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Käesoleva töö eesmärgiks on põhiliste süsteemide, protokollide ja seadmiste 

väljaselgitamine, mis töötavad ainult valgustusjuhtimiseks ja selle automatiseerimiseks. 

Antud süsteemide võrdlus kajastab nende põhiomadusi, tehnilisi omapärasusi ja parimaid 

kasutamistingimusi valgustusjuhtimiseks hoonetes. 

Autor jõuab toos järeldusele, et DALI protokollil loodud süsteemid on suuremal määral 

sobivad valgustamiseks hoonetes kui DMX protokollil loodud süsteemid, mis teenivad 

rohkem kommertseesmärke ja sobivad hooneväliseks valgustuseks. 

Töö koosneb neljast põhipeatükist. Esimeses peatükis räägitakse kunstvalgustusest. 

Antakse lühiülevaadet antud valgustuse eesmärkidest ja selle saavutamise võimalustest. 

Teine peatükk käsitleb automaatset valgustusjuhtimist. Peatükk jaguneb kaheks 

alapeatükiks, kus kirjeldatakse valgustuse automaatjuhtimise süsteemide klassifiktsiooni ja 

valgustuskontrolli komponente. Kolmandass peatükis käsitletakse valgustusjuhtimise 

süsteeme ja peamisi protokolle, millega on need süsteemid ehitatud. Pärast protokollide 

kirjeldust on võrdlev analüüs ja põhipunktide kokkuvõtte. Neljandass peatükis on läbi 

viidud valgustusjuhtimissüsteemidele spetsialiseeriva Osram firma  komponentide analüüs. 

Antud töös on analüüsitud DALI protokolli põhjal ehitatud komponente. 

Töös on läbi uuritud allikad kunstvalgustusest, valgustusjuhtimise automatiseerimisest, 

valgustusjuhtimise süsteemidest, protokollidest, mida kasutatakse valgustusjuhtimise 

süsteemide ehitamiseks ja samuti on läbi viidud komponentide analüüs Osram firma 

komponentide näitel. 

Töös on kasutatud illustratiivne materjal uurimuse hõlbustamiseks ja seadmete, süsteemide 

ja tehnoloogiate tegevuse näitlikustamiseks. 

Võtmesõnad: valgustus, automatiseerimine, valgustusjuhtimise süsteemid, 

energoefektiivsus, protokoll, automaatjuhtimine, DMX, DALI. 
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Целью данной работы является выявление основных систем, протоколов, устройств, 

которые работают исключительно для управления освещением и его автоматизации. 

Сравнение данных систем на предмет основных свойств, технических характеристик 

и возможности лучшего использования в зданиях для управления освещением.  

В работе автор приходит к выводу, что системы, построенные на протоколе DALI в 

большей мере, подходят для освещения помещений в зданиях, нежели системы, 

которые построены на протоколе DMX, служащие больше коммерческим целям и 

украшению внешней оболочки самих зданий. 

Работа состоит из четырех основных глав. В первой главе идет речь об 

искусственном освещении. Краткий обзор целей данного освещения и способы его 

достижения. Вторая глава затрагивает тему автоматического управления 

освещением. Глава разделена на две подглавы, в которых описывается 

классификация систем автоматического управления освещением и компоненты 

контроля освещения. В третьей главе описываются системы управления освещением 

и основные протоколы на которых построены данные системы. После описания 

протоколов, сделан сравнительный анализ и вывод по основным пунктам. В 

четвертой главе проведен анализ компонентов фирмы Osram, которая 

специализируется на производстве систем управления освещением. В данной работе 

анализируются компоненты, построенные на протоколе DALI. 

В работе изучены источники, касающиеся искусственного освещения, 

автоматического управления освещением, системы управления освещением, 

протоколы, которые используются для построения систем управления освещением, а 

также проведен анализ компонентов на примере продукции фирмы Osram. 

В работе используется иллюстративный материал для упрощения понимания и 

наглядного представления устройств, систем и технологий.  

Ключевые слова: Освещение, автоматизация, системы управления светом, 

энергоэффективность, протокол, автоматическое управление, DMX, DALI. 
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SISSEJUHATUS 

 

Valgustus on üheks peamiseks tarviduseks igas tänapäeva kodus. Valgustuse abil võib 

mõjutada inimeste meeleolu, luua komfortseid elutingimusi, paremini orienteeruda ruumis 

ja terves hoones. 19% maailma elektritarbimist läheb ainult valgustusele. [9, lk. 4] Suured 

kompaniid, mis tegelevad valgustusseadmetega, otsivad uusi ideid, loovad tehnoloogiaid, 

mis lubavad paremal määral säästa kuulutatud energiat. 

Üheks  energiasäästmise probleemi lahenduseks sai valgustamise automaatjuhtimise 

kasutamine, mille tulemusena kõik ümberlülitamised toimuvad ilma inimese osaluseta. 

Tarbimisturul pakutakse suuremat automatiseerimislahenduste arvu, kus kaasatakse eri 

protokollide, süsteemide ja andurite kasutamist. Mõned firmad loovad suletud protokolle, 

millega saavad töötada, täiustades oma tooteid, ainult nemad. Suletud protokollide ja 

automatiseerimise tehnoloogiate süsteemide hulka kuuluvad järgmised kompaniid: Zensys  

tehnoloogiaga „Z-Wave“, The Enocean company tehnoloogiaga „Enocean“. Sellised 

firmad nagu  Tridonic, Philips, Helvar, Osram ja teised on ühinedes loonud avatud 

protokolli nimega DALI. Avatud protokoll võimaldab teistel firmadel kasutada seda 

tehnoloogiat oma toodete väljatöötamisel. Ühine tehnoloogia võimaldab kasutada eri 

firmade tooteid ühe süsteemi sees ilma mingisuguste vasturäävikusteta seadmetevahel. 

Teisteks avatud süsteemide näideteks, mis on loodud eri funktsioonide 

automatiseerimiseks hoones, on BACnet, LonWorks, KONNEX, ZIGBEE jne. 

Antud töö teema on valgustuse automaatjuhtimise süsteemide võrdlus hoonetes. Selle 

teema käsitlemisel uuritakse allikaid, mis puudutavad tehisvalgustust, valgustuse 

automaatjuhtimist, valgustusjuhtimise süsteeme, protokolle, mida kasutatakse 

valgusjuhtimise süsteemide ehitamiseks. Samuti võetakse töös ette süsteemide analüüsi 

Osram kompanii toodete näitel. Antud analüüs annab tööle suuremat praktilist suunitlust. 

Käesoleva töö eesmärgiks on nende põhisüsteemide, protokollide ja seadmete 

väljaselgitamine, mis töötavad ainult valgustusjuhtimise ja selle automatiseerimise jaoks. 

Nimetatud süsteemiandmete võrdlemine peatub nende põhiomadustel, tehnilistel 

parameetritel ja parima kasutamise võimalusel valgustuse juhtimiseks hoonetes. 

Antud töö teema on eriti aktuaalne, kuna need süsteemid, mida detailselt käsitletakse selles 

töös, on suuremõõduliselt käsitletavad tänapäevamaailmas. Süsteemide tööprintsiipide ja 

ülesehituse tundmine võimaldab lihtsustada koostööd nendega, annab suuremat aimu 

süsteemide võimalustest ja selgemat arusaama kasutatud süsteemi arhitektuurist. 
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Selle töö allikateks on eri firmade uuringud valgustuse juhtimise ja automatiseerimise 

küsimustel, teoreetiline kirjandus valgustusjuhtimise kohta ja ABB kompanii spetsialistide 

õppematerjalid. 

