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Tänapäeval toimub palju liiklusõnnetusi ning üheks põhjuseks on see, et näiteks pimeda 

ajal ei suudeta märgata kõiki ohtusid. Tänu kehvale nähtavusele sõidetakse otsa 

jalakäijatele või muudele teedel asetsevatele objektidele. Põhjuseks on see, et sõiduki 

esilaternad ei valgusta teed piisavalt hästi, tavaliselt on selles süüdi lampide ebapiisav 

valgustatus, tuhmunud reflektorid või ebakorrektselt reguleeritud tuled. 

Käesolev töö keskendub mootorsõiduki valgustusseadmes kasutatavatele lampidele ning 

nende valgusvoo mõõtmisele ja hindamisele, ühtlasi tutvutakse tuledele esitatud 

tehnonõuetega ja tulede kasutamisega. 

Töö eesmärgiks on mõõta mitme erineva lambi valgusvoo tugevust ning projekteerida ja 

konstrueerida selleks katsestend. 

Katsemeetodil selgitatakse välja milline lamp valgustab kõige paremini. Mõõdetakse nelja 

halogeenlambi ning ühe gaaslahendulambi valgustihedust, mis hiljem arvutatakse ümber 

valgusvooks. Hinnatakse kõikide lampide valgustusefektiivsust ning tehakse järeldused. 

Selles töös osutus kõige efektiivsemaks gaaslahenduslamp, mis ületas halogeenlampide 

valgustust pea kümnekordselt ning tarbis vähem energiat. Gaaslahenduslambi kasutamine 

suurendaks ohutust liiklemisel pimeda ajal, kuid nende kasutamisel peab lähtuma esitatud 

nõuetest.  

Märksõnad: valgusvoog, esilaternad, lamp, katsestend. 
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Nowadays, there are a lot of car accidents and one of the reasons is, that drivers can not 

see all the risks at the night-time. Due to the poor visibility run over pedestrian or other 

objects lying on the road. The reason for this is that the vehicle headlamps will not 

illuminate the road well enough, usually to blame inadequate illumination lamps, faded 

reflectors or unproperly controlled lights.  

This work focuses on the automotive lamps, that are used in vehicle lightning devices and 

their luminous flux measurement and assessment, also examine requirements submitted 

for lights and how lights are used. 

The aim of this work, is to measure and evaluate luminous flux of five different light bulbs 

and construct a test bench for that. 

The test method will find out, which light bulb illuminates the best. Measuring of four 

filament  and one discharge lamp’s luminace which is calculated to luminous flux. All 

lamps are assessed and performance is verified through experiment. 

This experiment showed that discharge lamp’s luminous flux is ten-times better than 

filament lamp’s and consumed less energy. The usage of discharge lamp increases 

visibility and safety when driving at night-time, but they should be used by the 

requirements.  

Keywords: luminous flux, front headlights, lamp, test bench. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

  A                    – mõõdetava pinna pindala m2 

  CAD              – (computer-aided design) raalprojekteerimine 
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  HID               – gaaslahenduslamp  

  H4                 – halogeenlambi tüüp 

  I                    – voolutugevus A 

  LED              – valgusdioodlamp  

  MIG/MAG   – poolautomaat keevitusseade 

  P                   – võimsus W 

  U                  – pinge V 

  Φv                – valgusvoog lm 
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SISSEJUHATUS 
 

Käesolevas lõputöös hinnatakse mootorsõiduki valgustusseadmes kasutatavate lampide 

valgusvoogu ning projekteeritakse ja konstrueeritakse selleks katsestend. Antud töös tehakse 

katsemõõtmised erinevate H4 tüüpi lampidega, mõõtes nende valgustihedust. Selgitatakse 

milliseid lambitüüpe üldse kasutatakse valgustusseadmetes ning nende töö põhimõte. 

Tutvutakse, millised tehnonõuded on määratud sõiduki kaug- ja lähitulelaternatele.  

Töös pööratakse tähelepanu sõiduautode tulededele ja nende kasutamisele, kuna liikluses on 

see aktuaalne teema ja esineb selles vallas ka probleeme.  

2013 aasta statistika põhjal on 20'st enim kasutust leidnud veagruppist seitse seotud 

valgustusseadmetega. Sarnane trend oli ka eelmiste aastate kokkuvõttes. [1] 

Vähemalt poole aasta ulatuses peame sõitma ka pimedal ajal. Pimedas varitsevad meid 

täpselt samad ohud kui valgel ajal sõites, küll aga märkame neid tunduvalt hiljem. Lähitule 

valgus ulatub umbes 35 meetri kaugusele, 90 km/h kiirusel kulub selle vahemaa läbimiseks 

alla kahe sekundi. Kaugtuli valgustab teed umbes 150 meetri ulatuses, 90 km/h liikuv auto 

läbib selle vahemaa 6 sekundiga. Iga sekund või meeter võib osutuda õnnetuse vältimisel 

vajalikuks. [2] 

Mitte korrektselt töötava või ebapiisava valgustusega sõiduki tuled ei taga küllaldast ohutust 

liikluses. Mistõttu võib selline olukord tekitada liiklusõnnetusi, eriti pimeda ajal ja saju 

korral, mil nähtavus on niigi piiratud. Põhilised vead on näiteks mittetöötav latern, tuhmunud 

tulede klaasid ja halvasti reguleeritud tuled. Samuti on ka tulede kasutamine: sõidetakse 

pimeda ajal ainult udutuledega, liiga hiline ümberlülitus kaugtuledelt lähituledele 

vastutuleva auto suhtes. 

Tänapäeval kasutavad autotootjad sõidukite valgustusseadmetes erinevaid lambi tüüpe: 

halogeen-, ksenoon- ja LED-lampe. Praegusel hetkel töötatakse välja veelgi uuenduslikumat 

tehnoloogiat – lasertuled, mis peaksid olema kõikidest teistest tuledest kõige efektiivsemad. 

Selles vallas käib pidev areng, et sõiduki esilaternad valgustaksid teed üha paremini ja 

liiklemine pimeda ajal oleks võimalikult ohutu. 
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LED esituled on arendatud ainult uutele toodetud autodele, kuid pole välja töötatud LED 

lampe, mis suudaksid asendada vanemate autode esilaternates kasutatavaid halogeenlampe. 

Seega on tehtud uuring, et välja töötada kõrge efektiivusesega LED lampe, mida saaks 

kasutada halogeenlampide asemel. Selleks tehti silikoon lääts, tänu millele on valguskõver 

ja fotokroomsed omaduse sarnased halogeenlambi omale. Lisaks rakendati CFD, et hajutada 

LED lambi poolt eraldatud soojust. Selline prototüüp toodeti ning selle tulemuslikkust 

vaadeldi läbi eksperimendi. [3] 

Töö eesmärgiks on mõõta ja hinnata sõiduki valgustusseadmetes kasutavate lampide 

valgusvoo tugevust ning projekteerida ja konstrueerida selleks stend. 

       

Töö uurimisülesanneteks on: 

1) uurimismeetodi valik; 

2) kirjanduse ülevaade; 

3) katsestendi projekteerimine ja konstrueerimine; 

4) lampide valgusvoo mõõtmine ja hindamine (katsetööd); 

5) tulemuste analüüs. 

