimuotoista jännitettä kulmataajuudella ω. Käsittelemissämme
piireissä ei ole haaroja eli kaikki komponentit on kytketty sarjaan.

Ensimmäinen oleellinen huomio on, että yleensä tällainen piiri on ajasta riippuva. Siinä vaikuttavat
jännitteet ja virrat muutuvat siis ajan kuluessa. Toisaalta, jokaisella ajanhetkellä piirin käytöksen mää-
räävät säännöt, jotka myös Kirchhoffin lakeina tunnetaan:

1. Kaikkialla piirissä kulkee sama virta, I(t), joka siis riippuu ajasta.
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2. Piirissä jännitemuutosten summa on jokaisena ajanhetkenä nolla. Tämä tarkoitaa sitä, että kun
jännite muuttuu jonkin piirin komponentin yli, sen on muututtava myös muiden komponenttien
yli.

Jos sitten kirjoitamme tunnetut jännitehäviöt kullekin piirin komponentille, pääsemme pian asiaan.
Vastuksen aiheuttama jännitehäviö on Ohmin lain mukaan

VR = RI

Kondensaattori taas aiheuttaa jännitehäviön

VC =
Q
C

ja käämi

VL = L
dI
dt

= Lİ

2.2.2 Kaksi komponenttia piirissä

Kondensaattori ja vastus eli RC-piiri

Laitetaan piiriin ensin kondensaattori, vastus ja tasajännitelähde. Jännitteiden avulla saadaan

VR(t) + VC(t) = RI(t) +
Q(t)

C
= V0

Tässä on vielä kaksi tuntematonta funktiota, piirin virta ja kondensaattorin varaus, joten vastauksen
löytämiseksi tarvitaan lisää tietoa. Koska piirissä ei ole haaroja, niin juuri piirin virta tuo varausta
kondensaattoriin. Niinpä

dQ(t)
dt

= Q̇(t) = I(t)

eli yhtälö kondensaattorin varaukselle on

RQ̇(t) +
Q(t)

C
= V0

Tämä on ensimmäisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö, joka ei ole homogeeninen, sillä yh-
tälön oikea puoli poikkeaa nollasta. Tällaisen yhtälön voi ratkaista monin tavoin. Yksi tapa on etsiä
ratkaisu kahdessa osassa

Q(t) = QHY(t) + QEHY(t)

missä QHY(t) on homogeeniyhtälön

RQ̇HY(t) +
1
C

QHY(t) = 0

täydellinen ratkaisu, joka vuorostaan löytyy monin tavoin. Yksi tie on tehdä ratkaisulle yrite

QHY(t) = Dert

jonka sijoittaminen yhtälöön antaa (
Rr +

1
C

)
Dert = 0

Tämä voi olla totta jokaisella ajanhetkellä t vain, jos r = − 1
RC eli ratkaisu on

QHY(t) = De−
t

RC
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Lisäksi tarvitaan täydellisen yhtälön yksittäisratkaisu QEHY(t), joka tulee löytää jollakin tavoin. Tällai-
sissa yksinkertaisissa yhtälöissä arvaaminen on sangen suosittu tapa. Jos arvaa, että yhtälöllä on myös
ajasta riippumaton ratkaisu, niin sijoittamalla näkee, että tämän on oltava

QEHY(t) = CV0

Tämä on siis vain yksi ratkaisu yhtälölle mutta tarpeisiimme riittävä. Täydellinen ratkaisu on

Q(t) = QHY(t) + QEHY(t) = De−
t

RC + CV0

Tässä ratkaisussa on vielä jäljellä yksi vakio, D, joka määräytyy alkuehdosta. Jos kondensaattori on
ollut varaamaton hetkellä t = 0 eli Q(t = 0) = 0, niin saadaan D = −CV0 eli

QC = CV0(1− e−t/RC)

Mitä? Miksi? Miten?

1. RC-piirissä on varaamaton kondensaattori, vastus ja tasajännitelähde.

(a) Kuinka suuri virta piirissä kulkee hetkellä t = 0?
(b) Kuinka suuri virta piirissä kulkee pitkän ajan kuluttua?

2. RC-piirissä on kondensaattori ja vastus muttei jännitelähdettä. Miten RC-piirissä kulkeva virta
I(t) käyttäytyy?

(a) Virta on vakio niin kauan kuin kondensaattorissa on varausta jäljellä.
(b) Virta laskee lineaarisesti kondensaattorin purkautuessa.
(c) Virta laskee eksponentiaalisesti samoin kuin kondensaattorin varauskin.

