
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: harvesterioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

Moodul nr 25 Erialane füüsika mooduli maht 1 EKAP 

Mooduli vastutaja: Heido Pärtel 

Mooduli õpetajad: Heido Pärtel 

Mooduli eesmärk: Õpilane valmistatakse ette mõistma metsamasinate tehniliste seadmete tööpõhimõtteid. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 

Nõuded puuduvad 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 

Moodul hinnatakse eristavalt kontrolltööga teema lõpus. Moodul loetakse lõpetatuks, kui kõik õpiväljundid on saavutatud vähemalt 
lävendi tasemel 

Õpiväljundid (ÕV) 1. Lahendab hüdraulikaülesandeid, seostades nende sisu 
metsamasinate ehituse ja töö põhimõtetega: 

 selgitab tiheduse, erikaalu ja viskoossuse mõistet; 

 kasutab internetti vajaliku teabe hankimiseks; 

 määrab hüdraulikaga seotud seadeväärtusi masinal ning leiab 
arvutuste abil nende lubatud piirid.  

2. Lahendab elektriga seotud ülesandeid, seostades 
nende sisu metsamasinate ehituse ja töö 
põhimõtetega: 

 selgitab elektromotoorjõu mõistet; 

 määrab elektriga seotud seadeväärtusi masinal ning leiab 
arvutuste abil nende lubatud piirid.  

3. lahendab pneumaatikaülesandeid, seostades nende 
sisu metsamasinate ehituse ja töö põhimõtetega 

 selgitab pneumaatika mõistet; 

 määrab elektriga seotud seadeväärtusi masinal ning leiab 
arvutuste abil nende lubatud piirid.  

Mooduli maht kokku 26 tundi: sellest 26 tundi on kontaktõpe 



Teemad, alateemad K  

 

IT  

 

L1  P ÕV 

nr 

Õppemee- 
todid 

Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

Rõhk.  
Rõhu mõiste ja mõõtühi-
kud. Rõhk vedelikes ja gaa-
sides. Vedeliku voolamine. 
Rõhu rakendusi metsama-
sinate töös. Hüdro- ja 
pneumosüsteemid. 

6 0 0 0 1, 3 Loeng, 
ülesannete 
lahendamine 

Eristav Kontrolltöö 
aine lõpus 

Lahendab juhen-
damisel lihtsamaid 
ülesandeid: 
Sõnastab ülesande 
mõtte. Leiab üles-
andest arvandmed, 
teisendab mõõtühi-
kud ning etteantud 
valemi põhjal la-
hendab arvutus-
ülesanded. Kontrol-
lib lahenduskäigu 
õigsust ning seos-
tab tulemusi met-
samasina seade-
väärtustega.  

Sama: Lahendab 
lihtsamaid 
ülesanded ise-
seisvalt.   

Lahendab ise-
seisvalt keeru-
kamaid arvutus-
ülesandeid ning 
põhjendab oma 
lahenduskäiku. 

Vedelike tihedus, erikaal 
ja viskoossus. 
Vedeliku tiheduse, erikaalu 
ja viskoossuse mõisted. 
Metsamasinate süsteemi-
des kasutatavad tehnilised 
vedelikud ja määrdeained 
ning nende omadused. 
Temperatuuri mõju 
vedelike ja määrdeainete 
viskoossusele  

4 0 0 0 1 Loeng, üles-
annete la-
hendamine; 
iseseisev 
infootsing. 

Eristav Kontrolltöö 
aine lõpus 

Selgitab vedeliku 
tiheduse, erikaalu 
ja viskoossuse 
mõistet, leiab inter-
netist või teabeal-
likatest erinevate 
vedelike tihedused 
ja viskoossused; 
lahendab juhenda-
misel lihtsamaid 
arvutusülesandeid. 
 

Sama: lahendab 
lihtsamaid 
ülesanded ise-
seisvalt.   

Lahendab ise-
seisvalt keeru-
kamaid arvutus-
ülesandeid ning 
põhjendab oma 
lahenduskäiku. 

                                                           
1 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



Alalis- ja vahelduvvool. 
Elektrivoolu mõiste. 
Voolutugevus. Pinge. 
Takistus. Ohmi seadus. 
Elektrivool metallides. 
Dioodsild. 

8 0 0 0 2 Loeng, üles-
annete la-
hendamine, 
demonstrat-
sioonkatsete 
läbiviimine. 
Voolupara-
meetrite 
mõõtmine 

Eristav Kontrolltöö 
aine lõpus 

Selgitab elektrivoo-
luga seotud mõis-
tete sisu. Lahendab 
juhendamisel  üles-
andeid: sõnastab 
ülesande mõtte,  
leiab ülesandest 
arvandmed, teisen-
dab mõõtühikud 
ning teeb 
arvutused.  

Sama: lahendab 
lihtsamaid 
ülesanded ise-
seisvalt; 
kontrollib 
lahenduskäiku. 

Lahendab ise-
seisvalt keeru-
kamaid arvutus-
ülesandeid ning 
põhjendab oma 
lahenduskäiku. 

Vooluallikad, vooluallika 
elektromotoorjõud. 
Akud, vahelduvvoolugene-
raatorid, nende ehitus ning 
töö põhimõte ja hooldus. 
Elektrivool elektrolüütide 
vesilahustes. Elektromo-
toorjõu mõiste.  

6 0 0 0 2 Loeng, üles-
annete la-
hendamine; 
iseseisev 
infootsing; 
demonstrat-
sioonkatsete 
läbiviimine. 

Eristav Kontrolltöö 
aine lõpus 

Selgitab elektromo-
toorjõu mõistet. 
Leiab ülesandest 
arvandmed ning 
etteantud valemi 
põhjal lahendab 
juhendamisel 
lihtsamad 
arvutusülesanded 

Sama: lahendab 
lihtsamaid 
ülesanded ise-
seisvalt.   

Lahendab ise-
seisvalt keeru-
kamaid arvutus-
ülesandeid ning 
põhjendab oma 
lahenduskäiku. 

KONTROLLTÖÖ 2 0 0 0 1,2,
3 

Kombinee-
ritud test 

Eristav Vt eelpool Vt eelpool Vt eelpool Vt eelpool 

 

Kasutatav kirjandus: 

Metsamasinate kasutajamanuaalid  

Tarkpea, K; Voolaid, H "Elektromagnetism"  

Tarkpea, K "Elekter ja magnetism"  

 


