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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

CCR − Constant Current Regulator; 

CVR − Constant Voltage Regulator; 

d − horisontaalne kaugus punkti ja valgusti vahel, m; 

DALI − Digital Adressable Lighting Interface; 

DMX − Digital Multiplex; 

DSI − Digital Serial Interface; 

𝐸𝐴 − valgustatava horisontaalpinna punkti A valgustustihedus, lx; 

𝑓𝑡 − hämardamise töösagedus, Hz; 

𝐼𝑎 − punkti A suunaline valgustustugevus, cd; 

𝐼𝑘 − kontoritoa ja magamistoa meeleoluvalgustuse voolutarve, A; 

𝐼𝑚 − ühe meetrise ribavalgusti voolutarve, A; 

𝐼𝑝𝑚 − magamistoa perimeetri valgustuse voolutarve, A; 

𝐼𝑅𝐺𝐵 − RGB riba ühe sektsiooni voolutarve maksimaalsel valgustugevusel, mA; 

𝐼𝑆 − meetri pikkuse sinise riba voolutarve, mA/m; 

𝐼𝑆1 − ühe ribavalgusti sektsiooni pikkus, m; 

𝐼𝑣 − valgustugevus, cd/klm; 

ℎ − vertikaalne kaugus punkist A lambini, m; 

ℎ𝑟𝑢𝑢𝑚 − ruumi kõrgus, m; 

ℎ𝑙𝑎𝑢𝑑 − laua kõrgus, m; 

LED − Light Emitting Diode; 

𝑙𝑘𝑜𝑔𝑢 − paigaldatavate ribavalgustite kogupikkus; 

𝑙𝑝𝑚 − magamistoa perimeetri pikkus, m; 

𝑙𝑠𝑒𝑘𝑡𝑠. − ühe ribavalgusti sektsiooni voolutarve, mA; 

PFC − Power Factor Correction; 

𝑃𝑚 − ühe meetrise ribavalgusti võimsus, W; 

𝑃𝑣 − valgusti võimsus, W; 

PWM − Pulse Width Modulation; 

𝑟 − valgustatava punkti ja valguskeskme vaheline kaugus, m; 

RGB − Red, Green, Blue; 

RGBW − Red, Green, Blue, White; 

SOIC − Small Outline Integrated Circuit; 

𝑡𝑠 − sisselülituse kestus, s; 

𝑡𝑣 − väljalülituse kestus, s; 

𝑈 − ribavalgusti toitepinge, V; 

𝛼 − suunanurk kraadides; 

𝜂 − valgusti valgusviljakus, lm/W; 

𝛷 − valgusti valgusvoog, lm; 



6 
 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Tehisvalgustuse kasutamine pimedal ajal on olnud meie ühiskonna jaoks lahutamatuks osaks 

juba aastasadu. Varasemalt on peamiseks valgusallikaks olnud klassikaline hõõglamp, 

millele on konkurentsi pakkunud luminofoorvalgustid. Hõõglamp on ehituselt väga lihtne 

ning hea valgusvooga. Kuna tänapäeval otsitakse igas valdkonnas üha tõhusamaid 

vahendeid samade eesmärkide saavutamiseks, on see puudutanud ka valgustust. Hõõglambi 

valgus on meeldivalt soe ning hubane, samuti on näiteks hõõglampide hämardamine üsna 

lihtne. Siiski, kõige suuremaks miinuseks nende juures on energiatarve. Võrreldes 

leedvalgustitega, on nende valgusviljakus umbes seitse korda väiksem. Lisaks suuremale 

valgusviljakusega võimaldavad vastavalt koostatud LED valgustid valge valguse värvuse 

muutmist ja muude värvide kasutamist valgustamisel. Leedvalgustite kasutamine 

olemasolevates valgustusseadmetes on muudetud võimalikuks peaaegu igas olukorras, kuna 

võrgutoitelisi leedvalgusteid toodetakse erineva soklitüübi ja toitepingega valgustitele. 

Siiski, dioodid ei ole mõeldud võrgutoitelisteks valgusallikateks, vaid nende toitepinge jääb 

alla 30 V, tavaliselt 3-12 V ümbrusesse. Pinge alandamiseks ja muundamiseks 

vahelduvpingest alallispingeks kasutatakse erinevaid lahendusi. Kuna valgustites 

kasutatavad alaldid ei ole enam lihtsad takistuslikud koormused, ei ole võimalik nendega 

kasutada efektiivselt hõõglampidele mõeldud hämardeid.  

Antud diplomitöö eesmärgiks oli koostada valgustusprojekt töö koostajale kuuluvale 

hoonele, mis on plaanis rekonstrueerida. Rekonstrueerimisel on projekteerimise eesmärgiks 

seatud vaid LED valgustuse kasutamine nii eluhoones kui ka abihoones. Lisaks 

olmevalgustusele on hoones plaanitud kasutada ka meeleoluvalgustust teatud ruumides. 

Nende eesmärkide saavutamiseks on antud töös uuritud erinevate leedvalgustite toiteahelaid, 

hämardamise võimalusi ning digitaalseid valgustuse juhtimise võimalusi. 

Dekoratiivvalgustuse tarbeks on tutvutud ka ribavalgustite tööpõhimõtetega ning nende 

kasutamisvõimalustega. Samuti on vaadeldud RGB ribavalgusteid ning üht nende 

juhtimiseks kasutatavat tehnoloogiat. Alalditega lähemalt tutvumiseks uriti laboratoorsetes 

tingimustes nende ehitust ja tööd, teostati mõõtmisi nii voolutugevusele kui tekitatud 
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valgustihedusele, vaadeldi väljundsignaale ning analüüsiti neid. Pärast uuringuid  koostati 

olemasoleva hoone kohta üldjoonised ning mudel DIALux keskkonnas, mis võimaldab 

vaadelda ernevate valgustitega tekitatud valgustusstseenid. Simulatsioon väljastas koostatud 

lahenduse kohta arvutuslikud tulemused, mille põhjal hinnati valgustihedust ja valguse 

jaotumist igas ruumis individuaalselt. Kuigi LED valgustite kasutamine on 

energiasäästlikum, on süsteemi rajamine kulukam. Selleks, et mõista, kui kiiresti rajatav 

süsteem suurema paigaldusinvesteeringu tagasi teenib, koostati saadud tulemuste põhjal 

tasuvusarvutus.  

Töö autor soovib avaldada tänu juhendajale, dotsent Eugen Kokinile tehnilise informatsiooni 

hankimise ning tehnilise nõustamise eest.   
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1. SOKLIPÕHISED LED-VALGUSALLIKAD 

 

1.1. LED 

 

Valgusdioodi (LED – Light Emitting Diode) kiirgus on elektriliselt ergastatud elektronide ja 

aukude rekombineerumisel tekkiv elektroluminestsents, mis võib aset leida nii kiirguslikke 

kui ka mittekiirguslikke kanaleid pidi. Rekombinatsioonil vabanev energia, mis on ligikaudu 

võrdne keelutsooni laiusega, võib kuluda kas valguskvandi tekitamiseks, mõne teise 

juhtivustsooni elektroni energia suurendamiseks (Auger’ protsess) või hoopis kristalli 

võnkekvandi ergastamiseks. Viimane protsess on seda tõenäolisem, mida intensiivsemad on 

võre võnkumised, see tähendab, mida kõrgem on aine temperatuur. [1] Valgusdioodil on 

kaks kontakti: anood ja katood. Päripingestamisel rakendatakse LED-i anoodile positiivne 

ja katoodile negatiivne pinge, vastupidisel juhul valgusdiood ei sütti. LED-i päripinge sõltub 

selle värvusest – pikema lainepikkusega LED-ide, näiteks punaste toonide puhul on see 

umbes 2 V, lühema lainepikkusega, näiteks siniste toonide korral, on see umbes 3 V. 

Tavaliselt on leedide võimsus alla saja millivatti. Sellest tulenevalt peab ka toitevoolu 

tugevus olema võimalikult sarnane dioodi nimivooluga. Suurema voolu rakendamisel leedile 

on oht diood rikkuda. Leedide kasutamisel valgustamiseks on mõistlik kasutada selleks ette 

nähtud elektriskeeme, mis tagavad täpselt õige pinge ja voolutugevuse. Väikese 

valgustustugevusega  valgusdioode kasutatakse indikaatoritena ja nende toide pärineb otse 

mikrokontrolleri viikudelt. Kuna mikrokontrollerite toitepinge on enamasti kõrgem LED-ide 

päripingest ja ka voolutugevus on suurem, siis tuleb dioodiga järjestikku lisada takisti, mis 

piirab voolutugevust ja tekitab vajaliku pingelangu.[2] 

LED-e toodetakse mitmesugustes kestades. Kõige levinumad viikudega LED-id on 3 mm 

või 5 mm läbimõõduga ümmarguse kestaga ja 2 pika metallist viiguga.  

 

 

Joonis 1.1. Valgusdioodide viikude tähistus [2] 
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Joonisel 1.1 on kujutatud erinevate paigaldustüüpidega valgusdioodide viikude tähistused . 

