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Kaasaegsed LED-tehnoloogia lahendused valgustuses pakuvad mitmeid eeliseid nii 

elektrienergia säästus kui ka kujunduses, kuid sellega kaasnevad ka mitmed 

komplikatsioonid. Kuigi tehnoloogia on alles arengujärgus võimaldab leedvalgustite 

efektiivsus, pikk eluiga ja paindlikud kasutamisvõimalused neid juba praegu ekspluateerida 

peaaegu kõikjal. Selleks, et LED-lampide valgustootlikust optimeerida tuleb arvestada 

nende unikaalsete omadustega. Teoorias on leedid täies ulatuses hämardatavad, kuna 

erinevalt teistest valgusallikatest ei ole neil omaseid tunnuseid, mis takistaksid hämardamis 

protsessi. Kuid teatavasti ei pea kõik teooriad tegelikkuses paika, reaalsuses jätab 

valgusdioodlampide käitumine hämardamisel soovida. Magistritöös tuuakse välja erinevaid 

probleeme, mis tekivad valgusdioodlampide hämardamisel ning leitakse probleemide 

põhjused. Selleks kasutatakse simuleerimistarkvara Multisim, kus teostatakse hämardi ja 

LED-lambi simulatsioonid. 
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Modern solid-state lighting (SSL) is already bringing energy-efficiency, excellent colour, 

long life, controllability, unique optics and forms to architectural lighting. To optimise 

SSL, a number of unique properties must be taken into account. One of the unpleasant 

aspects of SSL is its behaviour whilst dimming. Dimming lights makes them use less 

energy and lengthens their lifespan; this effect is achieved by phase-cut dimmers. Phase-

cut dimmers are historically meant for incandescent bulbs for which they work perfectly, 

but it is a different story with LED lamps. LED lamps are more complex than incandescent 

bulbs, for they need a driver to operate and they react very quickly to changes in current. 

Even a slight incompatibility with the dimmer could significantly affect the light output. 

Flicker has been shown to induce photosensitive epilepsy, migraines and headaches, and 

increased autistic behaviours in certain people. Reduced task performance, stroboscopic or 

phantom array motion effects, distraction, and annoyance are other possible consequences. 

In this paper the issues that occur whilst dimming are brought out and the causes are 

explained. Simulations of the driver and the dimmer circuits are performed in Multisim 

14.0 to analyze the performance.  
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A0 – alalisvoolu komponent; 

A1 cosωt + B1 sinωt – fundamentaalse laine komponent; 

AM – amplituudmodulatsioon; 

An cosωt + Bn sinωt – funktsiooni n- astme harmooniline; 

ASSIST – The Allience for Solid-State Illumination Systems and 

Technologies; 

CCCV – Constant Current, Constant Voltage; 

CCM – Constant Current Mode; 

CCR – Constant Current Regulator; 

CIE – Commission Internationale de l’Eclairage; 

CRM – Critical conduction mode; 

DALI – Digital Addressable Light Interface; 

DCCM – Discontinious Conduction Mode; 

Df – vabavooludiood; 

DMX – Digital Multiplex; 

DOE – Department of Energy; 

EMI – elektromagnetilised häired; 

FB – tagasiside; 

Id1 – sisendvoolu keskväärtus A; 

Id2 – alalispingemuunduri väljundvoolu hetkväärtus, A; 

IEC – International Electrotehnical Committee; 

IES – Illuminating Engineering Society; 

IESNA – Illuminating Engineering Society of North America; 

IGT – türistori avav tüürvool; 

IH – türisori hoidevool; 

LED – Light-emitting diode; 

MOFSET – metall-oksüüd-pooljuht väljatransistor; 

PFC – võimsusteguri korrektsiooni; 

PLM – pulsilaiusmodulatsioon; 

PWM – Pulse Width Modulation; 

RL – koormustakistus; 

Rload – koormustakistus; 

SCENIHR 
– 

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 

Health Risks; 

THD – Total Harmonic Distortion Factor; 

toff – viivitus sisselülitamisel; 

tperiod – perioodi pikkus; 

Ud2a 
– 

alalispingemuunduri väljundpinge keskväärtus suhtelisel 

lülituskestusel a; 

UL – pinge koormusel V; 
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UR – vastupinge V; 

α  – tüürnurk; 

ω – 2 π kordne fundamentaalse laine sagedus; 
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Valgusdioode võib pidada valgustussüsteemide energiasäästlikumaks muutmisel 20-nda 

sajandi suurimaks innovatsiooniks. Eesti Energia andmetel võib valgustuse peale kuluda 

kuni veerand meie elektriarvest. Kaasaegsed leedtehnoloogia lahendused valgustuses 

pakuvad mitmeid eeliseid nii elektrienergia säästus kui ka kujunduses, kuid sellega 

kaasnevad ka mitmed komplikatsioonid. Kuigi tehnoloogia on alles arengujärgus 

võimaldab leedvalgustite efektiivsus, pikk eluiga ja paindlikud kasutamisvõimalused neid 

juba praegu ekspluateerida peaaegu kõikjal. Selleks, et LED-lampide valgustootlikust 

optimeerida tuleb arvestada nende unikaalsete omadustega. Dimmimine ehk hämardamine 

on üks arengujärgus tehnoloogia põhi probleeme. Valguse reguleerimisega saab ruumis 

luua erinevaid meeleolusid ning  tuua esile ruumikujunduselemente. Lisaks sellele hoiab 

valgustite hämardamisega raha kokku nii elektrienergia väiksema kulu, kui ka 

valgusallikate pikema eluea tõttu. Erinevalt hõõglampidest ei kuluta leedid elektrienergiat 

soojuseks muundamiseks, mis viib märkimisväärselt alla energiakulu ning pikendab 

seadme eluiga. Hämardades LED-lampe on võimalik kokku hoida 30% – 40% 

valgustamiseks kuluvast energiast. Teoorias on leedid täies ulatuses hämardatavad kuna 

erinevalt teistest valgusallikatest ei ole neil omaseid tunnuseid, mis takistaksid hämardamis 

protsessi. Kuid teatavasti ei pea kõik teooriad tegelikkuses paika, reaalsuses jätab 

valgusdioodlampide käitumine hämardamisel soovida. Valgusdioodlamp ehk LED-lamp 

on ühest või mitmest valgusdioodist koosnevad lamp, mis sisaldab integreeritud 

toiteplokki. Valgusdioodlampide hämardamiseks on mitmeid mooduseid, ühed nendest 

eraldavad valgusti hämardamise reguleerimissüsteemi valgusti toitest ning teised kasutavad 

faasijuhtimist ehk vahelduvpinge regulaatorit. Süsteemid, mis eraldavad juhtimise toitest 

nagu DALI (Digital Addressable Light Interface), DMX (Digital Multiplex), 0-10 V pinge 

juhtimine ja teised sarnased süsteemid on üldiselt töökindlad ja laiemate 

kasutusvõimalustega. Kuid tavakasutuses on siiski laiemalt levinud faasijuhtimisega 

hämardamistehnoloogia, mida on siiani kasutatud hõõglampide hämardamiseks. 

Faasijuhtimisega hämardid põhinevad sümistoridel, mis tekitavad LED-lampidega töötades 

erinevaid probleeme. Eriti problemaatiline on tekkiv valguse värelemine, millel on ka mõju 

inimese tervisele.  

Töö eesmärgiks on uurida sümistori baasil töötava faasihämardite ja LED-lampide ehitust 

ja tööpõhimõtteid, analüüsida neis toimuvaid protsesse ja tuua välja esinevad probleemid 

SISSEJUHATUS
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ning nende tagajärjed. LED-lambi ja faasihämardi analüüsimiseks on võimalik kasutada 

simulatsioone, et näha mis protsessid leiavad aset hämardis ja LED-lambis.  

Magistritöös püstitatud eesmärkide saavutamiseks oli vaja lahendada järgmised ülesanded: 

 tutvuda olemasolevate uuringutega; 

 tutvuda erinevate hämardamis tehnoloogiatega; 

 tutvuda LED-lambi ja faasihämardi ehitusega; 

 selgitada välja probleemi olemus;  

 kaardistada probleemsed kohad; 

 tutvuda olemasolevate standardite ja nende kriteeriumitega; 

 koostada simulatsioonid faasihämardist ja toiteplokist; 

 analüüsida simulatsioonide tulemusi. 

 võrrelda tulemusi kehtivate standarditega. 

Magistritöö põhiliseks väljundiks on LED-lambi ja faasihämardi simulatsioonid 

simuleerimistarkvaras Multisim 14.0, mis võimaldas teostada põhjalikke analüüse. Töös 

kasutatavad katse skeemid loodi võttes aluseks NCP1028LEDGEVB LED-lambi 

toiteplokk ning Littelfuse sümistorhämardi.  

Töö autor avaldab tänu lõputöö juhendajale dotsent Kaupo Toomile, kes juhendas ning 

hoidis töö valmimise protsessis õigel kursil ning dotsent Eugen Kokinile ja lektor Erkki 

Jõgile, kes aitasid kaasa katse skeemide tööle saamisele. 
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Alates 2006-ndast aastast on Ameerika Ühendriikides DOE (Department of Energy) 

CALiPER programm ostnud ja testinud tavakaubandusvõrgust LED-lampe. Testimiseks 

kasutati IES (Illuminating Engineering Society of North America) standardset meetodit 

LM-79-08 ja mõõtmised viidi läbi akrediteeritud ja sõltumatutes laborites. Testimiseks 

valitud tooted valiti hoolikalt, et need esindaksid võimalikult laia ja mitmekesist sortimenti 

turul.  Seni olid CALiPER-i uuringud keskendunud LED-lampide põhilistele soorituslikele 

parameetritele, nagu valgusvoog, efektiivsus, ja tooni kvaliteet. Selles, ehk kolmandas 

uuringus, keskendutakse neljateistkümne erineva LED-lambi käitumisele nelja erineva 

hämardiga hämardamisel.[1] 

LED-lambi käitumine hämardamisel sümistori baasil töötava valgusregulaatoriga oleneb 

paljuski hämardi ja leedlambi kokkusobivusest, mõni LED-lamp segab hämardi normaalset 

tööd ja mõni hämardi segab LED-lambi normaalset tööd. Kui LED-lamp ja hämardi ei 

ühildu võivad esineda järgnevad probleemid (joonis 1.1) [1]: 

 ebaühtlane hämardus; 

 surnud liikumine (hämardi reguleerimisel, valgusvoo väike või olematu muutus); 

 järsud hüpped (reguleerimisele mittevastav valgusvoo järsk kõikumine); 

 vilkumine; 

 heli; 

 valgusregulaatori eluea lühenemine; 

 LED-lambi eluea lühenemine.  

 

1. VALGUSDIOODLAMP JA SÜMISTORIDEL PÕHINEV 

FAASIHÄMARDI 

1.1. CALiPER-i uuring 
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Joonis 1.1. Potentsiaalsed probleemid, mis esinevad LED-lampide hämardamisel [1] 

 

Testimisel ühendati ühe valgusregulaatori järele viis ühte sorti LED-lampi, selleks, et 

simuleerida hämardil arvestava koormusega olukorda. Mõne hämardi puhul tekivad 

ühilduvusprobleemid just siis, kui selle järgi on ühendatud rohkem kui 1 LED-lamp. 

Elektrienergia kvaliteeti mõõdeti enne valgusregulaatorit, et mõõta kogu ahela tekitatud 

häireid. Värelemise uurimiseks hämardamisel ei kasutatud viie lambi keskmisi tulemusi 

vaid mõõtekambris oli ainult 1 lamp. Eelpool mainitud metoodikaga mõõtmiste tulemused 

iseloomustavad 2013-ndal aastal kaubandusvõrgus olevate E26 pesaga LED-lampide 

värelemist, elektrienergia kvaliteeti ja käitumist hämardamisel.[1] 

Kokku osales katses 15 LED-lampi, mille valgusvoog on vähemalt 800 luumenit, mis on 

umbkaudu ekvivalentne 60 vatise hõõglambi valgusvooga. Testimiseks valiti neli 

valgusregulaatorid, mis on kaubandusvõrgus laialt levinud, nendeks on [1]: 

A. Lutron CTCL-153PDH-WH 

B. Cooper SAL06P-W-K-L 

C. Leviton R62-06674-POW 

D. Leviton R60-06681-01W 

3 neist (A,B,C) olid sobivad töötama LED-lampidega ja üks (D) oli kõige tavalisem ja 

levinum sümistorhämardi. Kõikide LED-lampidega tehti ka võrdlev katse olukorras, kus 

need töötasid tavalise lülitiga. See on oluline, kuna kõikide lampide iseloom muutub, kui 

V
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g
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og
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see ühendada valgusregulaatori külge, isegi siis kui regulaator on keeratud maksimumi 

peale.[1] 

Mõõtmisteks kasutati pimedat kasti, fotosensorit (UDT Model 211), trans-takistus 

võimendit (UDT Tramp), digitaalset ostsilloskoop (Tektronix DPO2014), ja otstarbeks 

eraldi loodud tarkvara National Instrument LabVIEW keskkonnas. Elektrienergia kvaliteeti 

hinnati valgusallika sisendvoolu ja sisendpinge põhjal, mida mõõdeti digitaalse 

vattmeetriga (Yokogawa WT210). Kõiki testis osalenud lampe hoiti enne mõõtmiste 

alustamist 30 minutit töös, et lambid jõuaksid soojeneda nominaalse temperatuurini. 

Esmalt tehti mõõtmised väreluse ja elektrivõrgu kvaliteedi hindamiseks tavalise lülitiga, 

seejärel tehti mõõtmised hämardi mitmel väärtusel. Selleks, et registreerida asümmeetrilist 

hämardamist, surnud liikumist ja sisse-välja lülitumist sooritati test valgusregulaatori 

reguleerimisel mõlemat pidi, miinimumist maksimumini ja maksimumist miinimumini. 

Operaator reguleeris hämardit jälgides pinge efektiivväärtust lambil. Eesmärgiks oli mõõta 

tulemusi kümnel punktil: maksimum pingel, miinimum pingel ja kaheksal võrdselt jagatud 

vahepunktil. Väreluse arvestamiseks kasutati mõlemat väreluse protsentväärtust, kui ka 

indeksit ning elektrienergia kvaliteeti hinnati võimsusteguri ja harmooniliste summaarse 

moonutusteguri kaudu. [1] 

Valgusregulaatori pinge efektiivväärtuste maksimumid ja miinimumid erinesid kõikidel 

hämarditel ja oluline on välja tuua, et erinevused esinesid ka erinevate LED-lampidega. 

