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Praktikum: Ohmi seadus kogu vooluringi ja vooluring i osa 
kohta. Kuivelemendi sisetakistuse ja elektromotoorj õu 

määramine. Võimsus. 
Praktikumi eesmärgiks on: 

• Kontrollida Ohmi seaduse kehtivust vooluringi osa kohta. 
• Määrata kuivelemendi (patarei) elektromotoorjõud ja sisetakistus. 
• Leida välistakistil (koormustakistil) ja vooluahela elementidel eralduvate võimsuste 

vahelised seosed. 

1 Klemmipinge määramine 
Koostada järgmine vooluahel (Joonis 1). 

1.1 Katse käik 
Määra patarei klemmipinge voltmeetriga. 

1.2 Analüüs 
• Mida näitab patarei klemmipinge? 

2 Ohmi seadus vooluringi osa kohta 
Kontrollime Ohmi seaduse kehtivust 
vooluringi osa kohta. 
Koosta järgmise skeem (joonis 2). 
Takistit Rm kasutame pingeregulaatorina 
vooluahelas. Muutes takisti Rm väärtust, 
saame rakendada koormusele R erinevat 
pinget, ning läbi selle kontrollida Ohmi 
seaduse kehtivust vooluringi osa kohta.  

2.1 Katse käik 
1. Koosta vooluahel nagu näidatud 

joonisel. 
2. Enne vooluahela sulgemist näita 

ahelat juhendajale. 
3. Juhendaja fikseerib reostaadi R 

takistuse. 
4. Reguleeri takisti Rm maksimaalse takistuse peale  
5. Sule vooluahel. 
6. Fikseeri ampermeetri ja voltmeetri näidud katse protokollis 
7. Katkesta vooluahel, kui näidud võetud. 
8. Korda katset vähemalt seitse korda alates punktist 5 vähendades reostaadi takistust iga 

katsega kuni nullini. 

2.2 Analüüs 
• Koosta graafik, kus x-teljel on voolutugevus ja y-teljel pinge. 
• Leia graafikult mõõdetava keha takistus. 
• Mis mõjutab katsetulemust? 
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Andmekoguja 2 

3 Kuivelemendi elektromotoorjõu ja sisetakistuse 
määramine 

Kuivelemendi takistuse määramiseks mõõdame voolutugevuse vooluringis ja pinge reostaadil 
reostaadi kahe erineva takistuse korral. Kasutame Ohmi seadust kogu vooluringi kohta ja 
vooluringi osa kohta. 

3.1 Katse käik 
 

1. Koostada skeem nagu näidatud joonisel 3 
2. Sea reostaat maksimaalse takistuse peale 
3. Enne vooluahela sulgemist näita skeemi 

juhendajale. 
4. Sulge vooluahel ning fikseeri voltmeetri 

ja ampermeetri näidud protokolli. 
5. Teosta mõõtmised kasutades vähemalt 

viit erinevat reostaadi takistuse väärtust. 
6. Katkesta vooluahel kui mõõtmisi ei 

teosta. 

3.2 Analüüs 
• Vali vähemalt viis mõõtmiste paari ja 

teosta sisetakistuse (r) ja elektromotoorjõu (E) arvutused. 
• Arvuta välja reostaadi takistus (R) võttes aluseks Ohmi seaduse vooluringi osa kohta. 
• Leia, kui suur osa elektromotoorjõust kulub ära sisetakistusele (pinge sisetakistusel Ur) 

ja kui suur osa jääb välistakistusele (pinge välistakistusel UR)? 
• Leia keskmine elektromotoorjõu ja sisetakistuse väärtus. Kas leitud 

elektromotoorjõudude keskmine on suurem või väiksem kui eelmises katses mõõdetud 
klemmipinge? Kumb peaks olema suurem? 

• Miks ei ole sisetakistused ja elektromotoorjõud erinevate paaride kaupa välja 
arvutades võrdsed? Mis mõjutab mõõtetulemust? 

• Arvestades, et N=UI (võimsus) ja reostaadi asemel oleks elektripirn, siis kuidas 
mõjutaks patarei sisetakistus elektripirni heledust. 
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