Töös kasutatakse illustratiivset materjali, et hõlbustada arusaamist ja pakkuda 

näitlikustavat materjali seadmete, süsteemide ja tehnoloogiate tööprintsiipide kohta. 
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1. TEHISVALGUSTUS 

 

Loomuliku valguse puudumise kompenseerimiseks kasutatakse tänapäeval kõikides 

hoonetes tehisvalgustust. Tehisvalgustuse ülesandeks on luua vajalikke töö- ja 

ruumikasutamise tingimusi. Valgustus on ette nähtud kõikide hoonete ruumide jaoks, 

tööks, inimeste ja transpordi liikumiseks mõeldud avatud kohtadele. Tehisvalgustuseks 

nimetatakse seda sellepärast, kuna siin kasutusel tehisvalguse allikad. Tehisvalguse 

allikateks nimetatakse eri konstruktsiooni ja energia muundumise viisidega tehnilisi 

seadmeid, mille otstarbeks on valgus kiirguse tekitamine. Selliste allikate näiteks on eri 

tüüpi lambid, kõikidel neil on ainukeseks eesmärgiks elektrivoolu muundamine nähtavaks 

valguseks. Kõige esimeseks lambiks võib pidada hõõglampi, kus on kasutusel XIX sajandi 

tehnoloogia. Peenikest traati läbib elektrivool ning selle tõttu traat hakkab kuumenema ja 

helendama. Traat on erilise kolvi sees selleks, et hapnik ei oksüdeeriks hõõgniiti, mis saaks 

kauem helendada ja ning ei põleks ära.  Luminofoorlambid kujutavad endast gaasiga 

täidetud toru elektroodidega otstel. Elektronid, tungivad gaasi aatomitesse ning 

kokkupõrke energiast aatomid ergastuvad ja kiirgavad nähtavat ja ultraviolettkiirgust. 

Luminofoorikiht lambi sees absorbeerib ultravioletkiirguse ja tagastab seda kui nähtavat 

valgust. Veelgi huvitavamalt on üles ehitatud valgusdiood, kus puudub nii hõõgniit kui ka 

elektrivooluga vastastikult toimivad gaasid, vaid on kasutusel pooljuht. Pooljuhi aatomitel 

teatud töötluse tulemusena tekivad vabad elektronid ja kuna nad on oma aatomiga nõrgalt 

seotud, siis nad jätavad väljudes oma kohale augu. Pingestamisel hakkavad elektronid otse 

suunas liikuma ning toimub elektronide ja aukude rekombineerimine footonite kiirgusega, 

mis on seotud elektronide üleminekuga ühest energiatasemest teisse. Tänu sellistele 

tehnilistele avastustele me võime vabalt näha ka loomulikust valgusest eraldatud ruumides. 
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2. VALGUSTUSE AUTOMAATJUHTIMINE 

 

Valgustuse automaatjuhtimise süsteem eeldab erinevate kontroll- ja mõõtmisseadmete 

kasutamist, nagu ka seadmeid valgustusseadmete programmjuhtimiseks. [1, 4] 

Automatiseeritud valgustamise juhtimise süsteemid on kasutusel ühiskondlikes 

hoonetes ja täidavad järgmisi funktsioone: 

1. Loomuliku valgustuse arvestamine ruumis – antud funktsioon võib olla teostatav 

fotoelemendi kaudu kui viimane jälgib nii loomulikku kui ka tehisvalgustust; 

2. Tehisvalguse täpne hoidmine antud tasemel. Viimast teostatakse kui valgustamise 

juhtimissüsteemi sisse inkorporeeritakse fotoelement, mis on ruumi sees ja 

kontrollib valgustust; 

3. Ööpäevaaja ja nädalapäeva arvestamine – süsteemis peab olema reaalajaga 

sünkroniseeritud kell; 

4. Inimeste olemasolu arvestamine ruumis. 

 

Valgustusjuhtimise automatiseerimine võib olla teostatud kahel peamisel viisil. Neist 

esimene seisneb selles, et igas ruumis on mitme nupuga pult. Teine on aga täielik 

automatiseerimine eriandurite kaasamisega. Valgus hakkab põlema otsekohe, kui inimene 

astub ruumi sisse ja veidi pärast tema väljumist lülitub välja. [1, 4, 11] 

Automatiseeritud valgustusjuhtimise võimalused ja eelised on järgmised: 

1. Energiasääst – valgustusseadmete ümberlülitumine energiatarbimise 

säästurežiimile juba ette antud programmi või anduri signaali järgi; 

2. Valgustamine kõikides ruumides –  distantsjuhtimine igast hooneosast; 

3. Valgustamine sõltudes ööpäevast – valgustuse automaatne sisselülitumine 

pimeduse saabudes, sõltudes välisvalgustuse erksuse astmest, sujuvalt muutub ka 

sisemise lisavalguse tase; 

4. Valgustusseadmise organiseerimine – kasutusel on liikumisandurid valgustuse 

jaoks. Valgus lülitub sisse või välja sel juhul, kui ilmub või läheb ära inimene. 

Sujuv valgustuse kasv kindlas asukohas, kuni vajalikku tasemeni, mis sõltub 

ööpäevast; 

5. Valgustusstsenaariumid – sisemise ja välimise valgustamise reguleerimine eri 

tingimustel; 
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6. Valgusdioodiline valgustus – loojangu või koidu imiteerimine majas. Valgustuseks 

võib valida iga värvi ja varjundi järgneva kiire muutusega; 

7. Suuremaks efektiivsuseks on automatiseerimise süsteemi integreeritud ka teiste 

automatiseerimise süsteemidega hoonetes. 

 

 

2.1. Valgustuse automaatjuhtimise süsteemide klassifikatsioon 

 

Valgustuse automaatjuhtumise süsteeme võib jaotada kahte põhiklassi – lokaalsed ja 

tsentraalsed. Lokaalsetele süsteemidele on iseloomulik ainult ühe valgustite grupi 

juhtimine sel ajal, kui tsentraalsed süsteemid võimaldavad suurema arvu eraldi juhitavate 

valgustigruppide sisselülitamist.  

Samal ajal käsitletava juhtimissfääri järgi võivad lokaalsed süsteemid olla jaotatud kas 

„valgustite juhtimise süsteemideks“ kui ka „ruumivalgustuse juhtimise süsteemideks“. 

Tsentraalsed süsteemid on omakorda jaotatud spetsiaalseteks, mis on loodud 

valgustusjuhtimiseks, ja üldisteks ülesanneteks kogu hoone insenerisüsteemide juhtimisel. 

[7] 

 

 

2.1.1. Lokaalne valgustus 

 

Lokaalsed valgustite juhtimise süsteemid ei vaja enamuses lisajuhtmeid. Nad on 

konstruktiivselt valmistatud väikesemõõtmelistes korpustes, mida vahetult kinnitatakse kas 

valgustile või selle lambile. 

Tihtipeale anduritega seotud valgustid vahetavad teineteisega elektrivõrgus informatsiooni. 

Selle tulemusena isegi siis, kui hoones on jäänud kas või üksainus inimene, tema teel 

olevad valgustid jäävad põlema. Nende kasutamine on eriti aktuaalne selliste ruumide 

jaoks, kus iga tuba täidab erinevat eesmärki. Eriti hästi puutub see äriasutusi, nii et 

lokaalseid mudeleid aktiivselt kasutatakse salongides, poodides, kaubakeskustest, 

kontorites jne. [7] 
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2.1.2. Tsentraalne valgustus 

 

Tsentraalsed valgustusjuhtimise süsteemid vastavad kõige paremini „intellektuaalsete“ 

mõistele ning on ehitatud mikroprotsessorite baasil, mis võimaldavad neil samaaegset ja 

mitmete variantidega kuni mitmesaja valgusti juhtimist. Sellised süsteemid võivad olla 

kasutusel kas ainult valgustuse juhtimiseks kui ka koostoimes teiste süsteemidega. 

Tsentraalsed süsteemid annavad edasi valgustitele ka juhtsignaale lokaalsete andurite 

signaalide järgi. Signaalide ümberkujundamine toimub ühises kesksõlmes, mis annab 

lisavõimalusi käsitsi juhtida hoone valgustamist. 