See näitab seda, et LED-lampidel on arvestatav mõju hämardile. Oluline on see ka seetõttu, 

et kasutajad hindavad valgusregulaatori nupu positsiooni järgi ruumi valgustatust, kuid 

kuna eri tüüpi lampidel on erinevad miinimum ja maksimum pinge efektiivväärtused nende 

sisendis, tähendab see ka seda, et valgusvoog on erinev.[1] 
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Joonis 1. 2. Valgusregulaatori miinimum pinge efektiivväärtuse keskmine väärtus ja 
piirkond[1]  

 

Joonis 1.3. Valgusregulaatori maksimum pinge efektiivväärtuse keskmine väärtus ja 
piirkond[1] 

 

Jooniselt 1.2 ja 1.3 on selgelt näha, et erinevalt hõõglambile mõjutavad LED-lambid 

hämardi omadusi tuntavalt, see mõju annab tunda ka LED-lambi hämardamisel. Joonistelt 

näeb ka seda, et mõni valgusregulaator on stabiilsem kui teine. [1] 

Hõõglambid on tuntud oma stabiilse tunnusjoone poolest hämardamisel, need on üldiselt 

stabiilsed, sujuvad, ei värele ega mõjuta ka elektrienergia kvaliteeti. Lisaks sellele pikeneb 
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hämardamisel ka hõõglambi eluiga, kuid negatiivse poole pealt tuleb ära mainida, et niigi 

kehvemapoolne efektiivsus halveneb veelgi. Kontrastina on energiasäästliku ja efektiivse 

LED-lambi tunnusjooned äärmusest äärmusesse ning tihti esinevad probleemid nagu 

värelemine ning suur mõju elektrienergia kvaliteedile.[1] 

 

Joonis 1.4. Hämardamise tunnusjoon[1] 

 

Jooniselt 1.4 on näha, et LED-lampide tunnusjooned on väga erinevad, näiteks kui 50 

protsendilisel hämardamisel on keskmine halogeenlambi valgusvoog umbes 15% 

nominaalsest, kuid LED-lampide vahemik jääb 14-ne ja 55% vahele. Tunnusjoone järgi 

saab ka selgeks, et ühelgi lambil niinimetatud surnud tsooni, ehk olukorda kus valgus ei 

muutu, ei esinenud. Lisaks näeb ka seda, et leidub LED-lampe, mille tunnusjoon 

hämardamisel on sarnane halogeenlambi tunnusjoonele.[1]  
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Joonis 1.5. Efektiivsus hämardamisel[1]  

 

Kui võtta hõõglambi kõige suurema nõrkuse, ehk hämardamisel väheneva efektiivsuse, mis 

madala valgusvoo juures läheneb nullile. Siis kontrastiks näeme Jooniselt 1.5, et üle 

veerandi LED-lampide efektiivsus kõikide hämardite puhul jäi terves hämardamise 

ulatuses üle 90%. Ka tasub märkida, et kõikide LED-lampide efektiivsus oli suurem kui 

80% kui valgusvoog oli kõrgem kui 20% nende nominaalsest valgusest. Veel on oluline 

märkida, et erinevate hämardite puhul ei märgatud muutust LED-lampide efektiivsuses 

ning sellest tulenevalt võib väita, et efektiivsus sõltub ainult lambist endast.[1] 

 

Joonis 1.6. Keskmine väreluse indeks hämardamisel[1]  
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Joonis 1.7. Keskmine väreluse protsent hämardamisel[1] 

 

Joonistelt 1.6 ja 1.7 näeme, et värelust iseloomustavad suurused on mõne LED-lambi 

puhul isegi paremad kui hõõglambil, kuid enamusel on need siiski kehvemad ja leidub ka 

neid millel on need isegi kõrgemad kui magnetilise ballastiga päevavalguslambil. Näha on 

ka seda, et mitmel LED-lambil suurenes väreluse protsent märgatavalt, kui hämardamisel 

valgusvoo protsent langes alla 15-ne. Sarnane olukord tabati ka väreluse indeksi puhul, 

kuid tõus oli väike ja jooniselt 1.6 seda ei erista. Üldiselt võib LED-lambid jagada kolme 

gruppi. Ühes grupid on LED-lambid, mille puhul madala ja kõrge valgusvoo puhul oli 

värelus märgatavalt väiksem kui keskmise valgusvoo puhul. Teise grupi puhul esines 

väreluse tõus ainult siis, kui valgusvoog langes 20st – 30st protsendist madalamale. Ja 

kolmandasse gruppi kuulub toode, mille puhul olid värelusnäitajad kogu hämardamise 

ulatuses kõrgemad kui teistel.[1] 
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Joonis 1.8. Keskmine võimsustegur hämardamisel[1] 

 

Joonis 1.9. Keskmine harmooniliste summaarne moonutustegur hämardamisel[1] 

 

Kasutades tavalist lülitit oli kõikidel LED-lampidel võimsustegur suurem kui 0.8, kuid kui 

lüliti asendati hämardiga jäid ainult 70% lampidest samale tasemele. Sarnaselt 

võimsustegurile oli ainult 80% LED-lampidest võimelised säilitama hämardiga töötades 

harmooniliste summaarset moonutustegurit, mis oleks väiksem kui 80%. Siiski hoolimata 

elektrienergia kvaliteedi langusest vastasid kõik lambid siiski nõuetele. LED-lampide 
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hämardamisel võimustegur vähenes tihti üle 20% ja jooniselt 1.8 näeme, et ainult 1 LED-

lamp suutis säilitada esmast võimsustegurit. Jooniselt 1.9 näeme, et kõikidel juhtudel LED-

lampide hämardamisel harmooniliste summaarne moonutustegur suurenes. Arvesse tuleb 

muidugi võtta, et ka võrdluseks võetud hõõglampide moonutustegur suurenes 

faasijuhtimisega hämardit kasutades. Kuigi LED-lampide harmooniliste summaarne 

moonutustegur suurenes märksa rohkem, ei mängi see suuremas süsteemis erilist rolli, 

kuna LED-lampide voolud on palju väiksemad kui hõõglambil. Tuleb arvesse võtta ka 

seda, et kui hämardamisel väheneb vool, mis omakorda vähendab mõju võrgule.[1] 

Uuringu tulemustest selgus, et kõikide katsete puhul leidus LED-lampide seast lampe, mis 

käitusid sarnaselt või esinesid isegi paremini kui võrdluseks võetud halogeenlambid. 

Mitmetel LED-lampidel olid halogeenlampidele sarnased hämardamis tunnusjooned, 

värelemist esines mitmel lambil vähem kui halogeenlampidel, ühe lambi võimsustegur oli 

kogu hämardamise ulatuses üle 98%. Kuid ei olnud mitte ühtegi LED-lampi, mis sarnanes 

halogeenlambile kui aluseks võtta kõik tunnused korraga. Tuleb arvestada sellega, et 

suurem efektiivsus tähendab paljudel juhtudel halvemat valguse kvaliteeti. Kuid kui 

vaadata varasemate testimiste tulemusi siis on näha suurt paranemist, mis viitab sellele, et 

mõne aasta pärast on oodata paremaid tulemusi.[1] 

 

 

Valgusdioodi kiirgus kujutab endast elektroluminestsentsi, mis tekib elektriliselt ergastatud 

elektronide ja aukude rekombinatsioonil. Rekombinatsioon võib aset leida mitmesuguseid 

kanaleid pidi. Rekombinatsioonil vabanev energia võib kuluda valguskvandi tekitamiseks, 

mõne teise juhtivustsooni elektroni energia suurendamiseks või kristalli võnkekvandi 

ergastamiseks.[2]  

Valgusdioodidel on mitmeid eeliseid enamlevinud valgusallikate ees, mis on taganud ka 

nende populaarsuse tõusu. Hõõglampide asenduseks mõeldud LED-lampidel ei piisa 

üldiselt ühest ainsast LED-ist, seega kasutatakse hõõglambiga võrdväärse valgusvoo 

tagamiseks mitut valgusdioodi. Reguleerides valgusdioodide pärivoolu saadakse muutus 

valgusallika valgusvoo tugevuses, mida nimetataksegi hämardamiseks. Hämardades LED-

lampe on võimalik kokku hoida 30% – 40% valgustamiseks kuluvast energiast. Selleks, et 

muuta voolu leedlambi valgusdioodiel on vaja vooluregulaatoriga alalisvoolu toiteplokki 

1.2. Valgusdioodide hämardamine
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ehk driver-it. Valgusdioode on eri võimsustega, nende maksimaalne pärivool on tavaliselt 

vahemikus 250 mA kuni 750 mA ja nende päripinge on 2,5 kuni 4 volti. Valgusdioodi 

pärivoolust sõltub ka LED-i valgusvoog ja värv. [3] 

 

Joonis 1.13. Valgusdioodi voolu-pinge tunnusjoon [3] 

 

Jooniselt 1.13 näeme, et juba väikese muutusega päripinges tekib suur muutus voolus, mis 

omakorda mõjutab ka valgusvoo intensiivsust.  

Valgusdioodide hämardamiseks kasutatakse erinevaid LED-ide voolu reguleerimis 

meetodeid. Üks nendest on kasutada sümistoridel põhinevat LED-hämardit ehk 

faasihämardi, mida on siiani kasutatud edukalt hõõglampide hämardamiseks. 

Sümistorhämardi sobivus  LED-lampidega on siiski problemaatiline, kuna juhtudel mil 

sümistori avav tüürvool on suurem kui valgusdioodi pärivool kahjustab see valgusdioode 

ja põhjustab sümistoride valelülitusi. LED-lambi reaktiivkomponenti suurendamisega on 

võimalik viia lambi pärivool suuremale väärtusele kui sümistori avav tüürvool, kuid 

sellega väheneb ka LED-lambi kasutegur. [3] 

Teine meetod valgusdioodide hämardamiseks on amplituudmodulatsiooni (AM) tehnika 

kasutamine. AM-hämardamisel kontrollitakse valgusdioodide pärivoolu, et saavutada 

valgusvoo muutus. AM-hämardamise miinuseks on see, et valgusdioodi pärivoolu 

keskmise väärtuse reguleerimisel voolu tippväärtuse muutmisega, muutub lisaks valgusvoo 

intensiivsusele ka valguse toon. [3] 

Kolmandaks mooduseks on pulsilaiusmodulatsioon, mis kõrvaldab 

amplituudmodulatsiooni miinuse, jättes valguse tooni samaks. Pulsilaiusmodulatsiooniga 

valguse kontrollimine võimaldab eraldi nii valgusvoogu kui ka valguse tooni vastavalt 
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vajadusele muuta. Valguse tooni on võimalik kontrollida reguleerides töötsükli pikkust 

ning hämardamine toimub voolu keskväärtuse reguleerimisega. Pulsilaiusmodulatsioon 

jätab voolu tippväärtused paika ning impulsi laiusega muutub ainult voolu keskmine 

väärtus, mis tagab konstantse tooni. Pulsilaiusmodulatsiooniga hämardamise miinuseks on 

aga see, et pidev voolu võnkumine tekitab liigseid soojuskadusid. [3] 

Neljandaks mooduseks on impulssvooluga juhtimine, selle tehnikaga saab valgust juhtida 

nii sagedusega kui ka töötsükli pikkusega. See tehnika ei muuda hämardamisel valguse 

tooni ning töö kõrgetel sagedustel ja madala pingega tagab töökindluse.[3]  

 

 

 

Leedid on väikepinge seadmed, mille toitepinge sõltub nii valguse värvusest kui ka 

voolust. Selleks, et valguse toon ja intensiivsus oleks konstantne, tuleb leede toita pideva 

vooluga. Selleks on erinevaid mooduseid olenevalt toitepinge allikast, olgu see siis 

vahelduvvool võrgust, päikesepaneel, 12 voldine autoaku, alalisvoolu toiteallikas või 

patarei. Antud töös keskendutakse võrgutoitel töötavate toiteplokkide töö uurimisele. 

Üldistatult saab valida nelja erineva tööpõhimõttega toiteploki vahel, need erinevad 

üksteisest suuruse, efektiivsuse, võimsusteguri, võimsuse ja voolu poolest. [4] 

 

 

Joonis 1.14. Lineaarne konstantse voolu toiteplokk [4] 

 

1.3. LED-lambi toiteplokk

1.3.1 LED-lambi toiteplokkide tüübid
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Joonisel 1.14 on kujutatud lihtsustatud skeemi toiteplokist, mis kasutab lineaarset 

konstantse voolu regulaatorit. see hoiab pinge muutustele vaatamata voolu konstantsena, 

mis tähendab, et madalatel pinge väärtustel säilib pidev valgusvoog. LED-lambi lülitamisel 

ei ole ajalist viivitust, pinge kõikumised ei kahjusta leede ning sümistori baasil töötava 

hämardiga on seade täies ulatuses hämardatav. [4] 

 

 

Joonis 1.15. Pinget vähendav pulsilaiusmodulatsioon-toiteplokk [4] 

 

Joonisel 1.15 kujutatud pinget vähendav pulsilaiusmodulatsioon-toiteplokk on efektiivne, 

võimaldab kõrget võimsustegurit ja madalat pulsatsiooni. Väike hulk komponente teevad 

selle odavaks ja kompaktseks, tänu millele saab seda kasutada ka väiksemates seadmetes. 

[4] 

 

 

Joonis 1.16. Üheastmeline vastulülituses dioodiga leedlambi toiteplokk [4] 
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Üheastmeline disain kasutab toiteplokis ainult ühte mikrokiipi (joonis 1.16). Võrreldes 

kaheastmelise toiteplokiga on üheastmelisel palju vähem komponente. Selle väljundi 

pulsatsioon on märkimisväärselt kõrgem, ulatudes 20-st kuni 50-ne protsendini. 

Pulsatsiooni sagedus on võrdne kahekordse sisendpinge sagedusega. Lisaks sellele võib ka 

harmooniliste tegur olla üle 20-ne protsendi, mis ei ole vastavuses Energy Star nõuetega. 

Positiivse poole pealt tuleb välja tuua selle kõrge efektiivsus, madal hind ja kompaktsus. 

[5] 

 

 

Joonis 1.17. Kaheastmeline galvaaniliselt eraldatud väljundiga ning võimsusteguri 
parendusega LED-lambi toiteplokk [4] 

 

Kaheastmelisel toiteplokil on kaks erinevat ahelat millega väljundit reguleeritakse (joonis 

1.17). Esimeses ahelas toimub võimsusteguri parendamine, seal kasutatakse tavaliselt 

pinget tõstvat muundurit. Teises ahelas on pinget alandav muundur mis tagab konstantse 

pinge või voolu. Sellist tüüpi toiteplokil on väga madal väljundi pulsatsioon, mis jääb 

üldiselt vahemikku 5 - 20 protsenti. Ka harmooniliste tegurit saab hoida alla 20-ne 

protsendi.  Kaheastmelise toiteploki miinuseks on selle hind, mis tuleb komponentide 

hulgast ning ka selle suurus.[5] 
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1.3.2 Hämardatava LED-lambi toiteploki ehitus 

 

Joonis 1.18. Hämardi ja LED-lambi toiteplokk[7] 

 

Joonisel 1.18 kujutatud lihtsustatud skeem annab ülevaate toiteploki essentsiaalsetest 

komponentidest. Selleks, et LED-lambi toiteplokk sobiks faasihämardiga, peab selle 

karakteristika olema sarnane hõõglambile. See tähendab, seda et vool ja pinge peavad kogu 

hämardamise ulatuses faasis olema. Selleks, et LED-lambi toiteplokil oleks võimsustegur 

võimalikult ühe lähedal peab kasutama toiteplokis võimsusteguri korrektuuri seadmeid. 

Kõik üle 25 vatised tarbimisega valgusseadmed peavad vastama EN 61000-3-2, klass C 

regulatsioonidele, mis dikteerivad seadme maksimaalse harmooniliste teguri. Lisaks sellele 

on Energy Star-il nõue LED-lampidele, et võimsustegur kodumajapidamises peab olema 

suurem kui 0.7 ja tööstuses suurem kui 0.9. Mis tähendab seda, et kõik LED-lampide 

toiteplokid peavad sisaldama lisaks võimsusteguri korrektsiooni seadmeid. Selleks, et 

vastata turvanõuetele peab toiteploki väljund olema galvaaniliselt lahti sidestatud sisendist. 

