
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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Teemad

0. Mõõtühikud,kordajad

1. Pinge, potentsiaal, vool, takistus, juhtivus

2. Kirchhoffi seadused

3. Suunad, märgid

4. Ideaalsed allikad, mõõturid

5. Jagurid

Elektrimõõtmised, alalisvool



Mõõdame: 

• füüsikalist suurust

• katselisel teel

• tehnilise vahendite abil 

Mõõtmine on füüsikalise suuruse võrdlemine katselisel teel 

teise suurusega, mille väärtus on võetud ühikuks. 

Mis on mõõtmine ?



Objektid (esemed, nähtused, protsessid, ained, isikud, masinad)

Omaduste võrdlemine 

• Meie maailmas on asjad võrreldavad. Kuidas seda teha?

• Mis on tulemuseks? Millised omadused on võrreldavad? 

„objektid“ –> „omadused“ –> „mõõtmine“ 

Objekte kirjeldatakse omadustega (properties ,свойства).

Omadus on tunnus, mille järgi saab eristada kedagi/midagi.

• kirjeldab objektidevahelist suhet.

• tekitab objektides struktuuri. 

Omaduste võrdlemine



Kuuluvus hulka (ekvivalentsi suhe) jagab objektid klassideks –

klassifitseerib.

• Kontrollitakse objekti kuuluvust klassi.

• Klasse omavahel ei võrrelda (ei järjestata), nn. “nominaalne 

skaala”. 

näide: omadus VÄRVUS (diskreetne korrastamata hulk) 

• juuste värvus: blond, brünett, punapea, satään, ...

• värvuse täpsustus: küllastus, heledus, ... 

näide: raamatud raamatukogus –

• meditsiin, äri, ajalugu, arvutid, sõnaraamatud, ... 

probleem: mõni objekt on mitmes klassis 

• arvutialased sõnaraamatud, meditsiini ajalugu, ...

Omaduste võrdlemine



Korrapärastatud skaala –järjestus omaduse suuruse järgi

pallid, punktid, hinded, ... 

• skaala on tinglik, ei ole oluline 0 olemasolu, puudub ühik.

• proportsionaalsuse mõiste puudub (mitteaditiivne) 

Ei saa küsida „Mitu korda on üks suurem kui teine“.

näide: 

• mineraali kõvadus

• maavärina, tormi, tuule, ... tugevus pallides, 

• bensiini oktaanarv, 

• tudengi hinded, sport, sotsioloogia, poliitika. 

kasutatakse mõistet suurus (quantity / величина )

objekte klassi sees ei järjestata

Omaduste võrdlemine



Omadust iseloomustatakse arvuga ( mõõtmine)

• Olemas on ühik – standartne objekt väärtusega 1

• saab määrata kauguse (meetrika)

• Kasutatakse mõistet väärtus (value, значеие)

Mitmemõõtmelised - omadust kirjeldatakse mitme arvuga 

impedants (sin U/I), vektorid kolmemõõtmelises ruumis, 

vererõhk (alumine, ülemine). Kasutatakse mõistet “olek”. 

Omaduste võrdlemine



Objekti kirjeldatakse objekti mudeliga (hulk tunnuseid). 

kasutatakse: sorteerimine, diagnostika, äratundmine, 

Objekt-> omadused-> järeldus.

Näited:

pirukas (suurus, kaal, maitse, lõhn, ...) --> söögikõlbulik

tervis (t, vererõhk, nägemine,kuulmine,) ...-->autojuhiluba

Omaduste võrdlemine



Mitte segi ajada objekti ja selle omaduse nimetust !

Näited:

Objekt Omadus
resistor takistus

kondensaator mahtuvus

induktor (pool) induktiivsus

pind pindala

keha mass

Ühel objektil võib olla mitu omadust.

Mõned on olulised, mõned ebaolulised ( näiteks resistoril värvus ). 

Omaduste võrdlemine



Suurus (quantity, величина )

Objektil (kehal/nähtusel/ainel) on palju omadusi.

Suurus on omadus, mida saab eristada teistest omadustest 

ja 

kvantitatiivselt määrata sama liiki omaduste hulgas. 

Suurus Objektid

Maja Tahvelarvuti Vihm Tudeng Jõgi

Pikkus 15 m 20 cm 1.7 m 100 km

Temperatuur 290K 300 K 280 K 309 K 275 K

Mass 100 t 200 g 150 t 80 kg

Energia 10 W 12 MW 150 W 2 GW

Hind 100 000 € 399 €

Ühine paljudele

objektidele.

