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Kes ma olen ?

• Lõpetanud Jõhvi Gümnaaiumi

• Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe

• Õppejõud, kõrgtasemel elektroonikainimene.

• www.skeemipesa.ee www.elfafoorum.ee

http://www.skeemipesa.ee/
http://www.elfafoorum.ee/


Arstist …

• Arstiks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Arstide tegevusele on range kontroll !

• Kui arst eksib, mis siis juhtub ?

Pilt -lists10.com

Õige, kuid ohver on üldjuhul üks.

Tagajärg – ajakirjandus tagajalgadel, 

arst läheb kohtu ette, vangi.



Insenerist…

•• Inseneriks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Inseneride kontroll on nende endi eralõbu!

• Kui insener eksib, mis siis juhtub ?

Pilt- www.pinterest.com



Insenerist..

No mis siis ikka juhtub…
Ohvreid mõnikümmend kuni mõnisada.

Küsimused

• Kes üldse eksis ?

• Milline inseneridest eksis ?

• Kes on süüdi ? 

• Kohtulahendeid väga vähe.

Pilt postimees.ee

Ja ministrid astuvad tagasi….



Poliitikust…

• Poliitikuks õpitakse …aastat (mõelge ise number juurde)

• Kes kontrollib ?

• Kui poliitik eksib, mis siis juhtub ?

Pilt postimees.ee



Poliitikust..

• Ainult poliitiku üks vale sõna võib põhjustada rohkem 

hukkunuid kui mõne ehitise kokkuvarisemine.

• Kes vastutab ?

Sõltub, kummal poolel ta on.

Ausammas pannakase ikka.

Pilt delfi.ee



Milleks üldse (üli)koolis õppida ?

• Üks mõte, miks koolis õppida – see tuleb odavam

• Kui eksite, antakse teile võimalus korrata.

• Päris elus seda võimalust kas pole või maksab palju.

Pilt : www.tuumaenergia.ee

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.tuumaenergia.ee/index.php?id%3D90&ei=tYkKVeWqB4HQOJCKgcgK&bvm=bv.88528373,d.bGQ&psig=AFQjCNG9gHgrNCa4tCCgpq9T82UfX5749g&ust=1426840360247403


Mis on mõõtmine ?

• Mõõtmine on võrdlemine etaloniga, annab suhte mis on 

mõõdetava suuruse väärtus.

• Mõõtmine on info hankimine füüsikalisest maailmast, vähem

segadust ja teadmatust, rohkem korrapära ja selgust.

Mõõtmine kui inimtegevus eeldab arusaamist 

• tegevuse olemusest (mõtestada) 

• tegevuse eesmärgist 

• tegevuse tulemusest 

• Mõõteseadus (vt Riigi Teataja) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/724846


NB! pane tähele et 

mõõdame: 

(1) füüsikalist suurust 

(2) katselisel teel 

(3) tehnilise vahendite 

abil 

Mis on mõõtmine ?



• Mõõtetulemus lõpliku täpsusega

• kõik oluline, vajalik ja huvitav on ebatäpne ja segane

• kõik täpselt teadaolev on väheoluline

• Täpsed suurused on kokkuleppelised, defineeritud, 

• √2, π, valguse kiirus c, =0, ... 

• loendamise tulemus on täpne, kuid omab ebatäpsust ruumis, ajas, 
tõlgendamises, ühik on kokkuleppeline

• Põhimõtteliselt ei ole võimalik mõõta täpselt, määrata tõelist väärtust, 
kuid mõõtmine oskab ebatäpsust hinnata ja (kokkulepitud viisil)        
käsitleda 

• Ebatäpsus on omane mitte ainult mõõtmistele, vaid kõikidele 
teadmistele (kirjeldused, mudelid, andmed, ...), ebatäpsuse põhjusi on 
palju, mitte ainult mõõtmine. 

Mis on mõõtmine ?



Vastus: 

Igal ajal ja igal pool.

Kus on mõõtmist vaja ?



• ost, müük /hulk, kogus/ 

• (elekter, vesi, soojus, bensiin, gaas ...) 

• õiguslikud: trahvid, kohtulahend 

• katse ja mõõtetoimingud /vastavus nõuetele/ 

• hinnangud: „korras, kasulik/kahjulik, normaalne, 

• ohtlik/ohutu, jõukohane, hullumeelne ...“ 

Kus on mõõtmist vaja ?