Hämardist tulev signaal registreeritakse toiteploki primaarpoolel sisendis samal ajal mil 

sekundaarpoolelt saadakse info väljundvoolu väärtuse kohta. [7] 

Kuigi valgusdioodid on suhteliselt lihtsad väikepinge komponendid on nende efektiivne 

juhtimine vägagi keerukas. Selleks, et saada maksimaalne kasutegur tuleb leede toita 

konstantse vooluga, mis on natukene väiksem kui valgusdioodi nimivool. Selleks võiks ka 

kasutada jadamisi olevaid takisteid, kuid see tähendaks lisanduvat energia kulu. Selle 

asemel kasutatakse erinevaid alalisvoolu pingemuundureid, mis hoiavad valgusdioodide 

keskmise voolu nominaalsel tasemel. [6] 
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1.3.3 Toiteplokkides kasutatavad alalisvoolu pingemuundurid 

Toiteploki olulisim osa on selle pingemuundur, LED-lampide toiteplokkides kasutatakse 

neist järgmisi:  

1) pinget tõstev muundur (Boost converter); 

2) pinget madaldav muundur (Buck converter); 

3) vastandpolaarsusega pingemuundur (Buck-Boost converter); 

4) muundur vastulülituses dioodiga (Flyback converter); 

5) muundur pärilülituses dioodiga (Forward converter). 

 

Joonis 1.19. Pinget tõstev pulsilaiusmuundur [8] 

 

Pinget kõrgendav alalispingemuundur (Boost converter) võimaldab väljundpinget 

muundada toitepingest kõrgemaks[8]. Sellised muundureid kasutatakse näiteks aktiivsetes 

filtrites ja reaktiivvõimsuse kompensaatorites [8]. Joonisel 1.19 on kujutatud võimsusteguri 

korrektsiooniks kasutatavat alalispinget suurendavat muundurit (DC/DC boost converter), 

selle roll on tõsta alaldatud pinge 200-lt voldilt 400-le mida läheb vaja pinget alandavas 

muunduris (DC/DC buck converter). Selleks et pinget tõsta on vaja MOFSET (metall-

oksüüd-pooljuht väljatransistor) seadet mida juhitakse PLM (pulsilaiusmodulatsioon) 

signaaliga. Kui lülitav jõu-väljatransistor on sisse lülitatud liigub vool läbi 

induktiivelemendi maandusesse, salvestades energia induktorisse. Kui jõu-väljatransistor 

on kinni liigub salvestatud pinge positiivne osa dioodi D anoodi, see pinge koos 

toitepingega laeb kondensaatori C kõrgemale pingele kui algne toitepinge. Suurendatud 

pinget saab kontrollida pulsilaiusmodulatsiooni lülituskestusega, mida omakorda 

kontrollitakse väljundpinge väärtuste baasil. [6] 
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Juhul, kui koormus on mittelineaarne või induktiivse iseloomuga, jääb vool vahelduvpinge 

sisendi poolel pingest maha ja võib ka sisaldada moonutusi suurte kõikumistega, mis viib 

võimsusteguri alla. Ideaalis võiks koormus olla aktiivse iseloomuga ning võimsusteguriga 

1. Ühele lähedast võimsustegurit on vaja selleks, et vähendada kõrgemaid harmoonilisi 

võrgus ja ka kadusid, mis on tingitud liigvooludest. [6] 

Kontrollimaks voolu koormusel, ajal mil MOSFET on suletud ja kui induktor on täis 

laetud, on kolm meetodit. Üks nendest on CCM (constant current mode) mil transistor 

suletakse väga väikeseks ajaks nii, et vool ei lange kunagi nulli. Teiseks meetodiks on 

CRM (critical conduction mode) sellisel juhul on transistor suletud kuniks kogu 

salvestatud energia on laetud kondensaatorisse ja vool langeb nullini, siis avaneb transistor 

uuesti ja tsükkel kordub. Kolmandaks meetodiks on DCCM (discontinious conduction 

mode), mis laseb voolu induktoril langeda nullini ning mõni hetk peale seda avatakse 

transistor. [6]  

 

Joonis 1.20. Pinget madaldava muundur[8] 

 

 Joonise 1.20 kujutatud ühesuunalise voolu ja ühepolaarse emj-ga ehk ühekvadrandiline 

alalispinge pulsilaiusmuundurit (PLM), mis võimaldab muundada alalispinget toitepingest 

allapoole. Ühekvadrandilise pulsilaiusmuunduri põhielementideks on pooljuhtlüliti PL ja 

vabavooludiood Df. Eeldame, et EL<EN ja ideaalset pooljuhtlülitit PL lülitatakse suure 

sagedusega perioodiliselt sisse ja välja. Kui PL on sisse lülitatud, siis on vool I kontuuris ja 

koormusele rakendatakse pinge Ud1. Kuna eelduse kohaselt EL<EN, siis vool Id1 on 

positiivne. Seega antakse energiat toiteallikalt koormusele. Vool Id2 = Id1, kuna dioodil Df 

on vastupinge ja ta voolu ei juhi. PL väljalülitamisel vooluahel läbi toiteallika katkeb. Vool 
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Id1 väheneb kiiresti nulliks. Induktiivsuse tõttu ei saa vool koormuses hetkeliselt nulliks 

muutuda, sest siis kasvaks pinge induktiivsusel lõpmata suureks. Diood Df avaneb ja vool 

kommuteerub kontuuri II. Vool kahaneb nii aeglaselt, et pinge Ud2a=0. Induktiivsuses 

salvestunud energia muundub aktiivtakistuses soojuseks. Voolu jätkumise kontuuris II 

tagab induktiivsuses salvestunud energia, mis ei saa hetkeliselt nulliks muutuda. 

Väljundpinget saab sisendpinge suhtes ainult vähendada. Seetõttu nimetatakse seda 

muundurit pinget madaldavaks muunduriks (Buck converter, step-down converter).[8] 

 

Joonis 1.22. Vastandpolaarsusega pingemuundur [9] 

 

Galvaaniliselt isoleerimata muunduritest kolmas levinuim alalisvoolu muundur on 

vastandpolaarsusega pingemuundur (Buck-Boost converter), mis on kujutatud joonisel 

1.22. Vastandpolaarsusega pingemuundur on levinud kuna väljundpinget saab muundada 

kas suuremaks või väiksemaks sisendpingest. Muunduri sisendis on pulseeriv vool, mille  

sagedust juhib mikrokiip. See tähendab seda, et ka väljundis on pulseeriv vool. Seda 

seetõttu, et diood väljundis juhib ainult osalise lülitustsükli jooksul. Ülejäänud lülitustsükli 

jooksul varustab tarbijat vooluga väljundis olev mahtuvus C. Vastandpolaarsusega 

pingemuunduri normaaltalitluse jooksul lülitatakse lülitit pidevalt sisse ja välja ning 

lülitussagedust juhib mikrokiip. Tekib pulseeriv jada dioodi VD ja induktiivpooli L vahel. 

Olukorras mil diood VD juhib tekib induktiivpooli L ja kondensaatori C vahel ühendus ja 

moodustatakse efektiivne LC filter. Filter filtreerib pulseeriva jada ja väljundis tekib 

alalispinge.[10]  

Enamik väikepinge seadmetes soovitakse väljund sisendist galvaaniliselt eraldada ning 

selleks kasutatakse muunduris transformaatorit. Transformaatorit võiks ka kasutada juba 

50 Hz-se sagedusega vahelduvvoolu ahelas, kuid tulenevalt sellest, et transformaatori 

suurus ja kaal sõltub suuresti sagedusest on mõistlik see paigutada alalisvoolumuundurisse, 

kus lülitused toimuvad kümnete ja sadade kilohertsilistel sagedusel.[11] 
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Joonis 1.23. Muundur vastulülituses dioodiga [9] 

 

Joonisel 1.23 kujutatud vastulülituses dioodiga muundur (Flyback converter) põhineb 

vastandpolaarsusega pingemuunduril. Kuigi kahe mähisega magnetilist seadet kujutatakse 

joonisel sarnaselt transformaatorile oleks siiski õigem seda kutsuda kahemähiseliseks 

induktiivpooliks. Kahemähiselist induktiivpooli kutsutakse ka flyback transformer-iks ning 

erinevalt ideaalsest transformaatorist ei jookse vool samaaegselt mõlemas mähises. 

Kahemähiseline induktiivpool võtab enda peale vastandpolaarsusega pingemuunduri 

induktiivelemendi rolli. Induktiivvoolu lülitatakse induktiivpooli primaar- ja sekundaar- 

mähise vahel. Kui lüliti on kinni on diood VD vastulülituses ning transformaatori 

primaarmähis funktsioneerib kui induktiivpool toiteahelas. Energia salvestub 

induktiivpooli ning kui lüliti avaneb indutseerub salvestunud vool sekundaarmähisele 

pärilülituses dioodiga VD. Sekundaarmähises jõuab indutseeritud alalisvool tarbijani. [11] 

 

Joonis 1.24. Muundur pärilülituses dioodiga [9] 

 

Joonisel 1.24 kujutatud galvaaniliselt eraldatud dioodiga pärilülituses muundur (forward 

converter) põhineb pinget madaldaval muunduril. Kinnise lülitiga ergastub transformaatori 

primaarmähis ning vool indutseerub sekundaarmähisele pärilülituses dioodiga. Võimaldab 

saada sisendpingest madalamat ja kõrgemat väljundpinget olenevalt lüliti kaudu antavate 

impulsside täitetegurist. Energiaülekanne toimub pidevalt. [9] 
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1.3.4 Hämardamise juhtimine 

Selleks, et LED-lambi valgusvoogu sümistori baasil töötava hämardiga edukalt reguleerida 

on vaja mikroprotsessorit. Mikroprotsessori üheks ülesandeks on tõlgendada hämardist 

tuleva lõigatud siinuse tüürnurk hämardusastmeks. Teiseks ülesandeks on tõlgendada 

leedidelt tulevat tagasisidet. Ning kolmandaks ülesandeks on juhtida 

pulsilaiusmodulatsiooniga jõu-väljatransistori, mis omakorda juhib alalisvoolu 

pingemuundurit. Tagasiside on vajalik, et registreerida muutused väljundi ahelas.  

 

Joonis 1.25. Vastulülituses dioodiga muunduri tüüpiline tagasiside ahel [7] 

 

Joonisel 1.25 on kujutatud tüüpilist mudelit, millega saadakse toiteploki väljundist 

tagasiside. Enamik vastulülituses dioodiga muundurid kasutavad sekundaarpoole 

löökvoolude kontrolli moodust, et saata tagasiside väljundpinge kohta. Sekundaarpoole 

väljundpinge väärtus jõuab primaarpoolele läbi stabilitroni ja optopaari. Optopaari 

väljundit võrreldakse primaarpoole löökvooluga mille järgi leitakse pulsilaius, millega 

juhitakse alalisvoolu pingemuundurit. [12] 

1.3.5 Problemaatilised kohad 

Paljudel kaubandusvõrgus olevate LED-lampide peale on märgitud, et need ei sobi 

kasutamiseks hämardiga. Selle põhjuseks on see, et need ei suuda toime tulla hüppeliste 

pinge tõusudega poolperioodi keskel või tekitab probleeme madalam pinge efektiivväärtus. 

Paljud odavamad ja lihtsamad toiteplokid lihtsalt alaldavad vahelduvpinge ning suunavad 

pulseeriva pinge mahtuvusliku iseloomuga filtritesse, mis seda tasandavad. Vool jõuab 
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tarbijani ainult lühikestel hetkedel poolperioodi kõrgväärtuse jooksul, ning ülejäänud 

poolperiood jääb vool madalseisu. Sümistori sees hoidmiseks on vaja minimaalset 

hoidevoolu, tavaliselt 30 kuni 50 mA, kogu poolperioodi vältel. Kui vool langeb alla 

hoidevoolu või muudab polaarsust, lülitub sümistor välja. Võib juhtuda, et sümistor ei 

lülitu sisse ka järgmise poolperioodi vältel ning sisselülituspinge saavutatakse määramata 

aja jooksul. Kui hoidevool ei ole pidev jääb LED-lambi talitlus kaootiliseks ja põhjustab 

värelemist.[13] 

Lülititalitlusel töötava LED-lambi toiteploki vahelduvvoolu sisend peab kindlasti 

sisaldama EMI (elektromagnetiliste häirete) filtrit. Lisaks sellele peaks ka hämardi ise 

sisaldama L-C filtrit, mis muudab ka selle ahela natuke mahtuvuslikuks. Üldjuhul 

sisaldavad filtrid ainult mahtuvuslikku ja induktiivset komponenti. Hüppeline pingetõus 

iga poolperiood, mida põhjustab sümistori lülitumine, tekitab voolu kõikumist, muutes 

polaarsust mitmeid kordi poolperioodi jooksul. Hetkeliste polaarsuse muutusega, mis 

kestavad mikrosekundeid, võib sümistor sisse jääda, kuid võib ka juhtuda, et toimub ümber 

lülitamine.[13] 

Toiteploki väljundis tuleb kasutada suuri mahtuvusi, et vähendada voolu pulseerivat 

kõikumist, mis peaks moodustama keskmisest voolust vähem kui 25%. Kui kõikumine on 

suurem põhjustab see stroboskoopilist efekti.[13] 

Leede ühendavad juhid on üldjuhul väga väikesed ning kõrged voolu efektiivväärtused 

võivad põhjustada nende ülekuumenemist, mis viib leedi läbipõlemiseni. Suuri voolu 

efektiivväärtusi tekitavad PFC (võimsusteguri korrektsiooni) sisaldavad toiteplokid. 

Võrreldes tavaliste toiteplokkidega tekitavad PFC-ga toiteplokid 1.2 korda suuremaid 

voolu efektiivväärtusi ning tekitab 45% rohkem soojust.[13] 

LED-lampide toiteplokkides olevad lülitavad elemendid tekitavad elektrivõrku kõrgemaid 

harmoonilisi ning elektromagnetilisi häireid.[14] 

LED-lampide toiteplokid võivad tekitada korduvad löökvoole, mis on kohati tunduvalt 

kõrgemad kui hõõglambil tekkivad voolud. Löökvoolud tekivad iga poolperioodi jooksul, 

ehk 50 hertsisel võrgusagedusel 100 korda sekundis. Tekkivad löökvoolud on tihti 5 kuni 

10 korda kõrgemad kui voolu keskmine efektiivväärtus. Eriti palju tuleb korduvaid 

löökvoole ette integreeritud toiteplokkidega LED-lampidel ja madala võimsusteguriga 

lampidel. Korduvad löökvoolud võivad põhjustada nii hämardis kui toiteplokis kuuldavat 
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heli, häireid teiste elektroonika seadmetes. Kõige olulisim löökvoolu mõju on suurem 

efektiivkoormus hämardile. Kui võtta hämardi, mille maksimaalne koormus hõõglambiga 

oleks 600 vatti siis selle sama hämardi maksimaalne koormus LED-lampidega oleks 

ligikaudu 150 vatti. LED-lamp võimsus võib küll olla 10 vatti, aga suurte löökvoolude 

tulemusena on selle võimsus võrdeline 100 vatiga.[15,16] 

Võimsustegur ja harmooniliste summaarne moonutustegur võivad muutuda hämardamisel 

drastiliselt ning põhjustada suuri elektromagnetilisi häireid ja leedide värelemist. 

Arvestama peab ka sellega, et kõrge võimsustegur ei tähenda tingimata kõrget efektiivsust. 