Väärtus on erinev

või puudub.

• Füüsikaline suurus on määratud füüsikavõrranditega

• Majanduslik suurus (väärtus, hind, maksumus)

Omaduste võrdlemine



Suuruste süsteem on sõltuvustega seotud suuruste kogu kus

• põhisuurused valitakse vabalt

• tuletatud ühikud avaldatakse põhiühikute kaudu.

Põhisuurused (base q./основя в.) on sõltumatud

• Pikkus , mass, aeg, voolutugevus, ainehulk, temperatuur, 

valgustugevus

Tuletatud suurused ( derived q./производная в.)

• kiirus, jõud, pinge, energia

Omaduste võrdlemine



Mõned suurused on: 

• Loenduvad (naturaalarv e. positiivne täisarv, objektide arv 

mingis realisatsioonis )

• Aditiivsed (liidetavad suurused, võib jagada osadeks, mõõta 

osad ja summeerida. (pikkus, mass, energia, kulu, ...) 

On väärtus 0 (omaduse puudumine) ja ühik 1.

• Mitteaditiivsed (aeg, temperatuur) . Neid suuruseid ei saa liita, 

väärtus 0 on kokkuleppeline, saab liita intervalle.

Omaduste võrdlemine



Suuruse dimensioon (dimension /размерность ) väljendab 

suuruse seost põhisuurustega

dim X=LaMbTc ... 

dim v = LT-1 -kiirus 

dim E = ML2T-2 -energia, 

dim A = ML2T-2 -töö, (mõnedel suurustel on sama dim. !), 

dim K = 1 -dimensioonita, 

Suuruse dimensioon sõltub süsteemist, samal suurusel võib 

erinevates süsteemides olla erinev dimensioon. Dimensioon 

iseloomustab suurust kvalitatiivselt. Dimensioon võimaldab

analüüsida suurustevahelisi seoseid. 

Omaduste võrdlemine



Nõuded põhiühikutele 

• põhiühikute realiseeritavus, säilivus, täpsus, ülekanne

• etalonide mittehävitatavus 

• järjepidevus praktikas kasutatavatele suurustele 

• nimetus: kg, m, A, V, .. jääb samaks, kuid väärtus võib muutuda 

uue definitsiooniga (1990.a. muutus 1Ω -1,6∙10-6 võrra )

Tuletatud suuruste ühikud määratakse valemiga

• süsteemis on igal suurusel üks kindel ühik

• tehes tehteid füüsikavõrrandite kohaselt saame tulemuseks 

sama süsteemi ühiku. 

Ühikutel on nimed ja tähised, suurusi saab esitada ühes või teises 

ühikute süsteemis, neid saab ümber arvutada. 

Mõõtühikud



Suhtelised ühikud: %,‰, ppm, dB, oktav, dekaad, ...

Tähistavad  ühe ja sama omaduse kahe väärtuse suhet: 

võimendust, kontsentratsiooni, sumbuvust, 

peegeldust, kasutegurit…

Mõõtühikud



Kasutatakse kui suuruste diapasoon on väga suur 

• Mobiiltelefon – saatja 2 W , vastuvõtja 0.02 μW

• Kuulmine  

Kasutatakse ühikut bell (B) , mis on võimsuste suhte kümnendlogaritm.

( Alexander Graham Bell) . Praktiliseks kasutamiseks suur. 

Kasutatakse detsibelli X(dB) =10log(X/Xo)

Korrutamine-jagamine muutub liitmiseks-lahutamiseks !  

Väga mugav kasutada signaalitöötluses. 

NB ! Pinge ja voolu korral !

Kuna võimsus on võrdeline pinge (ja ka voolu ) ruuduga siis.

K(dB) =10log(V2/V0
2)=20log(V/V0) 

Detsibell (dB)



Suur Prantsuse Revolutsioon

1789-1799

Aitab kuninglikest traditsioonidest !

• Meetermõõdustik 

• Parempoolne liiklus

Mõõtühikud
Mõõtühikud on välja kujunenud ajalooliselt (traditsioonid),Igas riigis 

erinevad. Inimese mõõtmete ja tegevusega seotud ühikud,(jard, jalg, 

toll, penikoorem ...) .  Ebatäpsed.



