
Eksamite kohta – näpunäited tudengile; 

õppejõududel lugemine keelatud!

• Eksam pole mingi loterii – keegi pole võitnud isegi raha, autost rääkimata.

• Ära õpi kõike järjest – teadus on piiritu, õpikuid on tuhandeid, aga pea on üks!

• Mis ei mahu pähe, talleta paberitükkidele, käelabale või joonlauale.

• Ära unusta õppejõudusid viisakalt tervitamast – see võib jäädagi eksami ainsaks meeldivaks
hetkeks.

• Ära rutta piletit võtma. Kui sa midagi otsid, arvab õppejõud, et sa midagi ka tead.

• Ära alusta vastamist sõnadega „On üldteada, et...” Õppejõud võib mitte teada ning paluda sul
täpsemaid selgitusi.

• Ära kunagi püüa meenutada seda, mida sa pole iial teadnud, muidu võid unustada sellegi, mida
tead.

• Kasuta vastamisel ära kõik, mis peas on – niimoodi vabastad ajumahtu järgmise eksami jaoks.

• Ära kahtle oma vastustes! Las parem õppejõud kahtleb oma küsimustes.

• Ära kasuta tuntud aforismi „Ma tean seda, et ma midagi ei tea” – see on klassikute ja õppejõudude
privileeg.

• Iga õppejõud soovib, et tudeng eksami läbiks, kuid mitte kõik ei tea, kuidas seda saavutada.

• Kui õppejõud küsib pärast vastamist „Mida te võiksida siia veel lisada?”, rääkige värske
teemakohane anekdoot.

• Kui õppejõud ütleb „Head aega” vahetult pärast vastamist, tähendab see eksamil läbi kukkumist.

• Saades miinusmärgiga hinde, ära muretse – teaduses on miinus sageli etem kui pluss.
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Pinge ehk elektriline pinge (tähis V , vanem tähis U) on 

füüsikas ja elektrotehnikas kasutatav füüsikaline suurus, mis

iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja tugevuse

erinevust ning määrab ära kui palju tööd tuleb teha laengu

ümberpaigutamiseks ühest punktist teise.

Pinge ühikuks SI-süsteemis on volt (V) . Üks volt on selline

pinge, mille puhul 1 kuloni suuruse laengu ümberpaigutamisel

teeb elektriväli tööd 1 džaul.

Pinge

Pilt:wikipedia

Hüdraulika analoog - rõhk



Kui muuta kõiki potentsiaale sama suuruse võrra, 

siis ei muutu mitte midagi.

Kõik sõltub pingetest, mitte potentsiaalidest.

Kinnises kontuuris on pingelangude 

algebraline summa null.

Miks traatidel istuvad linnud ei saa elektrilööki ?

Kirchhoffi pingeseadus

400 V

~ 0 V

230 V



Kuidas leida pingeid ?

Pinge on potentsiaalide vahe !

1.Võtame sidus mingi punkti potentsiaaliga 0. 

(tavaliselt on see keerukamates skeemides juba ette määratud)

2. Leiame punktide pinged selle punkti suhtes.

Kirchhoffi pingeseadus



Kuidas leida pingeid ?

Pinge tõusu võtame plussmärgiga, 

kui liigume negatiivselt osalt positiivsele.

0 V

+

-

3V

2V

5V

0 V

+

-

-3V

2V

-1V

aga

0 V

+

-

3V

2V

-1V

ja

Kirchhoffi pingeseadus



Elekrivool

Elektrivooluks nimetatakse laengute korrapärast liikumist. Voolu kokkuleppeline

Suund on positiivselt pooluselt negatiivsele 

Voolu suund

Elektonide liikumise suund

Pingeallikas

Vool

Voolu mõõtühik on amper (A) 

Tõstame veesamba kõrgemaks, veevool suureneb.



Vool ehk elektrivool (tähis I ) on füüsikas ja elektrotehnikas

kasutatav füüsikaline suurus,mis iseloomistab laengukandjate 

liikumist elektrijuhis.