Lisades toiteplokki võimsusteguri korrektsiooni seadmeid võib tegelikkuses hoopis 

vähendada üldist efektiivsust. Seda sellepärast, et enamus toiteplokke töötavad kõrge 

sagedusega lülitustalitlusega ning kui need ei ole korralikult filtreeritud, võivad need võrku 

tekitada kõrge sageduslike vooluimpulsse. Need impulsid mõjutavad kõiki elektroonika 

seadmeid samas võrgus. Selleks on seatud regulatsioonid ja standardid, kuid need ei 

arvesta lambi käitumist hämardamisel.[17] 

LED-lampidel peab ka tüürnurga suurus olema piiratud, kuna nende elektroonikat toidab 

see sama vahelduvvool. Kui sisendis langeb pinge nulli lähedale ei jää piisavalt võimsust, 

et elektroonikat toita. Tavaliselt tehakse LED-hämardid tühijooksuga mõlemas otsas ning 

LED-lamp hakkab hämarduma alles siis kui tüürnurk tõuseb üle 60o. Alles siis saab 

toiteplokk kalkuleerida oodatud hämarduse ning hämardada leedid lineaarselt kui 

tüürnurka veel suurendatakse. Tavaliselt kustuvad leedid juba siis kui tüürnurk on umbes 

150o. Selles punktis on säilinud ainult 2% sisendvõimsusest, millest ei piisa, et toita 

toiteplokki juhtivat elektroonikat.[17] 

Faasihämardiga LED-lampe hämardades tekitab probleeme ka vale triger. Tüürnurgal 90o 

toimub järsk pingetõus mil hetkega tõuseb pinge võrgupinge suurima väärtuseni. Sellest 

tulenevalt tõuseb iga tsükkel ka sisendvool maksimumini ja tekitab tahtmatut voolutõuget 

ning pingehüppeid. See paneb sisendis oleval EMC (elektromagnetiline ühilduvus) filtril 

pinge järsult võnkuma. Selle tagajärjel võib tekkida vooluimpulss, mis sümistori ümber 

lülitab ning selle tulemusena hakkab LED-lamp vilkuma, kuna sümistor lülitub korduvalt 

ühe poolperioodi jooksul sisse ja välja.[17]  
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Kodumajapidamises enim levinud faasihämardid kasutavad sümistore, et kontrollida lambi 

võimsust, sümistori eesmärk on kontrollida tüürnurka, vähendades sellega pinge 

efektiivväärtust. Tulemuseks saadakse ära lõigatud poolperioodi esifrondiga siinus nagu 

näidatud joonisel 1.26.[18] 

 

Joonis 1.26. Ära lõigatud esifrondiga pinge siinus [18] 

 

Tüürnurga kraadi leidmiseks tuleb see esmalt ostsilloskoobi abil ajaliselt määrata ning 

seejärel kasutades valemit[19]: 

 
� =

����

�������
360° 

(1.1) 

kus           α  on tüürnurk (o);  

 toff – viivitus sisselülitamisel (ms);  

 tperiod –  perioodi pikkus (ms).  

 

 

1.4. Sümistoril põhinev valgusregulaator

1.4.1. Faasihämardi ehitus ja tööpõhimõte 
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Joonis 1.27. Faasihämardi näidis skeem [18] 

 

Joonisel 1.27 näeme takistit R1 ja kondensaatorit C1 millega juhitakse sümistori nurka. 

Dinistori kasutatakse, et maksimeerida sümmeetrilisust positiivse ja negatiivse 

poolperioodide vahel. Kondensaator C2 ja induktiivpool L1 töötavad kui lihtne 

madalasagedusfilter, et vähendada hämardi poolt tekitatud müra. [18] 

Sümistoridel on erinevad lülitus lävid positiivsel ja negatiivsel pingel, selleks et seda 

erinevust minimeerida kasutatakse kasutatakse sümistori juhtimiseks dinistori, millel on 

defineeritud sisselülituspinge nii positiivsel kui negatiivsel poolperioodil. Dinistor 

blokeerib voolu kuni pinge ületab sisselülituspinget, kui sisselülituspinge väärtus 

saavutatakse suureneb järsult vool ja pinge langeb. Sümistoride puhul on oluline ka nende 

koormus- ja hoidevool. Koormusvool on minimaalne vool mille juures sümistor juhtima 

hakkab ning hoidevool on minimaalne vool mille juures sümistor juhtimist jätkab. 

Tavaliselt on koormusvool suurem kui hoidevool ning hämarditel, mille nimivool on 3 

kuni 8 amprit, kasutatakse sümistore, mille hoide- ja koormusvool on vastavalt 10 mA ja 

70mA. Siinkohal tuleb välja tuua, et leedide vool võib teatud juhtudel langeda alla 

sümistori koormusvoolu, mis tekitab probleeme hämardi lülitamise.[18] 

Tüürnurka α saab muuta vahemikus 0o kuni 180o ning seda mõjutab RC ajakonstant, mis 

koosneb C1-st  ning R1-st ja tarbija näivtakistus. Tüüpilises olukorras on tarbija 

näivtakistus väiksem kui R1 ja aktiivse loomusega, seega ei oma mõju tüürnurgale α. 
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Juhul, kui tarbija takistuse suurus läheneb R1 suurusele ja ei ole aktiivse loomuga, võib 

mõju hämardile olla drastiline.[18] 

Selleks, et hoida elektroonilist releed lülitatuna peab selle poolil olema vool, kui vool kaob 

lülitub relee välja. Sama on ka sümistoriga, minimaalset vool millega sümistor suletud 

püsib nimetatakse hoidevooluks.[20]  

 

Joonis 1.28. Sümistori hoidevool [20] 

 

Joonisel 1.28 näeme hoidevoolu baasväärtust IH katkendliku joonega ning sümistori avav 

tüürvool IT. Peale sümistori avamist läbib seda vool IT. Kui tüürvoolu väärtus langeb alla 

hoidevoolu, sümistor sulgub ja vajab uuesti avamiseks uut impulssi paisus.[20] 

Koormusvool IL on minimaalne sümistori anoodi ja katoodi läbiv vool, mis hoiab peale 

tüürvoolu impulssi kadumist sümistori veel juhtivana.[21] 

Sümistori ekvivalendiks on kaks vasturööpselt lülitatud türistori, milledel on ühine 

tüürelektrood [8]. Hinna poolest kipub türistor olema kallim aga see eest on see 

vastupidavam. Sümistoride eeliseks on see, et see töötab nii positiivsel kui ka negatiivsel 

poolperioodil, mis vähendab nähtavat värelust ja ei kahjusta niivõrd palju trafot. 

Põhimõtteliselt on mõlemad kiirlülitid, ja neid kasutatakse juhtimaks võimsust lambil. 

Võimsuse reguleerimine toimub, kuna pingesiinuse lõikamisel alaneb ka pinge 

efektiivväärtus. tüürvool paisul määrab ära millal türistor või sümistor avaneb, mida hiljem 

signaal antakse seda hiljem toimub avanemine ja seda väiksem on võimsus lambil.[22] 

1.4.2. LED-lambi hämardamisel faasihämardiga tekkivad probleemid 

Hõõglambi puhul reguleeritakse hämardi tüürnurka (α), mille tulemusena väljundpinge 

absoluutväärtus langeb, mis omakorda vähendab lambi võimsust ning see tagab ka 
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valgusvoo intensiivsuse vähenemise. Kuid LED-lampidega millel on integreeritud 

toiteplokid, et sobida standardsesse E27 või E17 pesasse asendamaks hõõglampe, ei tööta 

selle hämardiga nii nagu oodatakse. Tihtipeale on ka leedlambi karbi peale tootja poolt 

märgitud hoiatused, et lamp ei sobi hämardiga koos töötamiseks. Probleemid, mis 

faasihämardiga hämardamisel esinevad on järgmised[18]:  

1. nähtav valguse pulseerimine; 

2. helireostus; 

3. leedid ei saavuta täisvõimsust; 

4. leedid lülituvad sisse kui hämardi on välja lülitatud; 

5. järsk voolu tõus sümistori lülitumisel võib kahjustada nii hämardit kui ka lampi. 

Kuna probleeme on palju, tekivad küsimused, et kas ei oleks lihtsam kasutada LED-

lampidega uut tüüpi hämardeid? Oleks, kuid see tähendaks suuri muudatusi hoone 

elektrivõrgus, mis seab kahtluse alla uue tehnoloogia tasuvuse. Seega on valitud tee, mis 

jätab alles olemasolevad hämardid ning probleemideta hämardamiseks kohandatakse 

sellega LED-lambi toiteplokid.[18] 

Aktiivkoormusel nagu hõõglambil on vool ja pinge faasis, kuid kui madalama toitepingega 

seadmete puhul tuuakse vooluahelasse trafo, mis on induktiivse iseloomuga, siis jääb vool 

pingest maha. Selleks, et sümistor püsiks avatud peab sellel olema piisav koormusvool, kui 

vool sümistoril on väiksem siis see sulgub. Võib juhtuda, et induktiivsel koormusel jääb 

vool pingest niipalju maha, et perioodil, mil sümistor on avatud, ei jõuagi  piisa 

koormusvool tekkida. Selleks, et seda ei juhtuks kasutatakse induktiivse koormuse 

hämardites jäika avamis tehnikat, mis tagab, et avamisperiood oleks piisavalt pikk, et 

tekiks piisav koormusvool.[22] 

 

Erinevalt tavatrafodest, mis on lihtsalt reguleeritavad, ilmnevad elektroonilistel trafodel 

probleemid ning neid kasutades peab arvestama ka teiste süsteemis olevate elementidega. 

Kui elektroonilist trafot, millel on mahtuvuslik iseloom, kasutada faasiregulaatoriga võib 

juhtuda, et ilmneb ülelaadimine ja tekivad tavapingest kõrgemad pinge kõikumised. Kui ei 

arvestata valgusregulaatori ja trafo sobivusega võib juhtuda, et need samad pinge 

kõikumised tekitavad trafos kuuldavat heli, mis viitab trafot kahjustavale olukorrale. Mida 
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rohkem on süsteemis komponente seda tõenäolisem on, et hämardamisel tekivad 

probleemid. [22] 

Paradoks on see, et üks parimaid omadusi leedidel, nende madal tarbitav võimsus ja madal 

vool, on üks põhjusi miks leedlambid tavaliste faasihämarditega hästi ei tööta. Hämardades 

leede on tihti ihaldatav vool 10 kuni 100 mA, olenevalt leedide kvaliteedist, mis tähendab 

et koormus hämardile on vähem kui veerand vatti. Mis tähendab ka seda, et tarbitav vool 

on väiksem kui sümistori koormusvool. Kui kondensaatori pinge ületab dinistori 

sisselülituspinge laseb dinistor kondensaatori sümistori paisu, mis avab hetkeks sümistori. 

Kui sümistor uuesti sulgub algab uus laadimine ja kui poolperiood veel kestab avab 

sümistor end uuesti. See protsess kordub läbi iga poolperioodi.[18] 

Kasutades toiteplokis mahtuvusliku iseloomuga filtrit, mõjub hämardi takistus filtri 

kondensaatori laadimisvoolu piirajana. Hämardi kondensaatori ja filtri kondensaatori suure 

erinevuse tõttu võib lugeda alaldatud pinge filtri kondensaatoril umbkaudu samaks, mis 

toitepinge vahelduvvoolu ahelas. Mis tähendab seda, et laadimisvool filtri kondensaatoril 

on sama, mis hämardi kondensaatoril, mis kontrollib hämardi tüürnurka. See viib selleni, et 

laadimisvool kondensaatoril on madalam kui hämardi normaalsel tööl, mis on tingitud filtri 

kondensaatori suurest pingelangust. Väike laadimisvool ei pruugi olla piisav, et laadida 

kondensaator dinistori sisselülituspingeni ühe poolperioodi jooksul, selle tagajärjel 

sümistor ei avane ja leedid jäävad kustu. Kuid peale mitut tsüklit pingelang filtri 

kondensaatoril alaneb ja kondensaator jõuab dinistori sisselülituspingeni, mis avab hetkeks 

sümistori ja põhjustab leedide vilkumise. Sellist vilkumist on võimalik ka inimsilmaga 

registreerida, kuna see toimub väiksemal sagedusel.[18] 

Tihti kasutatakse LED-lampides pärast alaldit ja filtrit veel DC/DC muundurit ning kuna 

võimsused on väikesed, ei ole väga levinud kasutada võimsusteguri korrektsiooni 

seadmeid. Levinud on lihtsad pinget vähendavad muundurid, mis on odavad ja efektiivsed. 

Olukorras mil dimmer on välja lülitatud tekib seal ikka väike lekkevool, mis võib tekitada 

toiteploki sisendis piisava pinge, et lampi korraks vilgutada. Tegelikkuses võib hämardi 

töö jagada kolme astmesse, esimesel astmel on tüürnurk väike, teisel astmel suur ja 

kolmandas astmes on hämardi välja lülitatud. Väikese tüürnurgaga langeb keskmine 

alalispinge filtri kondensaatoril ainult natukene, tulenevalt sellest, et kondensaator on 

pidevalt laetud konstantse pingeni. See toidab DC/DC muundurit, mis üritab säilitada 

koormusel pidevat voolu, mis tähenda, et sellises olekus lamp ei hämardu. Katsed on 
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näidanud, et sellises olukorras tekitab toiteplokis olev drossel kuuldavat pininat. Suure 

tüürnurga puhul võib filtri kondensaatori järsk tühjenemine põhjustada muunduri sisendi 

kondensaatoril pinge langemist allapoole opereerimispinget, mis lülitab muunduri välja. 

Järsk kondensaatori tühjaks laadumine põhjustab ka suurt voolutõuget sümistori 

avanemisel, mis lühendab hämardi eluiga ja põhjustab suminat nii hämardis kui ka lambis. 

Katsed on näidanud, et suure tüürnurgaga on valguse värelus vägagi märgatav, lisaks 

sellele muutub ka valguse toon ja lamp tekitab eristatavat heli. Suure tüürnurgaga ei avane 

sümistor iga poolperioodi jooksul, mis lubab filtri kondensaatoril pingel langeda ja jõuda 

isegi nulli.[18] 

 

 

Valguse värelemine on IES-i (Illuminating Engineering Society of North America) poolt 

defineeritud kui kiireloomuline variatsioon valgusallika valgusvoo intensiivsuses. Teema 

jõudis esmakordselt päevakorda kui levima hakkasid magnetilise ballastiga 

päevavalguslambid. Juba siis leiti, et värelev valgus võib olla seotud migreeni, peavalu, 

autismi ägestumise, ebamugavustunde ja teiste neuroloogiliste probleemide taga. Tänapäev 

on teema uuesti päevakorras tänu LED-lampidele, mille puhul on värelus kohati isegi 

suurem kui magnetilise ballastiga päevavalguslambil. LED valgusallikate puhul on 

väreluse allikaks siiski valgusdioode toitev toiteplokk. Mõni toiteplokk tekitab olematut 

värelust, kuid on ka neid, mis värelevad ainult hämardades ja ka neid mis värelevad nii 

hämardades kui ka tavaolukorras.[23] 

Kõik valgusallikad tekitavad vähemal või rohkemal määral värelevat valgust, tavaliselt on 

see seotud vahelduvvoolu võrgust tuleneva sagedusega. Värelemine on üldjuhul 

perioodiline ning seda saab hinnata nelja parameetri põhjal: amplituudi modulatsiooni, 

perioodi keskmise väärtuse, laine kuju ja perioodiline sagedus. Uuringud on näidanud, et 

värelemine sagedusel 3 – 70 Hz võib tekitada neuroloogilisi probleeme, sagedused ca. 100 

Hz-si juures võivad põhjustada migreene ja peavalusid. [23]  

Hetkel puudub standardne protseduur väreluse mõõtmiseks, on mooduseid väreluse 

hindamiseks, kuid neil esinevad puudused hindamaks LED-lampide valguse kvaliteeti. 

IES-i valgustuseksperdid on välja pakkunud 2 tehnoloogiat väreluse hindamiseks.  

Valgusallika vilkumise intensiivsuse iseloomustamist protsentides või indeksina. 