 

Töös kasutatavad andmed ja teoreetiline tagapõhi pärinevad enamjaolt interneti ja ajakirjade 

artiklitest ning valgustustehnikat hõlmavatest raamatutest. Näiteks ajakirjade „Autoleht“ 

artiklid „Kas kõik odavad lambid on kehvad?“ ja „Millised tuled on parimad?“ ning 

„Praktiline valgustustehnika“ raamat. Interneti leheküljed www.mnt.ee ja 

www.riigiteataja.ee. 

Uurimismeetod näeb välja nii, et mõõdetakse korraga ühte lampi. Mõõteriist – luksmeeter, 

asetatakse statiivile 5 m kaugusele ja kõrgus on sätitud nii, et tule valgusvihk langeks 

andurile.   Katse toimub ruumis, kus puudub taustvalgus täielikult (aknad puuduvad ja muud 

valgustid lülitatakse välja), et ei tekiks taustvalgustusest tingitud mõõtmisviga. 

Kontrollitakse kaug- ja lähitule valgustihedust. Mõõtmise hetkel fikseeritakse ka lambi 

pinge ja tarbitav vool. Katsemeetod sai selline valitud, kuna tegelik sõiduki lampide 

mõõtmine on pikem ja keerulisem protsess ning selles katsemõõtmises on just oluliseks 

teatud lampide omavaheline võrdlus. 
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1. TERMINID 
 

Töös kasutatavad terminid ja seletused. 

Kaugtule latern (ingl passing beam headlamp) – on latern, mille tuli valgustab ala kaugele 

sõiduki ees. [4] 

Lähitule latern (ingl driving beam headlamp) – on latern, mille tuli valgustab ala sõiduki ees 

nii, et väldib vastusõitva sõiduki juhi ja teiste liiklejate pimestamist ning muid sellega seotud 

ebamugavusi. [4] 

Lamp (ingl lamp) on optilise, enamasti nähtava kiirguse tekitamiseks valmistatud 

kiirgusallikas. Lamp on tehisvalgusallikas, mis koosneb valgust tootvast elemendist, seda 

ümbritsevast klaaskolvist ja metallsoklist elektrilise kontakti loomiseks. [5] 

Valgusvoog (ingl luminous flux) ɸ iseloomustab lambi kiirgusvoo valguslikku toimet, s.t kui 

palju valgust antud lambist välja tuleb. Valgusvoo ühikuks on luumen (lm). Lambi 

valgusvoog sõltub lambi liigist, võimsusest, valgusviljakusest ja pingest. [5] 

Valgusallika valgustugevus (ingl luminous intensity) I on valgusallikast lähtuva, antud 

suunda sisaldavas ruuminurgaelemendis leviva valgusvoo ja nimetatud ruuminurgaelemendi 

jagatis, mille mõõtühik on kandela (cd). [5] 

Valgustihedus (ingl illuminance) E on pinnaelemendile langev valgusvoog pinnaühiku 

kohta, mida mõõdetakse luksides (lx). [5] 
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2. LÄHI- JA KAUGTULEDE EHITUS 

 

2.1. Hõõglambi ehitus 

 

Sõidukite põhiliseks valgusallikaks on 12- või 24- V nimipingega hõõglambid. Need 

koosnevad soklist ja klaaspirnist, milles asub volframist hõõgniit. Voolu toimel hõõgniit 

kuumeneb ja kiirgab seda tugevamat valgust, mida kõrgem on hõõgniidi temperatuur. Sellest 

hoolimata ei tohi temperatuur ületada 2700 ° C. Lampide valgustugevus ja vastupidavus 

sõltuvad suurel määral rakendatud pingest. Kui pinget 10 % võrra suurendada, siis 

valgustugevus tõuseb 50 %, kuid vastupidavus väheneb neli korda. Laternate valgustugevust 

on võimalik suurendada halogeenlampidega (Joonis 2.1), mille iseärasuseks on hõõgniidi 

kõrge temperatuur (kuni 3200º C). Halogeenlambi vastupidavust aitab suurendada lambi 

klaaskolvi sees kõrgel kuumusel aurustuv halogeen jood. Jood katab hõõguva volframi ja ei 

lase sellel aurustuda Halogeenlambid H1 ,H2 , H3   on ühe hõõgniidiga. Neid kasutatakse 

peamiselt udu- ja lisalaternates. [6] 

 

 

Joonis 2.1. Halogeenlamp H4 [7] 

 

 

2.2. Gaaslahenduslambi ehitus 

 

Gaaslahenduslambis (Joonis 2.2) on rõhul kuni 30 bar kaks elektroodi, ksenoon gaas ja 

lisandid. Elektroodid pingestatakse 12…30 kV pingega tekitades gaasis läbilöök, mille 

tulemusena muutub gaas voolu juhtivaks. Gaasis toimuva kaarlahenduse tulemusena tekib 
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plasma ja toimub plasma helendumine, mis ongi valgus. Gaaslahenduslambid vajavad 

lisaseadet (käivitus). [6] 

Gaaslahenduslambi eelised: 

 tarbib 5 korda vähem energiat, kui sama võimsusega hõõglamp; 

 töötunde üle 3000; 

 rohkem kui 20% tööks kuluvast elektrienergiast muundub valguseks; 

 vibratsioonist purunevad osad puuduvad. [6] 

 

 

Joonis 2.2. Gaaslahenduslamp [6] 

 

 

2.3. Led-lambi ehitus 

 

LED (Joonis 2.3) ehk valgusdiood on pooljuhtdiood, mis kiirgab valgust. Valgusdioodil on 

nagu tavalisel dioodilgi kaks kontakti – anood on tähistatud "+" ja katood "-" sümboliga. 

Üldjuhul Kasutatakse ühes laternas mitut valgusdioodi. [6] 

Valgusdioodi eeliseid: 

 pikk tööiga (10 000 tundi); 

 väike energiatarve, kuni 80%, elektrienergiast muutub otse valgusenergiaks; 

 erineva värvuse valik (pingest sõltuv). [6] 
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Joonis 2.3. Led-lamp [6] 

 

 

2.4. Lasertulede ehitus 
 

Neli laserdioodi (Joonis 2.4), läbimõõduga vaid 300 mikromeetrit, on integreeritud  

radiatsioonikindlasse alumiinium-moodulisse ning iga diood väljastab laserkiire 

lainepikkusega 450 nanomeetrit. Dioodid projekteerivad sinised valguskiired peeglisse, mis 

need nööpnõelapea suurusesse fosformuundurisse peegeldab. Muunduris toimub 

fokuseeritud kiire refraktsioon ja muundamine tavaliseks valgeks valguseks värvus-

temperatuuriga 5500 kelvinit, mis on inimsilmale mugav ning sama hästi nähtav kui LED-

tulede valgus. [6] 

 

 

Joonis 2.4. Audi valgustustehnoloogia laser-LED [6] 
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3. ÜLDNÕUDED VALGUSTUSSEADMETELE 
 

Üldnõuded, mis on esitatud mootorsõiduki valgustusseadmetele. 