Tsentraalsete distants- või automaatsete valgustusjuhtimissüsteemide puhul ahelate toide 

toimub valgustust toitvast liinist. Tsentraalse valgustuse juhtimissüsteemi ehitamiseks on 

vaja andurite integreerimist kõikidesse valgustusseadmetesse. Tsentraalse juhtimise all 

tuleb kõigepealt mõista kõikide valgustite (nii sisemiste kui ka väliste) juhtimist. [7] 

 

 

2.2. Valgustuse juhtimise komponendid 

 

2.2.1. Kontrollerid 

 

Kontroller kujutab endast elektriseadet, mida kasutatakse hoonetes, et samaaegselt juhtida 

mitme valgusallikat ning kontrollida nende seisundit. Kontrollerid võivad kontrollida 

dimmereid, mis omakorda lubab kontrollida valguse intensiivsust. Kontrollerid saavad 

juhtida valgustamist sõltudes programmeeritud stsenaariumitest. Need kontrollerid, mis on 

ehitatud DALI protokollile, võivad saada ka vastusinformatsiooni valgustusseadmete 

olukorrast. Kontrollerite eesmärgiks on juhtimise ühendamine ja organiseerimine ühest 

punktist, et lihtsustada hoonete kõikide sisemise ja välise valgustuse süsteemide 

kasutamist. 

 

 

2.2.2. Sensorid / andurid 

 

Sensoreid peetakse hoonete valgustuse automaatjuhtimise süsteemi väga oluliseks osaks. 

Automatiseeritud juhtimissüsteemides võivad andurite signaalid rakendada tööle seadmeid 
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ja tarkvara. Andurite signaalid sellistes süsteemides on tavapäraselt salvestatavad 

mäluseadmele kontrollimiseks, andmete töötlemiseks, analüüsiks ja kuvamiseks ekraanile. 

Ilma sensorite ja anduriteta on võimatu korraldada automaatjuhtimist. Sensor kujutab 

endast seadet, mis mõõdab ja avastab liikumist reaalajas, tuvastab helivibratsioone, jälgib 

valgustustaset ja moodustab antud signaale kas analoog- või digitaalkujul. Anduri üldine 

plokkskeem võib näha joonisel 2.1. See näitab signaali töötlust. [1] 

 

Järgmised on need olulised faktorid, mis eristavad eri andureid teineteisest kvaliteedi 

poolest: 

1. Signaali ulatus; 

2. Signaali täpsus; 

3. Korduvus; 

4. Tundlikkus; 

5. Vastukaja aeg; 

6. Müratundlikkus; 

7. Koostoime teiste komponentide ja standartidega; 

8. Tehnilise toe võimalus; 

9. Hind. 

 

Valgustusandur 

Antud andur määrab anduri tegevusareaali valgustustaset. Teda kasutatakse ruumisisese  ja 

hoonevälise valgustuse mõõtmiseks. Neid andureid kasutatakse ka valgustite 

ümberlülitamiseks või dimmerdamiseks. Mõningates valgustusandurites on olemas ka 

„päev/öö“ funktsioon, mis lubab sättida automaatstsenaariume ööpäevaaja muutumisega. 

Valgustusandurid annavad käske valgustustaseme muutmiseks valgustusjuhtimissüsteemi 

kontrolliritele kas dimmerdamise või valgustite sisse- ja väljalülitamise jaoks. Andurid 

peavad olema korrektselt paigutatud, et nende sensoritel oleks kättesaadev võimalik 

skännimisruum.  

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabel 1. Valgustusanduri sisend/väljund signaalid 

Komponent Sisend/Väljund Kasutamine 
Sisemise valgustuse 
andur 

Sisend: Valgustus tööpiirkonnas 
Väljund: analoog või digitaalsignaal 
kontrolleri peale 

Visuaalne mugavus; 
Energiatarbimise 
vähendamine 

Välimise valgustuse 
andur 

Sisend: Väline valgustus 
Väljund: analoog või digitaalsignaal 
kontrolleri peale 

Energiatarbimise 
vähendamine 

 

 

Kohalolu- ja liikumisandur 

Oma skaneerimisväljal avastavad kohaloluandurid objektide liikumist ning järgnevalt 

reageerivad sellele liikumisele. Kõige levinumateks kohaloluanduriteks, mida kasutatakse 

hoonetes, on „passiivsed“ infrapunaandurid, mis reageerivad inimeste liikumisega seotud 

infrapunase kiirguse muutustele. Nendesse võivad olla integreeritud lisafunktsioonid, nagu 

näiteks kohalolu määratlemine, siseruumi valgustuse skaneerimine, aktiivne infrapunane 

sensor, taimer. Passiivsetel infrapunaanduritel on mõningad ebamugavused, mis on seotud 

nende suure tundlikkusega. Andur võib reageerida mõningale inimtegevusele ilma too 

liikumiseta: teleka vaatamine, raamatute lugemine, uni. [1, 6] 

 

Tabel 2. Liikumisanduri sisend/väljund signaalid 

Komponent Sisend/Väljund Kasutamine 
Passiivne infrapunane 
andur 

Sisend: Liikumine 
Väljund: analoog või digitaalsignaal 
kontrolleri peale 

Ohutus; 
Visuaalne mugavus; 
Energiakasutuse vähendamine 

 

„Aktiivsed“ infrapunaandurid kasutavad infrapunast tehnoloogiat, mis koosneb 

infrapunasest dioodist, mis omakorda pidevalt või perioodiliselt saadab kontrollitavas 

ruumis infrapunaseid kiiri. Vastuvõtja jälgib peegeldatud laine taset. Andur reageerib 

peegeldatud kiire omaduste muutumisele (laine pikkus, amplituud) ja saadab signaali 

muutuste kohta käsitletavas ruumis. [1, 6] 

Kohalolu ultraheliandurid saadavad inimkõrva jaoks tabamatuid helilaineid. Samal ajal 

seadmed skaneerivad helilaineid, mis peegelduvad teatud sagedusel. Kui peegeldatud 

lainetes on muutusi, siis seadmed teevad kindlaks, kuidas keegi liigub selles ruumis. Antud 

süsteemi kasutatakse koos passiivse infrapunaanduriga.. Kokkusobiv süsteem võimaldab 

nii näha kui ka kuulata objektide kohaolu ruumis. [1, 6] 
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Anduri asukoht on väga oluline. Selleks, et saada vajalikku tööpina valgustuse 

indikatsiooni, andur peab olema paigaldatud täpselt tööpinna ees. Väga tähtis 

liikumisandurite jaoks on head kohajälgimise võimalused, mis tagavad nende töö ja 

objektide avastamise korrektsuse antud ruumis. 

 

 

2.2.3. Dimmerid 

 

Dimmerdavad süsteemid võimaldavad juhtida valgustaset, mis pidevalt vähendavad 

välivõimsust ja valgustustaset teatud kohas. Dimmerdamine lubab hoida alles suuremat osa 

tarvitavast energiast. Kuid dimmerdamisseadmed on palju kallimad väljalülitamisseadmed 

kui tavalisele nuppümberlülitid. Dimmerdamist võib jaotada kaheks tüübiks: katkematu ja  

samm-sammult dimmerdamine. 

Katkematu dimmeerimine on valgusvoolu pidev adaptsioon valgustusseadme jaoks. 

Informatsiooni saadakse välistest allikatest (sensorid, andurid). Valgustusseadme 

dimmerdamise programm saabub selle ballastile. 

Dimmerdamine samm-sammult lubab kontrollida valgustite dimmerdamist piiratud 

konfiguratsioonide arvu alusel. Dimmerdamise taseme määr toetub kontrolleri 

informatsioonile ja saabub valgustusallikani.  Dimmerdamise sammude arv on määratletav 

kasutatava protokolli poolt. DALI protokollil töötavad süsteemid kasutavad samm-

sammuga dimmerdamist, kus on 256 dimmerdamise taset. [1, 6, 8] 
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3. VALGUSTUSE JUHTIMISE SÜSTEEMID 

 

3.1. Valgustuse analoogjuhtumine 

 

Valgustuse analoogjuhtumise jaoks peale valgustit on vaja kahte juhtimisorganit: juhtiv, 

mis saadab käsklusi valgustusseadme töörežiimi muutmiseks, ning täitur, mis vahetult 

muudab valgustusseadme töörežiimi. 