Pikem viik tähistab anoodi, lühem katoodi, pindliides kestas LED-idel on polaarsuse 

märgistamiseks põhja all T-kujuline tähis, kus T katus tähistab anoodi ja teravik katoodi 

asukohta. [2] 

 

 

Joonis 1.2. Valgusdioodi konstruktsioon [1] 

 

Joonisel 1.2 on kujutatud valgusdioodi lihtsustatud skeem, kus on kujutatud n+-p siiret. Kuna 

n+-piirkond on tugevalt legeeritud, siis suur osa sellest piirkonnast tulevaid elektrone levivad 

p-piirkonda, kus nad rekombineeruvad oma difusioonitee pikkuse ulatuses p-piirkonna 

aukudega. Levimise käigus ei jõua elektronid rekombineeruda. Kiirguse väljajuhtimiseks 

aktiivsest piirkonnast kasutatakse mitmesuguseid võtteid:  

 siire tehakse välispinna lähedale, et vähendada neeldumiskadusid  

 pinnale antakse selline kuju, et valgus langeks pinnale täieliku sisepeegelduse 

piirnurgast väiksemate nurkade all 

 pooljuhi pind kaetakse selgendava optilise kilega, et vältida pooljuhi suurest 

murdumisnäitajast tingitud peegelduskadu  

 alusmaterjal tehakse läbipaistev ja aluskontakt peegeldav. [1] 

Leedide korpuste valmistamiseks kasutatakse epoksiidvaiku, polümetüülmetakrülaate ja 

silikoone [3]. Reeglina on dioodi pooljuhtivad osad valatud kattematerjali sisse, et kaitsta 

keskkonnatundlikke elektriskeemi osi mehaaniliste tegurite eest. Lisaks on leedi kaitsekestal 

optiline roll valguskiirguse suunamisel või hajutamisel.  
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1.2. Alaldid 

 

Võrgutoitel LED-valgusallikad koosnevad peamiselt alaldist ja valgusdioodidest. Alaldi 

olemusest sõltub tema stabiilsus ja võimalus muuta dioodide valgustugevust. Peamiselt 

kasutatakse võrgutoitelistel LED valgusallikatel järgnevaid tüüpe toiteplokke:  

1. Püsiva vooluga 

2. Püsiva pingega 

3. Üheastmeline vastulülituses dioodiga  

4. Pinge efektiivväärtust alandav pulsilaiusmodulatsiooniga  

5. Kaheastmeline galvaaniliselt eraldatud väljundiga 

Võrgutoitel LED-valgusallikale on tarvis toiteplokki, kuna LED-id on mõeldud töötama 12-

24 V alalispingel, kuid klassikalise vahelduvvoolul töötava valgusallika pesa klemmidel on 

faasipinge 120–270 V. Lisaks töötab alaldi ka valgusallika kaitseseadmena nii pinge- kui ka 

voolukõikumiste vastu. Kuna leedide valgustugevus on võrdeline ahela voolutugevusega, 

kiirendab ettenähtust erinev voolutugevus dioodide riknemist.  

Toiteplokke on nii väliseid kui ka integreerituid, mida kasutatakse vastavalt võimalustele ja 

vajadustele. Kodukasutuseks mõeldud standardsoklite põhised valgusallikad on enamasti 

sisseehitatud toiteplokkidega, et tavalise hõõglambi või kompaktluminofoorlambi 

asendamine leedlambiga oleks jõukohane igaühele. Välise toiteallika kasutamise kõige 

suurem eelis on võimalus selle rikke korral toiteploki asendamine ilma valgusdioode 

vahetamata. Antud lahendust kasutatakse peamiselt kohtades, kus valgustile ligipääs on 

raskendatud.  

 

Joonis 1.3. Püsiva voolutugevusega alaldi põhimõtteskeem. (CCR - Constant Current 

Regulator) [4] 
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Joonisel 1.3 on lihtsustatult kujutatud konstantse voolutugevusega alaldi skeemi. Hoolimata 

toitevõrgu pingemuutustele hoiab alaldi süsteemi väljundvoolu konstantsena, mis tagab 

valgusvoo LED-idelt ka madalatel pingeväärtustel. Võrgupinge muutused võivad olla 

tingitud näiteks võrguseadmete riketest, suure võimsusega tarbijate käitamisest samal faasil.  

Antud alaldiga valgusti lülitamisel ei teki viivitust, ning samuti on LED-id kaitstud pinge 

kõikumise eest. Levinumad kasutatavad väljundvoolutugevused on 350 mA, 700 mA ja 1 A 

[5].  

 

 

Joonis 1.4. Püsiva väljundpingega alaldi põhimõtteskeem. (CVR - Constant Voltage 

Regulator) [4] 

 

Joonisel 1.4 on kujutatud lihtsustatud kujul püsiva väljundpingega alaldi skeemi. Nagu ka 

nimi ütleb, on antud toiteploki väljundpinge fikseeritud, muutuvaks suuruseks on 

voolutugevus. Tavaliselt on sellise kasutatava toiteploki väljundpinge 12 V või 24 V [5]. 

Leedid, mida sellise plokiga juhitakse, sisaldavad enamasti kas lihtsat voolutugevuse 

reguleerimiseks mõeldud takistit, või keerukamat püsiva voolutugevuse regulaatorit.  

 

 

Joonis 1.5. Pinget alandava pulsilaiusmodulatsiooniga toiteploki põhimõtteskeem (PFC – 

Power factor correction ; PWM – Pulse Width Modulation) [4] 
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Joonisel 1.5 on kujutatud pinget alandava pulsimodulatsioon-toiteploki põhimõtteskeem. 

Toiteplokki iseloomustab madal väljundsignaali müra, hea efektiivsus ja võimsustegur, 

madalad tootmiskulud ning kompaktsus. Tänu väikestele mõõtmetele on võimalik seda tüüpi 

toiteplokke kasutada väga kitsastes tingimustes, näiteks standardsoklisse ühendatavates 

valgusallikates. [4] 

 

 

Joonis 1.6. Üheastmelise vastulülituses dioodiga toiteploki põhimõtteskeem [6] 

 

Joonisel 1.6 on kujutatud Infineon Technologies ICL8002G mikroskeemil põhinev 

üheastmeline vastulülituses dioodiga toiteplokk.  Ploki väljundsignaali pulsatsioon on üsna 

suur, ulatudes kuni 50 %-ni ning pulsatsiooni sagedus võrdub kahekordse sisendpinge 

sagedusega. Kuna üheastmelise toiteploki harmooniliste tegur võib olla isegi suurem, kui 

20 %, siis ei vasta see ka Energy Star nõuetele. Üheastmelise toiteploki eelisteks on madal 

hind, küllaltki kõrge efektiivsus ja väikesed mõõtmed. [6] 
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Joonis 1.7. Kaheastmelise toiteploki põhimõtteskeem [5] 

 

Joonisel 1.7 on kujutatud Infineon Technologies disainitud kaheastmeline vahelduv-

alalisvoolu alaldi. Esimeses astmes muundatakse vahelduvvool alalisvooluks ja 

parendatakse ka võimsustegurit. Teises astmes tagatakse vastavalt vajadusele kas püsiv 

pinge või voolutugevus, mis sobib leedidele. Teiseeks ahelaks toiteplokis võib olla nii 

lineaarne, kui ka lülitav alaldi. Joonisel 1.7 toodud skeem on koostatud kasutades Infineon 

Technologies BCR450 alaldit. Kaheastmelise toiteploki väljundsignaali pulsatsioon on väga 

madal, jäädes 5 ja 20 % vahele alaldi lülitussagedusel. Harmooniliste moonutuste tase jääb 

reeglina antud tüüpi toiteploki väljundil alla 15–20 %. Võrreldes üheastmelise toiteplokiga 

on kaheastmelise toiteploki reageerimiskiirus ja stabiilsus toitepinge muutustel parem. 

Negatiivsest küljest võib välja tuua süsteemi maksumuse, mis on üheastmelisest toiteplokist 

suurem, kuna kasutatavate komponentide hulk ning trükkplaadi mõõdud on suuremad. [5] 

 

1.3 Hämardamine 

 

Hämardamine, ehk valgustugevuse muutmine on hõõglampide kasutamisel küllaltki lihtne. 

Kõik hõõglambid sobivad kokku kaubandusvõrgus müüdavate sümistoridel toimivate 

dimmeritega, kuid LED valgusallikate puhul tuleb pingsalt jälgida sobivust. Türistori baasil 

toimivad dimmerid on mõeldud takistusliku koormusega tarbijate jaoks, ehk hõõg- ja 

halogeenlampidele.  



14 
 

 

Joonis 1.8. Hõõglampidele mõeldud hämardi ja selle väljundpinge [7] 

 

Joonisel 1.8 on kujutatud klassikalise hõõglampidele mõeldud hämardi elektriskeemi ja 

ahela kaudu hõõglambile jõudva pinge graafikut. Hämardi sümistor lülitub sisse, kui 

kondendsaator on laadunud läbi reostaadi kulgevast pingest, mis juhitakse sümistori gate 

viigule. Kui hämardi on seatud madalama valgustugevusele, on voolutugevus, mis läbib 

reostaati, väiksem ja seetõttu kulub rohkem aega, et kondensaator saavutaks laetuse ja 

seetõttu muutub kõrgseisude vaheline paus pikemaks, mis tagab efektiivse vahelduvvoolu 

siinuse lõikamise. Tavalise hõõglambi või halogeenlambi kasutamisel põhjustab selline 

pulseeriv vool valgusti mittetäieliku valgustugevusega valgustamise. Vooluhulk, mis jõuab 

tarbijani, antud juhul valgustini, ei muutu mitte vaid sisse ja välja lülitamise vahel, 

vaidväheneb pinge efektiivväärtus. [8] 

Toiteplokiga LED-lamp ei ole aga takistuslik koormus, seega ei toimi need klassikalise 

hämardiga hämardamise tööalas. Maksimaalse valgustugevuse reguleerimise juures 

probleeme ei teki, kuna siis ei moonutata väljundsignaali nii oluliselt. Hämardamisel hakkab 

tavaline leedlamp aga värelema ning lõpuks lihtsalt kustub. Lisaks sellele lühendab sümistori 

poolt tekitatav 100 Hz lülitussagedus oluliselt leedlambi eluiga. [8] 

LED-valgustites kasutatakse hämardi tekitatud pulseeriva toitepinge silumiseks toiteplokis 

näiteks National Semiconductor’s-i LM3450 või Texas Instruments-i TPS92210 draivereid. 