3. Miksi RC-piirissä varauksen käytös määräytyy differentiaaliyhtälöstä?

4. Miksi RC-piirin varaus käyttäytyy eksponenttifunktion mukaisesti vaikka yhtälössä ei esiinny
eksponentti- tai logaritmifunktiota?

Käämi ja vastus eli RL-piiri

Kun virtapiiriin kytketään käämi, vastus ja tasajännitelähde, saadaan jännitteiden avulla differentiaa-
liyhtälöksi

Lİ + RI = V0

Homogeeniyhtälö on
LİHY + RIHY = 0

ja sen ratkaisuksi saadaan
IHY = De−

R
L t

eli ilman jännitelähdettä mikä tahansa piirissä kulkeva virta hiipuisi eksponentiaalisesti pois. Näin
pitääkin tietysti olla, koska vastus on passiviinen komponentti, joka kuluttaa käämiin säilötyn magne-
tostaattisen energian. Alkuperäisen yhtälön eräs ratkaisu on

IEHY =
V0

R

eli sama virta kuin piirissä kulkisi ilman käämiä. Näinkin kuuluu olla, sillä jos piirissä kulkee virta,
joka ei muutu, ei käämin yli vaikuta lainkaan jännitettä. Yhdistämällä molemmat ratkaisut saadaan

I = IHY + IEHY = De−
R
L t +

V0

R

jossa vakio D määräytyy jälleen alkuehdosta. Alkuehto I(0) = 0 antaa virraksi

I =
V0

R
(1− e−

R
L t)
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Käämi ja kondensaattori eli LC-piiri

Kun piirissä vaihdetaan vastuksen paikalle kondensaattori ja jätetään tasajännitelähde pois, saadaan
piirin jännitteiden avulla yhtälö

Lİ +
Q
C

= 0

ja varauksen säilymisen nojalla
I = Q̇

Yhdistämällä nämä saadaan kondensaattorin varaukselle Q yhtälö

Q̈ +
Q
LC

= 0

Valpas lukija havaitsee jo tässä vaiheessa, että tämän yhtälön muoto on sama kuin jouseen kiinnitetyn
massan liikeyhtälö. Kysymyksessä on puhdas homogeeniyhtälö, joten ratkaisua voi etsiä muodossa

Q = Dert

josta sijoittamalla yhtälöön

r2 +
1

LC
= 0

eli

r = ±i

√
1

LC
= ±iω

Differentiaaliyhtälöiden teoriasta tiedämme, että kompleksinen juuri r johtaa trigonometriseen ratkai-
suun

Q = A sin (ωt) + B cos (ωt)

jossa vakiot A ja B määräytyvät alkuehdoista eli kondensaattorin varauksesta ja piirissä kulkevasta
virrasta. Kun valitaan

Q(0) = Q0, I(0) = Q̇(0) = 0

saadaan
Q = Q0 cos (ωt)

josta
I = Q̇ = −ωQ0 sin (ωt)

Piirissä kulkeva virta siis vaihtelee sinimuotoisesti amplitudinaan ωQ0. On syytä huomata, että virta
ei hiivu nollaan missään vaiheessa, vaan jatkaa värähtelyään päättymättä.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Miksi on energeettisesti mahdollista, että kondensaattorin ja käämin muodostaman piirin virta
värähtelee päättymättä?

2. Mitä tapahtuu, kun piiriin kytketään vastus, kondensaattori ja käämi muttei jännitelähdettä?

3. Miten piirin virta käyttäytyy, kun siihen kytketään tasajännitelähteen kanssa

(a) kondensaattori?

(b) käämi?

(c) vastus?
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2.2.3 Käämi, vastus ja kondensaattori

Kun piiriin kytketään käämi, vastus ja kondensaattori ilman jännitelähdettä, on Kirchhoffin lain mu-
kainen differentiaaliyhtälö homogeeninen:

Lİ + RI +
Q
C

= 0

Piirin virta varaa jälleen kondensaattoria
I = Q̇

joten kondensaattorin varaukselle Q yhtälö on

LQ̈ + RQ̇ +
Q
C

= 0

joka on samanmuotoinen kuin vaimennetun mekaanisen värähtelijän yhtälö. Nyt induktanssi L on
massan roolissa, vastus R toimii vaimentimena ja jousivakiota vastaa kapasitanssin käänteisarvo 1/C.
Koska yhtälö on homogeeninen, niin sen kaikki ratkaisut ovat muotoa