1) sõidukile  on  lubatud  paigaldada  ainult  koodides  202–224 ja  1102 käsitletud  

valgustus-ja  valgussignalisatsiooniseadmeid. Täiendavalt  võib sõidukile paigaldada 

valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid, mille paigaldamise kohustus tuleneb  

„Liiklusseaduse“  §  73  lõike  11  või  „Teeseaduse“  §  10  lõike  2  alusel kehtestatud    

nõuetest. Kõik sõidukile    paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 

peavad olema töökorras; [4] 

2) võib  kasutada  ainult  selle  sõiduki  variandi  ehituses  ettenähtud laternaid. 

Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teisele sõidukile ette 

nähtud laternat  tingimusel,  et  selle  optiline  element,  lamp  ja    laterna    paigaldus 

vastab nõuetele. Latern peab  olema koostatud selle ehituses ettenähtud  optilisest 

elemendist ja  seadmest, lambist  ja  hajutiklaasist.  Hajutiklaas  peab  olema  

pragudeta  ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või 

korrodeerunud; [4] 

3) laternas  kasutatav  lamp  peab  vastama  E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja sellise 

lambi   asendamine   vahetatava LED valgusallikaga   on   keelatud.   Laternale, 

milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD; [4] 

4) kaugtulelatern,  lähitulelatern  ja  eesmine  udutulelatern  võib  olla paigaldatud 

peitlaternasse. Peitlaternat ei tohi olla võimalik juhi kohalt osaliselt avada ja sulgeda. 

Pimestamise vältimiseks laterna avanemisel või sulgumisel peab tuli sisse lülituma 

alles pärast peitlaterna täielikku avanemist ja välja lülituma enne selle sulgumise 

algust. Lülitusmehhanismi  rikke  korral peab    sisselülitatud    peitlatern    jääma    

avatuks või olema kergesti avatav ilma tööriistata; [4] 

5) lähitulelaternat, mis on ette nähtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks, on 

keelatud  kasutada  (vasakpoolses  liikluses  kasutatava  laterna  klaasile  on lähitule 

tähise alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale); [4] 

6) elektriühendused  peavad  olema  sellised,  et  lähitule-,   kaugtule- ja eesmisi 

udutulelaternaid  saab  sisse  lülitada  ainult  siis,  kui  ääretulelaternad  ja tagumise 

registreerimismärgitule  latern  on  sisse  lülitatud.  See  nõue  ei  kehti,  kui  kaug- 
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või lähitulelaternaid  kasutatakse  lühikese  intervalliga  üksteisele  järgnevate 

hoiatavate valgussignaalide  edastamiseks.  Päevatulelaternad  võivad  olla  sisse  

lülitatavad ilma ääretulelaternate ja tagumise registreerimismärgitule laterna sisse 

lülitamiseta; [4] 

7) elektriühendused  peavad  olema  sellised,  et  ääretulelaternaid  ja tagumise 

registreerimismärgitule laternat on võimalik sisse ja välja lülitada ainult samaaegselt. 

Nõue ei kehti, kui ääretulelaternaid kasutatakse seisutulelaternatena; [4] 

8) mootorsõiduki  haakes  oleva  haagise  valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid 

peab    olema    võimalik    sisse    lülitada    mootorsõiduki    valgustus- ja 

valgussignalisatsiooniseadmete lülitusseadmete abil; [4] 

9) sõidukile  paigaldatud  laterna  kaitseks  ei  tohi  kasutada  selleks  mitte ettenähtud 

vahendit. Sõiduki osad või veos ei tohi katta laterna valgusava ning vähendada selle 

tule nähtavust; [4] 

10) laternale ja helkurile kantud tähised peavad olema selgelt loetav ja kustutamatu. 

Laternale  peavad  tähised  olema  kantud  kas  laterna  klaasile  või  korpusele, 

helkuril valgustatavale  pinnale.  Tähised  peavad  olema  nähtavad,  kusjuures  

vajadusel tuleb avada liikuv osa (nt kapott, luuk jne); [4] 

 

 

3.1 Lähitulelatern 

 

Nõuded, mis on esitatud lähitulelaternatele. 

1) M  ja  N  kategooria  sõidukile  peab  paigaldama  kaks  lähitulelaternat. L 

kategooria sõidukile peab paigaldama ühe või kaks  lähitulelaternat,  kusjuures L2e, 

L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile, mis on üle 1300 mm lai, peab paigaldama 

kaks 11 lähitulelaternat.  Enne  1.  jaanuarit  1990.  a  esmaregistreeritud    M  ja    

N kategooria sõiduki  ja  enne  1.  jaanuarit  1996.  a  esmaregistreeritud  L  

kategooria sõiduki lähitulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule. 

Lähitulelaterna paigaldamine O kategooria sõidukile on keelatud; [4] 
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2) lähitulelaterna  kõrgus  maapinnast  peab  olema  vähemalt  500 mm, kuid  ei tohi 

ületada  1200  mm.  Erandina  on  N3G  kategooria  sõidukil   lubatud lähitulelatern 

paigaldada  kuni  1500 mm kõrgusele maapinnast. M, N ja kahe lähitulelaternaga 

L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki lähitulelaterna kaugus sõiduki külgservast 

ei tohi ületada 400 mm. M2,  M3,  N2 ja  N3 kategooria  sõiduki  

lähitulelaternatevahekaugus peab olema vähemalt 600 mm, mida võib vähendada 

kuni  400 mm-ni,    kui sõiduki laius  ei  ületa  1300  mm.  Kahe  lähitulelaternaga 

L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki  lähitulelaternate  vahekaugus  peab  olema  

vähemalt  500  mm,  mida võib vähendada  kuni  400  mm-ni,  kui  sõiduki  laius  ei 

ületa 1300   mm. Kahe lähitulelaternaga  L1e,  L3e ja  L4e kategooria  sõiduki  

lähitulelaternate vahekaugus peab olema vähemalt 200 mm; [4] 

3) lähituled peavad lülituma põlema ja kustuma korraga ning võivad jääda põlema koos 

kaugtuledega.  Kui  lähitulelaternates  kasutatakse  gaaslahenduslampe,  siis peavad 

lähituled jääma põlema koos kaugtuledega; [4] 

4) lähitulelatern  peab  olema  nõuetekohaselt  reguleeritud  ja  peab  olema välditud 

vastutuleva sõidukijuhi pimestamine; [4] 

5) lähitule tekitatud valgusvihk peab olema valge värvusega. Enne 1.oktoobrit 1994. a  

esmaregistreeritud  mootorsõiduki  lähitule    tekitatud    valgusvihk    võib olla 

valikkollase värvusega; [4] 

6) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõiduki 

lähitulelatern peab vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 

98 või nr 112 või nr 113 või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja selle 

paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele. Alates 1. 

jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria  sõiduki  lähitulelatern  peab  

vastama E-reegli nr 56 või nr 57 või nr 72 või nr 82 või nr 112 või nr 113 või direktiivi 

97/24/EÜ nõuetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või nr 74 või 

direktiivi 2009/67/EÜ nõuetele; [4] 

7) lähitulelaternale peab olema kantud üks järgnevast tähisest: 

a) C – kui on ettenähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks; 

b) HC – kui on ettenähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks; 

c) DC – kui on ettenähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks; [4] 
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8) kui  lähitulelatern  täidab  ka  kurvivalgustuse  funktsiooni  (on  pöörduv),  siis peab 

sellel olema lisatähis T. Ainult E-reegli nr 98 või nr 112 või direktiivi 76/761/EMÜ 

nõuetele vastav lähitulelatern võib täita kurvivalgustuse funktsiooni; [4] 

9) kui  mootorsõidukile  on  paigaldatud  kohanduvate  esitulede  süsteem    (AFS), siis 

peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus peab vastama E-reegli 

nr 48 nõuetele. Süsteemi kuuluval laternal peab olema lisatähis X. [4] 

 

 

3.2 Kaugtulelatern 

 

Nõuded, mis on esitatud kaugtulelaternale. 