Nimetatud seadmed suudavad muuta lõigatud siinuse valgusti jaoks stabiilseks. Saadud 

väljundpinge ei mõjuta negatiivselt ka valgusallika eluiga ning tagab värelusevaba 

hämardamise. Näiteks LM3450 sisaldab endas lisaks faasihämardamise muundamisele ka 
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võimsusteguri juhtimist. Seade tuvastab hämardamiseks lõigatud vahelduvvoolu signaali, 

filtreerib välja signaalimüra ning lõpuks väljastab 500 Hz pulsilaiusmodulatsiooni signaali, 

mis on sobiv LED-ide hämardamiseks. [8] 

Uurimise eesmärgil demonteeriti kasutatud E27 sokliga led-valgusti, mille korpus oli viga 

saanud. Valgusti lähemal uurimisel selgus, et pinge alandamiseks kasutatakse järgnevat 

skeemi:  

 

 

Joonis 1.9. Uuritava leedvalgusti skeem [9] 

 

Valgusti skeemis (joonis 1.9) ei ole kasutatud trafot, mis muudab skeemi väga lihtsaks ning 

soodsaks. Kuna skeemis ei kasutata elektroonikat, vaid skeem on üles ehitatd 

põhielementidele, siis püstitati hüpotees, et antud valgustit on võimalik hämardada pinge 

efektiivväärtuse kaudu. Hüpoteesi tõestamiseks mõõdeti laboritingimustes valgusti tekitatud 

valgustihedust. Mõõtmiseks kasutati laboratoorsete katsete sooritamiseks valmistatud 

tunnelit, mis võimaldas tekitada kõrvalise valgustuseta keskkonna valgusallika ja 

valgustiheduse mõõtmiseks kasutatud luksmeetri anduri vahele. Valgusti ja luksmeetri 

anduri vahekauguseks valiti 7 cm, mis oli minimaalne vahekaugus, mida võimaldas 

katsestend. Katse käigus leitud tulemused erinevate pingeväärtuste juures on esitatud tabelis 

1.1. 
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Tabel 1.1. Erinevatel pingetel valgustiheduse mõõtmise katse tulemused 

 

 

Alla 100 V toitepinge korral ei eraldanud dioodid valgust, nähtav valguseraldus toimus 

alates 110 V toitepingest. Pingestamata valgusti korral oli valgustihedus luksmeetri 

sensoril 0,7 lux, kuna katsestendi tagaosa oli avatud.  

 

 

Joonis 1.10. Valgustiheduse sõltuvus toitepingest 

 

Joonisel 1.10 on kujutatud mõõdetud katsetulemused graafiliselt. Graafikult on näha, et 

valgustiheduse kasv ja pinge tõus on lineaarses sõltuvuses. See tähendab, et LED valgusti 

valgusvoo tugevust saab reguleerida pingega. Antud valgusti tootjapoolsele andmelehele 

pole märgitud hämardamise võimalust. Hõõglambile mõeldud hämardiga ei pruugi siiski 

valgusti hämardamine õnnestuda, kuna alaldi puhul pole tegu takistusliku koormusega ning 

leedvalgusti võimsus on ühe valgusallika puhul liiga väike.  

 

1.4. Digitaalne hämardamine  

 

Kuna paljud hämardatavad LED-valgustid ei ole klassikalise sümistori baasil hämardiga 

kogu ulatuses hämardatavad, on suuremad kodumajapidamistesse mõeldud elektriseadmete 

Pinge, V 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

Valgustihedus, lux 7090 6580 6030 5510 5020 4460 3910 3370 2820 2320 1713 1075 560 112 2
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tootjad välja töötanud spetsiaalselt leedidele mõeldud hämardeid. Üheks heaks näiteks 

sellisest hämardilahendusest on LEDOTRON, mille loomisel on kaasa teinud Osram, JUNG, 

Gira, Insta, Schneider Electric, Feller, Radium ja Merten. Peamised probleemid, mis 

tavahämarditega tekivad, kui asendada klassikaline hõõglamp leedlambiga: 

 Vilkumine valgustugevuse muutmisel ja töötamisel 

 Valgusti mittekäivitumine madalal hämarduspositsioonil 

 Ebaühtlane hämardamise kulgemine 

 Minimaalne heledustase on siiski liiga ere, hämardamise ulatus on väga väike 

 Hämardi ja valgusallika tekitatav müra 

 Puuduvad kindlad vastavused harmooniliste voolude saastele ja raadiosignaalide 

segamisele 

 

 

Joonis 1.11. LEDOTRON süsteemi toetav tunnus [18] 

 

LEDOTRON hämardamise süsteemi on tootjate sõnul väga lihtne paigaldada, kuna hämardi 

sobib kokku olemasolevate hämarditega kasutatava juhtmestikuga. Seetõttu ei pea uuele 

süsteemile üle minnes vahetama hoones olemasolevat valgustusliinis kasutatavat 

kahejuhtmelist süsteemi. Kuna dimmerit ja valgusteid ei pea omavahel häälestama, on 

hilisem pirnide vahetamine lihtne igaühele. LEDOTRON hämardeid võib ühes faasis 

kasutada mitmeid ning nende töö ei sega muude samal faasil töötavate elektroonikaseadmete 

tööd. [18] 
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Joonis 1.12. LEDOTRON süsteemi skeem [18] 

 

Digitaalses hämardis ei lõigata pinge siinust, nagu sümistori baasil hämardis, vaid lastakse 

peaaegu otse läbi hämardi, hoolimata soovitud heledusest. Dimmeri toide võetakse küll 

faasist, kuid selle käigus ei teki süsteemis pingesignaali olulisi moonutusi. Hämardi koosneb 

kodeerijast, mis moduleerib informatsiooni soovitud valgustugevusest ja vajadusel ka 

valguse värvusest koodiks. Side pidamiseks kasutatakse valgustisse minevat faasijuhet koos 

faasipingega. Valgusti ballastis on dekooder, mis suudab hämardist tuleva koodi lugeda ning 

anda info valgusti elektroonikale. Hämardi süsteemi toimimine on kujutatud ka joonisel 

1.12.  

 

 

Joonis 1.13. Digitaalse hämardi väljundsignaal [18] 

 

Kuna hämardi on loodud töötama kahejuhtmelises süsteemis, pole juhtpaneelil 

neutraalklemmi ega neutraali süsteemi. Valgustile edastatav info on paigutatud pingesiinuse 

poolperioodi langevasse osasse ja võib ulatuda üle mitme poolperioodi. Joonisel 1.13 on 
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kujutatud LEDOTRON hämardussüsteemi hämardi ja valgusti vaheline pinge. Võrreldes 

klassikalise hämardi ahelat ja LEDOTRON süsteemi (joonis 1.14), on näha, et üle minnes 

digitaalsele hämardamisele ei saa kasutada ainult kas digitaalset hämardit või LEDOTRON 

süsteemi valgusallikat. 

 

 

Joonis 1.14. Faasihämardi ja LEDOTRON süsteemide võrdlus [18] 

 

Klassikalise hõõglambi kasutamisel LEDOTRON hämardiga ei ole võimalik saavutada 

soovitud tulemust, kuna nimetatud süsteemis ei kasutata faasipinge alandamist. Samuti ei 

suuda muu süsteemi valgustid lugeda LEDOTRON hämardi edastatavat koodi. Süsteemile 

mittevastava valgusti paigutamisel hämardi ahelasse on võimalik seda vaid sisse ja välja 

lülitada. [18] 

Lisaks hämardamisele on LEDOTRON süsteemil olemas ka võimalus valguse värvuse 

juhtimiseks. Selleks on loodud eraldi harutoosi paigaldatavad juhtmoodulid, milles on 

ühendatud nii hämardi, kui ka värvuse muutmise võimalus. Vastavalt valgusti ja 

kontrollseadmele on võimalik valida kas valge valguse värvust soojast toonist külmaks 

tooniks, või põhivärvide: roheline, sinine ja punane, vahel. Suhtlemisel hämardi ja 

valgusallika vahel kasutatakse kaheksat osa, millest iga osa on mõeldud erineva info 

kandmiseks. [18] 
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Tabel 1.2. LEDOTRON töörežiimid [18] 

Nr. Režiim Sobiv LEDOTRON lambi tüüp 

0 Hämardamine 1- kanaliga LED valgusti (monochrome) 

1 Värvi juhtimine 3 – 4 kanaliga LED valgusti (RGB või RGBW) 

2 Värvi temperatuuri juhtimine 2 – 4 kanaliga LED valgusti (ka RGB) 

3 Reserv Defineerimisel 

4 Reserv  

5 Grupi juhtimine Mitmesüsteemsusele mõeldud lambid 

6 Tootjapoolne info  

7 Reserv infopaketi laineditele  

 

Tabelis 1.2 on toodud välja, missugust reguleerimisega seotud infot iga osa edastatavas 

infopaketis sisaldab. Hetkel on süsteemis veel kaks vaba võimalust tulevikus lisajuhtimiste 

loomiseks. Üks osa andmepaketist on kasutusel hämardi info edastamiseks valgusallikale. 

