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Teemad (1) 

• Sissejuhatus 

• Elektri olemus 

• Põhiseosed 

• Ühikud, kordajad. 

• Elekrienergia allikad 

• Komponendid: takisti, kondensaator, induktor, trafo 



• Algteadmised signaalitöötlusest 

• Elektri ja välismaailma seostamine (andurid, täiturid) 

• Komponendid: diood,transistor, operatsioonvõimendi 

• Tagasiside (automaatjuhtimine) 

• Võimendid 

 

Teemad (2) 



• Elektrimõõtmised 

• Mõõteriistade kasutamine 

• Ohutustehnika 

 

Teemad (3) 



Mis on mõõtmine ? 

NB! pane tähele et mõõdame:  

• füüsikalist suurust  

• katselisel teel  

• tehnilise vahendite abil  
 

• 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.  

Mida me mõõdame, seda me ka saame ! 

 



 

Vastus:  

Igal ajal ja igal pool. 

Kus on mõõtmist vaja ? 



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  



Mõõtmisoskuse vajalikkus 
Ülesanne 2. 

 

Mitu kraadi on õues külma ? 

Mõõtmine peab olema usaldusväärne ! 



Mõõtmisel küsime midagi (mida ei tea) ja saame vastuse (mõõtetulemuse) 

 

Subjektiivne hindamine 

 

• Head andmed (mida ootasime, mis on kooskõlas ettekujutusega ) 

• Halvad andmed (mitteootuspärased ) 

 

 

Ekse (outlier, выбросы) 

andmepunkt, mis ei sobi teiste andmetega  

põhjus: aparatuur, inimene, häire, mudel, ... 

Mõõtetulemuse hindamine 



Mõõteriista maksimaalset lubatud hälvet/viga kirjeldab  

piirviga (accuracy) max|Δ| < Δp 

 

Ehk  „lubatud viga, riistaviga, näiduhälve“ 

 

Mõõtesuuruse väärtust Xt kirjeldatakse: 

• kahe võrratusega: Xm-Δp ≤ Xt ja Xt ≤ Xm+Δp (P=1) 

• punktina intervallis X = Xm ± Δp 

 

mõõtesuuruse graafiline esitus mõõtetulemuse ja piirveana 

Xm-Δp    Xm   Xm+Δp  

Mõõtetulemuse hindamine 



Hälve - lähedus väärtusele mida saab arvutada või mõõta 

mõõtehälve = mõõtetulemus – tugiväärtus = Xm - Xt 

 

Kui suuruse Xt väärtusele on mitmeid hinnanguid,  

siis tulemused võivad olla kooskõlas või vasturääkivad. 

 

Näide: Suurust mõõdetakse kahe mõõtevahendiga 

MV1 

MV2 

Xm1 ±Δ1  

Xm2 ±Δ2  

Xt 

X1 

X2 
Hinnangutes on ühisosa, intervallid lõikuvad , 

ehk |Xm1-Xm2|‹ Δ1+Δ2 

tulemused on omavahel kooskõlas. 

Mõõtetulemuse hindamine 

Mõõteviga 



MV1 

MV2 

Xm1 ±Δ1  

Xm2 ±Δ2  

Xt 

X1 

X2 

Puudub ühisosa - tulemused ei ole omavahel kooskõlas  

põhjused: 

• üks mõõteriist ei ole töökorras 

• ei mõõdeta sama suurust 

• mõõtmistingimused erinevad 

Mõõtetulemuse hindamine 



Elekrimõõtmised 

• Pinge , vool, takistus – tavaline, odav tester (multimeeter) 

• Mahtuvus, induktiivsus, sagedus – veidi kallim tester 

• Vahelduvpinge õiged väärtused – veel kallim tester 

• Spetsiaalsed mõõteriistad  

 

Universaalne mõõteriist – ostsilloskoop 

 

• Analoogmõõteriist – mõõdetav suurus jälgitav vahetult 

• Digitaalmõõteriist – suurused teisendatakse numbrilisele kujule, 

näidik, salvesti võib olla arvuti. 

Analoogmõõteriistad on tänapäeval kallid, aga omavad teatud eeliseid ! 

Üks komakoht täpsust juurde, avaldub hinnas umbes 10x 



Pinge mõõtmine 

• Pinget mõõdetakse voltmeetriga (tester pinge mõõtepiirkonnal) 

• Voltmeeter ühendatakse mõõdetavasse ahelasse paralleelselt ! 

• Oluline on polaarsus ja õige piirkond ! 
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Pinge mõõtmine 

Voltmeetri skeemitähis. 

 

Ideaalse voltmeetri sisetakistus on lõpmatus. 

Voolu ei tarbi. Digitestrid on väga lähedased ideaalsele. 

 



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 



Voolu mõõtmine 

• Voolu mõõdetakse ampermeetriga (tester voolu mõõtepiirkonnal) 

• Ampermeeter ühendatakse ahelasse jadamisi !!! 

• Oluline on polaarsus ja õige piirkond ! 

• Ampermeetri ühendamiseks on vaja ahel katkestada . 

 

 



Voolu mõõtmine 

A 

Näited 

A = A A 

1 mA 

(näitab -1 mA) 

A 

1 mA 

(näitab +1 mA) 

Ampermeetri skeemitähis 

 

 

Ideaalne ampermeeter on LÜHIS ! 



Reaalne 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) 



Takistuse mõõtmine 

• Kaudne mõõtmine (vool, pinge, arvutus) 

• Otsene mõõtmine – vahetult oommeetriga. 

• Komponent tuleb mõõtmiseks muust skeemist eraldada ! , 

vastasel korral võib saada vale tulemuse. 

• Kui siiski skeemis mõõta (näiteks lühiseotsing), peab 

skeem olema pingevaba !!! 

• Takistuse mõõtmisega saab  

hinnata ligikaudselt peaaegu  

suvalise komponendi korrasolekut ! 

 



Analoogmõõteriista eelised 

 

• 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 )  



• Kallim kui odavamad digitestrid (mehaanika) 

• Sobib lihtsamateks elektrimõõtmisteks 

• Suhteline viga skaala lõppnäidust 3 % (enamik piirkondi) 

• 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  



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  


