
Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

3. Selitä: 
a. Suljettu virtapiiri 

Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. 

Suljetussa virtapiirissä kulkee sähkövirta ja sähkölaite toimii.  

b. Johde 

Johde on aine, joka johtaa sähkövirtaa. 

c. Eriste 

Eriste on aine, joka ei johda sähkövirtaa. 



4. Lamppu on osana virtapiiriä ja valaisee. 

a. Mistä lampun kirkkaus riippuu? 

Lampun läpi kulkevan sähkövirran suuruudesta. 

b. Miten lampun kirkkautta voi kasvattaa? 

Nostamalla lampun napojen välistä jännitetä, jolloin lampussa kulkeva sähkövirta kasvaa. 

5. Selitä. 

a. Sarjaan kytkentä. 

Sähkölaitteet kytketään sarjaan siten, että sama sähkövirta kulkee kunkin sarjassa olevan 

sähkölaitteen läpi. 

 
b. Rinnan kytkentä. 

Sähkölaitteet kytketään rinnan siten, että piirissä kulkeva sähkövirta jakautuu piirissä 

oleville laitteille. 

 
c. Miten jännitemittari kytketään virtapiiriin, jossa on paristo ja lamppu. 

Jännitemittari kytketään rinnan lampun kanssa. 

 



  

 

d. Miten virtamittari kytketään virtapiiriin, jossa on paristo ja lamppu. 

Virtamittari kytketään sarjaan lampun kanssa. 

 

 
Muista! Kytke lamppu aina ensin virtamittarin 10A kytkentään. 
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7. Kerro, kuinka kuvan lampun resistanssi voidaan määrittää. Mitä 

suureita täytyy mitata, mitä lasketaan? 

 

Resistanssi saadaan kun jaetaan jännite U lampun läpi kulkevalla 

sähkövirralla I. 

Piiristä on mitattava siinä kulkeva sähkövirta ja lampun napojen 

välinen jännite.  

 

 

 

 

 

 

8. Vastuksessa on 0,20A sähkövirta, kun vastuksen napojen välinen 

jännite on 1,6V. Laske vastuksen resistanssi. 

 



9. Sähkölaitetta suunniteltaessa haluttiin 220Ω vastukseen 5mA:n sähkövirta. Kuinka suuri jännite 

tarvitaan tällöin vastuksen napoihin? 

 
10.  

  
c. Kuinka suuri sähkövirta on vastuksessa RA, kun sen napojen välinen jännite on 4,0V? 



d. Piirrä tutkimukseen käytetyn kytkennän kytkentäkaavio. 

 
 

11. 

Laske vastussysteemien resistanssit, kun 10Ω, 20Ω ja 30Ω:n vastukset on kytketty(Ohje: s. 192 alareuna) 

a) Sarjaan  b) Rinnan 

 

 

 



12.  

Tutustu ensin sivun 197 esimerkkiin 1. 

Laske Petterin pesukoneen teho, kun kone on kytketty sähköverkkoon(230V) ja koneessa kulkee 9,5 A 

sähkövirta. 

 

13. 

  

 

 



14.  

Hermanni unohtaa edellisen tehtävän valaisimen päälle lämmönjakohuoneeseen vuodeksi. Kuinka kallis 

lasku hermania odottaa, kun sähkö maksaa 10 snt/kWh?(Esimerkki 2. sivu 198) 

 

15. Luettele sähkölaitteiden komponentteja ja kerro kuinka ne toimivat(s. 206 taulukko). 

Katso sivun 206 taulukko ja tekstit. 

16.  

Piirrä kestomagneetti. Piirrä magneettiin pohjois ja eteläkohtio. Piirrä magneetin kenttäviivat, joista näkyy 

magneettikentän suunta. 

Katso sivun 212 oikean alareunan kuva. 

17. Selitä rautakappaleen magnetoituminen alkeismagneettimallin avulla. 

Katsa sivun 213 alareuna. 

18. 

a) Kerro miten sähkömagneetti eroaa kestomagneetista. 

 

Sähkömagneetin voimakkuutta voidaan säätää säätämällä käämissä kulkevaa sähkövirtaa. Sähkömagneetin 

napaisuutta voidaan vaihtaa vaihtamalla käämissä kulkevan sähkövirran suunta. Sähkömagneetti voidaan 

laittaa päälle ja sammuttaa. 

 

b) Kerro ainakin kaksi sähkömagneetin käyttökohdetta. 

Rele ja kaiutin. 

 

c) Kirjaa ylös sähkömagneetin voimakkuuteen vaikuttavat asiat. 



Käämin kierrosten lukumäärä, mitä enemmän kierroksia, sen voimakkaampi magneetti. Rautasydän 

vahvistaa sähkömagneettia. Käämissä kulkeva sähkövirta. Mitä suurempi sähkövirta, sitä voimakkaampi 

magneetti.  

 

19. Selitä lyhyesti seuraavien sähkölaitteiden toimintaperiaate 

a) sähkömoottori 

Sähkömoottorissa käämi on sijoitetu U-muotoisen kestomagneetin napojen väliin. Kun käämiin kytketään 

sähkövirta, saa käämistä tulee sähkömagneetti. Kestomagneetin ja sähkömagneetin välinen voima saa 

käämin pyörimään. 

 

b) rele 

Releen toiminta perustuu sähkömagneettiin. Kun releessä olevaan käämiin kytketään sähkövirta, vetää 

magneettinen vetovoima käämin rautakärjen kiinni ja koneen virtapiiri sulkeutuu. Kun käämin virta 

katkaistaan, käämissä oleva jousi vetää rautakärjen takaisin ja koneen virtapiiri avautuu. 

  

c) kaiutin 

Toiminta perustuu kestomagneetin ja sähkömagneetin vuorovaikutukseen. Sähkömagneettina toimiva 

käämi on liimattu kiinni kalvoon, joka pääsee värähtelemään. Äänen voimakkuuden ja taajuuden mukaan 

muuttuva käämiiin ohjattu sähkövirta saa äänen kuulumaan kaiuttimesta. 

20. 

Määrittele käsite sähkömagneettinen induktio. 

Kun magneetti liikkuu sähköjohdon lähellä, johtoon indusoituu sähkövirta. 

21. 

Mitkä neljä asiaa vaikuttavat käämin virtapiiriin synnyttävän sähkövirran suuruuteen? 

Kierrosten lukumäärä käämissä. Enemmän, suurempi sähkövirta. 

Rautasydän käämissä vahvistaa induktiota ja syntyy suurempi sähkövirta. 

Mitä nopeammin magneetti liikkuu, sitä voimakkaampi sähkövirta. 

Mitä voimakkaampi magneetti, sitä suurempi indusoitunut sähkövirta. 

22. 

Selitä, miksi verkkovirta on vaihtovirtaa eikä tasavirtaa. 

Verkkovirta syntyy generaattorissa, jossa on magneettikentässä pyörivä käämi. Käämin suunnan 

muuttuessa magneettikenttä ensin kasvaa, sitten pienenee, vaihtaa suuntaa, kasvaa ja taas pienenee. 

Syntyy säännöllisesti suuntaansa muuttava sähkövirta eli vaihtovirta. 

23. Kerro kaksi esimerkkiä sähkömagneettisen induktion hyödyntämisestä. 

Sähkökitaran kieleen indusoituu vaihtovirta kielen alla olevien magneettien vaikutuksesta. 

Induktiojarruja käytetän junien rautapyörissä. 



Generaattori käyttää hyödykseen sähkömagneettista induktiota. 