Q = Dert

Sijoittaminen antaa kaksi juurta

r1,2 =
−R±

√
R2 − 4L/C
2L

Koska molemmat juuret ovat negatiivisia, niin kaikki ratkaisut vaimenevat lopulta pois. Jos juuret ovat
reaalisia eli R2 > 4L/C, niin tämä tapahtuu ilman värähtelyjä. Jos taas juurilla on imaginaariosa eli
R2 < 4L/C, niin ratkaisu on vaimeneva värähtely.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Hahmottele RLC-piirin kondensaattorin varauksen käyttäytyminen, kun

(a) R2 > 4L/C

(b) R2 < 4L/C

Miten käyttäytyy virta I?

2.2.4 Differentiaalinen yhteys

Ennen vaihtojännitelähteen kytkemistä piiriin on syytä kerätä yhteen muutama havainto.

1. Ylläolevat yhtälöt, jotka määräävät piirin käytöksen ovat differentiaaliyhtälöitä: Niissä tuntematon
on (ajasta riippuva) funktio, jonka derivaatta esiintyy yhtälössä.

2. Differentiaaliyhtälöt ovat yksi tapa ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Tapa on varmasti
monelle lukijalle uusi.

3. Differentiaaliyhtälöt ovat välttämättömiä useiden ilmiöiden kuvaamiseksi. Yllä olevien yhtälöi-
den ratkaisuiksi saatiin erilaisia versioita eksponenttifunktiosta vaikkei tämä esiintynyt missään
lähtöyhtälöissä. Vastaava ei olisi mahdollista algebrallisten yhtälöiden avulla.

4. Differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseksi on monenlaisia algoritmeja. Ratkaisemista tärkeämpää
on kuitenkin miettiä, miksi yhtälöitä tarvitaan lähes kaikkialla luonnontieteissä mekaniikasta
kvanttimekaniikkaan.
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2.2.5 Vaihtojännite ja -virta

Seuraavaksi tartumme kurssin monimutkaisimpaan piiriin. Siinä ovat kaikki kolme komponenttia sekä
näiden lisäksi vaihtojännitelähde. Vaihtojännitelähde on piirin komponentti, joka tuottaa napojensa
välille (ko)sinimuotoisen jännitteen, jonka huippuarvo on V0 ja kulmataajuus ω:

V(t) = V0 cos (ωt)

Tyypillinen vaihtojännitteen taajuus on f = 50 Hz, jolloin sen kulmataajuus on siis ω = 2π f = 100π 1
s .

Ensimmäinen kysymys on, miten vaihtojännitelähdettä ja vaihtovirtapiiriä tulisi tarkastella. Jännite-
lähteen jännite sekä komponenttien yli vaikuttavat jännitteet ja piirissä kulkeva virta muuttuvat koko
ajan. Täydellinen piirin kuvaus on siis ajasta riippuva. Toisaalta piirin taajuus on sangen suuri, joten
jonkinlainen aikakeskiarvo voisi olla käytännön elämän kannalta miellyttävämpi suure. Jännitelähteen
osalta ensimmäinen ajatus voisi olla tarkastella lähteen antaman jännitteen keskiarvoa jakson yli. Vali-
tettavasti vain tämä on kaikissa tapauksissa nolla, sillä

V =
∫ 2π/ω

0
V(t) dt = 0

joten jännitelähteitä ei voisi erottaa toisistaan keskiarvon avulla. Toinen mahdollisuus olisi tarkastella
jännitelähteen huippuarvoa V0. Tämä ei ole huonoin mahdollinen ajatus mutta toisaalta jakson aikana
huippuarvo saavutetaan vain kerran, joten se ei ole kovin hyvin lähdettä kuvaava arvo. Käytännössä
jännitelähdettä ja piirin suureita kuvataan tehollisella keskiarvolla, jos ajastariippuvaa kuvausta ei ole
tarpeen käyttää:

Vrms =

√
1
T

∫ T

0
V(t)2 dt =

V0√
2

missä jaksonaika T = 1
f = 2π

ω . Tehollisella keskiarvolla on monia etuja

1. Se kuvaa suureen keskiarvoa jakson yli eikä keskity vain yhteen ajanhetkeen.

2. Se on aina positiivinen tai nolla.

3. Neliöinnin ja neliöjuuren oton ansioista sillä on sama yksikkö kuin ajasta riippuvalla suureella.

4. Lisäksi, kuten tulemme näkemään, teholliset keskiarvot suhtautuvat piirin sähköiseen tehoon
luonnollisella tavalla.

On kuitenkin syytä muistaa, että vaihtovirtapiirissä jännitteet ja virrat vaihtuvat jatkuvasti ja teholliset
arvot ovat vain niistä johdettuja aikakeskiarvoja, joiden avulla ei voi täysin ymmärtää piirin toimintaa.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Osoita, että vaihtojännitteen V(t) = V0 cos (ωt) tehollinen keskiarvo on V0√
2

2. Otetaan vaihtojännitepiiri, jossa on jännitelähteen lisäksi vain vastus. Millainen virta piirissä kul-
kee? Entä kuinka suuri on virran tehollinen arvo?

2.2.6 Vahtojännitteen ja -virran teho

Kuten aiemmasta muistamme, sähkökenttä tekee työtä siirtäessään varauksia. Kentän osuutta työstä
mitataan (sähkö)potentiaalin avulla. Kun varaus q siirtyy potentiaalieron eli jännitteen V yli, tehdään
työ

W = qV
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Koska sähkövirta on liikkuvia varauksia, niin sähköinen teho voidaan ilmaista jännitteen ja virran
tulona.

P = VI

Vaihtovirtapiireissä nämä muuttuvat jatkuvasti, joten niin muuttuu piirin kuluttama tehokin eli

P(t) = V(t)I(t)

Jälleen, koska muutokset sähköpiireissä ovat sangen nopeita, niin on käytännöllistä puhua myös tehon
keskiarvosta yhden jakson yli

P =
1
T

∫ T

0
V(t)I(t) dt

jota usein merkitäänkin vain P. Kannattaa kuitenkin huomata, että hetkellinen teho vaihtovirtapiirissä
riippuu ajasta.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Otetaan vaihtovirtapiiri, jossa on jännitelähteen lisäksi vain vastus. Kuinka suuri on piirin hetkel-
linen teho? Entä tehon keskiarvo jakson ylitse, P?

2.2.7 Vaihtojännitelähde ja käämi tai kondensaattori

Pohditaan sitten hieman piiriä, jossa on vaihtojännitelähde ja käämi. Ensimmäinen tärkeä huomio on,
että Kirchhoffin lait ovat edelleen hyvät ja pätevät. Koska käämin aiheuttama jännite on Lİ, niin piirin
jännitetasapaino on

Lİ = V

jossa jännite V on jännitelähteen antama jaksollisesti vaihtuva jännite V(t) = V0 cos (ωt). Tämä yhtälö
on yksinkertaisesti ratkaistavissa virran suhteen:

I =
V0

ωL
sin (ωt) =

V0

XL
sin (ωt) = I0 sin (ωt)

missä on määritelty induktiivinen reaktanssi XL = ωL, joka siis riippuu käämin induktanssista ja piirin
kulmataajuudesta. Ratkaisusta nähdään myös, että virta I on eri vaiheessa kuin jännite V, sillä sini- ja
kosinifunktiot ovat samanmuotoisia mutta niiden välillä on π/2:n vaihe-ero.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Otetaan vaihtojännitepiiri, jossa on jännitelähteen lisäksi vain käämi. Kuinka suuri on piirin het-
kellinen teho? Entä tehon keskiarvo jakson ylitse, P?

2. Miten vaihtojännitepiirin virran käytös poikkeaa tasajännitepiiristä, kun jännitelähteen lisäksi
piirissä on vain käämi?

Kun vaihtojännitelähteen kanssa piiriin kytketään kondensaattori, lopputulos muistuttaa käämin ta-
pausta. Piirin analyysi perustuu (yhä) Kirchhoffin lakeihin, jotka ovat jännitteen osalta

Q/C = V

ja virran osalta
I = Q̇

joten kondensaattorin varaus on suoraan (tässä ei tarvitse edes ratkaista differentiaaliyhtälöä vaan
yhteys on algebrallinen)

Q = CV = CV0 cos (ωt)
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Virta saadaan Kirchhoffin lain avulla

I = −ωCV0 sin (ωt) = − V0

XC
sin (ωt) = −I0 sin (ωt)

missä XC = 1
ωC on kapasitiivinen reaktanssi, joka siis riippuu kondensaattorin kapasitanssista ja piirin

kulmataajuudesta. Kondensaattorin tapaus muistuttaa käämin tapausta, sillä nytkin virran ja jännitteen
välillä on π/2:n suuruinen vaihe-ero, tällä kertaa tosin toiseen suuntaan.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Otetaan vaihtojännitepiiri, jossa on jännitelähteen lisäksi vain kondensaattori. Kuinka suuri on
piirin hetkellinen teho? Entä tehon keskiarvo jakson ylitse, P?