1) M  ja  N  kategooria  sõidukile  peab  paigaldama  kaks  või neli kaugtulelaternat.   

N3 kategooria  sõidukile  võib  lisaks  neljale kaugtulelaternale paigaldada  kaks  

kaugtulelaternat.  N3 kategooria sõidukil võib üheaegselt põleda mitte rohkem kui 

kaks paari kaugtulelaternaid. KuiM, N1 ja N2 kategooria sõidukil on neli kaugtuld 

peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtulelaternat, mida võib  

kasutada  ainult  hoiatavate lühikese  intervalliga  järgnevate valgussignaalide 

edastamiseks. L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sõidukile  peab  paigaldama  ühe või 

kaks kaugtulelaternat, kusjuures L5e ja L7e kategooria sõidukile, mis on üle 1300 

mm lai, peab paigaldama kaks kaugtulelaternat. L1e, L2e ja L6e kategooria 

sõidukilevõib paigaldada ühe või kaks kaugtulelaternat, kusjuures L2e ja  L6e  

kategooria sõidukile, mis  on  üle  1300 mm  lai,  võib  paigaldada   ainult  kaks  

kaugtulelaternat.    Enne 1.jaanuarit 1990.a esmaregistreeritud M ja N kategooria 

sõiduki ja enne 1. jaanuarit 1996.a esmaregistreeritud L kategooria sõiduki 

kaugtulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenähtule. Kaugtulelaterna 

paigaldamine O kategooria sõidukile on keelatud; [4] 

2) kaugtulede  ümberlülimisel  lähituledeks  peavad  kõik  kaugtuled  välja lülituma 

üheaegselt.  Lähitulede  ümberlülimisel  kaugtuledeks  peab  vähemalt  üks paar 

kaugtulesid sisse lülituma. L kategooria sõidukitel, millel on paigaldatud üks lähituli 
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ja  üks  kaugtuli,  peavad  käesoleva  punkti  nõuded  olema  täidetud    lähtuvalt 

tulede arvust; [4] 

3) elektriühendused  peavad  tagama,  et  summaarne  kaugtulede  valgustugevus, mida 

saab  üheaegselt  sisse  lülitada,  ei  ületaks  300  000  cd,  mis  vastab valgustugevuse 

kontrollarvude summale 100; [4] 

4) kaugtule  tekitatud  valgusvihk  peab  olema  valge  värvusega.  Enne  1. oktoobrit 

1994.a  esmaregistreeritud  mootorsõiduki  kaugtule  tekitatud  valgusvihk  võib olla 

valikkollase värvusega; [4] 

5) alates   1.   jaanuarist   1990.   a esmaregistreeritud   M   ja   N   kategooria sõiduki 

kaugtulelaternpeab vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 

98 või nr 112 või nr 113 või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja selle 

paigaldus peab vastama  E-reegli  nr 48 või  direktiivi  76/756/EMÜ nõuetele.  Alates 

1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria sõiduki kaugtulelatern peab 

vastama E-reegli nr 57 või nr 72 või nr 82 või nr 112 või nr 113  või direktiivi 

97/24/EÜ nõuetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 või nr 74 või 

direktiivi 2009/67/EÜ nõuetele; [4] 

6) kaugtulelaternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevast 

tähisest: 

a) R – kui on ettenähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks; 

b) HR – kui on ettenähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks; 

c) DR – kui on ettenähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks; [4] 

 

7) kui  kaugtulelatern  täidab  ka  kurvivalgustuse  funktsiooni  (on  pöörduv),    siis 

peab sellel  olema  lisatähis  T.  Ainult  üks  kummagi  poole  kaugtulelatern  võib 

täita kurvivalgustuse funktsiooni; [4] 

8) kui mootorsõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab 

selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus peab vastama E-reegli nr 

48 nõuetele. Süsteemi kuuluval laternal peab olema lisatähis X. [4] 
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3.3 Lähi- ja kaugtulelatern, mille lambi voog ületab 2000 lm 

 

Nõuded, mis on esitatud lähi- ja kaugtulelaternatele, mille lambi voog ületab 2000 

luumenit. 

1) lamp,  mille  valgusvoog  on  üle  2000  lm  (gaaslahenduslamp    ja näiteks HIR1,  

H9  tüüpi hõõglambid),  on  lubatud  kasutada  kaugtulelaternas  ja ainult 

ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternas; [4] 

2) alates   1.   oktoobrist   2000.   a   esmaregistreeritud   gaaslahenduslambiga   M   ja 

N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, 

mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna 

valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja 

sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti; [4] 

3) gaaslahenduslambiga laternal peab kaugtulelt  lähitulele ümberlüliv seade tagama, et  

seadme  rikke  korral  oleks  sisse  lülitatud  lähituli.  Ümberlülitusmehhanism peab 

välistama tulede vahepealsesse asendisse lülitatuse võimaluse; [4] 

4) igas lähitulelaternas võib olla ainult üks gaaslahendusvalgusallikas. [4] 

 

 

4. TULEDE KASUTAMINE 
 

Tulede kasutamine liikluses on reguleeritud seadusega. Pahatihti paljud autojuhid paraku ei 

kasuta tulesid vastavalt seadusele. Nii on ka kirjutatud ühes „Sakala“ artiklis. 

Väga paljud autojuhid ei tea kahjuks, kuidas tulesid õigesti kasutada või kasutavad meelega 

valesid, nendib Autokooli Alopex sõiduõpetaja Jaak Alesma. [8] 

Enim valmistab talle seejuures meelehärmi, et tihtipeale patustavad just professionaalsed 

sohvrid — bussi- ja veoautojuhid. Kõige selgemalt ilmneb tulede vale kasutamine pimedal 

ajal. [8] 
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Kõigepealt kordab Jaak Alesma, milliste tuledega valgel ajal seaduse järgi sõita tohib: 

lubatud on lähituled, udutuled koos ääretuledega või päevatuled. [8] 

Kõiki neid võib kasutada eraldi, mitte korraga. Paraku sõidetakse pahatihti nii, et 

lähituledega ühel ajal põlevad ka päeva- või udutuled. [8] 

Päeval pole sellest suurt lugu, sest ümbritsev valgus on ere. Seevastu pimedal ajal häirib 

tulede vale kasutamine kõvasti, lisas Alesma. [8] 