• andmehõive 

• mõõtmisandmete kogumine, salvestamine, töötlemine,... 

• kasutamine: monitooring, juhtimine, ohutus, ... 

• katse, eksperiment /hankida uusi teadmisi/ 

• teadus baseerub mõõtmistel, tootearendus 

• ettevõttes on: 

• mõõteseadmed: vajadus, hankimine, kasutamine 

• personal :teadmised, oskused, harjumused, kas oskab ja suudab,

Personali vead võivad minna kalliks. Inimresurss on vara, hoia ja koolita !

Kus on mõõtmist vaja ?



• Mõõtmistulemuste alusel teeme otsustusi 

• ostud (kaubatehingud): JAH / EI 

• rahaline arveldus 

• vastavus nõuetele, tingimustele, hinnangud: “töökõlbulik”, 

“avariis”, “ohtlik” 

• diagnoos: “haige”, “surnud”, ... 

• õiguslikud järeldused: trahvid, ...

Kus on mõõtmist vaja ?



•Mõõtmine peab olema usaldusväärne

•Mõõdetav suurus on täpselt määratud

•mõõtetulemus on mõistetav teistele 

•Seostatus lähtesuurusega (etaloniga) e. jälgitavus (Kas 

seade on töökorras?)  

•Euroopa Liidus on mõõtmise usaldusväärsus 

mõõtevahendi valdaja probleem. 

Kus on mõõtmist vaja ?



• Kõik mõõtmised on ebatäpsed e. vigadega. Seda ebatäpsust 

saab vähendada kuid ei saa kõrvaldada

• Ebatäpsust saab ja tuleb hinnata (täpsema mõõteriistaga, 

hoolikama tegemisega) 

Põhiküsimus: „Kui täpselt on tulemus teada?“ 

Õppeaine sisu 

* Mõõteviga

* Mõõtemääramatus



• Mõõtühikud, ühikute süsteemid, etalonid.

• Mõõtemääramatus, mõõtevead, hälbed.

• Elektrilised mõõtmised ,mõõteriistade kasutamine.

• Mitteelektriliste suuruste mõõtmine , andurid,muundurid

Õppeaine sisu 



ÜLESANDEID ELUST, 

MILLE LAHENDAMIST 

KOOLIS EI ÕPETATA



Ülesanne 1.

IT hooldusfirma tehnik teostab rutiinset 

kontrolli ettevõtte serveriruumis. Kõik toimib 

suurepäraselt. Arvutid töötavad, lambid 

põlevad normaalheledusega. Lisaks 

muudele parameetritele tuleb tehnikul 

mõõta võrgupinge. Ta ühendab testri 

seinakontakti ja see näitab 462 V.

Mida peaks tehnik tegema järgmisena ?

Vastus : Ostma uue testri . 

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Ülesanne 1a.

IT hooldusfirma tehnik teostab rutiinset 

kontrolli ettevõtte serveriruumis. Kõik 

toimib suurepäraselt. Arvutid töötavad, 

lambid põlevad normaalheledusega. 

Lisaks muudele parameetritele tuleb 

tehnikul mõõta võrgupinge. Ta ühendab 

testri seinakontakti ja see näitab 0 V.

Mida peaks tehnik tegema järgmisena ?

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Ülesanne 2.

Lennukid lendavad enamasti 

kilomeetrite kõrgusel. Kas lennuki  

kõrgusemõõtja mõõtetäpsus ± 10m 

on hea ?

Vastus : Ei,lennuk lendab osa ajast ka 1m kõrgusel .

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Ülesanne 3.

Alati pole käepärast sobivad mõõtevahendeid. Kuidas mõõta 

kõrgust, kui kasutada on mobiiltelefon ja külmutuskapp ?

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Vastus .

TTÜ kevadpäevad 2000.

Telefoni on võimalus kasutada ajamõõtmiseks.

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Galileo Galilei katse  1589.

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



Mõõtmisoskuse vajalikkus 
Ülesanne 4.

Mitu kraadi on õues külma ?



Ülesanne 5.

Töötate elektripaigaldiste firmas ja ülemus helistab : „Ole nii hea ja too 
mulle ära  kaks 250 meetrist viiesoonelist 10 mm2 soone läbimõõduga 
vaskkaabli rulli.