 Rahvusvahelised kokkulepped 1881 a. Pariis, 

meetermõõdustik, kümnendüsteem.

 SI-süsteem ehk rahvusvaheline mõõtühikute süsteem.(Système

International d'Unités).

Kinnitati ja tunnistati eelistatud mõõtühikute süsteemiks oktoobris 

1960 Pariisis toimunud Kaalude ja mõõtude XI peakonverentsi 

otsusega.

Kohustuslik kasutada Eesti Vabariigi majandustegevuses, 

õppetegevuses ja halduses. 

Mõõtühikud



Etalon  (primary standard ,эталон) on mõõtevahend füüsikalise

suuruse realiseerimiseks . Etalon on kokkulepe. 

Nimetus säilib , väärtus võib ajas muutuda.

Etalonid on ametlikud, nad defineeritakse ja ehitatakse

nad on sertifitseeritud, atesteeritud, litsenseeritud, kuid ei ole 

üldiselt parimad. 

Etalonid



Etalonid



Füüsikaline suurus – pikkus.

Algne definitsioon (1791) : 1 ⁄ 10,000,000 teepikkusest Maa 

ekvaatorist põhjapooluseni piki Pariisi läbivat meridiaani.

Praegu kehtiv definitsioon : "Meeter on vahemaa, mille valgus 

läbib ajavahemikus  1⁄ 299 792 458 sekundit

17. CGPM (1983, resolutsioon 1, CR, 97)

1889.a. Meetermõõdustiku Konventsiooni I kongress

31 etaloni, materjal: Pt + Ir, 0 ºC

-soojuspaisumine

-mehh. jäikus

-ajaline stabiilsus

Põhiühik  meeter  (m)



Füüsikaline suurus – mass.

Algne definitsioon : Kilogramm on liitri vee mass (1794).

Praegu kehtiv definitsioon :  "Kilogramm on massi mõõtühik; 

see on võrdne rahvusvahelise kilogrammi prototüübi massiga."

3. CGPM (1901, CR, 70)

silinder d=h=39 mm 

(90% Pt + 10%Ir) kõvem 

korrosioonikindlam 

mittemagnetiline 

elektrit juhtiv 

hoitakse klaaskuplite all 

kontrollitakse 10 aasta tagant

1883.a. valmistati ja 1889.a. loositi etalonid

Põhiühik  kilogramm  (kg)



Füüsikaline suurus – aeg.

Algne definitsioon : Ööpäev on jagatud 24 tunniks, mis on 

omakorda jagatud 60 minutiks ja iga minut omakorda 60 

sekundiks.

Praegu kehtiv definitsioon :   "Sekund on tseesium 133 aatomi 

põhioleku ülipeenstruktuuri üleminekule vastava kiirguse 

9 192 631 770 võnkeperioodi kestus.„ 13. CGPM (1967/68, 

resolutsioon 1; CR, 103) „

Selles definitsioonis peetakse silmas paigalseisvat tseesiumi 

aatomit temperatuuril 0 K."(Lisatud aastal 1997 CIPM poolt)

Põhiühik  sekund  (s)



Füüsikaline suurus – voolutugevus.

Algne definitsioon : Elektrokeemiliselt kui voolutugevus, mille 

mõjul ladestub hõbenitraadi lahusest 1.118 milligrammi

hõbedat sekundis. („rahvusvaheline amper“)

Praegu kehtiv definitsioon :  "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."

9. CGPM (1948)

jõud arvutatakse ümber teisele juhtme 

kujudele ja on seotud teise põhiühikuga: kg

Põhiühik  amper  (A)



Füüsikaline suurus – termodünaamiline temperatuur.

Algne definitsioon : Celsiuse skaala: Kelvini skaalas ühtib ühe 

kraadine temperatuuri muutus Celsiuse skaala 1 kraadise 

temperatuurimuutsega, kuid see on termodünaamiline skaala 

(0 K on absoluutne null).

Praegu kehtiv definitsioon :  "Kelvin, termodünaamilise 

temperatuuri ühik, on murdosa 1 ⁄ 273,16 vee kolmikpunkti 

termodünaamilisest temperatuurist."

13. CGPM (1967/68, resolutsioon 4; CR, 104)

(täpsustati aastal 2005)

Põhiühik  kelvin (K)



Füüsikaline suurus – ainehulk

Algne definitsioon : Aatommass või molekulmass jagatud 

molaarmassi konstandiga, 1 g/mol.