Pimedal ajal on lubatud sõita kas lähituledega või lähi- ja kaugtuledega korraga. Eesmisi 

udutulesid tohib kasutada ainult halva nähtavuse korral või lähitulede asemel. Elu on Alesma 

sõnul paraku näidanud, et osa juhte kipub kasutama kõiki kolme korraga. Kui teine auto 

tuleb vastu, võtavad nad kaugtuled maha, aga udutuled jätavad koos lähituledega peale. See 

häirib vastutulijat, rääkis Alesma. [8] 

Sõiduõpetaja rõhutas, et selline käitumine pole ohtlik ainult vastutulijale, vaid ka valesti 

käituvale juhile endale. [8] 

 

Näpunäiteid tulede kasutamiseks: 

 pimedal ajal maanteel liigeldes on oluline, et üksteise suunas sõitvad autojuhid 

lülitaksid kaugtuled õigel hetkel lähituledeks ning vastupidi; [9] 

 spetsialistid soovitavad lülitada kaugtuled lähituledeks alles siis, kui autode tulede 

valgusvihud puutuvad üksteisega kokku ja nende vahele jääv ala on täiesti 

valgustatud; [9] 

 vastutuleva autoga kohtudes peaks juht suunama oma pilgu tee paremasse serva, 

mitte aga vastutulija laternatesse; [9] 

 kaugtuled tuleb taas sisse lülitada vahetult enne autode kohtumist – kui sõidukite 

kaugus üksteisest on poole sõiduki pikkuse jagu; [9] 

 möödasõidul peaks tulesid vahetama siis, kui valgusvihk ulatub eessõitva auto 

tagaosani. Möödasõitu alustades soovitatakse kaugtuled tagasi lülitada hetkel, kui 

jõuad eesliiklejaga kohakuti; [9] 

 Juht, kellest möödutakse, lülitab kaugtuled välja momendil, kui möödasõitja hakkab 

oma suunavööndisse naasma. [9] 
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4.1 Tulede kasutamise üldnõuded 
 

Tuledele kasutamisele määratud üldnõuded: 

1) sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja 

numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad 

sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled; [10] 

2) valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda 

ilma ääre- ja numbrituledeta; [10] 

3) autorongil (välja arvatud autorong, mille veduk on B-kategooria auto) ja masinrongil, 

millel puuduvad ees ülemised ääretuled, peab veduki kabiini või kere esiosa kohal 

olema valgustatud autorongi tunnusmärk; [10] 

4) halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel peatatud või pargitud 

mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. Asulavälisel 

teel tuleb lisaks kasutada ka ohutulesid; [10] 

5) halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või 

pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil 

ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse 

lähitulede asemel. Asulateel pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega 

udutuled. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled; 

[10] 

6) Asulas võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ääretulede asemel kasutada 

mõlema- või liiklusepoolseid seisutulesid juhul, kui: 

- mootorsõiduk ei ole üle kuue meetri pikk ega üle kahe meetri lai; 

- mootorsõiduk on ilma haagiseta. [10] 

 

7) käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 6 nõuded ei laiene peatatud ja pargitud sõidukile, 

mis asub: 

- teel, mis on valgustatud nii, et sõiduk on piisavalt kaugele näha; 

- väljaspool sõiduteed ja kattega teepeenart; 

- asulas sõidutee ääres, kui on tegemist jalgratta, pisimopeedi, mopeedi või 

kaherattalise külghaagiseta mootorrattaga, millel puudub aku; 

- õuealal. [10] 
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4.2 Kaugtulede kasutamine 
 

Kaugtulede kasutamisele määratud nõuded: 

1) Kaugtulesid võib kasutada sõidul pimeda ajal või halva nähtavuse korral; [10] 

2) Kui möödasõitu alustades ollakse piisavalt lähedal ees liikuvale sõidukile, võib 

möödasõidu kavatsusest anda märku kaugtulede lühiajalise vilgutamisega; [10] 

3) Kaugtulesid ei tohi kasutada, kui: 

- tee valgustus tagab nähtavuse vähemalt 300 meetri ulatuses; 

- vastutulevast sõidukist ollakse sellisel kaugusel, et võidakse selle juhti 

pimestada; 

- kaugtuled hakkavad valgustama ees sõitvat sõidukit; 

- kaugtuled võivad pimestada teist sõidukijuhti, kaasa arvatud tee läheduses 

liikuva vee- või raudteesõiduki juhti. Raudteesõiduki juhti ei tohi pimestada ka 

raudteeülesõidukoha ees raudtee ületamise võimalust oodates. [10] 

 

 

4.3 Udutulede kasutamine 
 

Udutuledele määratud nõuded: 

1) eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust 

põhjustatud halva nähtavuse korral; [10] 

2) eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul 

lähitulede asemel; [10] 

3) tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust 

põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või 

pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole. [10] 
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5. STENDI PROJEKTEERIMINE JA KONSTRUEERIMINE 
 

5.1 Mõõtmed 

 

Stendi mõõtmed peaksid olema sellised, et selle peale mahuksid ära kaks sõiduki esilaternat 

ja toiteallikas ning kõrguse ja laiuse gabariidid lähtuvad riigiteatajas välja toodud sõiduki 

tehnojärelevalve eeskirja joonisest (joonis 5.1), mille järgi on laternate miinimum kõrgus 

maapinnast 500 mm, kuid ei ületa 1200 mm ning vahekaugus 600 mm. Sellised mõõdud sai 

aluseks võetud, kuna see jäljendab laternate reaalseid asukohti sõidukil. 

 

 

Joonis 5.1. Sõiduki lähitulede asukohad [11] 

 

 

5.2 Materjali valik 
 

Materjali valikul sai tehtud tugevusarvutus. Leida tuleb alusraami kandvale talale AB tekkiv 

maksimaalne paindemoment. Raamile mõjuv maksimaalne koormus on 12 kg, see on aku 

kaal. Koormus jagune kahe tala vahel võrdselt, ehk siis raamile avalduv koormus jagatakse 

kaheks, siis saab ühele talale mõjuva raskuse. 
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Joonis 5.2. Raami tugevusarvutuse skemm 

 

Alusraami talale AB mõjuv jõud avaldub valemiga (5.1)[12]; 

 

                                                  g
m

Fr 









2
                                                    (5.1) 

 

   kus rF  on raami talale mõjuv jõud N; 

          m – raamile mõjuv aku mass kg; 

          g – raskuskiirendus 9,81 𝑚/𝑠2. 

 

𝐹𝑟 =
12

2
× 9,81 = 58,9𝑁 

 

Raamile mõjuvate toreaktsioonide arvutused [12]: 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0: −𝐹 × 0,39 − 𝐹 × 0,39 + 𝐹𝐵 × 1,5 = 0 

 

𝐹𝐴 =
58,9 × 0,39 + 59,9 × 0,39

1,5
= 30,6𝑁 
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∑ 𝑀𝐵 = 0: −𝐹 × 0,39 + 𝐹 × 0,39 + 𝐹𝐴 × 1,5 = 0 

 

𝐹𝐵 =
58,9 × 0,39 + 59,9 × 0,39

1,5
= 30,6𝑁 

Maksimaalne paindemomendi arvutus [12]:  

 

𝑀𝐴 = 0 

𝑀𝐵 = 0 

𝑀𝐶 = 𝐹𝐴 × 0,39 = 11,93𝑁𝑚 

𝑀𝐷 = 𝐹𝐵 × 0,39 = 11,93𝑁𝑚 

 

Painde tugevustingimus on , siit on võimalik leida raami tala ristlõike 

minimaalse telgvastupanu momendi. Terase S235J2 maksimaalne paindepinge on 160 

𝑁/𝑚𝑚2. [13] 

Terase S235J2 mehaanilised andmed: [13] 

voolavuspiir   –  Re H (σy) = 235 N/mm; 

tugevuspiir   –  Rm (σu) = 360 - 510 N/mm; 

elastsusmoodul  –  E = 2,1.105 N/mm2; 

nihkeelastsusmoodul  –  G = 8,1.104 N/mm2. 