1.5. Värelemine
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Ostsilloskoobiga üles võetud valgustuse laine tsükkel jaotakse keskmise väärtuse alusel 

kaheks alaks, ning leitakse ka maksimaalsed ja minimaalsed väärtused (joonis 1.30).[23] 

Kumbki meetod ei sobi ideaalselt värelust hindama, sest need ei arvesta väreluse 

sagedust[24]. 

 

 

Joonis 1.30. Vilkumise hindamiseks üles võetud valguse laine periood [23] 
 

 

Vilkumise intensiivsuse protsendi arvutamisel kasutatakse ainult valgustiheduse 

maksimaalset ja minimaalset väärtust. [23] 

Väreluse intensiivsuse indeks loodi, leidmaks muutused valgustuse tsüklis. See arvestab 

laine kuju ning amplituudi ning seda arvutatakse jagades tsükkel keskmise väärtuse põhjal 

kaheks ning alade pindalade põhjal leitakse indeks vahemikus 0 kuni 1. Indeks 0 on 

ühtlane valgus ja kõrgemad väärtused viitavad väreluse suurenemisele. [24]  

Värelusele reageerimine muutub riskantsemaks kui [23]: 

 kokkupuute perioodi pikkus, mida pikem seda halvem; 

 silma võrkkesta ala, mis valgusega kokku puutub; 

 asukoht vaateväljas: 

 vilkumise eredus; 

 vilkumise kontrastsus; 

 vilkuva valguse värvus. 
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Inimesed reageerivad värelusele erinevalt, on inimesi kellele see ei mõju üldse, kuid on ka 

neid kellele on see tervist kahjustav.[23] 

Mõne LED-lambi puhul võib esineda juhuslik värelus. See on eristatav, kuna ei sõltu 

võrgupinge sagedusest. See ongi värelus, mis tekib siis kui LED-lambid ühendatakse 

süsteemi, mis sisaldab hämardit. Kuna tavalised hämardid ei ole disainitud töötama LED-

lampidega, tekivad probleemid, mis põhjustavad värelust. Tüüpilised põhjused on [25]: 

 LED-lampide toiteploki alaldi mahtuvuslik iseloom; 

 LED-lambi väike tarbimine, mis ei ole piisav, et hämardit koormata; 

 mahtuvuslik koormus, mis võib tekitada suuri löökvoolusi. 

Septembris 2014 jõustunud Energy Star regulatsioonid LED-lampidele näevad ette, et 

tootja peab andma informatsiooni nii kõrgeima väreluse indeksi kui ka protsendi kohta, 

kuid ei ole seadnud neile piiranguid. ASSIST (The Allience for Solid-State Illumination 

Systems and Technologies) defineerib vastuvõetava väreluse baseerudes testimisele. 

ASSIST-i kriteeriumi järgi ei ole 100 Hz-se sageduse juures vastuvõetav väreluse protsent, 

mis on suurem kui 20 ja 120 Hz-se sageduse juures väreluse protsent, mis on suurem kui 

30.[26] 

 

 

Elektrivarustuse kvaliteet koosneb elektri kvaliteedist ja elektri-energia tarnimisega seotud 

teeninduse kvaliteedist. Elektrivarustuse kvaliteet jaguneb omakorda pinge kvaliteediks ja 

toitekatkestusega seotud elektrivarustuspidevuseks. Elektri kvaliteet mõjutab 

majanduslikult elektrisüsteemi, võrguettevõtete seadmete ja kõigi elektritarbijate tööd. 

Kõik elektroonika seadmed on tundlikud toiteping häirumisele, kuid on ka ise häiringute 

allikad. Elektri kvaliteet on tihedalt seotud mõistetega nagu seadmete töökindlus, eluiga, 

kasutegur, stabiilsus, valeoperatsioonid ja rikked. Enamasti eeldatakse, et elektrivõrgu 

toitepinge ja vool on siinuselise lainekujuga. Tihti esineb ka moonutatud kujuga 

perioodilist lainet. Moonutused on seletatavad kõrgemate harmoonikutega, mida 

põhjustavad mittelineaarsed elektritarvitid. Viimasel ajal on harmoonikute probleem 

tõusnud esile jõuelektroonikal põhinevate seadmete leviku tõttu.[27] 

1.6. Elektri kvaliteet
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Kõrgemaid harmoonikuid võib hinnata ühiselt harmoonmoonutusteguriga (total harmonic 

distortion factor, THD Factor). THD-d kasutatakse enamasti kirjeldamaks pinge 

moonutusi. Kuna pinge põhikomponent muutub ainult paari protsendi ulatuses, siis on 

THD peaaegu alati tähenduslik arv. Voolu moonutuste kujutamine THD väärtustega on 

tihti eksitav. Väikse voolu korral võib harmoonikute suhteline osakaal voolus ja seega ka 

THD olla kõrge, kuid ohtlikku mõju elektrivarustusele see ei avalda. Kolmandatele 

harmoonikutele tuleb pöörata tähelepanu, kuna nulljärgnevuse tõttu erineb nende 

käitumine võrgus teiste harmoonikutega võrreldes. Kolmandad harmoonikud on olulised 

maandatud tähega süsteemide korral, kus vool võib liikuda neutraalis. Sellisel juhul on 

võimalik neutraali ülekoormus, mis võib põhjustada seadmete mitteotstarbekohast 

töötamist, kuna pingelangu tõttu neutraalis on faasipinged moonutatud. Kolmandate 

harmoonikute liikumisele avaldab mõju trafode lülitusgrupp.[27] 

Kuna LED-lambid sisaldavad integreeritud toiteplokki toodavad need võrku suurel hulgal 

häireid ehk kõrgemaid harmoonilisi. Selleks, et LED-lamp töötaks oodatavalt koos 

hämardiga, peab lamp tarbima hoidevoolu ja tekitama piisava koormusvoolu sümistorile. 

Need kaks voolu on igal turul oleval hämardil erinevad ja nendest oleneb LED-lambi 

sobivus hämardiga. Selleks, et hoidevool oleks piisav tuleb teha ohverdus efektiivsuse 

osas, ehk kui tõsta hoidevoolu ja sellega ka sobivust hämardiga langeb efektiivsus ja kui 

tõsta efektiivsust langeb kokkusobivus. Rahvusvahelised standardid IEC 61000-3-2:2006 

dikteerivad võrgupingel töötavate kuni 16 ampriliste seadmete maksimaalset harmooniliste 

komponenti. Standardi järgi paika pandud harmooniliste limiidid on välja toodud tabelis 

1.1. Standardis on kaks kriteeriumi, millest esimene ütleb, et kolmandad harmoonilised ei 

tohi olla suuremad kui 86% põhikomponendist ja viiendad ei tohi ületada 61% 

põhikomponendist. [28,29] 
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Tabel 2.1. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele. [29] 

Kõrgemate harmooniliste 
järjekord (h) 

Klass C 

 Protsenti põhikomponendist (%) 
3 30 
5 10 
7 7 
9 5 
11 3 
13 3 
15≤ n≤39 3 
 

Teine kriteerium näeb ette, et iga harmoonilise järjekorra kohta on tabelis 1.1 välja toodud 

limiidid, mis piiravad koguvoolu ühe aktiivvõimsuse vatti kohta (mA/W). Selleks, et 

vastata rahvusvahelistele standarditele peab täidetud olema vähemalt üks kriteerium.[29] 

 

1.7. LED-lambi potentsiaalne kahjulik mõju inimese tervisele 

 

Valgus mõjutab otseselt visuaalsete toimingute tegemist, tehes kriitilised detailid rohkem 

või vähem nähtavaks. Kehv valgustatus põhjustab nägemise halvenemist, mis võib viia 

komistamiste ja kukkumisteni, samas kui liiga ere valgus põhjustab pimestamist ja võib 

varjata võimalikke ohte. Mittepiisav valgustatus, liigne või kontrastne valgustatus, räigus, 

peegeldus, varjud ja värelus võivad kõik raskendada visuaalseid toiminguid. Need raskused 

tekitavad ebamugavust, mis võib väljenduda kipitavates silmades, peavaludes ning ka 

halva kehahoiakuga seondatud vaegustes. Valgus mõjutab ka tuju, ööpäeva tunnetust, võib 

tekitada nahahaigusi ning põhjustada ka nägemiskaotust. Kuna LED-lambid on suhteliselt 

uued valgusallikad, tasuks kindlasti arvestada võimalike mõjudega enne kui neid hoone 

valgussüsteemis rakendada. Kuna LED-id on suunatud valgusega võivad need olla väga 

eredad ning mõjuda pimestavalt. Liigne eredus võib kahjustada silma võrkkesta kui seda 

otse vaadata. LED-id võivad ka põhjustada vilkumist, mis võib põhjustada peavalusid, 

silma väsimust või isegi epileptilist šokki. Öine kokkupuude leedide sinise valgusega võib 

mõjutada bioloogilist kella ning sellega viia erinevate terviseprobleemideni.[30] 

Inimsilm on võimeline kohanduma väga ekstreemsetes tingimustes. Sellest hoolimata on 

vahemik, kus nägemine ei ole pingutatud väga väike. Üleliigne eredus ning kontrastsus 
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võivad viia räiguseni. Räigust on kahte tüüpi, üks on halvav räigus ja teine häiriv räigus. 

Halvav räigus mõjutab nägemist, viies ajutise nägemiskaotuseni, seda põhjustavad tausta 

suhtes eredad ja suunatud valgusallikad, mis on suunatud otse silma. Halvav räigus ei 

põhjusta otseselt terviseprobleeme, kuid võib põhjustada kaudseid kahjustusi seoses 

inimese võimetusest eristada objekte, põhjustades sellega ohtlike olukordi. Häiriv räigus 

väljendub ebamugavust tekitades, häirides ja mõjudes segavalt ilma, et halvendaks 

nägemist. See võib põhjustada silma väsimust ja teisi ebamugavusi nagu näiteks kaela- või 

seljavalu. Leedid on väikesed ja suunatud valgusallikad, mis võivad olla väga eredad ja 

pimestavad kui neid ei kaeta või suunata nii, et neid otse ei nähtaks.[30] 

Kuna valgusel on inimese ööpevarütmile väga kaasahaarav mõju võib juhtuda, et öine 

kunstlik valgus mõjub ööpäevarütmile segadust tekitavalt. Kui inimese ööpäevarütm on 

seotud päikesevalgusega mõjub see päeval ergastavalt ja öösel uinutavalt. Kui aga kunstlik 

valgus rütmi sassi ajab võib ergastumine ja unisus tekkida valel ajal. Sellest tulenevalt 

tasub meeles pidada, et valgusvoog enne magamaminekut on oluline faktor une 

kvaliteedis. Valgus, eriti sinine valgus, valedel kellaaegadel on seostatud erinevate 

pikaajaliste tervise probleemidega. Ning ööpäevarütmile mõjub eriti laastavalt leedvalgus, 

kuna see sisaldab palju sinist valgust.[30] 

Värelemine on valguse ereduse kiireloomuline ja korduv muutus ajas. Värelus võib 

tekitada halvemat nägemist, erinevaid vaevusi ning ka epileptilisi hooge. Juba mõne 

sekundiline kokkupuude väreleva valgusega võib esile tuua epilepsia hoo, kuid on ka 

vaevusi mida põhjustab pikaajaline mõju nagu näiteks peavalud ja silmade väsimine. 

Epilepsia hoogu kutsub esile värelemine sagedusega 3-70 Hz ning suurema sagedusega 

värelus on see, mida inimsilm ei tuvasta ja mis tekitab vaevusi pikemal kokkupuutel. 

Inimesi mõjutab bioloogiliselt valguse väreluse sagedus, amplituud, eredus välgatus ja 

paljud teised faktorid. Valgustundliku epilepsia esineb ühel 4000-st inimesel, neil 

põhjustavad korduvad välgatused ning korduvad staatilised geomeetrilised valgusmustrid 

krambi hooge. Epilepsia hood peegelduvad mööduvat ebatavalist sünkoniseeritud 

aktiivsust ajurakkudes ning mõjutades sellega teadvuslikkust, keha liikumist või/ja 

tunnetust. Valgustundlik epilepsia avaldub tavaliselt teisme eas ning kolmveerand 

patsientidest jäävad sellega terve elu. Epilepsia hoo tekkimisse panustavad paljud faktorid 

nagu[30]: 
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 Vilkumise sagedus – igasugune valguse muutus sagedusel 3 Hz kuni 70 Hz on 

potentsiaalne risk epilepsia hoo tekkimiseks, eriti suur on risk sagedusel 15 Hz kuni 

20 Hz; 

 Eredus – Skotoopilise ja madal mesoopilise ulatuse stimuleerimine on väikese 

riskiga kuid risk suureneb monotoonselt eredusega kõrges mesoopilises ja 

fotoopilises ulatuses; 

 kontrastne valgus tausta suhtes – üle 10 protsendiline kontrast on riskantne; 

 kaugus valgusallikast; 

 võrkkesta ala mida stimuleeritakse – epilepsia hoo tõenäosus suureneb vastavalt 

nägemisvälja suuruse esindatusele visuaalses ajukoores; 

 stimulatsiooni asukoht – nägemisvälja keskel on suurem oht; 

 valguse lainepikkus – sügav punane või vahelduv punane ja sinine värelus võib olla 

eriti ohtlik 

 avatud või suletud silmad – ere värelus võib olla ohtlikum kui silmad on kinni sest 

siis stimuleeritakse tervet võrkkesta.  

Tajumatu värelus võrgusagedusel olenevalt asukohast, Euroopas 50 Hz, Ameerikas 60 Hz. 

Vanemates päevavalguslampides kasutati magnetilist ballasti, mis vilgutas lampi 

kahekordsel võrgu sagedusel (100 Hz või 120 Hz). Kui juhtus, et lambi vananedes ühe 

suunaline vool ei võrdunud enam teise suunalisega hakkasid lambid värelema 

võrgusagedusel tekitades sellega inimestel valgustundliku epilepsiat.[31] 

Mõningate arvutite kuvarite puhul, millel on leed taustavalgus on tähendatud arvestatavat 

värelemist sagedusega 60 Hz. Väreluse tagajärjel võib ka silmade kiirel liigutamisel näha 

mitmekordselt. Väreluse efekt ei sõltu ainult sagedusest, vaid ka valgusvoo amplituudist. 

LED- lampide, mille toiteplokid juhivad neid kahekordse toitepinge sagedusega, valgusvoo 

amplituud on suurem kui päevavalgus lampidel, seega on suurem oht peavalude ja silmade 

väsimuse näidustumisel. Punktvalgus ja kontsentreeritud tekitab väiksema tõenäosusega 

epilepsia hooge, kui valgus, mis katab kogu nägemis ulatuse. Kui seda arvestada, siis 

potentsiaalne värelus, mis tekib ruumi valgustamisel on ohtlikum kui see, mis on 

ekraanidel. Värelus raskendab teravat nägemist nõudvate ülesannete täitmist nagu näiteks 

lugemine ja käsitöö. Hämardid koos LED-lampidega võivad põhjustada madala 

sagedusega 3 hertsi kuni 70 hertsilist värelust kuna LED-lambi toiteplokid ei ole vastava 

hämardiga töötamiseks tehtud.[31] 
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SCENIHR-i (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – 

teaduslik komitee tuvastamaks uusi terviseriske) Euroopa komisjoni poolt tellitud uuringus 

sooviti jõuda selgusele kas on õigustatud väide, et energiasäästlikud valgustid on inimeste 

tervisele kahjulikud. Ning kui on siis, mis seda põhjustab? Leiti, et[32]: 

 Valgustundliku epilepsiat, mida põeb umbes 5 inimest sajast, tõi esile valguse 

värelemine sagedusel 3 Hz ja 15 – 18 Hz; 

 Migreeni, mida on põdenud 14% täiskasvanutest, võib põhjustada värelus 

sagedusega kuni 50 Hz ja migreeni hoo ajal tuvastati valgustundlikus; 

 Irlen-Meares-i puhul tähendati tundlikust väreluse suhtes. Irlen-Meares on 

õpiraskushäire, mis tuleneb aju raskusest tõlgendada visuaalset informatsiooni; 

 Meniere-si tõbe põdevatel patsientidel tekitab valguse värelus tasakaalu kaotust ja 

peapööritust; 

 Võrkkesta haigust põdevatele inimestele mõjub eriti halvasti sinine valgus; 

 Autismi puhul ei tuvastatud negatiivset mõju kuid seda ei saa siiski välistada.  