Juhtimisorganid on tavaliselt järgmised:  kohalolu andurid, liikumise andurid, nupp- ja 

distantslülitid ja tasemeregulaatorid, taimerid, valgustuse andurid. Täiturina on olemas: 

surunupuga ja hämaralülitid, impulssreleed, mini-kontaktorid, valgusintensiivsuse 

regulaatorid ehk dimmerid. Mõnikord juhtimisorgani ja täituri ülesanded on ühildatud ühes 

seadmes, näitena sobib dimmer sisseehitatud valgustustaseme regulaatoriga. 

Hõõglampide ja 12 V halogeenlampide valgustustaseme juhtimine on tavaliselt teostatav 

lihtsa dimmeri poolese pingetaseme muutumisena, mida antakse valgusti klemmidele.  

Tänapäeval igal pool on kasutusel elektroonilised käivitust reguleerivad seadmed 

lahenduslampide jaoks ja elektroonilised  trafod 12 V halogeenlampide jaoks. Nende 

seadmete tehnilises praktikas on kasutusel üldistav nimetus „ballast“.  Elektrooniliste 

ballastidega valgustite juhtimine lihtsa toitepinge muutumise teel on lahenduslampide 

puhul võimatu ja 12 V halogeenlampide puhul mittesoovitav. Sellepärast sellistel juhtudel 

on valgustuse reguleerimiseks kasutusel nn. „0 – 10 V“ protokoll. 

Ballast „0 – 10 V“ toide on teostatav endiselt dimmeri kaudu. Valgustustaseme juhtimine 

vahemikus 5 – 100 % on teostatav ballasti enese kaudu dimmeri signaali järgi, aga dimmer 

lülitab ise toite välja, juhtorgani signaali tulemusena. Valgustustaseme muutmine 

dimmerdamise käigus on inimsilmade jaoks ebalineaarse iseloomuga. 

Analoogialiides „0 – 10 V“ on mõeldud lambi valgusevoo juhtimiseks proportsionaalselt 

pideva pinge suurusele diapasoonis 0...10 V. Pinge väärtusel vähem kui 1 V lambid 

lülituvad välja, aga diapasoonis 1 V kuni 10 V reguleerivad proportsionaalselt pingele. 

Selle standardiga kooskõlas kuni tänapäevani toodetakse erinevaid valgustite juhtimise 

seadmeid: hõõglampide dimmereid, elektrilisi käivitust reguleerivaid seadmeid 

luminofoorlampide reguleerimiseks ja LED-draivereid valgusdioodvalguallikate jaoks.  
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Joonis 3.1. Analoog süsteemi 0-10V ühendamine 

 

Analoogilise lähenemise puuduseks kümnete või koguni sadade valgustite juhtimisel on 

juhtimisliinide rohke arv, mis teeb seda meetodit kasutamiskõlbmatuks keeruliste 

süsteemide jaoks, kus on paarsada valgustit. Süsteem läheb liiga kalliks. Peale selle on 

lisaks raske läbi viia diagnostikat ja kõrvaldada rikkeid. 

Teine puudus on seotud signaali kustumisega pikematel liinidel. Valgusallika poolt vastu 

võetud signaal võib osutada algsignaalist nõrgemaks, mille tulemuseks võib olla ähmasem 

valgus või valgustuse ebaühtlus mitmete valgustitega seadmetes. Peale selle on 

analoogilisele signaalile omaseks ka välised häired, müra ja korrapäratused 

maandusliinidel, eriti edastamisel suurematele vahemaadele. Maksimaalne ballastide arv 

võrgus sõltub üldisest võrgu juhtimissüsteemi voolust ja potentsiomeetri takistuseks. 

Igasugused muutused süsteemis võivad nõuda juhtmete ümberpaigutust [12] 

 

 

3.2. Valgustuse digitaaljuhtimine  

 

Valgustuse digitaaljuhtimise süsteem (peale valgusallika) koosneb järgmistest osadest:  

digitaaljuhtsiini kontrollerist, diginaaljuhtsiinist, juhtimisorganitest ja täiturist.  

Digitaaljuhtsiiini kontroller on seade, millel on mälu, vahendid andmete vahetamiseks 

operaator-programmeerijaga, juhtimisorganite signaalide töötlemise moodulid, käskude 

vormistamise moodulid täituri jaoks. Tavaliselt paigaldatakse see valgustuskilpi.  

Digitaaljuhtsiin on loodud digitaalsignaalide vahetamiseks kontrolleri ja juhtimisorgani 

ning täituri vahel. See kujutab endast väikeste ristlõikega vaskkaablit. Kasutusel on kas 

jõu-, kontroll- või signaalkaablid. On olemas mitu varianti võrgutopoloogia 

organiseerimisest, antud juhul kasutatakse ringi ja siini. 

Juhtimisorganid on seadmed, mida kasutatakse juhtseadme töörežiimi muutmise käsu 

väljatöötamiseks. Käsu väljatöötamine võib olla tingitud kas operaatori toimingust 
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(väljalülitamise nupp, regulaatori pööre, valik menüüst sensorpaneeli peal) või tingimuste 

muutmisest ümbritsevas ruumis (valgustuse muutumine, liikuv objekt nähtavuse alal). 

Juhtimisorganitel on tavaliselt oma aadress – kas isiklik või grupiaadress. 

Täiturid on seadmed, mis siinikontrolleri käsu järgi avaldavad juhttoimet 

valgustusseadmele selle töörežiimi muutmiseks. Kaarlahendus-lampide seadmed ning 

valgusdiood moodulite täiturid on kokku ehitatud elektrooniliste käivitusreguleerivate 

seadmetega. 

Madala pingega halogeenhõõglampidega valgustite jaoks on täitur kokkusobiv lampi toitva 

elektroonilise trafoga. Nagu ka juhtimisorgan, omab ka täitur oma individuaalset või 

grupilist siiniaadressi. [12] 

Digitaaljuhtimise süsteemi eelised võrreldes analoogsüsteemiga: 

1. Organiseerimise lihtsus – juhtimisgruppide organiseerimine ei mõjuta kuidagi 

valgustite toiteorganiseerimist. Valgustite arv faasi kohta on määratud ainult 

elektriseadmete ehituse nõuetega teatud võimsusega lampidele; 

2. Struktuuri paindlikkus – kui on tarvis, siis võib muuta valgustite juhtimisloogikat, 

arvu ja grupikoosnevust ainult digitaalsiini kontrolleri programmi muutumisega. 

Kaablite ümberpaigutus ei ole vajalik. Siinikontrolleri sisselülitamine arvuti või muu 

intellektuaalse seadme juurest võimaldab saada praktiliselt piiramatut 

valgusstsenaariumite hulka ja nende vahetussagedust; 

3. Laienevus on võimalus juhtida paljusid väikeseid valgustite gruppe kuni üks 

eksemplar grupis ilma mõjuva struktuuri raskendamiseta; 

4. Montaaži lihtsus – uute seadmete sisselülitamisega ei kaasne lisaoperatsioone, välja 

arvatud nende seadmete paigaldus, siinile sisse lülitamine ja siinikontrolleri programmi 

muutused; 

5. Unifikatsioon – kõik juhtimisorganid ja täiturid lülitavad sisse ühise printsiipi järgi, 

nad on kokkusobitatud sama protokolliga teistelt tootjatelt pärinevate komponentidega; 

6. Ohutus – ei ole vajadust juhtida võrgupinget lülitile, piisab ainult siinipingest. 

 

Valgustamise digitaaljuhtimissüsteemi puudused on järgmised: 

1. Koostisosade kõrge hind – digitaalseadmed on veel hetkel kallimad kui 

analoogseadmed; 

2. Tuumiku kõrge hind – isegi lihtne digitaalsüsteem nõuab oma töötamiseks seadmete 

stardikomplekti. Isegi ühe valgusti juhtimine eeldab nii siinikontrolleri kui ka täituri ja 

juhtimisorgani olemasolu; 
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3. Vajadus personali kõrge kvalifikatsiooni järele. Projekteerimiseks, remondiks ja 

digitaalsüsteemide seadistuseks on vaja erilisi tehnilisi teadmisi ja kõrgemat 

kvalifikatsiooni. 