 

Antud materjalil saame lubatavaks paindepingeks: [12] 

 

                                        S

ReH
                                           (5.2) 

    kus |𝜎| – lubatav paindepinge, N/mm2; 
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           𝑅𝑒𝐻 – terase S235J2H voolavuspiir 235 N/mm;  

          S – varutegur.  

 

|𝜎| =
235

1,5
= 156,7𝑁/𝑚𝑚2 

  

Minimaalne telgvastupanumoment arvutatakse järgneva valemiga: [12] 

 

      


pM
W min

                                                (5.3) 

 

           kus Wmin on minimaalne telgvastupanumoment, cm3; 

                  𝑀𝑝 – maksimaalne paindemoment, N·m. 

 

𝑊𝑚𝑖𝑛 =
11,93

156,7 × 10−6
= 0,07𝑐𝑚3 

 

Materjaliks sai valitud siis teras ristlõikega 25x25x1,5mm, mille vastupanumoment on 𝑊𝑥 =

1,19𝑐𝑚3 [13] Raami tugevuse tagab ka väiksema ristlõikega nelikanttoru, kuid see mõõt on 

rohkem levinud ning odavam. 

 

Valitud terase ristlõike tegelik pinge: [12] 

 

                                    X

p

W

M


                                                          (5.4) 
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       kus 𝜎 – tegelik pinge, 𝑁/𝑚𝑚2; 

             𝑀𝑝 – maksimaalne paindemoment, Nm; 

             𝑊𝑥 – telgvastupanumoment, 𝑐𝑚3. 

 

𝜎 =
11,93

0,07 × 10−6
= 170,4𝑁/𝑚𝑚2 

 

Tegelik tugevuse varutegur: [12] 

 

                                       𝑆𝑙 =
𝑅𝑒𝐻

𝜎
                                                             (5.5) 

            kus 𝑆𝑙 on tegelik tugevuse varutegur. 

 

𝑆𝑙 =
235

170,4
= 1,4 

 

Terase varutegur on piisavalt suur, et raam peab vastu. Lisatud sai ka veel kolmas tala, et 

tekiks rohkem võimalusi laternate kinnitamiseks ning vähendada plaadi läbipaindumist. 

CAD keskkonnas projekteeritud stend (Joonis 5.3). 

 

Joonis 5.3. Katsestendi 3D vaade 
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5.3 Raami detailide ette valmistamine 

 

Kõige kiirem ja tõuhusam viis nelikanttoru mõõtu lõikamiseks oli kasutada nurklihvijat 

(joonis 5.4) ning lõikeketast paksusega 1 mm.  

 

 

Joonis 5.4. Nurklihvija [14] 

 

Nelikanttorust lõigatud detailide arv ja mõõtmed on toodud välja tabelis (Tabel 5.1) 

 

Tabel 5.1. Tükitabel 

Detail Mõõt, mm Tükiarv, tk 

Nelikanttoru 1500x25x25x1,5 3 

Nelikanttoru 500x25x25x1,5 4 

Nelikanttoru 350x25x25x1,5 4 

Nelikanttoru 40x25x25x1,5 4 

Nelikanttoru (otsad 45°) 200x25x25x1,5 4 

 

 

5.4 Raami koostamine 
 

Raami detailid on liidetud keevisõmblustega, kasutades poolautomaat MIG/MAG 

keevitusaparaati (Joonis 5.5).  
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Joonis 5.5. Keevitusaparaat 

 

Valmis kujul katsestend on näidatud joonisel (Joonis 5.5), lõpptulemusena sai jalgade külge 

lisatud rattad, et oleks mugavam transportida ja liigutada ning kogu raam värvitud üle musta 

aerosoolvärviga. Stendi joonised on toodud lisas (Lisa 1) ja ohutusjuhend lisas (Lisa 2). 

 

 

Joonis 5.6. Katsestend valmiskujul 
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6. LAMPIDE VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMINE JA 

HINDAMINE 
 

6.1 Metoodika 
 

Lampide mõõtmise metoodikaid on erinevaid, näiteks viidi läbi test Saksamaal Dekra 

valguslaboris. 

Insener Gertjan Muda katsetas kõiki kahtteist ksenoonlampi vastavalt ECE-standardile R99, 

mõõtis valgusvoogu ja valguspilti maanteel erinevates mõõtepunktides. Test viidi läbi 

Reanult Mégane II Valeo laternatega. Eriti tähtsana olgu mainitud mõõtepunkt 75R, mis 

asub paremas teeservas 75 meetrit autoninast eespool. Mida rohkem valgust sellesse punkti 

jõuab, seda turvalisemalt autojuht sõidab. Lampidele mõõdetud heleduse eest hindeid 

jagades andis punkt 75R kahekordse punktisaagi. Peale heleduse oli oluline ka vastutulijate 

pimestamine: mõistagi, mida vähem, seda parem. Lubatud on maksimaalselt 625 cd. [15] 

Ametlike tehnonõuete kohaselt mõõdetakse esilaterna valgustugevust vertikaalselt ekraanilt 

25 m kaugusel, esilaterna suhtes täisnurga all. [16] 

Kuna need katsemõõtmised on keerulisemad, siis antud katsemõõtmised on lihtsustatud, et 

võrrelda viie erineva lambi valgustatavust omavahel. 

Katsemõõtmine toimub pimedas ruumis, katseobjekti mõõdetakse 5 m kauguselt 

luksmeetriga. Katseskeem on näidatud joonisel (Joonis 6.1). Igat lampi mõõdetakse eraldi 

ning tehakse neli kordusmõõtmist. Mõõtmistel fikseeritakse luksmeetri (Joonis 6.2), 

multimeetri (Joonis 6.3) ja ampertangide (Joonis 6.4) näit. Lambi toiteallikaks on auto aku, 

mille külge on ühendatud akulaadija, et säilitada ühtlane pinge kogu katse jooksul.  
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Joonis 6.1. Katseskeem 

 

 

Joonis 6.2. Luksmeeter YF-170 

 

Joonis 6.3. Multimeeter PeakTech 2010DMM 
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Joonis 6.4. Ampertangid [17] 

 

Kuna katsemõõtmisteks oli kasutada vaid luksmeeter, mis mõõdab ainult valgustihedust 

luksides ning võrrelda tahetakse lampide valgusvoogu luumenites, siis lukse on võimalik 

ümber arvutada luumeniteks valemiga (6.1). 

Valgustiheduse ümberarvutamine valgusvooks käib valemiga 

        𝛷v = Ev × A                                                                                             (6.1) 

kus Φv on valgusvoog lm; 

        Ev  – valgustihedus lx; 

        A – mõõdetava pinna pindala m2. 