Lampide fotobioloogiline turvalisus on võetud rahvusvahelise komisjoni CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage), IESNA (Illuminating Engineering Society of North 

America) ja IEC (International Electrotehnical Committee) tähelepanu alla. Nende 

koostööl loodi lampide ja neid sisaldavate süsteemide fotobioloogilise turvalisuse 

standardid: CIE S009, IEC 62471:2006 ja IESNA/ANSI RP-27. IEC 62471:2006 jaotab 

süsteemselt valgusallikad mitmesse riskigruppi. Arvesse võetakse nende mõjud kõikidel 

fotobioloogiliste ohtudel, mis võivad ohustada silmi või nahka. Eraldi LED-lampidele 

mõeldud standardis IEC 62471:2009 arvestatakse sinise valguse ohtu. Riskigrupi 

klassifikatsioon sõltub maksimaalsest ajast mil kokkupuude sinise valgusega ei avalda 

mõju silma võrkkestale. [33] 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

Simuleerimiseks kasutati programmi Multisim, mis on National Instrument-i poolt välja 

töötatud tarkvara elektroonika skeemide simuleerimiseks. Multisim kasutab komplektset 

SPICE-i (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) analüüsi meetodit, et 

analüüsida kogu elektriskeemi käitumist. Iga analüüs aitab saada väärtuslikku 

informatsiooni ka komponentide vastupidavuse ja tundlikkuse suhtes. Multisimis saab 

valida mida ja kuidas analüüsida. Antud töös kasutatakse põhiliselt kahte tüüpi analüüse. 

Üks neist on Fourier-i analüüs, ehk laine analüüs. Ja teine on siirde analüüs, kus skeemi 

käitumist jälgitakse ajas.[34] 

Multisim-i elektriskeemi simulaator lubab kasutajal[35]: 

 analüüsida skeemi talitlust juba enne tootmisse laskmist; 

 kasutada ideaalseid komponente, et kõrvaldada piirangud; 

 teha mõõtmisi, mida reaalses olukorras oleks raske sooritada tulenevalt: 

o ohust skeemile; 

o segavatest häiringutest; 

o puuduvast mõõteseadmest; 

 jälgida skeemi käitumist erinevatel temperatuuridel; 

 jälgida skeemi tööd erinevate häiringute mõjuga. 

Fourieri analüüs on meetod, analüüsimaks kompleksseid tsüklilisi lainetusi. See võimaldab 

teisendada ka mittesiinuselised perioodi funktsioonid siinuseliseks või koosinuseliseks 

laineks. See võimaldab analüüsida nende mõju lainele või signaalile.[34] 

Fourieri jada matemaatilisest teoreemist tulenevalt saadakse perioodi funktsioon[34]: 

 f� = �� + �� ����� + �� ���2��+. . . +�� ����� + �� ���2��+. . ., (2.1) 

kus ft on perioodi funktsioon; 

 A0  – alalisvoolu komponent; 

 A1 cosωt + B1 sinωt  – fundamentaalse laine komponent; 

 An cosωt + Bn sinωt  – funktsiooni n- astme harmooniline; 

 ω – 2 π kordne fundamentaalse laine sagedus. 

 

2.1. Simuleerimistarkvara
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Fourieri rida on oma olemuselt signaali sageduskomponentideks lahutamine. Igal rea 

liikmel on oma kindel sagedus ning amplituud, mis määrab ära, kui tugevalt see liige on 

esindatud algses signaalis. Harmooniliste amplituud langeb pidevalt koos harmooniliste 

järjekorranumbri suurenemisega. Fourieri analüüs genereerib graafiku, millel on pinge 

harmooniliste komponentide magnituudid. See analüüs kalkuleerib harmooniliste 

summaarse moonutusteguri protsendi kujul. THD leitakse võttes ruutjuure iga 

harmoonilise komponendi summade ruutudest ning jagades selle tulemuse fundamentaalse 

sageduse magnituudiga.[34] 

Siirde analüüsiga genereerib Multisim elektriskeemi tulemused funktsioonina ajas. Iga 

periood jagatakse intervallideks ja alalisvoolu analüüs teostatakse perioodi igal aja hetkel. 

Selleks arvestatakse, et alalisvoolul on konstantne väärtus ja vahelduvvoolul on ajast sõltuv 

väärtus. Kondensaatorid ja induktiivpoolid kujutatakse energia salvestitena. Matemaatilist 

integreerimist kasutatakse, et leida energia hulk aja perioodi jooksul.[34] 

 

Töös kasutatav NCP1028LED katse skeem on universaalse sisendpingega toiteplokk, mis 

on mõeldud toitma leede konstantse vooluga. Skeem on võimeline töötama vahelduvvoolu 

sisendpingega 90 kuni 265 V ja selle väljundvool on kuni 700 mA ja väljundpinge 18 V. 

Toiteplokk töötab vastulülituses dioodiga muunduri põhimõttel ja seda juhib NCP1028 

mikroprotsessor.[36] 

 

Joonis 2.1. LED-lambi toiteplokk NCP1028LED [37] 

2.2. Toiteplokk
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Joonisel 2.1 on välja toodud toiteploki skeem mis sisaldab [37]: 

1. EMI filtriks induktiivpooli L1 mille indukiivsus on 1 mH; 

2. optopaari U2, mille voolu ülekanne on vähemalt 50 %; 

3. transformaatorit T1; 

4. NCP1028 mikroprotsessorit U1, mille maksimaalne võimsus on 15 W; 

5. stabilitroni D7, mis paneb paika maksimaalse väljundpinge; 

6. tekisteid R3A ja R3B, mis piiravad väljundvoolu; 

7. takisteid R7, R8 ja kondensaatorit C10, mis kaitsevad pinge kõikumiste eest. 

Kogu komponentide nimekiri on välja toodud lisas A tabelis A.1.  

Skeemis kasutatav mikroprotsessor NCP1028 on universaalne flyback aplikatsioonidele 

mõeldud SMPS (pinge impulss-stabilisaator). NCP1028 talub koormust kuni 15 W ning 

sisaldab sisse ehitatud 700 V MOFSET-i. Protsessor töötab sagedusel 65 kHz kuni 100 

kHz-i ja selle maksimaalne vool on 800 mA. [39] 

Kasutades programmi Multisim loodi toiteplokist NCP1028LED simuleeritav elektriskeem 

(Lisa A, joonis A.1). Simulatsiooni skeemis kasutati samu komponente ning sellest 

tulenevalt peaksid kõik tulemused peegeldama reaalsust. Skeemile lisati analüüsimiseks 

kasutatavad mõõteriistad ning koormuseks lisati virtuaalne lamp. Tulemuste 

analüüsimiseks kasutatakse siirde- ja fourieri analüüse. Fourieri analüüs tehakse 

eesmärgiga tuvastada ja kaardistada süsteemis tekkivad kõrgemad harmoonilised ja leida 

summaarne harmooniliste moonutustegur. Siirdeanalüüsi käigus võetakse üles pinge ja 

voolu muutused ajas, registreeritakse löökvoolud ja analüüsitakse pinge ja voolu 

graafikuid. 
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Töös kasutatav faasi hämardi on modelleeritud Littelfuse-i AN1003.12 hämardi järgi. Laia 

ulatusega ja hüstereesi vaba faasihämardi töötab sümistori ja dinistori baasil. Hämardi on 

suhteliselt lihtsa ehitusega ja koosneb ainult üheteistkümnest komponendist.[40] 

 

Joonis 2.2. Littelfuse-i faasihämardi [40] 

 

Joonisel 2.2 kujutatud faasihämardil on lisaks baas komponentidele lisatud ka dioodidest 

hüstereesi vähendav ja sümmeetrilisust suurendav vooluring. Reguleeritav takisti R1 ja C1 

töötavad koos, kui pinge C1-l saavutab dinistori sisselülituspinge laetakse C1 läbi dinistori 

sümistori paisu. Sümistori lülitamisel juhib see kuni poolperioodi lõpuni. Skeem koosneb 

kahest 15 kΩ takistusest R2 ja R3 ning ühest 3,3 kΩ takistusest R4. Reguleeritav takisti R1 

on 250 kΩ ja kondensaator C1 on 0,1 μF. Dioodide maksimaalne pinge on 400 volti. [40] 

 

 

Joonis 2.3. Simuleerimiskeskkonnas Multisim loodud faasihämardi mudel 

2.3. Faasihämardi
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Joonisel 2.3 on kujutatud faasihämardi skeemi, mis põhineb Littelfuse-i faasihämardil ja 

mida kasutatakse antud töös, et uurida kuidas käitub sümistori baasil faasihmardi töös 

LED-lambiga. Teadmata põhjustel, ei võimalda programm faasihämardiga koos 

simuleerida täit toiteplokki. Kuid kuna faasihämardit mõjutab põhiliselt toiteploki esimene 

osa, kus asuvad filtrid ja alaldi, piisab ka sellest, kui analüüsida hämardi käitumist ainult 

selle osaga. Faasihämardi täielik katsemudel on välja toodud lisas A joonisel A.2. 

 Tulemuste analüüsimiseks kasutatakse siirde- ja Fourieri analüüse. Fourieri analüüs 

tehakse eesmärgiga tuvastada ja kaardistada süsteemis tekkivad kõrgemad harmoonilised 

ja leida summaarne harmooniliste moonutustegur. Siirdeanalüüsi käigus võetakse üles 

pinge ja voolu muutused ajas, registreeritakse löökvoolud ja analüüsitakse pinge ja voolu 

graafikuid ning tuvastatakse probleemid ja nende põhjused.  
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3. LÕPUTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Analüüsides toiteplokki tekitati olukord, kus koormus jäeti minimaalseks, et paremini välja 

tuua toiteplokis toimuvate protsesside kulgu. Skeemi, mis on välja toodud lisas A joonisel 

A.1, siirdeanalüüsi käigus võeti üles pinge ja voolu muutused ajas erinevatel toiteploki 

osades: sisendis, alaldi järgselt, mikroprotsessori FB sisendis ja drain-il, sekundaarahela 

sisendis ja väljundis. 

  

 

Joonis 3.1. Vool ja pinge toiteploki sisendis 

 

Joonisel 3.1 on välja toodud vool ja pinge toiteploki sisendis. Sisendisse tuleb siinuseline 

230 voldine vahelduvpinge 50 Hz-se sagedusega. Jooniselt näeme, et esmasel 

sisselülitamisel tekib sisselülitusvool, mis ületab kahte amprit ja iga poolperioodi jooksul 

tekivad hetkelised voolu hüpped, mis ületavad poolt amprit. Kuna vahelduvpinge liigub 

otse alaldisse ja selle pulseeriv pinge liigub silufiltrisse, tekib voolu tarbimine ainult 

lühikestel perioodidel pinge lähenemisel kõrgväärtusele ning ülejäänud poolperiood langeb 

tarbimine olematuks.  

3.1. Toiteploki analüüs 

Pinge 
Vool 



50 
 

 

Joonis 3.2. Pinge ja vool peale alaldit 

 

Jooniselt 3.2 näeme negatiivset voolu kui silufiltri kondensaatorid täituvad ja positiivset 

kui toimub lülitamine. Lülitamisel tekkivad löökvoolud võivad ületada viite amprit. 

Löökvoolud on üks põhiline põhjus, mis tekitab lambi värelemist. Toiteplokk hoiab 

alaldatud pinge 230 voldi väärtuse juures ning jooniselt on ka näha, kuidas lülituste 

sagedusest sõltuvalt pinge stabiilsus muutub.  

 

 

Joonis 3.3. Mikroprotsessori tagasiside ja lülitusvool 

 

Joonisel 3.3 on välja toodud mikroprotsessorisse sekundaarahelast tulev tagasiside, mille 

alusel kontrollib protsessor lülitussagedust. Jooniselt on näha, et kui pinge tagasiside 

Pinge 
Vool 

Pinge 
Vool 
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sisendis langeb nulli, lõppeb lülitamine ning kohe kui tekib pinge, edastatakse järgmine 

impulss. Induktiivvoolu lülitatakse induktiivpooli primaar- ja sekundaar- mähise vahel. 

Kui lüliti on kinni on diood vastulülituses ning transformaatori primaarmähis 

funktsioneerib kui induktiivpool toiteahelas. Energia salvestub induktiivpooli ning kui 

lüliti avaneb, indutseerub salvestunud vool sekundaarmähisele pärilülituses dioodiga.  

 

 

Joonis 3.4. Indutseeritud impulsspinge ja väljundpinge sekundaarmähises 

 

Joonisel 3.4 on kujutatud sekundaarmähises flyback-trafo poolt indutseeritud impulsspinget 

ja väljundpinget. Näeme, et pinge impulsid kattuvad väljundpingega, kui väljundpinge 

stabiliseerub jäävad ka impulsid harvemaks. Impulsside sagedus tuleneb tagasisidest, mis 

jõuab pinge impulss-stabilisaatorisse läbi optopaari. Sekundaarpoolel olev diood juhib 

ainult osalise lülitustsükli jooksul ja ülejäänud lülitustsükli jooksul varustab tarbijat 

vooluga väljundis olev mahtuvus, mis stabiliseerib väljundpinge. 
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Joonis 3.5. Toiteploki väljundipinge ja –vool 

 

Joonisel 3.5 näeme väljundpinge ja –voolu muutust sisse lülitamise hetkel. Jooniselt on 

näha, et pinge ja vool tõusevad astmeliselt ning mõlemal tunnusjoonel on märgata nähtavat 

pulseerimist. Toiteploki väljundis tuleb kasutada suuri mahtuvusi, et vähendada voolu 

pulseerivat kõikumist, mis peaks moodustama keskmisest voolust vähem kui 25 %. Kui 

kõikumine on suurem põhjustab see stroboskoopilist efekti, joonisel 3.5 on näha, et 

pulseerimine on väiksem kui 25 % keskmisest voolust. 

Fourieri analüüs tehti toiteplokile koormusel 10 W, et tekitada võrdlusmoment 

faasihämardiga katsetega. Analüüsi tulemused näitavad, et LED-lambi THD on 33,1%. 

Rahvusvahelised standardid IEC 61000-3-2:2006 dikteerivad võrgupingel töötavate kuni 

16 ampriliste seadmete maksimaalset harmooniliste komponenti. Selleks on kaks 

kriteeriumit selleks, et vastata rahvusvahelistele standarditele, peab täidetud olema 

vähemalt üks neist. 

Pinge 
Vool 
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Joonis 3.6. Kõrgemad harmoonilised LED-lambi toiteplokis 

 

Joonisel 3.6 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent, ehk 50 Hz ja järgnevad järgud on välja toodud protsendina 

esimesest. Rahvusvahelised standardi IEC 61000-3-2:2006 üks kriteerium on, et 

kolmandad harmoonilised ei tohi olla suuremad kui 86% põhikomponendist ja viiendad ei 

tohi ületada 61% põhikomponendist. Graafikult (joonis 3.6) näeme, et kriteerium on 

varuga täidetud. 