Voolu ühikuks SI-süsteemis on amper (A) . Amper on 

konstantne selline elektrivool, mis põhjustaks kahes 

paralleelse lõpmatu pikkusega ja tühise ristlõike pindalaga 

elektrijuhi vahel jõu 2 × 10−7 njuutonit meetri kohta, kui need 

juhid asuvad teineteisest 1 meetri kaugusel vaakumis.

Elektrivool



Elektrivool

Miks seinakontaktis on kaks auku ?

Pideva voolu tekkimiseks peab ahel olema suletud !

Hargnematus ahelas on voolutugevus kõikjal sama ! 

Voolu kokkuleppeline suund

Elektronide liikumise suund



Elektrivool

Miks seinakontaktis on kaks auku ?

Pideva voolu tekkimiseks peab ahel olema suletud !

Hargnematus ahelas on voolutugevus kõikjal sama ! 

Ühest katkestusest piisab



Samasse punkti sisenevate voolude

algebraline summa on null.

Kirchhoffi vooluseadus

Pilt:wikipedia



Kirchhoffi vooluseadus

Kõik, mis jookseb sisse, jookseb ka välja !

http://meijielectric.ph/tips-safely-extension-cords/
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Takistuseks ehk elektritakistuseks nimetatakse juhi omadust 

avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju.

Elektritakistuse (tähis R) mõõtühik SI-süsteemis on oom( Ω).

1 Ω on takistus , millel 1 A voolu läbimisel tekib pinge 1 V .

Elektritakistuse pöördväärtus on elektrijuhtivus (tähis G), ühik 

siimens (S) .     G=1/R ja R=1/G 

Takistus ja juhtivus

Püsitakisti (resistor) 

Tähtsaim omadus – takistus !

(muude omaduste tähtsus sõltub olukorrast)

P
ilt:F
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Elektrijuhid ja isolaatorid

Neid materjale, mille takistus on väike (juhtivus suur ), nimetatakse 

elektrijuhtideks. Laengukandjate vaba liikumine on võimalik

(kõik metallid, soolade ja hapete vesilahused….)

Neid materjale, mille takistus on suur (juhtivus väike) nimetatakse isolaatoriteks 

(plastmass, klaas, õhk…)

Nende vahel on pooljuhid ( gernmaanium, räni – liiv , millel põhineb  kogu 

kaasaegne elektroonika.

Elektrikaabli ehitus.  Puutuda tohib vaid isolatsioonikohast !

Elektrijuht (vasksoon)

Isolatsioonikihid (ohutuse pärast mitmekordne)



Pingelang

• Takistus osutab vastupanu

• Laengukandjate kuhjumine ühe klemmi juurde

• Analoog – vee pudelisse kallamine lehtriga

• Takisti võimsustaluvus ! P=V*I



Ohmi seadus

Ohmi seadus: vool on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline 

takistusega.  Takistus on keha omadus. Takistus ei ole 

võrdeline pingega ja pöördvõrdeline vooluga.

Mehaanika analoog:  Hooke’i seadus

Pilt:wikipedia Pilt:goodwindocs.com



Kaks elementi on jadamisi kui neil on üks ühine klemm.

Jadaühendusel on vool elementides sama ja liituvad takistused ja pinged. 

R1
R2 R3

R=R1+R2+R3

Kehtib vaid kaksklemmide korral !

Kehtib ka reaktiivtakistuste puhul (Z)

Jadaühendus

2 V

2 V
2 V

2 V

8 V



Kaks elementi on rööbiti kui neil on kaks ühist klemmi.

Rööpühendusel on pinge elementidel sama ja liituvad juhtivused. 

G1 G2
G3 G=G1+G2+G3 …

Kehtib vaid kaksklemmide korral !

Kehtib ka reaktiivtakistuste puhul (Z)

1/R=1/R1+1/R2+1/R3 … Ainult 2 elemendi korral !