 

 

3.2.1. DMX Protokoll 

 

Andmevahetuse protokoll DMX (DigitalMultipleX) on välja töötatud USITT/ESTA 

insenerikomitee poolt 1986. aastal. DMX võrkudes kasutakse ühte peakontrollerit, mis 

vastutab kõikide süsteemi integreeritud seadmete funktsioneerimise eest. See standard on 

välja töötud andmevahetuse digitaalvõrkude jaoks, mida kasutatakse 

valgusdioodvalgusallikate ja teiste seadmete juhtimiseks. DMX andmevahetuse füüsiliseks 

keskkonnaks on kaabel, mis vastab standardile EIA-485 (RS-485(Joonis 3.2.)). DMX 

lubab samaaegselt kontrollida kuni 512 valgustuskanalit. Andmevahetuse kiirus on 250 

kb/s, mis lubab kasutada stsenaariume suure RGB valgustäppide arvu ja dünaamiliste 

kiirmuutuste värvidega. Igal seadmel on oma kindlaksmääratud distantsjuhitavate 

parameetrite arv ja see võtab üle ka vastava kanalite hulga DMX keskkonnas. Ühe kanali 

pealt vahendatakse seadme ühte parameetrit, näiteks kiire värvust, mis pilti valida või mis 

nurka pöörata valgustit. DMX süsteemid võivad töötada ruumivahemikus kuni 1000 m, 

kuid praktikas kasutatakse vähem kui 500 m. [13] 

 

 

Joonis 3.2. RS-485 kaabel [13] 

 

Joonisel 3.3. saab näha seadmete ühendust DMX süsteemis ühe valgusseadme jaoks. On 

näidatud kuidas dimmer paneb paika kanali, mille kaudu läheb signaal saajale. 
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Joonis 3.3. DMXi süsteemi ühendusskeem [13] 

 

 

Joonis 3.4. DMXi süsteemi ühendusskeem [13] 

 

Joonisel 3.4. on näidatud keerulisem paljude valgusseadmete ühendus mitme dimmeriga. 

On näidatud terminaatori kasutamist teise dimmeri väljundil. Nad on laialt levinud 
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juhtmesüsteemides suurematel tantsuplatsidel, nagu näiteks lavadel, teatriruumides, samuti 

kasutatakse neid ööklubides, muuseumites ja arhitektuurmälestiste valgustamisel. 

DMX protokolli plusside hulka võib lugeda järgmist: 

1. Valgustugevust reguleerivate kanalite suure arvu kontroll suurema dünaamika 

taseme ja absoluutse sünkroonsusega. 

2. Võimalus korrigeerida DXM’st tulenevaid valgustugevus reguleerimise käske 

absoluutse täpsusega ja reaalajas, mille tulemuseks on valgustuse professionaalne 

juhtimine. 

3. Lampide ja valgusdioodide pikema tööiga kindlustamine isegi valgustugevus 

kõrgema reguleerimissageduse puhul. 

4. Juhtimisliidese eraldatus valgustist, mille tulemuseks on turvalisus. 

5. Võimalus luua rohkete efektidega valgusetendusi. 

6. DMX lubab luua valgusmaale ja eri raskuste astmega vormistamise elemente nii 

ruumi sees kui ka väljas. 

 

DMX protokollil loodud süsteemide miinusteks võib pidada järgnevat: 

1. Vigade parandus poolituspindades ja kaablites on raskendatud. 

2. Vahetus on võimalik ainult ühes suunas ja ei taga kontrolli ja vigade parandust. 

3. DMX vahetusliinidele on omane nõrk häirekaitse, sellepärast nende paigaldus 

jõukaablite läheduses on mittesoovitatav. 

4. Vahendavast seadmest maksimaalselt eemaldatud kaablipunkt peab olema  

termineeritud takistiga, et vältida signaali peegeldamise efekti.  

 

 

3.2.2. DALI protokoll 

 

Liides DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) on standard, mis kirjeldab 

füüsikalisi ja loogilisi seoseid valgusjuhtimisseadmete vahel. Ta oli välja töötud 1999. 

aastal. 2002. võeti seda vastu kui rahvusvahelist standardit. DALI kujutab endast hajutatud 

intellektiga süsteemi, kus igal seadmel on oma individuaalne aadress ja mis võib olla 

lülitatud gruppi sisse ning mäletada selle gruppi kuulumist. Samuti see jätab meelde 

valgusstseeni parameetreid, dimmerdamise kiirust, maksimaalset ja minimaalselt lubatud 

heleduse tasemeid. Kommutatsioon ja heleduse reguleerimine on teostatavad juhtimisliini 

kaudu. Releed ei ole vaja. Oluline informatsioon, nagu näiteks lampide olukord, jääb alles 
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käivitusreguleertivates seadmetes ja on kättesaadav kontrollerile. Üks DALI liin võimaldab 

kuni 64 seadmete kasutamist. [8] 

 

Joonis 3.5. DALI süsteemi skemaatiline ühendus 

 

Selleks, et ühendada  suurt hulka seadmeid, kasutatakse DALI Gateways, mis ühendavad 

mitut DALI liine. Andmevahetuse kiirus on 1200 b/s. Maksimaalne kaabli pikkus on 300 

m. 

 

 

Joonis 3.6. DALI süsteemi skemaatiline ühendus 

 

 

Kättesaadav on ka Master-Slave seadmete koostoime. Selline lähenemine tõesti vähendab 

DALI siinil edestatava informatsiooni hulka. Käskudel on väga lihtne formaat „aadress, 

käsk“, näiteks, „grupp2, 90%“(Joonis 3.7.) või „KÕIK, stseen 1“. 
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Joonis 3.7. DALI juhtimine 

 

DALI protokollil olevaid süsteeme kasutatakse töösaalide, laoruumide, õppeklasside, 

kontorite, konverentskeskuste, koridoride ja majapidamisruumide valgustamiseks. [10] 

DALI protokollil olevate süsteemide eelised on järgmised: 

1. DALI on avatud protokoll, mis on kättesaadav kõikidele tootjatele; Paindliku 

integratsiooni võimalus ruumi juhtimisautomatiseerimise süsteemidesse; 

2. Igal DALI seadmel on oma energiasõltumatu mälu, kus on tema sätted: aadress, 

gruppikuuluvus, stsenaariumitasemed; 

3. DALI protokoll on spetsiaalselt välja töötud valgustusjuhtimise jaoks, millega saab 

palju paindlikumalt hakkama kui teised protokollid (võimalus juhtida iga valgusallikat 

eraldi); 

4. DALI on detsentraliseeritud siin, ehk seal puudub keskkontroller. Ta lubab ka 

igasugust kaablivõrgu topoloogiat, kuni segatopolooogiani välja; 

5. Ei ole vajalik kasutada terminaatoreid liinide lõpus; 

6. Iga seadme, mis kasutab DALI liidet, võib võtta iseseisvalt ühendust DALI siiniga; 

7. DALI kontrollerid võivad pärida infot olukorra kohta ja dikteerida käske igale 

seadmele, kasutades selleks kahesuunalist andmevahetust;  

8. DALI juhtimisliin ja võrgukaabel võivad olla paigaldatud ühte samasse kaablisse; 

9.  DALI süsteem võimaldab kontrollida ja saada informatsiooni lampide ja seadmete 

olukorrast. 
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3.2.3. DMX ja DALI protokollide võrdlev kokkuvõte.  

 

Tabelis 3. on näidatud süsteemide peamiste punktide võrdlust DALI ja DMX protokollide 

baasil. 