Praegu kehtiv definitsioon :  Mool on kogus ainet, mis sisaldab 

sama palju elementaarseid objekte kui 0.012 kilogrammi 

süsinik 12. 14. CGPM (1971, resolutsioon 3; CR, 78)

Põhiühik  mool  (mol)



Füüsikaline suurus – valgustugevusˇ.

Algne definitsioon : Baseerub standardse küünla 

valgustugevusel.

Praegu kehtiv definitsioon :  "Kandela on valgustugevus 

etteantud suunas valgusallika jaoks, mis kiirgab 

monokromaatset kiirgust sagedusel 540×1012 Hz ja mille 

kiirgustugevus antud suunas on 1/683 vatti steradiaani kohta.„

16. CGPM (1979, resolutsioon 3; CR, 100)

Põhiühik  kandela (cd)



Nimetus Sümbol Füüsikaline suurus Avaldis teiste ühikute kauduAvaldis SI põhiühikute kaudu

herts Hz sagedus 1/s s−1

radiaan rad nurk m/m dimensioonitu

steradiaan sr ruuminurk m2/m2 dimensioonitu

njuuton N jõud, raskus kg⋅m/s2 kg⋅m⋅s−2

paskal Pa rõhk, pinge N/m2 kg⋅m−1⋅s−2

džaul J energia, mehaaniline töö, soojushulk N⋅m = C⋅V = W⋅s kg⋅m2⋅s−2

vatt W võimsus, kiirgusvoog J/s = V⋅A kg⋅m2⋅s−3

kulon C elektrilaeng s⋅A s⋅A

volt V pinge, elektromotoorjõud W/A = J/C kg⋅m2⋅s−3⋅A−1

farad F mahtuvus C/V kg−1⋅m−2⋅s4⋅A2

oom Ω takistus, impedants, reaktiivtakistus V/A kg⋅m2⋅s−3⋅A−2

siimens S elektrijuhtivus 1/Ω = A/V kg−1⋅m−2⋅s3⋅A2

veeber Wb magnetvoog J/A kg⋅m2⋅s−2⋅A−1

tesla T magnetiline induktsioon V⋅s/m2 = Wb/m2 = N/(A⋅m) kg⋅s−2⋅A−1

henri H induktiivsus V⋅s/A = Wb/A kg⋅m2⋅s−2⋅A−2

Celsiuse kraad °C temperatuur 273.15 K suhtes K K

luumen lm valgusvoog cd⋅sr cd

luks lx valgustatus lm/m2 m−2⋅cd

bekrell Bq aktiivsus (lagunemisprotsesse sekundis) 1/s s−1

grei Gy (ioniseeriva kiirguse) neeldumisdoos J/kg m2⋅s−2

siivert Sv (ioniseeriva kiirguse) ekvivalentdoos J/kg m2⋅s−2

katal kat katalüütiline aktiivsus mol/s s−1⋅mol

Tuletatud mõõtühikud



Liide Nimetuse tuletus Tähis Tegur

jotta itaalia: kaheksa 103 järku Y 1024

zetta itaalia: seitse 103 järku Z 1021

eksa kreeka: kuus 103 järku E 1018

peta kreeka: viis 103 järku P 1015

tera kreeka: üleloomulikult suur T 1012

giga kreeka: hiiglasuur G 109

mega kreeka: suur M 106

kilo kreeka: tuhat k 103

hekto kreeka: sada h 102

deka kreeka: kümme da 101

100

detsi ladina: kümme d 10 -1

senti ladina: sada c 10 -2

milli ladina: tuhat m 10 -3

mikro kreeka: väike μ 10 -6

nano ladina: kääbus n 10 -9

piko itaalia: väikene p 10 -12

femto taani: viisteist f 10 -15

atto taani: kaheksateist a 10 -18

zepto ladina: seitse 10-3 järku z 10 -21

jokto ladina: kaheksa 10-3 järku y 10 -24

Lubatud kordsed ühikud

Nimetus Sümbol
füüsikaline 
suurus Seos teise suurusega

minut min aeg 1 min = 60 s

tund h aeg 1 h = 60 min

ööpäev d aeg 1 d = 24 h

nurgakraad ° nurk 1° = (π / 180) rad

nurgaminut ’ nurk 1' = (1 / 60)°

nurgasekund ‘’ nurk 1'' = (1 / 60)'

hektar ha pindala 1 ha = 10000 m2

liiter l või L ruumala 1 L = 1 dm3

tonn t mass 1 t = 103 kg 

Kordajad 



Kasutatakse korraga vaid üht eesliidet. 