𝑅 =
𝑅1 ∗ 𝑅2

𝑅1 + 𝑅2

Rööpühendus

1 A

3 A

5 A

9 A Pilt: Amazon.uk



Pingeallika eesmärk on tekitada 

tema klemmidele teatud pinge,

mis ei sõltu teda läbivast

voolust.

Pingeallika sisetakistus on 0.

+

–
V

Kui on tegemist 

suletud süsteemiga,

tekib vool,mille märk

on antud skeemil 

sama, mis pingel. 

+

–V

I

Pingeallika pinget ei mõjuta talle 

külge ühendatud koormused.

+

–

+

–
=

Pingeallikat ei tohi lühistada,ega 

ühendada paralleelselt teise pinge-

allikaga  (tekib lõpmata suur vool) !

+

–

+

–

+

–

Pingeallikas

2V

3V
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+
+

–

=
4 V -4 V

+

–
10V

10Ω

1 A

+

–
10 V

10 Ω

-1 A

+

–
-10 V

-1 A

Pingeallikas



R>>0

+

–V

Reaalne pingeallikas 



Pingeallikas

Jadaühendus . Pinged liituvad. Vool on sama ! 

1.5 V 1.5 V 1.5 V0V V ?

1.5 V 1.5 V 1.5 V0V V ?

1.5 V 1.5 V 1.5 V0V V ?



Vooluallika eesmärk on tekitada 

temast läbiv kindel  vool, mis ei 

sõltu temal  olevast pingest.

Vooluallika sisejuhtivus on 0.

Kui on tegemist 

suletud süsteemiga,

tekib pinge,mille 

märk on antud 

skeemil sama, 

mis voolul. 

I

Vooluallika voolu ei mõjuta  

jadamisi külge ühendatud 

koormused.

=

Vooluallikat  ei tohi tühisesse jätta

ega neid mitu tükki järjestikku 

ühendada (tekib lõpmata suur pinge) !!!

I

+

-

Vooluallikas



+

-

10 Ω

V=10 V +

-

10 Ω

V=-10 V

-1 A

-2 mA 2 mA

=

1 A

Vooluallikas



G >>0I

Reaalne vooluallikas



Voltmeetrit kasutatakse pinge mõõtmiseks.

Voltmeetri sisetakistus on lõpmata suur ja 

tänu sellele ei mõjuta voltmeetri näitu temaga

jadamisi olevad elemendid.  Voltmeetri ühendamisel

skeemi teistpidi muutub voltmeetri näidu ees märk. 

V

+

=
V

+
+

–
10 V V

+

(näitab +10 V)

+

– V
+

(näitab -10 V)

10 V

Näited

V
+

Ideaalne voltmeeter



Reaalsel voltmeetril on olemas

arvestatav sisetakistus ! Erinevalt

ideaalsest voltmeetrist läbib seda vool.

Digiriistadel >1MΩ , analoogriistal

vahemikus 10-1000kΩ .

Sisetakistus sõltub mõõtepiirkonnast.

Täpsel mõõtmisel tuleb seda

arvestada !

V R 

+

- COM

Ära mitte kunagi ürita mõõta voolu voltmeetriga !!!

(halvimal juhul mõõtur rikneb, paremal juhul näitab avatud ahela pinget)

Reaalne voltmeeter



A

Ampermeetrit kasutatakse voolu mõõtmiseks.

Ampermeetri sisetakistus on lõpmata väike ja 

tänu sellele ei mõjuta näitu temaga rööbiti 

ühendatud  elemendid.  Ampermeetri ühendamisel

skeemi teistpidi muutub näidu ees märk. 