2. Miten vaihtojännitepiirin virran käytös poikkeaa tasajännitepiiristä, kun jännitelähteen lisäksi
piirissä on vain kondensaattori?

Tässä vaiheessa lukijan on syytä hengähtää ja pohtia seuraavia tuloksia:

1. Vaihtovirtapiirissä virta ja jännitelähteen yli vaikuttava jännite muuttuvat jatkuvasti. Nämä eivät
kuitenkaan välttämättä ole samanvaiheisia eli virta ei saavuta huippuarvoaan samalla hetkellä
jännitteen kanssa.

2. Vaihtovirtapiirissä virran kulkua voidaan rajoittaa myös pelkällä käämillä ja/tai kondensaatto-
rilla. Virran suuruus riippuu tällöin myös jännitelähteen kulmataajuudesta, toisin kuin piireissä,
joissa on vain resistanssia.

3. Käämi tai kondensaattori ei kuluta keskiarvoistettuna tehoa vaihtovirtapiirissä. Hetkellisesti te-
hoa kuluu mutta toisena hetkenä sitä palautuu. Tämän vuoksi käämiä ja kondensaattoria kutsu-
taan reaktiivisiksi komponenteiksi erotuksena passiivisista komponenteista, kuten vastus, jotka
vain kuluttavat tehoa.

2.2.8 Vaihtojännitelähde, vastus, käämi ja kondensaattori

Lopuksi analysoimme monimutkaisimman vaihtovirtapiirin, jossa on vastus, käämi ja kondensaattori.
Käytännössä tämä on totta kaikken piirien osalta sillä jo virtajohdot ja näiden liitokset tuovat piiriin
pienen määrän induktanssia, kapasitanssia ja resistanssia. Kysymys onkin vain, voiko jonkin näistä
komponenteista jättää huomiotta sen pienuuden vuoksi.

Täydellisenkin vaihtovirtapiirin voi analysoida Kirchhoffin lakien avulla. Jännitetasapaino on

Lİ + RI + Q/C = V

jossa virta I, kondensaattorin varaus Q ja jännitelähteen jännite V = V0 cos (ωt) riippuvat ajasta. Virta-
tasapainon mukaan I = Q̇, joten derivoimalla jännitetasapaino ajan suhteen saadaan

LÏ + Rİ + I/C = −ωV0 sin (ωt)

Kysymyksessä on jälleen lineaarinen, epähomogeeninen toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, joka
määrää usean muunkin ilmiön käyttäytymisen. Vakioresepti olisi tässä tapauksessa ratkaista ensin
homogeeniyhtälö

LÏ + Rİ + I/C = 0

yleisesti (ja saada kaksi vakiota alkuehtoja varten) ja tämän jälkeen etsiä täydellisen yhtälön erityisrat-
kaisu. Koska kuitenkin edellä on havaittu, että homogeeniyhtälön ratkaisu vaimenee eksponentiaali-
sesti, jää piiriin hyvin pian jäljelle vain erityisratkaisu.
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Miksi homogeeniyhtälön ratkaisu vaimenee nopeasti? Tämän voi perustella ainakin kahdella ta-
vallla, matemaattisesti ja fysikaalisesti.

Millainen sitten on täydellisen yhtälön erityisratkaisu? Tarvittava yrite on

I = A sin (ωt) + B cos (ωt)

jossa täytyy määrittää vakiot A ja B. Koska piirissä on sekä resistanssia (vastus) että reaktanssia (käämi
ja/tai kondensaattori) tarvitaan ratkaisuyritteessä molemmat termit. (Lukija voi kokeilla yritettä, jossa
on vain toinen termeistä ja todeta, ettei ratkaisua löydy. Sen sijaan olisi mahdollista tehdä yrite I =
B cos (ωt + ϕ), missä ϕ on virran ja jännitteen vaihe-ero, joka tulisi myös määrittää.)