Tabel 3.1. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes LED-lambi 
toiteploki Fourieri analüüsi tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C LED-lambi toiteplokk 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 11,3 
5 10 1,3 
7 7 0,1 
9 5 0,02 
11 3 0 
13 3 0 
15≤ n≤39 3 0 
 

Teine kriteerium seab limiidid harmoonilise järjekorra kohta, mis piiravad koguvoolu ühe 

aktiivvõimsuse vati kohta (mA/W). Kui võrrelda toiteploki kõrgemaid harmoonilisi tabelis 

3.1 välja toodud limiitidega näeme, et toiteploki kõikide harmooniliste järkude protsent 
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põhikomponendist on väiksem kui standardis ette seatud. Seega toitplokk vastab mõlemale 

kriteeriumile.  

 

 

LED-lambiga töötava hämardi analüüsimiseks kasutati lihtsustatud skeemi, mis on välja 

toodud lisas A joonisel A.2. Algselt planeeritud skeemiga, kus hämardi külge ühendatakse 

terve toiteplokk ei saanud Multisim teadmata põhjustel hakkama. Lihtsustatud skeemis 

kasutatakse osa toiteplokist, mis kõige rohkem probleeme tekitab, ehk elektromagnetilise 

häire filtrit, alaldit ja selle silufiltrit ning 10-ne vatise LED-lambiga võrdset 5-e kΩ-st 

aktiivtakistust.  

Esimeses katses lülitati hämardi otse lihtsustatud toiteploki toitesse ning RC- ajakonstant 

seatakse ca. 45 kraadise tüürnurga ekvivalendi juurde.  

 

 

Joonis 3.7. Pinge ja voolu muutumine ajas süsteemis, kus on faasihämardi ja LED-lamp 
tüürnurgal 45o 

 

Joonisel 3.7 on kujutatud voolu ja pinge muutust ajas olukorras, mil faasihämardi 

väljundisse on ühendatud LED-lamp. Jooniselt 3.7 näeme, et tulenevalt pinge järsust 

3.2. Hämardi analüüs

3.2.1. Faasihämardi ja LED- lamp

Pinge 
Vool 
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kõikumisest tekivad löökvoolud, mis küündivad 14-ne amprini. 14 A löökvool on kordades 

suurem normaalvoolust, mis 10 vatise võimsuse juures peaks jääma 0.85 A juurde. Taoline 

olukord koormab liigselt nii hämardit, kui ka LED-lampi ja tekitab kõrgemaid harmoonilisi 

ja agressiivset värelemist. Joonisel 3.7 nähtav pinge kõikumine on tingitud, sellest, et 

poolerioodi jooksul lülitub sümistor ümber mitu korda.   

 

 

Joonis 3.8. Sümistori nurka juhtiva kondensaatori laadumine süsteemis, kus on 
faasihämardi ja LED-lamp tüürnurgal 45o 

 

Jooniselt 3.8 näeme, et liialt väikese koormuse tõttu lülitab sümistor end poolperioodi 

jooksul mitu korda välja. Kui kondensaatori pinge ületab dinistori sisselülituspinge laseb 

dinistor kondensaatori sümistori paisu, mis avab hetkeks sümistori. Kui sümistor uuesti 

sulgub algab uus laadimine ja kui poolperiood veel kestab avab sümistor end uuesti. 

Jooniselt 3.8 on näha, et mõne poolperioodi jooksul kordub see protsess isegi 3 korda.  

Samale olukorrale tehti ka Fourieri analüüs, et tuvastada ja kaardistada süsteemis tekkivad 

kõrgemad harmoonilised ja leida summaarne harmooniliste moonutustegur. Analüüsi 

tulemused näitavad, et THD faasihämardiga süsteemis on 105,4 %, mis on 72,3 % kõrgem 

kui normaalolukorras.  



56 
 

 

Joonis 3.9. Kõrgemad harmoonilised, mis tekivad süsteemis, kus on faasihämardi ja LED-
lamp tüürnurgal 45o 

 

Joonisel 3.9 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent, ehk 50 Hz ja järgnevad järgud on välja toodud protsendina 

esimesest. Joonisel olevad tumedamad tulbad kujutavad harmoonilisi normaalolukorras ja 

heledamad esimese katse tulemusena saadud harmoonilised. Graafikult näeme, et kõikide 

järkude, välja arvatud teise, harmooniliste protsent kasvas märgatavalt ning kolmandad 

harmoonilised kasvasid lausa 11,2-lt protsendilt 52,7-le.  

Tabel 3.2. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes katse 1 

tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C Katse 1 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 52,7 
5 10 46,0 
7 7 41,2 
9 5 40 
11 3 35,4 
13 3 30,6 
15≤ n≤39 3 26,9 
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Kui võrrelda algselt tabelis 2.1 välja toodud IEC 61000-3-2:2006 limiitidega C-klassi 

seadmetele näeme, et juhul kui standard arvestaks ka hämardiga tööd, ei vastaks antud 

seade kindlasti standardi teisele kriteeriumile, kuna kõik järgud ületavad ettenähtud 

protsenti põhikomponendist. Standardi esimene kriteerium, mille kohaselt kolmandad 

harmoonilised ei tohi olla suuremad kui 86% põhikomponendist ja viiendad ei tohi ületada 

61% põhikomponendist on aga antud juhul täidetud ja sellest tulenevalt vastaks ka antud 

seade standardile.  

  

Selleks, et tekiks piisav koormusvool, lisati skeemi rööbiti aktiivkoormus, mis elimineerib 

eelmises katses välja tulnud probleemid. Selleks, et koormusvool oleks piisav tuleb teha 

ohverdus efektiivsuse osas, ehk kui tõsta koormusvoolu ja sellega ka sobivust hämardiga 

langeb efektiivsus ja kui tõsta efektiivsust langeb kokku sobivus. Katseskeem on välja 

toodud lisas A joonisel A.3.  

Teises katses lülitati hämardi ahelasse lisaks toiteplokile ka takisti ning RC- ajakonstant 

seatakse minimaalse tüürnurga juurde.  

 

 

Joonis 3.10. Koormatud faasihämardi ja LED-lamp minimaalse tüürnurgaga 

 

Jooniselt 3.10 näeme, et lisaks sisselülitusvoolule, mis ulatub 4 A-ni ja iga poolperioodi 

jooksul tekivate hetkeliste voolu hüppetele, mis ulatuvad 1 A-ni, tekivad süsteemis ka kuni 

3.2.2. Faasihämardi ja LED-lamp täisvõimsusel

Pinge 
Vool 
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0,5 A löökvoolud poolperioodi alguses. Löökvoolu on tingitud sellest, et kuigi tüürnurk on 

minimaalne, toimub väike faasi lõikamine ikka.  

 

Joonis 3.11. Koormatud faasihämardi sümistori nurka juhtiva kondensaatori laadumine 
minimaalse tüürnurgaga  

 

Jooniselt 3.11 näeme, et kuigi hämardi on seatud tööle maksimaalse võimsusega tekib ikka 

väike ajaline viivitus sümistori sisse lülitamisel. Lisaks näeb jooniselt ka seda, et kui 

faasihämardi on piisavalt koormatud ei lange koormusvool enam nii madalale, et sümistor 

end ümber lülitaks.  

 

Joonis 3.12. Kondensaatori laadumine sisselülituspingeni ühe poolperioodi jooksul 
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Jooniselt 3.12 saame selgitada välja ajalise viivituse ning poolperioodi pikkuse. Kasutades 

valemit 1.1 leiame tüürnurga α. 

 

 

� =
����

�������
360° =

�,�

��
360° =9° 

Selgub, et isegi täisvõimsusel on faasihämardi tüürnurk 9o, mis lõikab pinge siinust 

piisavalt, et tekitada korduvaid löökvoolusi poolperioodi alguses.  

Fourieri analüüsi tulemustes selgus, et minimaalse tüürnurgaga töötava LED-lambi THD 

on 49,8 %, mis on 16,7 % kõrgem kui normaalolukorras. 

 

 

Joonis 3.13. Kõrgemad harmoonilised koormatud faasihämardi ja LED-lambi tööl 
minimaalse tüürnurgaga 

 

Joonisel 3.13 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent, ehk 50 Hz ja järgnevad järgud on välja toodud protsendina 

esimesest. Joonisel olevad tumedamad tulbad kujutavad harmoonilisi normaalolukorras ja 

heledamad esimese katse tulemusena saadud harmoonilised. Graafikult näeme, et kõikide 

järkude, välja arvatud teise, harmooniliste protsent kasvas märgatavalt kuid mitte piisavalt, 

et mitte täita IEC 61000-3-2:2006 esimest kriteeriumit. Ehk kolmandad harmoonilised ei 

ole suuremad kui 86% põhikomponendist ja viiendad 61% põhikomponendist. 
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Tabel 3.3. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes katse 2 

tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C Katse 2 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 27,0 
5 10 24,4 
7 7 21,6 
9 5 17,9 
11 3 14,0 
13 3 10,8 
15≤ n≤39 3 7,9 
 

Teine kriteerium seab limiidid harmoonilise järjekorra kohta, mis piiravad koguvoolu ühe 

aktiivvõimsuse vati kohta (mA/W). Kui võrrelda minimaalse tüürnurgaga faasihämardi ja 

LED-lambi süsteemi vooluharmoonilisi, mis on välja toodud tabelis 3.3 näeme, et ainult 

kolmandad harmoonilised ei ületa limiiti. Seega süsteem ei vasta teisele kriteeriumile.  

 

  

Kolmandas katses seati RC- ajakonstant väikse tüürnurga juurde. Katseskeem on välja 

toodud lisas A joonisel A.3.  

  

Joonis 3.14. Koormatud faasihämardi ja LED-lamp väikese tüürnurgaga 

3.2.3. Väikese tüürnurgaga faasihämardi ja LED-lamp 

Pinge 
Vool 
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Jooniselt 3.14 näeme, et sisselülitusvool ulatub 15 A-ni ja iga poolperioodi jooksul 

tekkivate hetkeliste voolu hüppetele, mis ulatuvad 1,5 A-ni, tekivad süsteemis ka kuni 8 A 

löökvoolud poolperioodi alguses, mis on 16 korda suuremad kui löökvoolud, mis tekkisid 

9o-se tüürnurgaga. Väikese tüürnurgaga langeb keskmine alalispinge filtri kondensaatoril 

ainult natukene, tulenevalt sellest, et kondensaator on pidevalt laetud konstantse pingeni. 

See toidab DC/DC muundurit, mis üritab säilitada koormusel pidevat voolu, mis tähenda, 

et sellises olekus lamp ei hämardu. Katsed on näidanud, et sellises olukorras tekitab 

toiteplokis olev drossel kuuldavat pininat. 

 

 

Joonis 3.15. Koormatud faasihämardi sümistori nurka juhtiva kondensaatori laadumine 
väikese tüürnurgaga  

 

Jooniselt 3.15 näeme, et pikeneb ajaline viivitus sümistori sisse lülitamisel. Lisaks näeb 

jooniselt ka seda, et kui faasihämardi on piisavalt koormatud ei lange koormusvool enam 

nii madalale, et sümistor end ümber lülitaks.  
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Joonis 3.16. Kondensaatori laadumine sisselülituspingeni ühe poolperioodi jooksul 

 

Jooniselt 3.16 saame selgitada välja ajalise viivituse ning poolperioodi pikkuse. Kasutades 

valemit 1.1 leiame tüürnurga α. 
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Selgub, et faasihämardi tüürnurk on 30o. 

Fourieri analüüsi tulemustes selgus, et väikese tüürnurgaga töötava LED-lambi THD on 

52,2 %, mis on 19,1 % kõrgem kui normaalolukorras. 
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Joonis 3.17. Kõrgemad harmoonilised koormatud faasihämardi ja LED-lambi tööl väikese 
tüürnurgaga 

 

Joonisel 3.17 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent. Graafikult näeme, et kõikide järkude, välja arvatud teise, 

harmooniliste protsent kasvas märgatavalt kuid mitte piisavalt, et mitte täita IEC 61000-3-

2:2006 esimest kriteeriumit. Ehk kolmandad harmoonilised ei ole suuremad kui 86% 

põhikomponendist ja viiendad 61% põhikomponendist. 

 

Tabel 3.4. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes katse 3 

tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C Katse 3 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 31,8 
5 10 24,2 
7 7 18,5 
9 5 20,1 
11 3 15,3 
13 3 9,4 
15≤ n≤39 3 7,0 
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Teine kriteerium seab limiidid harmoonilise järjekorra kohta, mis piiravad koguvoolu ühe 

aktiivvõimsuse vati kohta (mA/W). Kui võrrelda minimaalse tüürnurgaga faasihämardi ja 

LED-lambi süsteemi vooluharmoonilisi, mis on välja toodud tabelis 3.4 näeme, et kõik 

kõrgemad harmoonilised ületavad piirangut. Seega süsteem ei vasta teisele kriteeriumile.  

 

  

Neljandas katses seati RC- ajakonstant 90o-se tüürnurga juurde. Katseskeem on välja 

toodud lisas A joonisel A.3.  

  

Joonis 3.18. Koormatud faasihämardi ja LED-lamp 90o-se tüürnurgaga 

 

Jooniselt 3.18 näeme, et sisselülitusvool kattub löökvooluga ning küündib 45 A-ni  ja ka 

iga poolperioodi jooksul tekkivate hetkelised voolu hüpped varjutab löökvool poolperioodi 

alguses, mis ulatub 30 A-ni. Löökvoolud tekivad iga poolperioodi jooksul, ehk 50 hertsisel 

võrgusagedusel 100 korda sekundis. Suured löökvoolud tekivad kuna pinge tõus 

maksimum pingeni on väga järsk. LED-lampide toiteplokid võivad tekitada korduvad 

löökvoole, mis on kohati tunduvalt kõrgemad kui hõõglambil tekkivad voolud. Korduvad 

löökvoolud võivad põhjustada nii hämardis kui toiteplokis kuuldavat heli, häireid teiste 

elektroonika seadmetes. Kõige olulisim löökvoolu mõju on suurem efektiivkoormus 

hämardile. Faasihämardiga LED-lampe hämardades tekitab probleeme ka vale triger. 

Tüürnurgal 90o toimub järsk pingetõus mil hetkega tõuseb pinge võrgupinge suurima 

3.2.4. 90 kraadise tüürnurgaga faasihämardi ja LED-lamp 

Pinge 
Vool 
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väärtuseni. Sellest tulenevalt tõuseb iga tsükkel ka sisendvool maksimumini ja tekitab 

tahtmatut voolutõuget ning pingehüppeid. See paneb sisendis oleval EMC 

(elektromagnetiline ühilduvus) filtril pinge järsult võnkuma. Selle tagajärjel võib tekkida 

vooluimpulss, mis sümistori ümber lülitab ning selle tulemusena hakkab LED-lamp 

vilkuma, kuna sümistor lülitub korduvalt ühe poolperioodi jooksul sisse ja välja. Antud 

katses sellist olukorda ei tekkinud, kuid joonisel 3.18 on näha, et tekivad vastand 

polaarsusega vooluimpulsid.  

 

 

Joonis 3.19. Koormatud faasihämardi sümistori nurka juhtiva kondensaatori laadumine 
90o-se tüürnurgaga  

 

Jooniselt 3.19 näeme, et kondensaator laadub lülitusvooluni täpselt poolperioodi keskel, 

põhjustades väga järsu ja suure pinge tõusu. Lisaks näeb jooniselt ka seda, et kui 

faasihämardi on piisavalt koormatud ning koormusvool ei lange enam nii madalale, et 

sümistor end ümber lülitaks.  
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Joonis 3.20. Kondensaatori laadumine sisselülituspingeni ühe poolperioodi jooksul 

 

Jooniselt 3.20 saame selgitada välja ajalise viivituse ning poolperioodi pikkuse. Kasutades 

valemit 1.1 leiame tüürnurga α. 
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Ka arvutuste järgi on tüürnurk 90o.  

