
Küsimus
Kui Kaua Kulub aega, et eleKtron jõuaKs  
teie Koju teile lähimast eleKtrijaamast 
eleKtrivoolu toimel mööda eleKtrijuhtmeid?

Lahendus
Elektrivool on laengukandjate suunatud  
liikumine. Kuna metalljuhtmes on vabadeks 
laengu kandjateks elektronid, siis tuleb meil 
leida, kui kiiresti peavad elektronid keskmiselt 
liikuma, et vajalik laeng juhtme ristlõiget  
läbiks.

Elektronid, mis aja t jooksul läbivad juhtme 
ristlõiget peavad asuma juhtme ristlõikele  
lähemal kui pikkus l,

l = vt,

kus v on elektronide keskmine triivikiirus 
elektri välja mõjul (mitte segamini ajada soojus
liikumise keskmise kaootilise liikumise kiiruse
ga, mis on palju, palju suurem). Toome sisse  
ka vabade elektronide kontsentratsiooni n 
ja juhtme ristlõikepindala S. Nüüd saame, 
et ruumala, kust elektronid jõuaksid aja t 
jooksul juhtme ristlõiget läbida, avaldub vtS. 
Vabade elektronide kontsentratsiooni n alusel 
metallis, saame leida, kui palju elektrone N 
aja t jooksul juhtme ristlõiget läbib,

N = nvtS.

Nende elektronide laeng kokku on 

q = Nqe = nvtSqe,

kus qe on ühe elektroni laeng. Voolutugevus I 
näitab, kui suur laeng läbib juhtme ristlõiget  
aja ühikus. See avaldub laengu q ja aja t järgi 
järgmiselt,

I =      =              = nvSqe.

Otsime nüüd välja valemites olevate suuruste 
väärtused.

 � Vabade elektronide kontsentratsioon on  
interneti andmetel vases suurem, kui  
n ≥ 1028 m3 ehk elektroni kuupmeetri kohta. 

 � Lisaks leiame, et kuni 10 A voolude korral  
on vaja kodumajapidamises kasutame  
vähemalt juhtmeid ristlõikepindalaga  
S ≥ 1,5 mm2 = 1,5 ∙ 106 m2.

 � Ühe elektroni laeng on absoluutväärtuselt 
võrdne elementaarlaenguga qe = 1,6 ∙ 1019 C.

Arvutame nüüd välja elektroni triivikiiruse juht
mes 10 A voolu korral

v =           =                                                           ≈ 4 ∙ 103      = 4        .

Kuigi ülekandeliinides võivad voolutugevused 
olla oluliselt suuremad, siis kindlasti on oluliselt 
suuremad ka nende juhtmete ristlõige. Samuti 
alahindasime antud juhul vabade elektronide 
kontsentratsiooni. Erinevatel andmetel võib 
see olla isegi kuni 10 korda suurem. Seega 
igapäevaelus jäävad triivikiirused enamasti alla 
millimeetri sekundis ja on tegelikult kümnendik 
millimeetrit sekundis suurusjärgus.

Arvestame siia juurde veel, et meie elektrivõrgus 
on vahelduvvool sagedusega 50 Hz ehk 50 
korda sekundis on elektrivool ühtepidi ja 50 
korda sekundis teist pidi. Seega tegelikus elus 
liigub elektrivoolu toimel elektron edasi tagasi 
mikromeetreid ja arvatavasti ei nihku esialgsest 
punktist isegi mitte millimeetri kaugusele elektri
voolu toimel. See tõttu ei jõu elektrijaamast 
elektronid tegelikult kunagi meie koju.

miKs siis läheb lamp Kohe põlema peale lülitile vajutamist,  
Kui eleKtronid juhtmes nii aeglaselt liiguvad?

sellele Küsimusele vastuse saamiseKs  
tuleb tulla TaLLinna TehniKaüLiKooLi 
RaKendusfüüsiKaT õppima.
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