 

Lambi poolt tarbitav arvutuslik võimsus arvutatakse valemiga (6.2) 

       P=U × I                                                                                                       (6.2) 

kus P on võimsus W; 

       U – pinge V; 

       I – voolutugevus A. 
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Uuritavateks katseobjektideks on kasutatud võrreldavate lampidena viit erinevate 

tööparameetritega valgusallikat: Osrami H4 60/55W; Ring Automotive +130%; Blu-XE H4 

60/55W; S&N H4 100/90W ja HID tüüpi H4. 

Elektriskeem on näidatud joonisel (Joonis 6.5), kus on peale märgitud laternad, releed, 

lülitid, kaitse ja vooluallikas. 

 

 

Joonis 6.5. Elektriskeem 
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6.2 Katsetööd 
 

Esimese lambi (Joonis 6.5) mõõtmistulemused on toodud tabelis (Tabel 6.1) ning kaugtule 

ja lähitule tekitatud valguspilt on joonisel (6.6). 

 

 

Joonis 6.5. Osrami H4 60/55W lamp 

 

Tabel 6.1. Esimese lambi mõõtmistulemused 

Katse nr Valgustihedus, lux Pinge, V Voolutugevus, A 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Katse nr 1 1596 934 12,86 12,99 5,5 5,0 

Katse nr 2 1609 939 12,84 12,98 5,5 5,0 

Katse nr 3 1622 945 12,84 12,98 5,5 4,9 

Katse nr 4 1634 952 12,85 12,98 5,5 4,9 

Keskmine 1615,25 942,5 12,85 12,98 5,5 4,95 

 

 

Joonis 6.6. Lähitule tekitatud pilt (vasakul) ning kaugtule tekitatud pilt (paremal) 
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Teise lambi (Joonis 6.7) mõõtmistulemused on toodud tabelis (Tabel 6.2) ning kaugtule ja 

lähitule tekitatud valguspilt on joonisel (6.8). 

 

 

Joonis 6.7. Ring Automotive +130% lamp 

 

Tabel 6.2. Teise lambi mõõtmistulemused 

Katse nr Valgustihedus, lux Pinge, V Voolutugevus, A 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Katse nr 1 1659 1217 12,82 13,04 4,7 3,8 

Katse nr 2 1667 1238 12,84 13,04 4,4 3,8 

Katse nr 3 1673 1255 12,84 13,03 4,5 3,8 

Katse nr 4 1685 1265 12,85 13,03 4,5 3,8 

Keskmine 1671 1243,75 12,84 13,04 4,53 3,8 

 

 

 

Joonis 6.8. Lähitule tekitatud pilt (vasakul) ning kaugtule tekitatud pilt (paremal) 
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Kolmanda lambi (Joonis 6.9) mõõtmistulemused on toodud tabelis (Tabel 6.3) ning 

kaugtule ja lähitule tekitatud valguspilt on joonisel (6.10). 

 

Joonis 6.9. Blu-XE H4 60/55W lamp 

 

Tabel 6.3. Kolmanda lambi mõõtmistulemused 

Katse nr Valgustihedus, lux Pinge, V Voolutugevus, A 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Katse nr 1 970 651 12,91 13,03 4,0 4,2 

Katse nr 2 982 650 12,90 13,00 4,0 4,2 

Katse nr 3 987 653 12,89 13,00 4,0 4,2 

Katse nr 4 1015 657 12,88 12,99 4,0 4,2 

Keskmine 988,5 652,75 12,9 13,01 4,0 4,2 

 

 

Joonis 6.10. Lähitule tekitatud pilt (vasakul) ning kaugtule tekitatud pilt (paremal) 

 

 



36 

 

Neljanda lambi (Joonis 6.11) mõõtmistulemused on toodud tabelis (Tabel 6.4) ning kaugtule 

ja lähitule tekitatud valguspilt on joonisel (6.12). 

 

 

Joonis 6.11. S&N H4 100/90W lamp 

 

Tabel 6.4. Neljanda lambi mõõtmistulemused 

Katse nr Valgustihedus, lux Pinge, V Voolutugevus, A 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Katse nr 1 1542 1040 12,81 13,05 3,8 4,4 

Katse nr 2 1602 1060 12,84 13,03 3,8 4,4 

Katse nr 3 1674 1107 12,84 13,02 3,8 4,4 

Katse nr 4 1670 1170 12,84 13,01 3,8 4,4 

Keskmine 1622 1094,25 12,83 13,03 3,8 4,4 

 

 

Joonis 6.12. Lähitule tekitatud pilt (vasakul) ning kaugtule tekitatud pilt (paremal) 
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Viienda lambi (Joonis 6.13) mõõtmistulemused on toodud tabelis (Tabel 6.5) ning kaugtule 

ja lähitule tekitatud valguspilt on joonisel (6.14). 

 

 

Joonis 6.13. HID tüüpi H4 lamp (koos ballastiga) 

 

Tabel 6.5. Viienda lambi mõõtmistulemused 

Katse nr Valgustihedus, lux Pinge, V Voolutugevus, A 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Katse nr 1 16500 10750 13,69 13,73 2,4 3,0 

Katse nr 2 17750 12200 13,70 13,73 2,5 2,9 

Katse nr 3 17064 12680 13,70 13,67 2,7 2,9 

Katse nr 4 18840 13800 13,70 13,73 2,5 2,8 

Keskmine 17538,5 12357,5 13,7 13,72 2,5 2,9 

 

    

Joonis 6.14. Lähitule tekitatud pilt (vasakul) ning kaugtule tekitatud pilt (paremal) 
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7. TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

Kõikide lampide keskmised valgustiheduse väärtused on arvutatud ümber luumeniteks 

eelpool nimetatud valemiga (6.1) ning lambi võimsus arvutatud valemiga (6.2) ja nende 

tulemused on esitatud tabelis (Tabel 7.1).  

 

Tabel 7.1. lampide luumen väärtused ja võimsus 

Lamp Valgusvoog, lm Võimsus, W 

kaugtuli lähituli kaugtuli lähituli 

Osrami H4 60/55W 8,12 4,74 70,68 64,25 

Ring Automotive +130% 8,4 6,24 58,17 49,55 

Blu-XE  4,97 3,28 51,6 54,64 

S&N H4 100/90W 8,15 5,5 48,75 57,33 

HID tüüpi H4  88,16 62,12 34,25 39,79 

 

Kokku oli katses viis erinevat lampi – neli neist olid halogeenlambid ning üks oli 

gaaslahenduslamp (HID). Katsetulemustest on selgelt näha, et kõige suurema valgusvooga 

lamp on gaaslahenduslamp, mis on ca kümme korda tugevama valgusvooga kui tavaline 

halogeenlamp. Gaaslahenduslamp paistab silma ka oma tarbitava võimsuse poolest, mis on 

halogeenlampidega võrreldes madalam. Paremaks võrdluseks on toodud ära lampide luumen 

väärtused ja võimsus graafikul (Joonis 7.1) ja (Joonis 7.2). 