 

Tabel 3. DMX ja DALI protokollide võrdlev 

Protokoll  DALI DMX 
Täisnimetus Digitally Addressable Lighting 

Interface 
DigitalMultipleX 

Standart IEC 62386 ANSI E1.11 
Kommunikatsioon digitaalne digitaalne 
Kiirus 1200 bit/s 250 kbit/s 
Aadressite arv liinil 64 512 
Grupiaadresseerimine 16 ei 
Automaataadresseerimine jah ei 
Tsentraalkontroll ei jah 
Logaritmiline 
dimmerdamine 

jah ei 

Kaabli pikkus ≤ 300 m < 500 m 
Terminaatori kasutamine ei jah 
Häiretaluvus kõrge madal 
Andmevahetus Kahesuunaline Ühesuunaline 
Veaaruanne jah ei 
Kasutamissektor Valgustuse juhtimine teatrivalgustus 
Master-Slave koostoime jah jah 
Peamised väärtused Vaba protokoll; vaba topoloogia; 

sõltumatu seadmemälu; võimalus 
koostoimeks igasuguste 

valgusallikatega; individuaalne 
koostoime iga allikaga; 16 valgustuse 

gruppi; unifikatsioon. 

Eri raskustega 
valguspiltideloomine; 

ideaalne töö RGB LED 
valgustitega; lampide ja 

valgusdioodide 
pikaajalise töö tagamine; 

suur efektide arv. 
Puudused Personaali kõrge kvalifikatsioon; 

alusseadmete kõrge maksumus. 
Nõrk häiretaluvus;  

terminaatorite 
kasutamise vajadus. 

 

Võrdleva analüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes DMX’ga on DALI protokoll 

suuremal määral kohandatud nii elu- kui ka kommertssektorite ruumides. Võimalus 

kontrollida iga valgustusseadet eraldi, nagu ka valgusgruppide suurema arvu loomine, 

annab DALI süsteemile eelise DMX süsteemi ees. DALI protokollil töötavad süsteemid 

võimaldavad luua valgustamisstsenaariume eri ööpäevaaja, aastaaja ja isegi tuju jaoks. 

DALI süsteemid kergesti integreeritavad teiste automatiseerimise süsteemidega, mis 

võimaldab luua maksimaalselt mugavat, energiaefektiivset ja komfortset kodu. DALI 



23 
 

süsteemi võimaluste kokkusobivus igasuguste valgusallikatega lubab palju mugavamal 

viisil teostada soovitud valgusdisaini oma kodus. 

DMX süsteem sobib paremini hoonete välise ilme kaunistamiseks ja meelelahutustööstuse 

jaoks. Tänu suuremale valgustugevust reguleerivate kanalite arvule ja seadmete liikumisele 

on võimalik taotleda suuremat dünaamikat ja sünkroonsust, mis lubab luua erinevaid 

visuaalseid efekte, valguspilte ja hoonekaunistusi. Paljud suuremad firmad kaunistavad 

oma poode visuaalsete piltidega klientide köitmiseks. DMX süsteem sobib kõige paremini 

just äri- ja mitte kodusektori jaoks. 
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4. VALGUSTUSJUHTIMISE SÜSTEEMI KOMPONENTIDE 

ANALÜÜS OSRAM FIRMA NÄITEL 

 

Osram on üks nendest firmadest, mis on andnud oma panuse DALI protokolli loomisse. 

See kompanii on üks juhtivatest valgustehnika tootjatest maailmas. Osram pakub laias 

valikus DALI elektroonilisi käivitustreguleevaid seadmeid luminofoor-, halogeenlampidele 

hõõglampidele, kõrgrõhukaarlahenduslampidele ja valgusdioodidele. 

Analüüsimiseks võtab autor valgustusjuhtimise süsteemi Osram DALI Professional baasil. 

 

4.1. Osram DALI Professional 

 

Nüüdisaja hoonetes mitmekiheliste valgustusstsenaariumite realiseerimiseks on 

hädavajalikud professionaalsed lahendused. Osram pakubki selliseid lahendusi. DALI 

Professional valgustusjuhtimise süsteem sobib keeruliste valgustusjuhtimiste eesmärkide 

lahendamiseks ruumi või korruse baasil. Samuti sobib see valgustuse reguleerimiseks 

sõltudes päevavalgusest, RGB juhtimiseks ja samuti dünaamiliseks valgustusjuhtimiseks.  

 

4.1.1. DALI Professional Controller-4 

 

Antud kontroller on peamiseks juhtimisblokiks. Selle abiga on võimalik kontrollida kuni 4 

DALI seadmete liini, iga liini peal on 64 seadet, mis üldsummana annab kuni 256 seadmet. 

DALI toide on integreeritud ka kontrolleri enda sisse, mis lihtsustab kogu süsteemi 

integratsiooni. Selle kontrolleri abil on võimalik luua kuni 16 gruppi ühe liini peal. On 

võimalik juhtimine ööpäevaaja, objektide kohalolu või käsitsi juhtimise alusel. Kõik 

süsteemis olevad valgustid võivad olla reguleeritavad heleduse järgi või välja lülituda. On 

kättesaadav ka tarkvara konfiguratsiooniks ja juhtimiseks kasutajaarvuti kaudu, mida võib 

ühendada kontrolleriga USB kaudu. Täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks (heleduse 

juhtimine, stseenide, tegevuste järjekorra, värvi, seadmete aadresside seadistus) on vajalik 

juhtploki ühendamine kasutajaarvutiga. 
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Joonis 4.1. Osram DALI Professional kontrolleri põhielemendid 

 

Juhtimisplokk koosneb järgmisest elementidest: 

Ühendused: 

toite (A); 

(kahepoolused) DALI liinid A, B, C, D (B); 

kontaktireleed K1, K2, K3, K4 (C); 

USB liides (B tüüp) ühendamiseks kasutajaarvutiga (J). 

Nupud: 

nupp „SELECT“ (E); 

nupp „“ON/OFF/DIM“ (F). 

LED-indikaatorid: 

„DALIPORT“ (G) – DALI A,B, C, D liinide staatus; 

„RELAY“ (H) – releede K1, K2, K3, K4 väljundi olek; 

Valgusdioodid juhtimisploki oleku indikatsiooniks (K); 

„SERVICE“ (D) – reserveeritud tulevaste laiendite jaoks. 

 

Eelneva konfigureerimise võimalus „plug-and-play“ standardi järgi koheseks 

kasutamisvõimaluseks. Antud funktsiooni võib seadistada DALI Professional „pushbutton 

couplers“ ja  DALI Professional „sensors“ sisselülitamisega, et oleks võimalik juhtida 

valgustust nuppümberlülitajate ja liikumisandurite kaudu. Protseduuri realiseeritakse 

järgmise algorütmi järgi, mis võib näha joonisel 4.2.  
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Joonis 4.2. Plug and play protseduuri algoritm 

 

 

4.1.2. DALI PRO Sensor Coupler 

 

Andurite sisselülitamine süsteemi lubab sel reageerida välistele teguritele ilma 

inimsekkumiseta. DALI PRO Sensor Coupler lubab ühendada valgusteid ja andureid üheks 

DALI süsteemiks. Antud seade saab toidet DALI juhtmetest. Seadmel on kaks sisendit 

valgustusandurite ja liikumisandurite jaoks. Anduritelt tulevaid mõõtandmeid 

transleeritakse süsteemi juhtivale peakontrollerile, antud juhul see on DALI Professional 

Controller-4. See sobib kõikide valgustusandurite ja kohaloluandurite jaoks MULTI 3 

seeriast. MULTI 3 võimaldab teostada valgustusreguleerimist lähtudes individuaalsättedele 

päevavalguse intensiivsusel ja kohaloluanduri tööl. 
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Joonis 4.3. DALI PRO Sensor Coupler 

 

Joonisel 4.3. olevate kohade ja funktsiooni kirjeldus: 

A1 - DALI terminaal; 

A2 - DALI terminaal; 

A3 – Plastikkorpus; 

A4 - Seadme määratlus; 

A5 - Valik – vajutusnupp; 

A6 - Valik – LED; 

A7 – Sensori sisend. 
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4.1.3. E-BUS DALI Gateway 

 

Lüüs e-bus DALI teenib kui kommunikatiivne liides e-bus juhtimissüsteemi elementide ja 

DALI kontrolleri vahel. Korpuses on paigaldatud DIN latile. 