Isegi, kui mõlema seadme funktsionaalsus pole sama, on võimalik kasutada seadmeid 

omavahel. Seadmed suudavad kasutada erinevate reguleerimisvõimaluste korral ühiseid 

operatsioone. Näiteks, kui hämardil on vaid üks pöördnupp valgustugevuse muutmiseks, ja 

samas reguleerimisahelas on ühendatud RGB LED valgusallikas, on tulemuseks RGB 

valgusallika valgustamine valge valgusega, mille valgustugevus on muudetav. Värve 

valgusallikas sellisel juhul muutma ei hakka, vaid kasutab kõiki põhivärve sama 

intensiivsusega. Teise võimalusena on vaadeldud värvi muutmise võimalusega 

juhtmoodulit, ehk hämardamispaneeli, mis on ühendatud tavalise valge valguse kiirgamiseks 

mõeldud hämardatava LEDOTRON valgusallikaga. Sellisel juhul saab probleemideta muuta 

valgusallika heledust, kuid värvuse muutmine pole võimalik. [18] 

Kui tavalised sümistori baasil toimivad hämardid võimaldavad reguleerida ühte või mitut 

valgustit samamoodi, siis LEDOTRON tehnoloogiaga on võimalik lisaks üheasegsele 

valgusreguleerimisele juhtida ka igat valgustit eraldi. Pinge või voolu kaudu juhtides pole 

iga valgusti eraldi juhtimine ühise hämardiga võimalik, kuid digitaalne regulleerimine 

võimaldab seda. Tabelis 1.2 on välja toodud kohal number 5 grupi juhtimise võimalus. Kui 

hämardil, ehk juhtseadmel, ja valgusallikal on eelnimetatud funktsioon olemas, saab 

valgusallikad jaotada kolme erinevasse gruppi. Kui aga kas valgusti või hämardi ei toeta 

grupijuhtimist, edastatakse antud osa „0“ väärtusega. [18] 

 



21 
 

Tabel 1.3. Süsteemi tehnilised näitajad [18] 

Maksimaalne seadmete vaheline kaugus 100 m 

Andmeedastuskiirus 200 bit/s 

Juhtimiskäsu edastamise aeg Hämardamisel 80 ms 

Hämardamisinfo resolutsioon 255 astet 

Valguse värvi info resolutsioon X, y 255 astet  

Maksimaalne valgusti gruppide arv ühes ahelas 3, lisaks kõik koos 

Ühistöö teiste elektrivõrgu seadmetega Jah  

Ühistoo samal faasil teiste faasihämardiga ahelatega Jah 

 

Tabelis 1.3 on toodud välja LEDOTRON ahela parameetrid ja tähtsamad tehnilised 

omadused. Valgustite andmeid tabelina välja ei tooda, kuna need erinevad toodete kaupa, 

ning erinevate toodete valik on väga lai.  

Lisaks eelnimetatud digitaalsele valguse juhtimisele kasutatakse ka impulss-signaalil 

põhinevat DSI ja DALI ning DMX juhtimist. DALI ehk Digital Addressable Lighting 

Interface annab igale valgustile eraldi aadressi ning võimaldab neid eraldi juhtida vastavalt 

vajadusele. Selleks kasutatakse eraldiseisvat kahesuunalist digisignaali edastavat juhet. 

Valgustustaseme defineeritakse antud süsteemis Manchesteri koodi kasutades, milles 

väärtus 0 tähendab valgusti väljalülitatust, 1 valgustuse taset 0,1 % ja nii edasi. Süsteemi 

tööpinge on 9,5–22,4 V ja maksimaalne voolutugevus 250 mA. Andmete edastamise kiirus 

on 1 200 bitti sekundis. Valgustuse täpsustatud käsklused on mõledud kuni 64 valgustile, 

mida võib jagada kuni 16-ks grupiks. DMX juhtimine pole eriti levinud kodukasutuses, 

mistõttu antud töö raames seda ei vaadelda. [19]  
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2. RIBAVALGUSTID JA NENDE KASUTAMINE 

 

2.1. RGB ribad 

 

LED ribasid on turul saadaval erinevate mõõtmetega elementidega ning erineva 

valgusvärvusega. Lisaks ühevärvilistele valgusallikatele on saadaval ka mitmevärvilised 

valgusribad. Antud peatükis vaadeldakse ribasid, milles on ühendatud kolm põhivärvi: 

punane, roheline ja sinine (ingl. red, green, blue). Antud kolme värvi kombineerimisega on 

võimalik tekitada erinevaid värvikombinatsioone alustades baasvärvidest ja lõpetades valge 

valgusega. Lisaks on võimalik tekitada ühevärvilisele valgustusele ka muutuvat värvust ning 

ka erinevaid vilkumisefekte. Ribavalgustite normaaltoide on 12 V alalispinge. 

Uurimisobjektidena kasutati kahe erineva elemendimõõduga RGB-ribasid: 3528 ja 5050. 

Led-riba elemendimõõt 3528 tähendab, et ribal kasutatava LED element on 3,5 mm pikk ja 

2,8 mm lai.  

 

 

Joonis 2.1. 3528 RGB LED riba sektsioon 

 

Joonisel 2.1 kujutatud ribal on iga põhivärvi jaoks eraldi element, kokku antud sektsioonis 

3 punast, 3 rohelist ja 3 sinist dioodi. Lisaks on iga värvi dioodide jaoks takisti. Joonisel 

2.2 on kujutatud ühe sektsiooni ühendusskeem.  

 

 

Joonis 2.2. 3528 RGB riba sektsiooni ühendusskeem 

Roheline Roheline Roheline

Sinine Sinine Sinine

Punane Punane Punane

130 Ohm

130 Ohm

300 Ohm

+ G

B

R
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Antud riba on hea paigaldada varjatult, kuna visuaalselt on soovitud toon küll pindadelt 

nähtav, kuid ribal olevad valgustäpid on põhivärvides. Riba on võimalik lõigata iga 15 cm 

järel, ehk iga sektsiooni järel. 

5050 elemendimõõduga riba puhul on LED ruudu kujuline, servamõõduga 5 mm. Ühte 

LED-elementi on koondatud kolm dioodi, igaüks ühte põhivärvi.  

 

 

Joonis 2.3. 5050 RGB LED riba sektsioon 

 

Joonisel 2.3 kujutatud riba sektsioonil on näha kolme elementi, milles igaühes on esindatud 

kolm põhivärvi. Sarnaselt 3528 ribale on ka antud ribal iga värvi jaoks eraldi takisti. Ribal 

olevate elementide ühendusskeemi põhimõte on sama, mis eelnevalt kirjeldatud ribalgi. 

5050 riba kasutamine disainvalgustuseks on mõistlikum, kuna nendepoolt eraldatav 

valgushulk sama pikkuse kohta on suurem, kui 3528 ribal. Lisaks, kuna põhivärvid on 

koondatud ühte elementi, ei teki nähtaval paigaldusel erinvärvilisi valgustäppe.  

LED ribasid on saadaval avatud kujul, kui ka niiskuskindla kattega. Avatud kujul riba on 

tondlik keskkonnateguritele, nagu näiteks tolm, niiskus ning vähemkaitstud mehaaniliste 

tegurite eest nagu löök või hõõrdumine. Kaetud riba katteks kasutatakse silikooni, mis tagab 

ribale niiskuse ja tolmukindluse. Eelnevatel joonistel kujutatud ribadelt on silikoonkate 

eemaldatud ühenduste lihtsustamiseks ning ribade lähemaks uurimiseks.  

LED ribade voolutarve on erinevate värvide korral erinev. Selleks, et näha erinevust, teostati 

mõõtmine, milles kasutati ühte segmenti 3528 elemndiga RGB riba. Katse tulemused on 

esitatud tabelis 2.1. 
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Tabel 2.1. Erinevate värvide ja heledusastmete voolutarve, mA 

Tugevus sinine punane roheline RGB 

1 29,0 25,5 27,7 67,6 

2 25,5 22,4 24,4 60,4 

3 21,9 19,2 20,8 52,0 

4 18,4 16,1 17,4 44,3 

5 14,8 12,9 13,8 35,6 

6 11,1   9,7 10,4 27,2 

7   7,4   6,4   6,9 18,4 

8   3,7   3,2   3,4   9,2 

 

Joonisel 2.4 on kujutatud sooritatud katse käigus leitud tulemused graafiliselt. 

Valgustugevuse muutmiseks kasutati kaubandusvõrgus müüdavat puldiga juhitavat RGB 

riba juhtmoodulit. Katsed on sooritatud järjest väheneva valgustugevusega.  

 

 

Joonis 2.4. Ühe RGB riba sektsiooni voolutarve erinevate värvide juures 

 

Jooniselt 2.4 on näha, et kõige energiasäästlikum on punane valgus, kõige kulukam 

ühevärviline valgus on aga sinise tooniga. Ühendades kolm põhivärvi, saame valge valguse, 

mis on tähistatud joonisel RGB nime all. Maksimaalse valitud valgustugevuse juures oli 

punase valguse voolutarve 25,5 mA, rohelisel valgusel 27,7 mA ja sinisel valgusel 29 mA. 

Lülitades juhtmööduli valge valguse režiimi oli riba sektsiooni voolutarve 67,6 mA. Antud 
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katse põhjal võib väita, et näiteks olmevalgusena oleks kõige energiasäästlikum kasutada 

just punast valgust.  

 

2.2. RGB juhtimine 

 

RGB valgusribade juhtimiseks võib kasutada erinevaid juhtmooduleid. Üks võimalus on 

kasutada juhtmoodulit, mida on kujutatud joonisel 2.5.  

 

 

Joonis 2.5. RGB juhtmoodul ja juhtimispult Allikas: Oomipood 

 

Antud juhtmoodul on mõeldud kasutamiseks nelja juhtme kaudu tavalistele RGB ribadele. 

Mooduli toitepingeks on 12 V alalispinge, väljundvõimsuseks on tootja poolt märgitud 6 A, 

mis on jaotatud võrdselt kolme väljundi vahel, ehk igale põhivärvile 2 A. Eelnevalt 

läbiviidud katsest selgub, et ühe meetrise riba voolutarve Is sinise valguse korral on  

 

𝐼𝑆 =
1 𝑚

𝑙𝑠𝑒𝑘𝑡𝑠.
∙ 𝐼𝑆1 =

1 𝑚

0,05 𝑚 
× 29 𝑚𝐴 = 580 mA/m (2.1) 

kus 𝐼𝑆 on meetri pikkuse sinise riba voolutarve, mA/m; 

 𝑙𝑠𝑒𝑘𝑡𝑠. − ühe sektsiooni pikkus, m; 

 𝐼𝑆1  − ühe sektsiooni voolutarve, mA. 