Ajaühikutel 1-st suuremaid eesliiteid  ei kasutata ( Gs ) Küll 

aga kasutatakse näiteks ms - millisekund ).

Lihtsam  ja käepärasem on kui teha arvude asemel tehteid 

kordajatega.

Näit (milli*kilo=1)

Ehk Ohmi seadust kasutades – kui pinge on voltides, ja vool 

milliamprites, tuleb takistus kilo-oomides.

Kordajad 



mõõtmed (m) 

1026 –vaadeldav Universum 

1021 –meie Galaktika (valgusaasta 1016 m) 

1013 –päikesesüsteem 

107 –maa 

1 -inimene 

10-2 –putukas 

10-10 –aatom 

10-15 –aatomi tuum 

10-18 –väikseim mõõdetav kaugus 

Kordajad 



inimene: 1029 osakest, elab 2·109 s 

universum: 1027 m, 1051 kg, 1088 osakest, 1018 s 

Pole vajadust kasutada arve 10-50 ... 10+50

Ei ole sellist objekti ! 

Kus esineb väga suuri arve? 

Kombinatoorika, krüptograafia

70! ~ 10100

Kordajad 



http://www.metrosert.ee kirjutamise reeglid !

ühiku nimetus: väikeste tähtedega (nt. volt) , mitmus puudub !

ühiku tähis: lõpus ei ole punkti (ei ole lühend!)

• eraldatakse arvust tühikuga 100 V

• üks eesliide mm2

mitte kokku kirjutada teksti, ühiku nimetust ja tähist

vale on: 4 kilogrammi/m3 , 50 g vett/m3

Lühendid, mis on välja kujunenud teadlase nimest, kirjutatakse 

SUURE TÄHEGA , teised väiksega. 

(näit. V, Hz, T, F S ja s, lx, rad )

Reeglid ! 

http://www.metrosert.ee/


käesoleval ajal baseerub SI etalonidel (!):

1 jard =0,9144 m täpselt,

1 nael =0,453592 kg täpselt

Pikkus yard(yd) =3 ft (Henry I 1100 ) foot (ft) =12 ’’ =0,3045 m

Kaal (!) pound (lb) =16 ounce (oz) =0,453.. kg
Temperatuur F tC=(tF-32)*5/9º
Soojushulk Btu 1 kWh=3213 Btu
Rõhk psi =6,9 kPa

Kulu 
GPM “gallons per minute”
SCFM „standard cubic feet per minute”

Maht gallon, barrel, pint, ...

US Customary System ,British Engineering System,

English Emperial System,English Customary Units

Teised ühikute süsteemid



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



Pinge (V) ühik: volt (V) dimensioon: m2 kg s-3 A-1

Westoni normaalelement 1893 (elektrokeemiline) 

Vn = 1,01854 V ...1,01873 V 0,001 % triiv < 50 μV/aastas

1908.a. “rahvusvaheline volt” ±3*10-4

1948.a. “absoluutne volt” ± 10-6

Pigestabilisaatorid (voltage reference) 

• Texas Instruments REF50xx Vref = 2 ... 10 V , 0,05%, 3ppm/ºC

• Veidi viletsamad on integraalstabilisaatorid (näit 7805)

Odav ,kuid temperatuurist (ja veidi voolust ) sõltuv lahendus - diood. 

Vout=0.7 VVin>0.7 V

Praktikas kasutatakse stabilitroni (Zeneri diood)

Tuletatud ühik volt (V)



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/

1
 A

2
A

3
A

3
A

2
A

2
A

1
 A

14 A



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

a
c
e
b
o
o
k



Takistus (R) ühik: oom (Ω ) dimensioon: V/A 

1908.a. “rahvusvaheline oom” ±5*10-4

1948.a. “absoluutne oom” ± 10-6

etalontakisti (1 + 0,2*10-6 ± 0,3*10-6) 
materjali (Cu-Ni-Mn) temperatuuritegur ±10-6 1/K triiv: ±10-6 aastas 

Hall’i efektil põhinev etalon (Klaus von Klitzing) 

Kvantefektid

1990.a. muudeti oomi –1,6*10-6 võrra

Tuletatud ühik oom (Ω)



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



--

+
+

–

=
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 ?