 

 

Joonis 7.1. Kaugtule valgusvoog ja võimsus 
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Joonis 7.2. Lähitule valgusvoog ja võimsus 

 

Graafikul (Joonis 7.3) on välja toodud lähitulede ettenähtud ja tegelikud võimsused. Siit on 

näha kui suur on lampide võimsus tegelikult. Ring Automotive +130% ja Blu-XE lampide 

võimsused sarnanevad kõige rohkem ette nähtud võimsusele. Osrami lamp aga seejuures 

tarbib rohkem elektrienergiat, kui on tootja poolt ette nähtud ning S&N lamp tarbib 

märgatavalt vähem energiat kui lambil kirjas on. 

Kui lamp on tegelikust võimsam, siis võib see kahjustada elektrisüsteemi, näiteks tulede 

lüliti kontaktid ei pea vastu. Kõige vähem elektrienergiat tarbib aga HID lamp, mis on on 

hea, sest see säästab akupatareid, eriti sõitu alustades. Sarnaseid mõõtmisi HID ja LED 

lampidega on teinud ka Sengul ja Pan. [18;19] 
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Joonis 7.3. Lähituledele ettenähtu ja tegelik tarbitav võimsus 

 

Graafik (Joonis 7.4) on välja toodud kaugtulede ettenähtud ja tegelikud võimsused. 

Kaugtulede puhul on näha sarnast tulemust nagu lähitulede puhul, ehk üle nominaal 

võimsuse oli Osrami lamp ning alla selle S&N lamp. Samuti tarbis siin kõige vähem energiat 

HID lamp. 

 

 

Joonis 7.4. Kaugtuledele ettenähtud ja tegelik võimsus 
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8. KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli teha katsemõõtmised viie erineva lambi vahel, 

mida kasutatakse mootorsõiduki valgustusseadmetes ning projekteerida ja konstrueerida 

selleks katsestend. Eesmärk sai täidetud ning mõõtmistulemuste põhjal osutus kõige 

efektiivsemaks lambiks gaaslahenduslamp, mille valgusvoo väärtused ületasid 

halogeenlambi omasid kümnekordselt sealjuures tarbides ca 35% vähem energiat. 

Kui võrrelda halogeenlampe omavahel, siis osutus parimaks Ring Automotive +130% ning 

kõige kehvema tulemuse sai Blu-XE, mille valgusvoog võrreldes parimaga on ca kaks korda 

väiksem. Testis kasutatud esilaternates oleks soovituslik kasutada Ring Automotive +130% 

lampe, kuna seaduse järgi tohib nendes kasutada vaid halogeenlampe ning tulede klaasidel 

puudub vastav märgistus. 

Üllataval kombel S&N lambi poolt tarbitav tegelik võimsus jäi kõvasti alla valmistaja poolt 

ettenähtud võimsuse, ehk siis lähitule tegelik võimsus oli 57W (ettenähtud 90W) ja kaugtule 

võimsus oli 48W (ettenähtud 100W). Need lambid sai nimelt võetud katsesse, kuna nad ei 

vasta nõuetele, ehk tootja poolt ettenähtud võimsus ületab autotootjate poolt määratud 

valgustsuseadmes kasutatavate lampide võimsust. Põhjus, miks ei tohiks neid kasutada on 

ka see, et suurema võimsuse juures eraldab lamp rohkem soojust ning võib kahjustada tulede 

reflektoreid ja klaase ning tulede lüliti ei pruugi ka vastu pidada. 

Üldiselt on soovitav kasutada laternates natuke kallimaid ja tuntud brändi lampe, mis oma 

valgustatuse poolest võivad olla märkimisväärselt paremad. Tihtilugu kipub aga nende 

tööiga olema ka lühem, kuna valgust tootev hõõgniit põleb eredamalt. Parema nähtavuse 

saamiseks võib abiks olla ka tulede klaaside poleerimine (eriti plastikklaasid). Samuti tulede 

korrektne kõrguse reguleerimine aitab parandada nähtavust sõiduki ees ja ei pimesta 

vastutulevaid autojuhte. 

Töö alguses sai välja toodud, milliseid lambitüüpe on olemas ning nende tööpõhimõtted, 

tutvutud tuledele esitatud nõuetega ja tulede kasutamisega. Uuritud erinevaid lampide 

mõõtmise metoodikaid, projekteeritud ja konstrueeritud katsestend ja tehtud 
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katsemõõtmised ning hiljem analüüsitud tulemusi. Selline katse sai läbi viidud, kuna enamus 

teste on seni tehtud ksenoonlampidega ja halogeenlambid on jäänud tahaplaanile. 

Katsestend täitis küll oma eesmärki, aga seda saaks veel parendada, näiteks võiks olla 

võimalus laternate reguleerimiseks. Teiseks võib teha stendi üles-alla reguleeritavaks, kui 

peaks tekkima vajadus muuta laternate kõrgust.  
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LUMINOUS FLUX ASSESSMENT OF MOTOR-VEHICLE 

LIGHT BULBS 

 

Summary 
 

This work focused on the automotive lamps, that are used in vehicle lightning devices and 

their luminous flux measurement and assessment, also examined requirements submitted for 

lights and how lights are used. Test bench was designed and constructed to connect the 

vehicle headlights on it. Also strenght calculation was done before, that test bench can carry 

weigth enought. 

At least half a year have to ride in a dark time. In the dark we have same like when driving 

in day time, but we see them much later. Passing beam light reaches approximately 35 

meters, 90 km/h it takes for a distance less than two seconds. High beam lights doing about 

150 meters, 90 km/h a moving car passes through this distance 6 seconds. Every second or 

meter will be necessary to avoid an accident. 

Not correctly working or insufficient lighting lamps does not provide an adequate safety of 

traffic. Which is why such a situation may cause accidents, especially during the dark time, 

when the visibility is already limited. The main faults are, for example, non-working light, 

tarnished light glasses and poorly regulated headlights.  

The main tasks for this work were: test method choice, literature review, test bench design 

and construction, measuring lights luminous flux and analysis of the results. 

The test showed that, which light bulb illuminates the best. Measuring of four filament  and 

one discharge lamp’s luminace which is calculated to luminous flux. All lamps were 

assessed and performance was verified through experiment. If you compare halogen bulbs 

with each other, then Ring Automotive +130% proved to be the best  and the worst result 

became a Blu-XE with a luminous flux compared to the very best was approximately two 

times smaller. Discharge lamp’s luminous flux was ten-times better than filament lamp’s 

and consumed less energy. The usage of discharge lamp increases visibility and safety when 

driving at night-time, but they should be used by the requirements. 

In general, it is recommended to use light bulbs that are a bit more expensive and well-known 

brand, which may illuminate significantly better. But often they tends to be with shorter 

service life, because the light-producing filament burns more brightly. To obtain a better 
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visibility may also help if lights lenses are polished. As well light height adjustment will 

help to improve the visibility in front of the vehicle and does not dazzle passing drivers. 
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Lisa 1. Ohutustehnika 
 

1. Juhtmete ühendamisel jälgida, et pluss ja miinus ei satuks lühisesse. 

2. Lambi vahetamisel peab olema ettevaatlik, et lamp ei oleks liiga tuline. 

3. Töötava lambi valgusvihku otse vaatamine pole soovitav. 
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Lisa 2. Stendi joonised 