Lüüs toetab kahesuunalist vahetust kahe siini vahel: on võimalik andmete ja käskude 

vahetus e-bus’st DALI’le ja vastupidi. Kontrollielemendid GlassTouch on ühendatud ja 

saavad toidet e-bus’i kaudu. 

 

 

Joonis 4.4. Ühendused e-bus’i ja kontrollielementide vahel 

 

Joonisel 4.4. on kujundatud e-bus’i ja kontrollielementide ühendus, kus: 

G on Kontrollielemendid GlassTouch; 

H - E-BUS DALI Gateway; 

I – DALI juhtelement. 

 

GlassTouch juhtimiselemendid 

Juhtimiselemendid kujutavad endast väikesi sensorpaneele, mis on monteeritud seintesse ja 

lubavad juhtida valguseid või nende rühmi. Nad võimaldavad teostada sisse- ja 

väljalülitamist, heleduse reguleerimist, eelkavandatud stseene või efekte. 
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Juhtimiselemendid on saadaval kolmes variandis – 12 programeeritava nupu, 6 nupu ja 6 

nupu ja kerimisrattaga. Neid võib näha joonistel 4.5. 

 

Joonis 4.5. Kontrollpanelid GlassTouch 

 

 

4.1.4. DALI Pro Pushbutton Сoupler 

 

DALI juurde on võimalik sisse lülitada ka tavalisi lüliteid tänu eri lülitus seadmele DALI 

Pro Pushbutton Сoupler. Ühe sellise seadme juurde võib lülitada kuni neli lülitit, mille 

rollis võivad ka olla elektroonilised seadmed. Pushbutton Сoupler saab toidet DALI 

võrgust ja jälgides temaga ühenduses olevate lülitite olukorda edestab informatsiooni 

juhtimisseadmele. 

 

 

Joonis 4.6. Osram DALI Pro Pushbutton Сoupler 
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Joonis 4.7. Pushbuttoni ühenduse näited 

 

 

4.1.5. Kõikide komponentide ühendamine 

 

Tänu kõikidele nimetatud seadmetele on olemas võimalus luua professionaalset 

automatiseeritud valgustusjuhtimise süsteemi hoones. On võimalik juhtida valgustust kas 

automaatselt või käsitsi, sättida valgustusstseene oma stiili, tuju või ööpäevaaja järgi.  

Pildi 4.8. peal on võimalik näha kuidas kõik komponendid on üksteisega ühendatud. On 

ilmekalt näidatud, mis otstarbeks ja millega on ühenduses üks või teine seade. EСG 

tähendab pildi peal elektrilist käivitusreguleerivat seadet, mis on ühenduses 

valgustusseadmetega. Iga lambiliii jaoks on oma käivitusseadme tüüp. Selles süsteemis 

koplereid kasutatakse kui seadmeid, mis annavad lisavõimalusi. 
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Joonis 4.8. Kõikide komponentide ühendamine 
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5. KULTUURIMAJA „RUGODIV“ PAIGUTATUD 

SÜSTEEMIDE ANALÜÜS 

 

5.1. Kulturimaja „Rugodiv“ ülevaade 

 

Kultuurimaja «Rugodiv» oli ehitatud 1967.aastal Narvas. Kultuurimaja üldpindala on 

3631,6 m². Kultuurimaja omab 600 kohalist vaatesaali massiürituste, konsertide 

läbiviimiseks, samuti ka kinofilmide vaatamiseks. Tantsusaali 200 kohale, spordisaali, 

ruume ringitööde ja ürituste jaoks, mis on määratud vähemas koguses külastajatele. 

Kultuurimajas «Rugodiv» tegutseb 17 huvialaringi laste, noorte ja täiskasvanute jaoks. 

Käesoleval ajal nendes ringides tegelevad huvialaga umbes 500 inimest. Igal aastal 

Kultuurimaja korraldab ja viib läbi umbes 1300 üritust. Neid üritusi külastab umbes 300 

000 inimest. [14] 

 

 

Joonis 5.1. Kulturimaja „Rugodiv“ 
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Analüüsiks on võetud vaatesaal, kus kõikide valgustusseadmete jaoks on kasutusel DMX 

protokolli baasil põhinevad valgustusjuhtumise süsteemid. 2014-2015. viidi läbi 

mitmekümne hõõglambi vahetus kaasaegsetele LED seadmetele selleks, et parandada 

valgustusefektide taset ning paremini realiseerida eri valgustusstseene. Antud analüüsi 

eesmärgiks on uute seadmete käsitlus, samuti ka tehtud vahetuse energiasäästu analüüs. 

 

 

Joonis 5.2. „Rugodivi“ vaatesaal. 

 

5.2. Vanema ja uuema paigaldatud valgustusseadmete plaani käsitlus 

 

5.2.1. Paigaldatud valgustusseadmete vanem plaan 

 

Läbiviidud vahetuseni vaatesaali lava valgustas 96 hõõglampi võimsusega 1kW igaüks. 

Joonisel 5.3. on näidatud 96 lava valgustava hõõglambi esialgset paiknemist. Vahetult lava 

kohal moodustasid lambid 4 rida, igaühes 12 lampi. 6 lampi valgustavad lava külgede 

pealt. Samuti 6 lampi on paigaldatud vertikaalselt paremalt ja vasakult poolt esimeste 
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vaateridade ligidal. 18 lampi on paigaldatud esimeste vaateridade kohale.Viimased 6 

lampi, 2 iga külje kohta, on üleval, vasakust ja paremast lava osast. 

 

 
Joonis 5.3. 96 hõõglampi 1 kW igaüks (vana paigutus) 

 

Joonis 5.4. Endine kõikide valgustusseadmete peajuhtimispult. 
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Joonisel 5.4. on näha vana valgustusjuhtimispult DMX baasil. Tegemist on Zero 88 firma 

puldiga „The Frog seires“ sarjast, mis toetab kahte liini, 512 kanalit igaühel. Seda 

kasutatakse valgustusseadete dimmerdamiseks, nende asendi juhtimiseks, salvestamise, 

teatud valgustusstseenide taasesitamiseks. 

 

5.2.2. Paigaldatud valgustuseadmete praegune plaan 

 

Pärast läbiviidud uuendust ja vahetust 36 hõõglampi olid eemaldatud ja sai paigaldatud 8 

ROBIN 300 Ledwash lampi, 6 ROBIN 600 Ledwash lampi, 6 ROBIN MMX Spot lampi ja 

6 ROBIN MMX Washbeam lampi. 

 

 

Joonis 5.5. Valgustusseadmete praegune paigutus 

 

5.5. joonise peal on ilmekalt näidatud, kus ja kuidas paiknevad uued ROBIN nimelise 

firma uued valgustusseadmed. Punase värviga on märgitud ROBIN MMX Spot, sinisega 

ROBIN 300 Ledwash, rohelisega ROBIN 600 Ledwash, violetiga ROBIN MMX 

Washbeam. Kõikide lavaülemiste valgustusseadmete paigaldust võib näha joonisel 5.8. 
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Uute valgustusseadmete juhtimiseks on kasutusel uus peapult ChamSys MagicQ MQ100, 

mis ka töötab DMX protokolli baasil. Antud pult toetab neli DMX liini, igaühel 512 

kanalit. Selle puldi abiga on võimalik sooritada suure tegevuste nimekirja vajalikke 

valgustusstseenide lindistamisest tulevaste esitamiste jaoks kuni kiire otsingu ja vajalikku 

valgustusseadme juhtimiseni seadmega seotud numbriaadressi valiku kaudu. Joonisel 5.7. 

on näidatud portide ja ühendamisotstarve paiknemine. 

 

 

Joonis 5.6. Uus peamine juhtimispult. 

 

 

Joonis 5.7. Pult ChamSys MagicQ MQ100 portaalid. 
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Joonis 5.8. Lavaülemine valgustite paigaldus 

 

Juhtimispuldid on ühendatud 16 dimmeriga, igaühes on 6 kanalit valgutusjuhtimiseks. 

Joonisel 5.9. on näidatud antud seaded. 