Lähdetään rohkeasti derivoimaan yritettä, jolloin saadaan ensin

İ = ωA cos (ωt)−ωB sin (ωt)

ja sitten
Ï = −ω2 A sin (ωt)−ω2B cos (ωt)

Kun sijoitetaan nämä yhtälöön ja vaaditaan, että se on voimassa jokaisella ajanhetkellä, saadaan sinin
ja kosinin kertoimien avulla {

A(ωL− 1
ωC ) + BR = V0

B(ωL− 1
ωC )− AR = 0

eli {
A(XL − XC) + BR = V0

B(XL − XC)− AR = 0

joten reaktansseilla on osuutensa tässäkin piirissä. Vakioiden A ja B ratkaiseminen onkin sitten enää
algebraa 

B = V0R
(XL−XC)2+R2 = V0R

Z2

A = (XL−XC)V0
(XL−XC)2+R2 = (XL−XC)V0

Z2

missä on määritelty vielä yksi uusi suure, impedanssi, Z:

Z2 = (XL − XC)
2 + R2

Mitä? Miksi? Miten?

1. Kuinka suuri on piirin impedanssi, kun piirissä on vain vastus?

2. Kuinka suuri on piirin impedanssi, kun piirissä on vain käämi ja kondensaattori muttei vastusta?

Loppujen lopuksi piirissä kulkeva virta on

I(t) =
V0

Z

(
(XL − XC)

Z
sin (ωt) +

R
Z

cos (ωt)
)

Piirin virta siis vaihtuu sinimuotoisesti kulmataajuudella ω mutta se ei ole samassa vaiheessa jänni-
telähteen jännitteen kanssa, jos XL 6= XC. Kuten aiemmin olemme todenneet, vaihtovirtapiireissä on
usein parempi käsitellä virran tehollista arvoa. Sekin voidaan tietysti laskea

I =

√
1
T

∫ T

0
I(t)2 dt =

V0

Z

√
1
T

∫ T

0

(
(XL − XC)

Z
sin (ωt) +

R
Z

cos (ωt)
)2

dt

=
V0

Z
1√
2

√
(XL − XC)2 + R2

Z
=

V
Z

Vaihtovirtapiirissä kulkeva tehollinen virta on siis jännitelähteen tehollinen jännite jaettuna piirin im-
pedanssilla.
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Mitä? Miksi? Miten?

1. Vaihtovirtapiirissä on jännitelähde, käämi ja kondensaattori muttei vastusta. Kuinka piirin virta
käyttäytyy, kun jännitelähteen taajuus ei ole resonanssissa piirin kanssa?

(a) Vaihtelee jännitelähteen taajuudella samassa vaiheessa.

(b) Vaihtelee jännitelähteen taajuudella eri vaiheessa.

(c) On nolla.

(d) On ääretön.

2. Vaihtovirtapiiriin on kytketty vastus, käämi ja kondesaattori. Missä tapauksessa piirissä kulkeva
virta on suurin mahdollinen?

2.2.9 Tehot vaihtovirtapiirissä

Viimeinen asia, joka täytyy vielä käsitellä on vaihtovirtapiirin teho. Pikaisesti voisi ajatella, että teho
on tehollisen jännitteen ja tehollisen virran tulo mutta valitettavasti tämä ei ole koko totuus vaan on
palattava tehon määritelmään. Jokaisella hetkellä piirin teho on hetkellisen jännitteen ja hetkellisen vir-
ran tulo. Jännite on annettu ja virran olemme juuri ratkaisseet. Niinpä voimme laskea keskimääräisen
tehon yhden jakson aikana

P =
1
T

∫ T

0
V(t)I(t) dt =

1
T

∫ T

0

V2
0 R
Z2 cos2 (ωt) dt =

V2
0 R

2Z2 = V
V
Z

R
Z

= VI
R
Z

= VI cos ϕ

missä määritelty cos ϕ = R
Z on piirin tehokerroin. Koska R ≤ Z eli cos ϕ ≤ 1, niin vaihtovirtapiirin teho

on aina korkeintaan yhtäsuuri kuin sen tehollisen virran ja jännitteen tulo, usein pienempi. Itse asiassa
vaihtovirtapiirissä määritellään kolme eri tehoa

1. Pätöteho eli se teho, joka tekee työtä. Tämä on juuri yllä laskettu keskimääräinen sähköteho eli

P = VI
R
Z

= VI cos ϕ = I2R

Pätötehon yksikkö on watti (W).