 

Arvutustel on aluseks võetud katseliselt leitud sinise valguse täisvõimsusel kasutamise 

voolutarve. Sinine värv valiti, kuna katse käigus selgus, et selle voolutarve on kõige suurem. 
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Kuigi katses kasutatud ribas olid põhivärvid esitatud kõik eraldi dioodidena, võib arvestada, 

et 5050 korpuses dioodidega ribavalgusti korral on antud voolutarve värvi kohta ühe 

segmendi lõikes sama, mis 3528 ribal. 5050 riba ühe segmendi pikkus on viis sentimeetrit ja 

selle voolutarve seega 29 mA. Antud arvutusest lähtuvalt võib järeldada, et ühe vaadeldava 

kontrolleri järel võib kasutada maksimaalselt 3,45 meetrit, ehk 69 segmenti.  

Kujutatud juhtmooduli juurde kuulub ka 44 nupuga juhtimispult, millelt on võimalik muuta 

värve ja töörežiime. Juhtpuldi ülaosas on vasakul pool kaks nuppu valgustugevuse 

muutmiseks, üleval paremal punane nupp valgustuse sisse- ja välja lülitamiseks ning must 

nupp muutuvate värvide režiimi peatamiseks. Konkreetsel mudelil on 16 eelseadistatud 

värvikombinatsiooni, lisaks veel punast, sinist ja rohelist värvi põhivärvide kasutamine ja 

kõikide põhivärvide võrdselt koos kasutamise võimalus, mis annab valge valguse. Erinevate 

eelseadistatud värvide valimiseks on värvilised nupud puldi ülemises pooles. Puldi alumise 

poole vasakule ja keskele jäävad nupud (16 tk, eraldi hallis sektsioonis) on mõeldud 

kasutajapoolsete värvikombinatsioonide koostamiseks ja nende salvestamiseks. Alumine 

rida ning alaosa parempoolsed nupud on erinevate vilkuvate ja vahelduvate värvide 

režiimide valimiseks ning muutuste kiiruse muutmiseks. Lisaks antud puldile on saadaval 

ka väiksem, 24 nupuga variant, millel pole ise värvide koostamise võimalust ning samuti on 

piiratud muutuvad režiimid. Mõlemad variandid pultiest on kujutatud joonisel 2.6.  

 

 

Joonis 2.6. 44 nupuga (vasakul) ja 24 nupuga (paremal) juhtpuldid 

 

Juhtimispuldi ja mooduli vaheliseks sidepidamiseks kasutatakse infrapuna signaali. 

Suhtlemisel kasutatakse standartset NEC protokolli ning kasutatav sagedus on 38 kHz.  

Joonisel 2.7 on kujutatud mooduli vastuvõetud signaal loetuna vastuvõtja sideliinilt.  
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Joonis 2.7. RGB juhtmooduli juhtimispuldilt vastuvõetud signaal  

 

Kood algab juhtimpulsiga, mille kestuseks on 9 ms, sellele järgneb paus kestusega 4,5 ms. 

Seejärel edastatakse informatsiooni aadress ühe baidina ja järgnevalt inverteeritult. 

Järgmised 8 bitti sisaldavad edastatavat informatsiooni, mis edastatakse ka sarnaselt 

aadressibaidile järgnevalt inverteeritud kujul. Lõpetuseks edastatakse lõpukood. Jooniselt 

2.7 on näha tervet ühe nupuvajutusega edastatavat koodi, milles on selgesti näha juhtimpulss 

ja lõpukood. Edastatavat infot on võimalik lugeda graafiku keskosa suurendades, kuid antud 

pildil pole see eriti loetav. Loogiline „0“ on esitatud 1,125 ms ja loogiline „1“ on esitatud 

2,25 ms pikkuse impulsina. [10] Infrapuna signaali kasutamine võib aga segada 

kaugjuhitavate koduseadmete tööd ning ka vastupidi. Näiteks võib juhtmoodul reageerida 

televiisoripuldi kasutamisel, kuna juhtmoodulil puudub adressaadi eristamine.  

 

 

Joonis 2.8. RGB juhtmooduli skeem 

Joonisel 2.8 on kujutatud vaadeldava juhtmooduli elektriskeemi. Mooduli sisendpingeks on 

+12 VDC, mis juhitakse otse LED riba ühenduspistikusse ning teise haruna alandatakse 5 
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voldile kasutades 1 kΩ takistit ning erineval koormusel pinge stabiliseerimiseks 4,7 V zener 

dioodi. Lisaks on skeemis pingemuutuste silumiseks kasutatud pindpaigaldusega 10 µF 

mahtuvusega kondensaatorit. Trükkplaadil on kaks SIOC8 korpuses mikroskeemi, millest 

üks on markeeringu järgi Atmel 24C02, teisel markeering puudub. Atmel 21B 24C02 SU18 

puhul on tegemist järjestik liidesega EEPROM mäluga, mis toetab I2C protokolli [11]. 

Skeemi lihtsuse mõttes on kõikide käskude aadressiks 0x0, mida näitab aadressijalgade 

maandamine. Infrapuna vastuvõtja on trükkplaadilt eemale toodud juhtmete abil, et 

lihtsustada signaali vastuvõtmise suunda ja anduri paigaldamist veidi eemale. Kõige 

ligilähedasem leitud vastuvõtja on TSOP4838, mis töötab 38 kHz sagedusel ja koosneb 

fotodioodist ja demodulaatorist. Kontrolleril puuduvad kirjed päritolu või olemuse kohta, 

kuid jalgade 1 ja 8 ühendamine vastavalt toitepingele ja maandusliinile viitab, et tegu on 

PIC12F kiibiga, täpsemalt sobiks 508 lõpuga kontroller.  

Lisaks infrapuna infoedastusele kasutatakse puldi ja kontrolleri vaheliseks suhtlemiseks ka 

raadiosignaali. Raadiosageduse kasutamise peamiseks eeliseks on otsese vaatevälja 

mittevajadus, mis tähendab, et puldi infoedasti ei pea olema suunatud infot vastuvõtva 

seadme poole. Peamiselt kasutatakse raadiosageduslike juhtimiste korral 2,4 GHz 

sagedusala. Samuti on võimalik ühe puldiga ühildada mitu juhtseadet, mis võimaldab 

kasutada sama valgust mitmes ruumis hoone piires. Infrapuna signaali puhul on ka võimalik 

mitme juhtseadme kasutamine sama puldiga ka samaaegselt, kuid sellisel juhul peavad 

olema signaali vastuvõtjad samas kohas ning samas suunas. Kaubandusvõrgust soetatud 

madalamasse hinnaklassi jääva seadme puhul toimis infoedastus vaid kuni kolme meetri 

kauguselt. Kauguse leidmine toimus katseliselt toatingimustes, kus kahe seadme vahele ei 

jäänud ühtegi eset. Kates käigus selgus, et juhtpuldi kõrvalekaldumine otse vastuvõtjale 

vaatest muutis infoedastuse puudulikuks.  
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Joonis 2.9. Infrapuna sensori töökauguse katsetamine 

 

Joonisel 2.9 on kujutatud infrapuna sensoriga RGB juhtmooduli ja juhtpuldi töökauguse 

katsetamine. Juhtmooduli infrapuna vastuvõtja oli paigutatud laua alumisse serva, nagu 

joonisel näidatud, ning juhtpult seatud samale kõrgusele. Vahekauguse leidmiseks kasutati 

põrandale fikseeritud mõõdulinti. Puldi toimimist katsetati iga 10 cm järel. Alates kahest 

meetrist pidi iga katsega järjest enam puldi asendit vastuvõtja suhtes muutma, et info jõuaks 

vastuvõtjani.  

 

2.3. Hämardamine 

 

Alapeatükis 2.1 läbi viidud voolutarbe katses kasutati ribavalgusti valgustugevuse 

muutmiseks eelmises alateemas uuritud juhtmoodulit. Hämardamise töö paremaks 

mõistmiseks ühendati juhtmooduli ja ribavalgusti vahelisele kaablile lisajuhtmed, et 

ostsilloskoobi abil jälgida väljundit. Katse käigus selgus, et hämardamine ei toimu pinge 

alandamisega, vaid pulsilaiusmodulatsiooniga (PWM). Katse läbiviimisel kasutati süsteemi 

toiteks etteantud 12 V toiteploki asemel 9 V väljundpingega toiteplokki. Signaali jälgimiseks 

sinise valgusele mõeldud väljundil kasutati ostsilloskoopi Peaktech 1255 ning andmete 

kogumiseks arvutiprogrammi Oscilloscope Software 2.0.8.11. Järgnevalt on kirjeldatud 

mõõdetud tulemusi koos salvestatud graafikutega.  

 



30 
 

 

Joonis 2.10. Kontrolleri väljundsignaal maksimaalsel valgustugevusel 

 

Joonisel 2.10 on kujutatud kontrolleri väljundsignaal maksimaalse valgustuveguse korral. 

Graafikult on näha, et maksimaalse tugevuse juures on väljund stabiilne ning 15 V.  

 

Joonis 2.11. Kontrolleri väljundsignaal teisel hämardusastmel 

 

Esimesel hämardamisastmel on näha kiiret lülitust, et vähendada ribavalgusti valgusvoogu. 

Väljalülituse kestus esimesel hämardusastmel on 2 ms iga 6,5 ms järel. Valgustugevuse 

muutus oli silmaga eristatav, kuid värelust valguses märgata polnud. Ühtlane valgustugevus 

on tingitud silumiseks kasutatavatest kondensaatoritest. Valemi 2.2 abil saame leida 

hämardamise töösageduse ft: 

𝑓𝑡 =
1

𝑡𝑠 + 𝑡𝑣
=

1

0,0065 s + 0,002 s
= 117,65 Hz (2.2) 

kus 𝑓𝑡 on hämardamise töösagedus, Hz; 

 𝑡𝑠 − sisselülituse kestus, s; 

 𝑡𝑣 − väljalülituse kestus, s. 
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Järgnevaid hämardamisastmeid uurides on näha, kuidas iga järgneva astmega pikendatakse 

väljalülituse kestust ühe millisekundi võrra ja vähendatakse sisselülituse kestust samuti 1 ms 

võrra. 

