
Inimkeha takistuse määramine 

 

Tööülesanne.  Määrata inimkeha takistus alalisvoolule. 

 

Töövahendid.  Alalisvooluallikas, multimeeter, juhtmed. 

 

Töö käik.   Mõõdame omaenda keha takistuse kahe käe vahel. Esimeses lähenduses võib selleks kasutada 

oommeetrina töötavat testrit. Katset kordame kaks korda, esimesel juhul kuivade kätega, teisel juhul 

niisketega. Palju täpsema tulemuse saame, kui ühendame oma keha jadamisi aku või lapiku patareiga läbi 

numbrilise testri M-830B, mis töötab ampermeetrina.  

 

Koostame vooluringi vastavalt skeemile. 

 

 
 

Skeem inimkeha takistuse määramiseks. 

 

Valime multimeetril alalisvoolu mõõtmise piirkonnaks “200” ja registreerime voolutugevuse  I.  

Nüüd mõõdame sama multimeetriga vooluallika klemmipinge  U, valides alalispinge mõõtepiirkonnaks 20V. 

Kuna ampermeetri ja keha jadaühenduse takistus on Ohmi seaduse abil esitatav kujul 
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siis saame keha takistuse RK jaoks avaldise 
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Ampermeetri takistuse RA  võib antud katses jätta arvesse võtmata, kuna see on keha takistusega võrreldes 

tühine.  

Takistuse vea hindamiseks tuleb multimeetri juhendist välja kirjutada valemid I ja U leidmiseks ja need 

suurused välja arvutada. Näiteks voolutugevuse absoluutvea leidmiseks tuleb riista kasutusjuhendist üles 

otsida tabel pealkirjaga  DC Current ja sealt protokolli kirja panna valem lahtrist Accuracy: 

I = x% of rdg  2 digits. 

Lahtiseletatult leitakse voolutugevuse absoluutviga, arvutades x% teie poolt mõõdetud voolutugevuse 

lugemist ja liites sellele kahekordse mõõteriista lahutusvõime väärtuse. 

Mõõteriista lahutusvõime all mõistetakse tema displeil kuvatava näidu viimase koha vähimat nullist erinevat 

väärtust. Need väärtused on iga riistal oleva voolutugevuse mõõtepiirkonna (Range) jaoks toodud lahtris 

Resolution. 

 

Inimkeha takistuse RA suhtviga avaldub valemiga 
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Arvutame  . Absoluutne viga leitakse valemiga R = RK. 

 

Ei tohi unustada, et me määrasime keha takistuse alalisvoolule. Elektritraumasid tekitab aga reeglina 

seinakontaktidest saadav vahelduvvool. Keha takistus vahelduvvoolule on alalisvoolutakistusest tunduvalt 

väiksem. Inimkeha vahelduvvoolutakistuse väärtus on vahemikus  1 – 10 k sõltuvalt käte niiskusest. 

Näiteks takistusel 1 k  tekitab võrgupinge 220 V Ohmi seaduse kohaselt voolu tugevusega  I = 

220V/1000 = 0,22A, mis on inimesele surmavalt ohtlik. 

 