Fourieri analüüsi tulemustes selgus, et 90o-se tüürnurgaga töötava LED-lambi THD on 

110,8 %, mis on 77,7 % kõrgem kui normaalolukorras. 
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Joonis 3.21. Kõrgemad harmoonilised koormatud faasihämardi ja LED-lambi tööl 90o-se 
tüürnurgaga 

 

Joonisel 3.21 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent. Graafikult näeme, et kõikide järkude, välja arvatud teise, 

harmooniliste protsent kasvas märgatavalt kuid mitte piisavalt, et mitte täita IEC 61000-3-

2:2006 esimest kriteeriumit. Ehk kolmandad harmoonilised ei ole ikka suuremad kui 86% 

põhikomponendist ja viiendad 61% põhikomponendist. 

 

Tabel 3.5. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes katse 4 

tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C Katse 4 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 53,2 
5 10 38,9 
7 7 40,3 
9 5 37,0 
11 3 37,0 
13 3 34,7 
15≤ n≤39 3 33,8 
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Teine kriteerium seab limiidid harmoonilise järjekorra kohta, mis piiravad koguvoolu ühe 

aktiivvõimsuse vati kohta (mA/W). Kui võrrelda 90o-se tüürnurgaga faasihämardi ja LED-

lambi süsteemi vooluharmoonilisi, mis on välja toodud tabelis 3.5 näeme, et kõik 

kõrgemad harmoonilised ületavad piirangut. Seega süsteem ei vasta teisele kriteeriumile.  

 

  

Neljandas katses seati faasihämardi suure tüürnurga juurde. Katseskeem on välja toodud 

lisas A joonisel A.3.  

 

 

Joonis 3.22. Koormatud faasihämardi ja LED-lamp suure tüürnurgaga 

 

Jooniselt 3.22 näeme, et hiline faasi lõikamine põhjustab korduvaid löökvoolusi, mis 

ulatuvad 15 A-ni. Hüppeline pingetõus iga poolperiood, mida põhjustab sümistori 

lülitumine, tekitab voolu kõikumist, muutes polaarsust mitmeid kordi poolperioodi jooksul. 

Hetkeliste polaarsuse muutusega, mis kestavad mikrosekundeid, võib sümistor sisse jääda, 

kuid võib ka juhtuda, et toimub ümber lülitamine. Joonisel 3.22 on selgelt näha suurt 

impulssvoolu kõikumist, kuid see ei põhjusta sümistori ümber lülitamist. Suure tüürnurga 

puhul võib filtri kondensaatori järsk tühjenemine põhjustada muunduri sisendi 

kondensaatoril pinge langemist allapoole opereerimispinget, mis lülitab muunduri välja. 

Järsk kondensaatori tühjaks laadumine põhjustab ka suurt voolutõuget sümistori 

avanemisel, mis lühendab hämardi eluiga ja põhjustab suminat nii hämardis kui ka lambis. 

3.2.5. Suure tüürnurgaga faasihämardi ja LED-lamp 

Pinge 
Vool 
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Katsed on näidanud, et suure tüürnurgaga on valguse värelus vägagi märgatav, lisaks 

sellele muutub ka valguse toon ja lamp tekitab eristatavat heli. Tavaliselt kustuvad leedid 

juba siis kui tüürnurk on umbes 150o. Selles punktis on säilinud ainult 2% 

sisendvõimsusest, millest ei piisa, et toita toiteplokki juhtivat elektroonikat. 

 

 

Joonis 3.23. Koormatud faasihämardi sümistori nurka juhtiva kondensaatori laadumine 
suure tüürnurgaga  

 

Jooniselt 3.23 näeme, et kondensaator laadub lülitusvooluni poolperioodi lõpus, 

põhjustades järsu pinge tõusu ja terava tipu. Lisaks näeb jooniselt ka seda, et kui 

faasihämardi on piisavalt koormatud ning koormusvool ei lange nii madalale, et sümistor 

end ümber lülitaks ja ka vastandpolaarsusega impulssvoolud ei põhjusta sümistori 

ümberlülitamist. 
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Joonis 3.24. Kondensaatori laadumine sisselülituspingeni ühe poolperioodi jooksul 

 

Jooniselt 3.24 saame selgitada välja ajalise viivituse ning poolperioodi pikkuse. Kasutades 

valemit 1.1 leiame tüürnurga α. 
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Saame faasihämardi tüürnurgaks 135o.  

Fourieri analüüsi tulemustes selgus, et suure tüürnurgaga töötava LED-lambi THD on 

127,7 %, mis on 94,6 % kõrgem kui normaalolukorras. 

  

 

Joonis 3.25. Kõrgemad harmoonilised koormatud faasihämardi ja LED-lambi tööl 
maksimaalse tüürnurgaga 
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Joonisel 3.25 on välja toodud voolu harmoonilised järguga 1 kuni 15, kus 1 on 

fundamentaalne komponent. Graafikult näeme, et kõikide järkude harmooniliste protsent 

kasvas märgatavalt kuid mitte piisavalt, et mitte täita IEC 61000-3-2:2006 esimest 

kriteeriumit. Ehk kolmandad harmoonilised ei ole ikka suuremad kui 86% 

põhikomponendist ja viiendad 61% põhikomponendist. 

 

Tabel 3.6. IEC 61000-3-2:2006 limiidid C-klassi seadmetele võrreldes katse 5 

tulemustega. 

Kõrgemate 
harmooniliste järjekord 

(h) 

Klass C Katse 5 

 Protsenti põhikomponendist 
(%) 

Protsenti põhikomponendist 
(%) 

3 30 70,9 
5 10 55,1 
7 7 41,1 
9 5 35,4 
11 3 35,2 
13 3 34,3 
15≤ n≤39 3 31,4 
 

Teine kriteerium seab limiidid harmoonilise järjekorra kohta, mis piiravad koguvoolu ühe 

aktiivvõimsuse vati kohta (mA/W). Kui võrrelda suure tüürnurgaga faasihämardi ja LED-

lambi süsteemi vooluharmoonilisi, mis on välja toodud tabelis 3.5 näeme, et kõik 

kõrgemad harmoonilised ületavad piirangut. Seega süsteem ei vasta teisele kriteeriumile.  
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Magistritöö raames võeti vaatluse alla LED-lamp ja selle hämardamine sümistori baasil 

töötava faasihämardiga. Magistritöö käigus koostati simuleerimistarkvaraga Multisim 

simuleeritav hämardi ja LED-lambi toiteploki skeem. Skeemi alusteks võeti olemasolevad 

seadmed ja kasutati identseid komponente. Simulatsiooni käigus analüüsiti pinge ja voolu 

muutusi ja tehti Fourieri analüüs eesmärgiga tuvastada ja kaardistada süsteemis tekkivad 

kõrgemad harmoonilised ja leida summaarne harmooniliste moonutustegur. Eesmärgiks 

seati fikseerida probleemid ja leida nende põhjus. Eesmärkide saavutamiseks püstitatud 

ülesannete lahendamisel jõuti järgnevalt kokkuvõetud tulemusteni:  

 Simuleeritud LED-lambi harmoonmoonutustegur on 33,1%, tekkivad kolmandad 

harmoonilised küündivad 11,3 %-ni põhikomponendist ja viiendad 1,3 %-ni. 

 LED-lambi ja faasihämardiga süsteemis, kus puudub hämardile piisav koormus, 

tekkisid korduvad löökvoolud kuni 14 A. Harmoonmoonutustegur on 105,4 %, 

kolmandad harmoonilised ulatuvad 52,7 %-ni põhikomponendist ja viiendad 46,0 

%-ni. 

 9o-se tüürnurgaga LED-lambi ja faasihämardiga süsteemis, mis oli lisa 

koormusega, tekkisid korduvad löökvoolud kuni 0,5 A. 9o tüürnurgaga töötava 

LED-lambi harmoonmoonutustegur on 49,8 %,  kolmandad harmoonilised ulatuvad 

27,0 %-ni põhikomponendist ja viiendad 24,4 %-ni. 

 30o-se tüürnurgaga LED-lambi ja faasihämardiga süsteemis, mis oli lisa 

koormusega,  tekkisid korduvad löökvoolud kuni 8 A. 30o tüürnurgaga töötava 

LED-lambi harmoonmoonutustegur on 52,2 %,  kolmandad harmoonilised ulatuvad 

31,8 %-ni põhikomponendist ja viiendad 24,2 %-ni. 

 90o-se tüürnurgaga LED-lambi ja faasihämardiga süsteemis, mis oli lisa 

koormusega,  tekkisid korduvad löökvoolud, mis ulatusid 30 A-ni. 90o tüürnurgaga 

töötava LED-lambi harmoonmoonutustegur on 110,8 %,  kolmandad harmoonilised 

ulatuvad 53,2 %-ni põhikomponendist ja viiendad 38,9 %-ni. 

 135o-se tüürnurgaga LED-lambi ja faasihämardiga süsteemis, mis oli lisa 

koormusega,  tekkisid korduvad löökvoolud, mis ulatusid 15 A-ni. 135o 

tüürnurgaga töötava LED-lambi harmoonmoonutustegur on 127,7 %, kolmandad 

harmoonilised ulatuvad 70,9 %-ni põhikomponendist ja viiendad 55,1 %-ni. 

KOKKUVÕTE
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Võimsustegur ja harmoonisliste summaarne moonutustegur muutuvad hämardamisel 

drastiliselt ning võivad põhjustada suuri elektromagnetilisi häireid ja valguse värelemist. 

Kuigi LED-lampide harmooniliste summaarne moonutustegur suurenes hämardamisel 

märgatavalt, ei mängi see suuremas süsteemis erilist rolli, kuna LED-lampide voolud on 

palju väiksemad kui hõõglambil ja hämardamisel vähenevad need veelgi. Tuleb arvestada 

ka sellega, et suurem efektiivsus tähendab paljudel juhtudel halvemat valguse kvaliteeti. 

Kõrge võimsustegur ei tähenda tingimata kõrget efektiivsust. Lisades toiteplokki 

võimsusteguri korrektsiooni seadmeid võib tegelikkuses hoopis vähendada üldist 

efektiivsust. Selleks, et LED-lamp töötaks oodatavalt koos hämardiga peab lamp tarbima 

hoidevoolu ja tekitama piisava koormusvoolu sümistorile. Need kaks voolu on igal turul 

oleval hämardil erinevad ja nendest oleneb LED-lambi sobivus hämardiga. Selleks, et 

hoidevool oleks piisav tuleb teha ohverdus efektiivsuse osas, ehk kui tõsta hoidevoolu ja 

sellega ka sobivust hämardiga langeb efektiivsus ja kui tõsta efektiivsust langeb 

kokkusobivus. Diplomitöö täiendamiseks võiks simuleerimistarkvaras koostatud skeemid 

ka füüsiliselt kokku panna ning teostada võrdluseks identseid analüüse.   
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Issues with phase cut dimming of solid-state lighting was analysed in this master’s 

dissertation.  Schematic for the NCP1028LED evaluation board and a Littelfuse triac 

dimmer were used to create a simulation circuit in Multisim 14.0. Transient simulation was 

performed to analyse current and voltage characteristics. Fourier analysis was performed to 

find the harmonic content introduced in the power Network by the LED lamp and the triac 

dimmer. The aim of these analysis was to fix in on the problems and find the causes. The 

results were following: 

 Total harmonic distortion of the simulated LED driver circuit was 33,1%, Third 

harmonics reached 11,3 % of the fundamental component and fifth were 1,3 % of 

the fundamental component. 

 When operating the triac dimmer with low load the repetitive peak current reached 

14 A. Total harmonic distortion was 105,4 %, third harmonics reached 52,7 % of 

the fundamental component and fifth were 46,0 % of the fundamental component. 

 When operating the triac dimmer with a firing angle of 9o the repetitive peak 

current stayed Under 0,5 A. Total harmonic distortion was 49,8 %, third harmonics 

reached 27,0 % of the fundamental component and fifth were 24,4 % of the 

fundamental component. 

 When operating the triac dimmer with a firing angle of 30o the repetitive peak 

current reached 8 A. Total harmonic distortion was 52,2%, third harmonics reached 

31,8 % of the fundamental component and fifth were 24,2 % of the fundamental 

component. 

 When operating the triac dimmer with a firing angle of 90o the repetitive peak 

current reached up to 30 A. Total harmonic distortion got up to 110,8 %, third 

harmonics reached 53,2 % of the fundamental component and fifth were 38,9 % of 

the fundamental component. 

 When operating the triac dimmer with a firing angle of 135o the repetitive peak 

current reached 15 A. Total harmonic distortion got up to 127,7 %, third harmonics 

reached 70,9 % of the fundamental component and fifth were 55,1 % of the 

fundamental component. 

 

SUMMARY
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Total harmonic distortion increased rapidly when the firing angle of the dimmer was 

increased. This can cause electromagnetic field distortion and flickering of the light. Even 

though the THD of the LED-lamp increased rapidly it has very low effect on the general 

power quality due to the fact that LED lamps are relatively low power devices.  It has to be 

taken into account the greater efficiency results in worse lighting. For a LED lamp to work 

with triac dimmer it needs to produce enough holding and latching current. To do that 

some sacrifices have to be made in relation to efficiency. 
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Tabel A.1. Toiteploki NCP1028LEDGEVB komponentide nimekiri [38] 

Tähis Kogus Kirjeldus Väärtus 

D1,D2,D3,D4 4 alaldavad dioodid 1 A, 1000 V 
D5 1 kiirdiood 1 A, 600 V 
D6 1 Schottky diood 1 A, 100 V 
D7 1 stabilisaatordiood 500mW 5% DO-35 18 V 
D8 1 signaalidiood 100 mA 
Q1 1 PNP transistor TO-92 PNP 
U2 1 optopaar CTR 160-320% 
U1 1 NCP1028 PLM protsessor 100 kHz 
C1 1 X- tüüpi kondensaator 10 nF, 270 Vac 
C9 1 Y- tüüpi kondensaator 2,2 nF, 270 Vac 
C4 1 keraamiline kondensaator Z5U 1,5 nF, 1kV 
C7 1 keraamiline kondensaator 100 pF, 100 V 
C6 1 keraamiline kondensaator 10 nF, 50 V 
C10 1 keraamiline kondensaator 0.1 uF, 50 V 
C11 1 keraamiline kondensaator 0.1 uF, 50 V 
C2, C3 2 elektrolüüt kondensaator 10 uF, 400 V 
C5A, C5B 2 elektrolüüt kondensaator 470 uF, 25 V 
C8 1 elektrolüüt kondensaator 10 uF, 25 V 
R1 1 kaitse 2 W 4,7 Ω, 2 W 
R2 1 takisti 1W 47 kΩ, 1 W 
R3A, R3B 2 takisti 1W 1,8 Ω 
R8 1 takisti 1/2 W 3 MΩ 
R7 1 takisti 1/4 W 22 kΩ 
R6 1 takisti 1/4 W 1 MΩ 
R9 1 takisti 1/4 W 1,5 kΩ 
R10 1 takisti 0.1W 100 Ω 
R11 1 takisti 1/4 W 10 kΩ 
R4 1 takisti 1/4 W 100 Ω 
R5 1 takisti 1/4 W 200 Ω 
L1 1 induktiivpool 1 mH 250 mA 1 mH 
T1 1 transformaator 720 ma Flyback trafo 
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