 

Tabel 2.2. Hämardusastmete pulsilaiused 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Sisselülituse kestus, ms pidev 7,5 6,5 5,5 4,3 3 2 1 

Väljalülituse kestus, ms – 1 2 3 4,2 5,5 6,5 7,5 

 

 

Tabelis 2.2 on toodud järgnevate katsete käigus kogutud graafikutelt loetud lülituste 

kestused. Kahe kõige madalama valgustugevuse režiimis oli põhjalikumal vaatlusel märgata 

õrna valguse värelemist, kuid igapäevaste toimingute teostamisel, arvestades, et 

disainvalgustust ei kasutata põhivalgustusena, pole antud värelus häiriv. 

 

2.4. Mitme grupi kasutamise võimalused 

 

Eespool välja toodud lihtsama kontrolleriga on võimalik juhtida ühte ribade gruppi. Kui aga 

tekib soov ja vajadus mitme grupi samaaegse juhtimise järele ühest juhtpuldist, pole eespool 

toodud lahendus enam sobilik. Seda põhjusel, et nimetatud infrapuna vastuvõtja toimib vaid 

siis, kui signaali saatev diood on suunatud vastuvõtja poole. Võimalik oleks paigutada mitu 

kontrollerit üksteise lähedale nii, et kõigi kontrollerite signaali vastuvõtjad oleksid samas 

suunas. Mööd suuremat ruumi erinevatele ribadele toidet viies peab aga arvestama juba 

kadudega ning suurema hulga juhtmetega. Ühe võimalusena võib vaadelda ka 

raadiosignaalil suhtlevaid kontrollereid ja juhtimispulte. Vaatluse alla on võetud LTECH 

T3M RGB LED kontroller (joonis 2.13), mis võimaldab sarnaseid funktsioone nagu ka 

eespool mainitud infrapunasidet kasutav seade. Seadme toitepinge on samuti 12 V 

alalispinge, väljundvõimsus aga märgatavalt suurem, 5 A värvikanali kohta.  
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Joonis 2.13. LTECH T3M RGB ribavalgustite juhtseade  

 

Suhtlemisel kasutatakse laialt levinud 2,4 GHz sagedusala, mis võimaldab kuni 30 meetri 

ulatuses suhelda samaaegselt kuni kümne juhtmooduliga. Mooduleid saab juhtida nii 

individuaalselt kui ka samaaegselt, teostades selleks erinevaid valikuid juhtpuldi nuppude 

abil. Erinevalt infrapunasidega seadmest on antud seadme pult USB ühenduse kaudu laetav, 

mistõttu ei pea muretsema patareitoite pärast.  

 

 

Joonis 2.14. LTECH T3M juhtseadmete erinevad ühendusvõimalused  

 

Joonisel 2.14 on välja toodud erinevad võimalused juhtseadmete ühendamiseks. Vasakul 

pool on kujutatud võimalus ühendada kuni 10 gruppi kõik ühe toiteploki järele, mis võib 

paikneda ka näiteks hoone jaotuskilbis. Samuti võib kasutada ka eraldi toiteplokke igale 

juhtmoodulile, nagu on kujutatud joonise 2.14 parempoolsel osal. Antud süsteemi puhul ei 

takista ühise toiteploki kasutamine juhtseadmete eraldi rühmadesse jagamist, kuna jaotamine 

toimub digitaalselt seadistamise teel. Antud ribavalgustuse juhtimise kasutamine hoone 

valgustusprojektis on otstarbekam, kuna loob võimaluse nii üheaegselt kui ka erinevalt 

juhtida mitmeid valgustuslahendusi.    
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3. LED-VALGUSTUSE KASUTAMINE ERAMUS 

 

3.1. Hoone andmed 
 

Antud töö raames on projekteeritud olemasolevasse eramajja LED-valgustusel põhinev 

valgustus. Hoonel on kaks maapealset korrust, ning kelder, välivalgustusena kasutatakse nii 

välisukse ees oleva varikatuse alla, kui ka hoone tuulekasti paigaldatud valgusteid. Lisaks 

eluhoonele on kompleksis ka kõrvalhoone, mis sisaldab sauna koos pesu- ja eesruumiga, 

ning garaaži. Eluhoone  ehitise alune pindala 88,12 m2 , suletud brutopindala 155,54 m2, 

kasulik pindala 128,04 m2, hoone maht 450,12 m3. Kõrvalhoone välisvalgustusena 

kasutatakse sarnaselt eluhoonele tuulekasti paigaldatud valgusteid. Kõrvalhoone ehitise 

alune pindala on 58,43 m2, suletud brutopindala 49,45 m2, kasulik pindala 37,96 m2, hoone 

maht 177,11 m3. Kompleksi peajaotuskilp paikneb eluhoone esimesel korrusel selleks 

eraldatud tehnoruumis, kõrvalhoone jaotuskilp on paigaldatud garaaži autoukse ja 

ustevahelise akna vahele. Hoone põhijoonised on esitatud lisas A.  

 

3.2. Valgustite valik 

 

Hoone valgustusprojektis kasutatakse LED valgusteid, kuna nende valgusviljakus on kõrge 

ning sellest tingituna on ka valgustuse energiakulu madalam. Võrdluse toomiseks on 

kujutatud joonisel 3.1 erinevate valgusallikate efektiivsuse arengut läbi aastate. Leedide 

valgusviljakuse kasvu prognoositakse küll 2020. aastaks 200 lm/W juurde, kuid siinjuures 

tuleb arvestada, et tegu on vaid dioodi efektiivsusega. Valgusti efektiivsus on madalam 

tingituna kadudest liiteseadmetes, optikas ja nii edasi. [17] 
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Joonis 3.1. Erinevate valgustite efektiivsuse areng läbi aastate [17] 

 

Valgusseadmete valikul on aluseks võetud ruumis tehtavate peamiste toimingute olemus. 

Valgustustugevus peab olema piisav, kuid mitte liiga tugev. Valgustus määratakse 

valgustihedusega, mistõttu sooritatakse igale ruumile valgustusarvutus. Ruumi 

valgustusseadmete ja valgustustiheduse määramisel lähtuti järgmisest soovitatud 

valgustihedustest eluruumides (tabel 3.1): 

 

Tabel 3.1. Valgustustiheduse vahemikud ruumide kohta [12] 

Valgustustihedus, 

lx 
Ruumid 

150–200 

garderoob 

magamistuba 

koridor 

200–500 
elutuba 

söömislaud 

500 
köök 

kontor 

200–300 
WC 

dušširuumid 

 

Vastavalt tabelis 3.1 toodud vajalikele valgustihedustele on tehtud valgustusseadmete valik 

igale ruumile. Valgustusarvutused on teostatud tarkvarapaketiga DIALux EVO 6.1, millega 

leiti valgustihedused ja muud valgustehnilised andmed iga ruumi kohta. Hiljem teostati ka 

ruumi valgustuse kontrollarvutus punkti meetodil ühe ruumi ühe punkti jaoks.  
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Joonis 3.2. Proled Sirius 117U valgusti ja tema valguse jaotuskõver 

 

Proled Sirius 117U  L71A316B valgusti nimivõimsus on 15 W, tegemist on 

süvispaigaldatava terviklahendusega, mis sisaldab endas nii valgusti korpust, valgusallikat, 

kui ka alaldit. Joonisel 3.2 kujutatud valgusti Proled Sirius 117U valgusvoog on 1265 lm, 

valgusviljakus 84,3 lm/W, valguse värvuse temperatuur 3000 K ja värvi edasiandmise indeks 

82, valgustusnurk 75o. Valgusti on hämardatav, kasutades püsiva voolutugevusega hämardit 

või alaldit. Valgustis kasutatakse Samsung-i LED-i ning seadme kaitseaste on IP44, mis 

tähendab, et valgustit võib kasutada ka niisketes ruumides, näiteks vannitoas.  

 

 

Joonis 3.3. Proled Sirius 195-3000-WW valgusti ja tema valguse jaotuskõver 

 

Proled Sirius 195-3000-WW seeria valgusti (joonis 3.3) on välimuselt väga sarnane 

eelmisele valgustile, kuid valgusti valgusviljakus ja võimsus on palju suuremad. Valgusti 

valgusvoog on 3339 lm, valgusviljakus 95,7 lm/W ja valguse värvuse temperatuur 3000 K. 

Sarnaselt väiksema võimsusega analoogile on ka nimetatud valgusti valgustusnurk 75o ja 

valgusti on hämardatav samadel tingimustel, kuid valgusti paigaldusvõimsus on 35 W. 
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Valgusti on samuti niiskuskindel, kuid antud võimsusega valgusti kasutamine väikeses 

ruumis ei ole õigustatud.  

Lisaks komplektvalgustitele on hoone valgustuses kasutatud ka eraldi vahetatava 

valgusallikaga süvisvalgusteid. Nende sobitamine hoone interjooriga on lihtsam, kuna nende 

disainile ja värvile on väga palju valikuvõimalusi. Nendes valgustites on antud hoone 

valgustust projekteerides arvestatud samuti LED-valgusallikatega, mida võib kasutada ka 

olemasolevates valgustites klassikaliste hõõglampide asemel. Valitud valgusallikad on kõik 

GU10 standardsokliga.  

 

  

Joonis 3.4. Osram LED Superstar PAR16 valgusallikas ja tema valguse jaotuskõver  

 

Standardsokliga valgusallikad on valitud kõik Osram-i tootekataloogist. Simulatsioonis on 

kasutatud kahte erinevat mudelit LED-lampe, millest esimene on LED Superstar PAR16 

(joonis 3.4). Lambi võimsus on 5,3 W ja valgusvoog 350 lm, ehk valgusviljakus 66 lm/W, 

mis on küll madalam, kui komplektvalgustitel, kuid siiski märgatavalt parem, kui 

hõõglampidel, mille valgusviljakus on 10–15 lm/W [12].  