Näited

A = A A

1 mA

(näitab -1 mA)

A

1 mA

(näitab +1 mA)

Ideaalne ampermeeter



Reaalsel ampermeetril on olemas

arvestatav sisetakistus ! . Sisetakistus

sõltub mõõtepiirkonnast ja on

vahemikus 0.01-100Ω . Digitaalse

ampermeetri sisetakistus võib olla

suurem samal piirkonnal analoogriista

omast.A

+  (mA)

- (COM) 

R

Ära mitte kunagi ürita mõõta pinget ampermeetriga !!!

(halvimal juhul mõõtur rikneb, paremal juhul näitab suletud ahela voolu)

Reaalne ampermeeter



• Digiriistad on tunduvalt  täpsemad ja mugavamad

• Võimalus jälgida pidevalt mõõtetulemust ja selle muutust

• Kiiremini saab hinnangulise tulemuse 

• Tõenäosus saada väär mõõtetulemus on väiksem 

• Digiriistadel viimased numbrid enamasti „vilguvad“

• Kasutusel tänapäeval operatiivsetes ja vähetäpsetes kohtades

• Vajadusel tuuakse näit „analoogkujul“ ekraanile (auto spidomeeter)

• Harilikult on näidikud optimeeritud sedasi, et optimaalses olukorras osuti 

skaala keskel (lennukid ) 

Analoogmõõteriista eelised



• Kallim kui odavamad digitestrid (mehaanika)

• Sobib lihtsamateks elektrimõõtmisteks

• Suhteline viga skaala lõppnäidust 3 % (enamik piirkondi)

• Laborikohvris

• Käsitsi piirkonna valik

AVM 360 



Oommeetri skaala

Lineaarne skaala

pinge ja voolu 

mõõtmiseks

Abiskaalad 

lisafunktsioonidele

Ainult 10V AC

jaoks !!!

AVM 360 - skaala 



Peaaegu kõikidel  mõõtepiirkondadel (välja arvatud takistuse mõõtmine ja 

10V vahelduvpiirkond) on skaala lineaarne. See tähendab, et skaala 

alguses on mõõtetulemus 0 ja skaala lõpus vastab mõõtepiirkonnale (ehk 

see, mis asendis ketaslüliti on) . 

Takistuse mõõteskaala on mittelineaarne põhjusel, et tegelikult  

mõõdetakse elektrijuhtivust. Mõõtetulemuse saamiseks tuleb loetud 

tulemus läbi korrutada lüliti asendi juurde kirjutatud kordajaga. Enne 

takistuse mõõtmist tuleb oommeeter nullida !. See tähendab seda, et 

tuleb lühistada klemmid – COM ja + ning reguleerida nupust “0Ω adj “ 

välja skaala näit “0Ω”

Mõõteriist mõõdab vaid positiivseid voolu- ja pingeväärtusi. Kui 

mõõtmisel üritab osuti liikuda vasakule, on tulemus järelikult 

negatiivne. Mõõtetulemuse saamiseks tuleb omavahel 

vahetada testri otsad ja korrata mõõtmist. Saadud tulemusele 

ette lisada miinusmärk.

AVM 360 - mõõtmine 



Seada tester vajalikule 

mõõtepiirkonnale. Seda saab 

tuvastada järgmiselt: Alustades 

maksimaalsest piirkonnast leida 

selline, kus osuti näitab võimalikult 

palju, aga ei ole veel mõõtepiirkonda 

ületanud (skaalast paremale välja 

läinud). Mõningate piirkondade puhul 

( näiteks 10V) on võimalik tulemus 

Lugem 20 % täisskaalast

lugeda otse skaalalt. Sageli mõõtepiirkonnale vastavad jaotised skaalal puuduvad. 

Sellisel juhul on kõige otstarbekam kasutada protsentarvutust. Skaala lõpp on alati 

100 % piirkonnast ja skaala algus 0 % . Näiteks mõõdame testriga piirkonnal 25 

mA voolu ja osuti näit on joonisel. See tähendab, et kui osuti oleks skaala lõpus, 

oleks näit 25 mA. Osuti aga näitab meil 20 % täisskaalast ( hea vaadata 0-10 

skaalat).Siit mõõtetulemus on 20 %*25 mA/100 %=5 mA . Sama tulemuse saaks 

kasutades 0-250 skaalat kohendades seda mõõtepiirkonnale (eemaldades nulli).  