Kumma auto võtad ?

Pildid: wikipedia

Mõõtmisoskuse vajalikkus 



• Ülesanne taandub sellele, kui suur on kaablirull

Elust enesest

Pildid:elektrikaup.ee



• METROLOOGIA - mõõtmise teaduslikud ja praktilised küsimused 

kõikidel teaduse ja tehnika aladel 

Metroloogia eeldab et füüsikaline suurus 

• on olemas (tõelise väärtuse olemasolu) 

• on mõõdetav, määratav 

• on esitatav ühiku kaudu 

Metroloogia ülesanne 

• valida põhisuurused 

• defineerida ja ehitada etalonid

• realiseerida võrdlusahel suuruste võrdlemiseks 

Mõisted



• Mõõtevahendite kontroll: 

• Tüübikinnitus (approval)

• dokumendid + katsetused -tüübikinnituse tunnistus

• (omadused, tingimused, piirangud, tähtajad)

• Taatlemine (verification)- määratakse vead ja otsustatakse kas seade
on kasutuskõlbulik

• taatluskohustus on mõõtevahendile suuruste: pikkus, pindala, ruumala, 
mass, aeg, temperatuur, soojuse- ja elektri-, energia ja võimsuse, 
koguse, mõõtmiseks valdkondades: tolli, järelvalve, ekspertiisi, ravimite, 
tervishoid, ohtlike mõjude, kinnispakk 

• Kalibreerimine (calibration): tarbija nõudel mõõtevahendi omaduste 
eksperimentaalne määramine laboris -kalibreerimistunnistus

Mõisted



•Gradueerimine –muunduskarakteristiku määramine (valem, 

tabel, graafik)

•Sertifitseerimine –protseduur mille alusel antakse välja 

sertifikaat, dokument et seade vastab teatud standarditele

•Atesteerimine –mõõteasutuse poolt läbi viidud uuring, et 

selgitada mõõtevahendi parameetrid; koostatakse dokument 

omaduste kohta, annab õiguse kasutada seadet, 

klassifitseerib seadme, määrab kontrolli meetodi ja intervalli;

•Akrediteerimine –asutuse töö ja tegevuse hindamine, ning 

tegevusloa andmine. (Sihtasutus Eesti 

Akrediteerimiskeskus)

Mõisted



Mõõdetakse ära õppurite praktiliste ülesannete 

lahendamisoskused. Lõppkokkuvõttes tulemus peaks = eesmärk.

Õppija

Mõõtja

Juhendaja

Inimene

Eesmärk Tulemus

Inimene     Arvuti

Inimene     Arvuti

Inimene (õppejõud,juhendaja…)

Õppetöö korraldus



• Mida külvad, seda lõikad (Eesti vanasõna).

• Mida mõõdame, seda saame (automaatikute vanasõna).

• Ma kuulen - unustan ära, näen-jääb meelde, teen ise- oskan (Confucius)

• Õppeaine lõpeb arvestusega (21.jaanuar)! 
•Õppimise põhieesmärk – targemaks saada (see ei 

välista teisi eesmärke ).

Õppetöö korraldus



• Kõik tegevused on veebipõhised

• http://iscx.dcc.ttu.ee (demo- eraldi slaidid)

• Ülesanded, laborid !

• Ise otsustate, millal teete, mida teete ja kus teete.

• Katsete arvu määrate ise (teete nii kaua kuni oskate)

• Kontrolltöö (ei ole karistus, vaid teadmiste kinnitamine).

• Ärge kartke valesti vastata !

• Saate alustada kohe  ja lõpetada mõne nädala pärast.

Õppetöö korraldus

http://iscx.dcc.ttu.ee/


Alustada saate juba järgmisest nädalast 

Et me teaks, millal Te  laboritöid teha soovite, 

peate veebikeskkonnas selleks soovi avaldama (see ei ole registreerimine).

Sama lugu ka kontrolltöödega. 

Õppetöö korraldus



Martin Jaanus U02-308

martin.jaanus@ttu.ee 620 2110, 56 91 31 93

Õppetöö korraldus

mailto:martin.jaanus@ttu.ee


Meie küsija suu pihta ei löö !

Vello Kukk Kadri Umbleja

Õppetöö korraldus