 

 

Joonis 5.9. Dimmerite plokid, igas 6 kanalit 
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5.3. Valgustusseadmete vahetuse energoefektiivsuse analüüs 

 

LED seadete suurem maksumus on õigustatud selle kasutamisaja, vähese elektrienergia 

tarbimise, värvikombinatsioonide palju paindlikuma kasutamise ning keeruliste 

valgustusstseenide loomise võimalustega. 

Tabelis 4 ära toodud andmed näitavad vajalikke parameetreid energiakulu arvutuseks vana 

skeemi järgi, kus kasutati 96 hõõglampi, kuid ka uue skeemi järgi. Samuti siin on 

valgustusseadmete võimsuse näitajad koguvõimsuse leidmiseks. 

 

Tabel 4. Valgustusseadmete arv ja maksimaalne võimsus 

Valgustusseade 

 

Maksimaalne võimsus Arv 

W Enne Nüüd 

Hõõglamp 

 

1000 96 60 

ROBIN MMX Spot 1020 0 6 

ROBIN 300 Ledwash 200 0 8 

ROBIN 600 Ledwash 415 0 6 

ROBIN MMX 

Washbeam 

1020 0 6 

 

Praegu lava valgustamiseks kasutavate lampide arv on vähenenud 10 võrra. Praegu 

kasutatakse 86 valgustusseadet. 

Tarbimise arvutamiseks on võetud tundide keskmine arv – 120 tundi kõikide 

valgustusseadmete kasutamist kuu jooksul. Arvesse läheb 10 töökuud. Elektrienergia tariif 

on võetud saidilt VIRU KEEMIA GRUPP [15], mis moodustab 4.81 senti kWt eest. 

Arvutame tarbitavat võimsust 120 tunni kohta 96 kasutatud hõõglambiga. 

 

�� = � ∙ � ∙ � = 1 ∙ 96 ∙ 120 = 11520	��ℎ,   (5.1) 

 

kus W1 on kogutarbimine enne, kWh; 

P – lambi võimsus, kW; 

k – lampide arv; 

t – tunnid, h. 
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Edasi korrutame saadud võimsuse elektrienergia tariifile ja saame 120 tunni kasutamise 

rahakulu. 

 

       �� = �� ∙ � = 11520 ∙ 0.0481 = 554	€,   (5.2) 

 

kus K1 on kogukulud enne, €;  

 W1 - kogutarbimine enne, kWh; 

 T - elektrienergia tariif, €. 

 

Leiame võimsuse ja elektroenergia kulu peale rekonstrueerimist. 

 

�� = � ∙ � ∙ � = (1 ∙ 60 + 0.2 ∙ 8 + 0.415 ∙ 6 + 1.020 ∙ 6 + 1.020 ∙ 6) ∙ 120 =

9160	��ℎ,                              (5.3) 

 

kus W2 on kogutarbimine nüüd, kWh; 

P – lambi võimsus, kW; 

k – lampide arv; 

t – tunnid, h. 

 

�� = �� ∙ � = 9160 ∙ 0.0481 = 441	€,    (5.4) 

 

kus K2 on kogukulud nüüd, €; 

 W2 - kogutarbimine nüüd, kWh; 

 T - elektrienergia tariif, €. 

 

� = �� − �� = 554 − 441 = 113	€,    (5.5) 

 

kus  K on kogukuulud kuus, €; 

K1 on kogukulud enne, €; 

K2 on kogukulud nüüd, €. 
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Võttes kokku antud arveldusi, autor jõuab järeldusele, et  „Rugodivi“ kultuurimajas 

toimunud valgustusseadmete vahetus säästab igakuiselt 113 eurot, mis annab aastas 1136 

eurot. Kui võtta arvesse, et antud asutuse töötunnid sõltuvad läbiviidud ürituste arvust, siis 

säästetud vahendeid kasvavad lineaarselt, mida saab näha joonisel 5.10. 

 

 

Joonis 5.10. Säästetud euro arv sõltudes töötundidest. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö eesmärgiks oli nende põhisüsteemide, protokollide ja seadmiste 

väljaselgitamine, mis töötavad ainult valgustuse ja selle juhtimise automatiseerimise jaoks. 

Töö käigus olid uuritud andureid, kontrollereid, mis võimaldavad automatiseerida 

valgustusjuhtimise protsessi. Oli uuritud ka eri andurite tööprintsiipe, näiteks 

valgustusandurite, kohaloluandurite ja liikumisandurite omi. Oli kirjeldatud kontrolleri 

põhieesmärki valgustusjuhtimise süsteemides. Samuti sai osutada tähelepanu ka analoog- 

ja digitaalsete süsteemide tööprintsiipidele. Käsitledes analoog- ja digitaalsüsteemide 

võimalusi, võib teha järelduse, et digitaalsetel  juhtimissüsteemidel on rohkem eeliseid ja 

on palju paindlikumad kui analoogsüsteemid. Olid läbi analüüsitud protokollide DALI ja 

DMX ehitust ja tööd.  

DALI ja DMX protokollide võrdluse tulemusena teeb autor järelduse, et DALI protokollil 

töötavad süsteemid on rohkem sobilikud ruumide valgustamiseks hoonetes kui DMX 

protokollil loodud süsteemid. Viimased sobivad kõige paremini kommertseesmärkidele 

ning hoonete välisele kujundamisele.  

Analüüsides Osram kompanii valgustusjuhtimise seadmeid, oli võimalik käsitleda 

analüüsiks valitud seadmete peamisi tehnilisi parameetreid. Olid selgeks tehtud valitud 

seadmete võimalused, liitumisprintsiibid ja integreerimisvõimalused teiste 

automatiseerimissüsteemidega.  

Antud teema raamides tutvuti ka erinevate firmade uurimustega valgustusjuhtimise 

süsteemide projekteerimisel ja hoonete automatiseerimisel. Olid käsitletud ka materjalid, 

mida kirjutasid eri protokollide loojad. Töös oli analüüsitud ka teemakohane tehniline 

kirjandus ja selgeks tehtud selle peamised aspektid, mis lubasid autoril avada selle töö 

teemat. Töös kasutatud illustratiivsed allikad olid abiks palju detailsemaks  materjalist 

arusaamiseks. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Целью данной работы было выявление основных систем, протоколов, устройств, 

которые работают исключительно для управления освещением и его автоматизации. 

В ходе работы были изучены сенсоры, датчики, контроллеры, которые позволяют 

автоматизировать процесс управления освещением. Изучен принцип работы 

датчиков разного типа таких, как датчики освещенности, датчики присутствия, 

датчики движения. Описана основная цель контроллера в системах управления 

освещением. Изучены принципы работы аналоговых систем и цифровых. 

Рассмотрев возможности аналоговых и цифровых систем можно сделать вывод, что 

цифровые системы управления имеют больше преимуществ и являются более 

гибкими по сравнению с аналоговыми. Было проанализировано построение и 

принцип работы протоколов DALI и DMX.  

В результате сравнения протоколов DALI и DMX, автор делает вывод, что системы, 

построенные на протоколе DALI в большей мере, подходят для освещения 

помещений в зданиях, нежели системы, которые построены на протоколе DMX, 

служащие больше коммерческим целям и украшению внешней оболочки самих 

зданий.  

Проанализировав устройства для систем управления освещением фирмы Osram, 

были отражены основные технические характеристики взятых для анализа 

устройств. Изучены возможности выбранных устройств, принципы соединения и 

возможности интеграции с другими системами автоматизации.  

Во время исследования данной темы были изучены исследования разных фирм, 

которые занимаются проектированием систем управления освещением, 

автоматизации зданий. Были изучены материалы, которые были написаны 

создателями протоколов. Проанализирована техническая литература по данной теме 

и были выделены основные аспекты, которые позволили автору раскрыть тему 

работы. Представленные в работе иллюстрации были полезны для более детального 

понимания материала. 

Проанализировав изменения в используемых световых приборах в доме культуры 

«Ругодив» в городе Нарва, была рассчитана энергоэффективность данной замены. 
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