AVM 360 - mõõtmine 



Üldine tulemuse 

lugemine(kehtib mistahes 

lineaarse skaala korral):

Näit  2 Maksimum 10

näit

Tulemus=piirkond* --------------

maksimum

(Lüliti asendis 2,5 mA)

Näide

2 

Tulemus=2,5 mA* ------=0,5 mA

10 

AVM 360 - mõõtmine 



• Analoogmõõteriistadel märgitakse passi tavaliselt suhteline viga

• Viga antakse piirkonna maksimumi juures

• Suhteline viga on konstantne ja sestap on mõõtetulemus skaala lõpuosas 

täpsem 

Näide: Mõõdetakse voolu. Mõõtepiirkond on 2,5 mA ja saadakse mõõtetulemus 

0,5 mA ? Milline on mõõtetulemuse veahinnang ? . 

Testri suhteline viga 2,5 mA piirkonnal on 3% täisskaalast ehk 3% 2,5mA-st, mis 

on 3*2.5/100=0.075mA. Ehk mõõtetulemus I=0.500±0.075 mA

AVM 360 - veaarvutus 



• Väga odav 

• Sobib lihtsamateks elektrimõõtmisteks

• Laborikohvris

• Käsitsi piirkonna valik

• Mõõtetulemus otse loetav

• Mõõteviga kujul ± % lugemist +  n numbrit

Näide: Piirkonnal 20 V saadi mõõtetulemus 3.15 V .

Testri mõõteviga 20 V piirkonnal on ± 0.5% lugemist ± 20 mV (2 digits) 

Arvutame ja saame tulemuseks 3.15 ±(0.02+0.016)= 3.15±0.04 V

Digitester M830



Jagurid

• Jagunemine on üks tavalisemaid nähtusi (nt

auhinnarahad, kasum, vool, pinge, vastutus, 

aupaiste, ...)

Jagunemine on võrdeline

• läbipaistvusega (juhtivusega) või

• läbipaistmatusega (takistusega)

Pilt:oomipood



Voolujagur



Voolujagur

Iin

G1

G2

Milline on IA ?

IA

A

Oletame arvutustes, et ampermeeter 

On ideaalne (sisetakistus on 0) . 

Järelikult pingelang ampermeetril on 0.

Vool Iin läbides juhtivusi G1 ja G2 tekitab nendel Ohmi seaduse järgi pinge: 

VG1=VG2=
Iin

G1+G2
Vool , mis läbib juhtivust G2 , avaldub G2 pinge ja

IG2=IA=VG2*G2 . Asendades eelmisest sisse VG2 saame, et

IA=G2 *
Iin

G1+G2

juhtivuse korrutisena: 

, ehk ülekanne avaldub :

K=
IA

Iin
=

R1

R1+R2
Arvestades, et G=1/R, võib ülekande avaldada ka nii:

K=
IA

Iin
=

G2

G1+G2



Pingejagur



Pingejagur

+

– V
+
Vout

R1

R2

I=0 !

Vin

R1+R2
I=

Vin

Ahelas tekkiv vool läbib mõlemat takistit ja avaldub Ohmi seaduse järgi :  
Vin

R1+R2
I=

Takistil R2 tekib pinge Vout : VR2=Vout=I*R2 Asendades sisse voolu, saame,et

Vin

R1+R2
VR2=Vout=R2*

Ülekanne avaldub sellest:
R2

R1+R2

Vout

Vin
=K=

Oletame arvutustes, et allikas ja mõõtur

on ideaalsed ( pingeaallikas on lühis ja

voltmeeter tühis). 

Sellisel juhul voltmeetrit läbiv vool on 0.

Milline on Vout ?