 

𝜂 =
𝛷

𝑃𝑣
=

350 lm

5,3 W
= 66 lm/W (3.1) 

kus 𝜂  on  valgusti valgusviljakus, lm/W; 

 𝛷  − valgusti valgusvoog, lm;  

 𝑃𝑣 − valgusti võimsus, W. 
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Värvuse temperatuuriks on antud valgustil 2700 K, mis on küll veidi kollakam, kui ülejäänud 

kasutatavad valgustid, kuid kuna ruumides, kus Superstar PAR16 on simulatsioonis 

paigaldatud, ei ole põhivalgustitena kasutusel muid põhivalgusteid ning ruumidesse valitud 

toonid on samuti kollakad, sobivad need väga hästi. Erinevalt eelnimetatud 

komplektvalgustitest, on Osrami LED-lampide värvi edastusindeks 100. Valgustusnurk on 

küll üsna kitsas, 36o, kuid planeeringu kohaselt ei riku see ruumi olemust. Valgusti 

hämardatav enamuse laialtlevinud hämarditega ning valgusti elueaks lubatakse kuni 25 000 

tundi.  

 

 

Joonis 3.5. Osram Parathom PAR16 valgusti ja tema valguse jaotuskõver 

 

Teise süvistatavas valgustis kasutatava leedlambina valiti projektis Parathom PAR16 83 

(joonis 3.5), mis on esimesest valgustist võimsam, 8 W, ning tänu sellele ka suurema 

valgusvooga, 600 lm. Kuna vähese võimsuse erinevuse juures on valgusvoog tunduvalt 

suurem,on antud lambi valgusviljakus parem, nimelt 75 lm/W.  

 

𝜂 =
𝛷

𝑃𝑣
=

600 lm

8 W
= 75 lm/W (3.2) 

 

Selle valgusti valguse värvuse toon on sarnaselt komplektvalgustitele 3000 K. Valgusvärvi 

valikul oli üheks aspektiks eluhoone teise korruse magamistoa valgustus. Nagu ka Superstar 

PAR16, on lambi valgustusnurk 36o, kuid tänu tihedale paigutusele on valgustatus ühtlane, 

ning valgus ei lange tasapindadele nähtavate laikudena.  
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Joonis 3.6. SLV 114467 OUT 65 LED DL Round Set välisvalgusti ja tema valguse 

jaotuskõver 

 

Hoonete välisvalgustuses ning sauna pesuruumis on kasutatud kõrgendatud kaitseklassiga 

välisvalgusteid SLV 114467 OUT 65 LED DL Round set (joonis 3.6). Valitud valgusti on 

mõeldud spetsiaalselt fassaadivalgustuseks ning taluma ka raskemaid ilmastikuolusid. Seda 

näitab ka kaitseklass IP65. Valgusti võimsus on 12 W ja valgusvoog 540 lm, ehk 

valgusviljakus on 45 lm/W.  

 

𝜂 =
𝛷

𝑃𝑣
=

540 lm

12 W
= 45 lm/W (3.3) 

 

Valgusti valguse värvuse temperatuur on sarnaselt teistele valitud valgustitele 3000 K ja 

värvi edasiandmise indeks on 80. Valgustusnurk on 38o ning valgusti on kasutatav ka koos 

hämardiga. Hämardi kasutamine välistingimustes võimaldab valgustugevuse alandamise 

näiteks öiseks ajaks, kui hoonete ümbruses liikumist ei toimu.  

Öövalgustusena suuremates ruumides ning vähest ruumi nõudva kohtvalgustusena 

kasutatakse lisaks lakke süvispaigaldatavatele valgustitele ka LED ribavalgusteid. Ribade 

kasutamine põhivalgustusena on küllaltki keerukas, kuna avatud kujul pole nende välimus 

eriti esteetiline ning profiilliistus kasutades põhivalgustusena on nõutavate valgustiheduste 

saavutamiseks tarvis pikki tihedalt paigutatud ribasid. Projektis valiti öövalgustuse ja 

kohtvalgustuse eesmärgil ProLED kataloogist L6226 Flex strip 300 mono ribad (joonis 3.7).  
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Joonis 3.7. ProLED L6226 Flex strip 300 ribavalgusti ja tema valguse jaotuskõver 

 

Ribavalgusti kasutamiseks on tarvis eraldi toiteplokki, kuna see ei kuulu valgustiga 

komplekti ega pole ka sisse ehitatud. Toiteplokk on võimalik paigutada näiteks harutoosi või 

lüliti lähedusse, et tagada vajadusel ligipääs hooldamiseks või vahetamiseks. Samuti pole 

avatud kujul riba kaitstud erinevate keskkonnamõjude eest, mida näitab kaitseklass IP20. 

LED riba võimsus on 4,8 W/m ja ühe meetrise riba valgusvoog on 360 lm, mis tähendab, et 

valgusviljakus ühe meetri kohta on 75 lm/W. Antud andmed kehtivad 3000 K valguse 

värvuse temperatuuriga ribavalgustile. Riba toitepingeks on 12 V alalispinge ja ribade 

valgusvoog on hämardatav. Valgusnurk ribavalgustil on erinevalt süvistatavatest valgustitest 

laiem, 120o. Sama seeria ribavalgustite teiste värvide valgusviljakused on esitatud tabelis 

3.2.  

 

Tabel 3.2. PROLed Flex Strip 300 Mono valgusinfo 1 m ribale [13] 

 
6000 

K 

4200 

K 

3000 

K 

2700 

K 

2400 

K 

Puna-

ne 

Rohe-

line 
Sinine 

Kolla-

ne 

Valgusvoog, 

lm 
400 400 360 350 330 110 170 80 140 

Valgusvilja-

kus, lm/W 
83,3 83,3 75,0 72,9 68,8 22,9 35,4 16,7 29,2 

 

Tabelis 3.2 on kujutatud esimesel viiel kohal valgete valguste andmed ning viimasel neljal 

kohal põhivärvide ning kollase valgusega ribade valgustusalane teave. Tootja andmetel on 
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hoolimata erinevast valguse värvusest ühe meetrise riba võimsus 4,8 W, ehk voolutarve 400 

mA/m.  

 

𝐼𝑚 =
𝑃𝑚

𝑈
=

4,8 W

12 V
= 0,4 A (3.4) 

kus 𝐼𝑚 on ühe meetrise ribavalgusti voolutarve, A; 

 𝑃𝑚 − Ühe meetrise ribavalgusti võimsus, W;  

 𝑈 − toitepinge, V. 

 

Alapeatükis 2.1 sooritatud mõõtmiste käigus selgus aga, et erineva valguse värvuse juures 

erines voolutarve. Laboris ei kasutatud katse läbiviimisel sama tootja valgustusriba.  

Süvispaigaldatavate valgustite valimisel on soovitatav eelistada alumiiniumkorpusega 

valgusallikaid, kuna nende ümbriskest tagab paremad jahutustingimused. Keermestatud 

sokliga valgustite korpused on suuremad ja seetõttu ka soojusvahetuspind suurem. 

Alumiiniumi soojusjuhtivus on parem, mistõttu väiksema korpuse korral pakub paremat 

alaldi ja dioodide tekitatud soojuse ärajuhtimise võimalust. Kuigi LED ei soojene tavaliselt 

nii kõrgele temperatuurile, et see muutuks ümbritsevatele ehitusmaterjalidele 

süttimisohtlikuks, ei tohi siiski paigaldada leedvalgusteid süvistatult nii, et valgusti kohale 

ei jää õhuruumi. Kõrgem temperatuur mõjutab valgustite eluiga negatiivselt, samuti 

valgusviljakust.  

 

3.3. Valge valguse värvuse valimine 

 

Valge valgus jagatakse viieks suuremaks põhiklassiks ja valguse värvuse temperatuuri 

mõõdetakse kelvinites. Värvuse temperatuuri skaalat võib kujutada näiteks alates 1 000 K, 

mis on toonilt punane, kuni 10 000 K, mis on vastupidiselt sinine. Mida kõrgemale skaalal 

liikuda, seda sarnasemaks muutub valgus sinisele päevavalgusele. Ekslikult ei tohiks arvata, 

et temperatuur kelvinites tähistab valgusallika enda temperatuuri, tegemist on valguse 

värvusega, mida valgusti kiirgab. Mida kõrgem on värvi temperatuur, seda külmema 

valgusega valgust see kiirgab. Värvuste skaalat võib võrrelda metalli kuumutamisega, kuna 
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metalli värvus kuumutamisel muutub alguses punaseks, seejärel kollaseks, valgeks ja lõpuks 

sinakaks.  

Joonisel 3.8 on kujutatud skaalal 1 000–10 000 K erinevate valguste ligikaudsed värvitoonid 

ning juurde on toodud näitena, missugustest allikatest sellise teperatuuriga valgust võib 

kiirguda.  

 

 

Joonis 3.8. Valguse värvuse temperatuurid [14] 

 

Jooniselt näeme, et tavalised hõõglambid ja halogeenlambid kiirgavad valget valgust 

temperatuuriga 1 800–3 000 K, mida nimetatakse küll soojaks valgeks valguseks, kuid oma 

toonilt on ta pigem kollane. Luminofoorvalgustite eritatav valgus jääb vahemikku 4 000–

6 500 K, mis annab üsna laia valikuvõimaluse lähtuvalt kasutuskohast. LED-ide kasutamisel 

on värvivalik kõige laiem, ulatudes hõõglampide kollasest toonist kuni sinise taeva siniseni, 

ehk peaaegu terve joonisel 3.8 toodud skaala ulatuses.  