2. Näennäisteho eli se teho, joka piiriin syötetään

S = VI = I2Z

Näennäistehon yksikkö on voltti-ampeeri (VA)

3. Loisteho, joka on näennäistehon ja pätötehon neliöllinen erotus

Q =
√

S2 − P2 = I2
√

Z2 − R2 = I2|XL − XC| = I2|X|

missä X = XL − XC on piirin kokonaisreaktanssi. Loistehon yksikkö on vari (var).

Lukijan on syytä huomata, että näillä tehoilla on erilaiset luonteet piirin käyttäytymisen kannalta. Pä-
töteho on hyötyteho, joka piirissä tekee sähköistä työtä vastuksen kautta, näennäisteho on teho, jonka
mukaan piirin komponentit täytyy mitoittaa ja loisteho on teho, jonka piirin reaktiiviset komponentit
palauttavat jännitelähteeseen. Kaikki nämä suureet ovat "tehollisia" eli ne ovat integroituja aikakeskiar-
voja. Ajan suhteen piirin toiminta on yhä sinimuotoista kulmataajuutena ω.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Vaihtovirtapiirissä on jännitelähde, vastus ja käämi. Mitä tapahtuu piirin pätöteholle, kun jänni-
telähteen kulmataajuutta nostetaan?
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(a) Pätöteho kasvaa.
(b) Pätöteho laskee.
(c) Pätöteho pysyy ennallaan.

2. Vaihtovirtapiirissä on jännitelähde, vastus ja kondensaattori. Mitä tapahtuu piirin pätöteholle,
kun jännitelähteen kulmataajuutta nostetaan?

(a) Pätöteho kasvaa.
(b) Pätöteho laskee.
(c) Pätöteho pysyy ennallaan.

3. Millaisessa tapauksessa vaihtovirtapiirin pätöteho on sama kuin sen nimellisteho?

4. Kuinka suuria ovat vaihtovirtapiirin pätö-, näennäis- ja loistehot, kun siinä ei ole lainkaan resis-
tanssia?

5. Koska tehokerroin on cos ϕ = R
Z ja impedanssille pätee Z2 = (XL−XC)

2 +R2, niin sin ϕ = XL−XC
Z

(a) Millaisen suorakulmaisen kolmion voi piirtää kuvaamaan suureiden Z, R ja X = XL − XC
riippuvuutta?

(b) Vaihtovirtapiirin virta on

I(t) =
V0

Z

(
(XL − XC)

Z
sin (ωt) +

R
Z

cos (ωt)
)

Miten tämän voi kirjoittaa muotoon

I(t) =
V0

Z
cos (ωt− ϕ) = I0 cos (ωt− ϕ)

Miksi kukaan haluaisi kirjoittaa virran tähän muotoon?

2.2.10 Komponenttien jännitteet vaihtovirtapiirissä

Kirchhoffin lakien mukaan jokaisella ajanhetkellä vaihtovirtapiirissä vallitsee jännitteiden tasapaino

Lİ + RI + Q/C = V0 cos (ωt)

jossa kukin termi vastaa yhtä piirin komponenttia. Koska piirin virraksi on ratkaistu

I(t) =
V0

Z
cos (ωt− ϕ) = I0 cos (ωt− ϕ)

niin kunkin komponentin jännite voidaan ratkaista. Samalla huomataan, että nämä eivät ole samassa
vaiheessa. Tästä seuraa, että jännitteiden tehollisten arvojen summa ei ole jännitelähteen tehollinen
jännite.

Mitä? Miksi? Miten?

1. Vaihtovirtapiirissä on jännitelähde, vastus, käämi ja kondensaattori. Mikä seuraavista on totta?

(a) Jännite kunkin piirin komponentin yli on aina pienempi kuin jännitelähteen hetkellinen
jännite.

(b) Jännitteiden summa piirin komponenettien yli on sama kuin jännitelähteen hetkellinen jän-
nite.

(c) Jännitteet kaikkien komponenttien yli ovat samassa vaiheessa.
(d) Ei mikään ylläolevista.

2. Kuinka suuri on vastuksen, käämin ja kondensaattorin yli valikutava jännite vaihtovirtapiirissä?

3. Kuinka suuri on vastuksen, käämin ja kondensaattorin yli valikutavan jännitteen teollinen arvo
vaihtovirtapiirissä?
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