Kodustes tingimustes on valge valguse valik täiesti vaba, see sõltub täielikult kasutaja 

eelistustest. 2 700–3 000 K valgus on hea valik inimestele, kes soovivad klassikalisele 

soojale hõõglambi valgusele sarnast valgust. Samas modernsema ja valgema valguse 

sooviga kasutajale on hea valik külma valge valgusega valgusti, mille temperatuur oleks 

4 000 K või enam. Kuna külm valge sisaldab rohkem sinist valgust, tundub see silmale 

eredam ning sinise tooni tõttu on ka külma valge valgusallika valgusvoog veidi suurem.  
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Soe valge valgus sobib väga hästi näiteks elutuppa, magamistuppa või koridoridesse. Külma 

valget valgust soovitavad disainerid kasutamiseks köögis, kontoritubades, pesuruumides ja 

garderoobides ning ka välisvalgustusena. Päevavalgusele sarnane valge valgus on mõeldud 

rohkem galeriidesse ja müügisaalidesse, kuid sobib ideaalselt ka hobidega tegelemisele ja 

lugemiseks.  

 

3.4. Ruumide valgustatus 

 

Vaadeldavas hoones on valgustuslikult tähtsateks ruumideks eluhoones olev elutuba, köök, 

kontoriruum ja mõlemad magamistoad, abihoonest garaažiala. Antud ruumide valgustatust 

analüüsitakse ka järgnevas alapeatükis. Kuigi hoones on kokku ruume rohkem, kui 

analüüsitavad, ei toimu pikaajalisi tegevusi. Projekti käigus on siiski koostatud ka nende 

ruumide valgustuslik lahendus. Lahenduse koostamise eesmärgiks on kasutada vaid LED 

valgusteid ja saavutada ruumide erivõimsus alla 15 W/m2. Koostatud lahenduse joonised on 

esitatud lisas B.  

Tabeli 3.1. alusel on elutubades nõutud valgustihedus tööpinnal, mis paikneb põrandapinnast 

80 cm kõrgusel, 200–500 luksi. Antud projektis on elutoa valgustuse eesmärgiks antud 

töötasapinna kõrgusel tagada minimaalne nõutud valgustugevus, seejuures keskmine 

valgustugevus ei tohi ületada etteantud maksimaalset väärtust. Kuna elutoas on valgustite 

paigaldamisel arvestatud valgusliku reserviga, kasutatakse valgustuse ahelas hämardit,et 

muuta valgustugevust vastavalt vajadusele. 

 

 

Joonis 3.9. Elutoa valgustite paiknemine ning valguse jaotumine  
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Ruumi valgustamiseks kasutatakse Proled Sirius 117U valgusteid, mis on paigutatud 

joonisel 3.9 parempoolsel osal kujutatult. Projekteerimisel saavutatud minimaalne 

valgustugevus oli simulatsiooni andmetel 217 luksi, maksimaalne toa keskosas 676 luksi ja 

keskmine terve ruumi ulatuses jäi 480 luksi juurde. Antud lahenduse juures on seega täidetud 

projekti koostamisel elutoale esitatud nõudmised. Kõige madalamad valgustihedused 

esinesid ruumi nurkades, kõige suurem valgustihedus ruumi keskel. Ruumis paigutatud 

mööbli asukohti arvestades ei jää madalama valgustihedusega ruuminurgad segama 

igapäevaste tegevuste sooritamisel. Ruumi paigutatud valgustite kogu valgusvoog on 

11 385 lm, koguvõimsus 135 W, kuid hämardamisel ei kasutata valgusteid maksimaalsel 

võimsusel. Ruumi põhipind on 14,9 m2, valgustuse erivõimsus on 9,05 W/m2 ja valgustite 

aastane elektrienergiatarve on 200–300 kW·h, mis on arvestatud hämardamisvõimaluse 

mittekasutamisel. Alternatiivse lahendusena võib paigutada elutoas eespool nimetatud 

valgustid kahes reas rohkem elutoa keskossa, nagu on kujutatud joonisel 3.10.   

 

 

Joonis 3.10. Alternatiivne elutoa valgustusskeem 

 

Kuue valgusti kasutamisel üheksa asemel ei muutunud olulisel määral elutoas valguse 

jaotumise graafiku jooned, kuid valgustihedus töötasapinna kõrgusel muutus valgustite 

täisvõimsuse korral meeldivamaks. Maksimaalne valgustihedus antud paigutuse korral on 

459 lx, minimaalne 145 ja keskmine terve ruumi lõikes 324 lx, mis on ajaviitetegevusteks 

sobilikum. Ruumi nurgad on küll veidi hämaramad, kui ruumi keskosa, kuid kuna nurkasid 

ei kasutata tööpindadena, ei ole see segav tegur. Kuue valgusti koguvalgusvoog on 7 590 lm 

ja koguvõimsus 90 W. Elutoa erivõimsus valgustusele on antud lahenduse korral 6,03 W/m2 

ja aastane energiatarve jääb vahemikku 150–200 kW·h. Kolme lisavalgusti kasutamine, 

nagu esimeses plaanis kujutatud, suurendab aastast elektritarbimist 50–100 kW·h, kuid 
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suurem valgustite arv võimaldab siiski ühtlasemat valgustatust ruumis. Kuna tegu on 

ruumiga, kus veedetakse märkimisväärne osa päevast, tasuks teostada esimene plaan.  

Elutoas on ette nähtud ühe sisustuselemendina täispuidust diivanilaud, millele on paigutatud 

ruumis valgusefekti tekitamiseks ribavalgusid alaosasse. Ribadena on laua juures kasutatud 

5050 korpusega RGB LED-e. Valgustuse muutmiseks vastavalt kasutaja soovidele 

kasutatakse juhtseadmena laua alla paigutatud infrapuna infovahetusega juhtmoodulit. Seda 

mooduli kompaktsust ja hinda silmas pidades. Lauaaluse valgustuse eesmärk ei ole ruumis 

põhivalgustuse tekitamine, vaid omanäolise valguslahenduse tekitamine, mis muudab 

elutoas viibimise hubasemaks.   

Köögis, pindalaga 7,12 m2, on esimese võimalusena kasutatud eraldi lakke 

süvispaigaldatavaid üldvalgusteid, kui ka töötasapinna eraldi valgustamiseks lisavalgusteid. 

Joonisel 3.8 on välja toodud valgustiheduse jaotumine köögis ning valgustite paiknemine. 

Allpool on toodud taas välja ka alternatiivne valgustite paigutamise võimalus, mis on 

energiasäästlikum, kuid ka väiksema valgustihedusega. Nõutav valgustugevus elutoaga 

samal töötasapinnal köögis on 500 luksi, kuna sealsed tegevused nõuavad suurt täpsust ja 

puhtust. Kuna köökide kohta pole ette antud maksimaalset lubatud valgustihedust 

töötasapinnal, ei seatud projektis ülemist piiri, mida keskmine valgustihedus ei tohiks 

ületada. Nõutud 500 luksi tagamise eesmärgiks seati töötasapind, mis joonisel 3.11 paikneb 

ruumiprojektsiooni alaosas.  

 

 

Joonis 3.11. Valguse jaotumine ja valgustite paiknemine köögis 
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Toiduvalmistamise protsessid toimuvad just antud tööpinnal, mistõttu on seal nõutud 

tasemel valgustatus. Lisaks lakke paigaldatavatele Proled Sirius 195-3000 süvisvalgustitele 

kasutatakse tööpinna kohal LED ribasid Proled L6226 Flex Strip 300 Mono, mis kulgevad 

terve töötasapinna ulatuses. Saavutatud minimaalne valgustihedus on DIALux-i andmetel 

0,55 lx, maksimaalne 1 137 ja keskmine 813 lx. Maksimaalne valgustugevus on köögi 

keskosas, mis võib elutoast või väljast kööki sisenedes mõjuda pimestavalt. Selle vältimiseks 

on ka köögis kasutusel hämardi, mis on paigutatud elutoa poolse ukse juurde. Välisukse 

juurest saab lülitada ka töötasapinna valgustust, mis annab pimedast väliskeskkonnast 

sisenedes võimaluse silmadel harjuda eredama valgusega. Minimaalne valgustihedus 

töötasapinnal ei ole siiski ruumis endas, vaid tegemist on simulatsiooniprogrammi 

eksimusega. Kuna kööki on planeeritud põrandale paigutatav töötasapinnast kõrgemale 

ulatuv suletavate ustega kapp, siis suletud uste korral ei pääse kappi sisse valgus. 

Töötasapinnal on näha, et valgustihedus on märgatavalt üle 500 luksi, suurem valgustugevus 

on töötasapinna keskosas. Nõutud ja ühtlasemat valgustugevust aitavadki töötasapinnal 

tagada selleks sinna paigaldatud ribavalgustid. Kuna pole veel teada, kas töötasapinna kohale 

plaanitakse ka kappe, siis ei saa määrata ribade täpset kõrgust töötasapinnast. Katse 

tulemuste saamisel on paigutatud ribad põrandapinnast 1,5 meetri kõrgusele. Kõrguse 

valimisel on projektis arvestatud orienteeruvat võimalikku kappide kõrgust. Kappide 

mittepaigaldamisel on võimalik antud ribavalgusti paigaldada näiteks profiilliistuga 

kandetrossi külge soovitud kõrgusele. Maksimaalse valgustugevuse korral kõikide valgustite 

üheaegsel kasutamisel on valgustite kogu valgusvoog 14 337 lm, koguvõimsus 151 W. 

Köögis on valgustuse erivõimsus 21,17 W/m2 ja valgustite aastane elektrienergiatarve on 

250–400 kW·h.  

 

 

Joonis 3.12. Alternatiivne valgustusstseen köögis 
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Alternatiivse lahendusena võib kasutada köögis sarnaselt elutoaga ka kuut Proled Sirius 

117U süvisvalgusteid, mis on paigutatud kahe reana paralleelselt köögi pikema seinaga. 

Alternatiivne valgustite paigutus ja valguse jaotumine on kujutatud joonisel 3.12. Kuue 

madalama võimsusega valgusti kasutamisel esimeses variandis ette nähtud nelja asemel on 

näha, et tööpinnal on tagatud siiski valgustatus üle 500 lx, mis vastab etteantud standardile. 

Keskmine valgustihedus köögis teise lahenduse korral on 520 ja maksimaalne 735 lx. 

Madalama võimsusega valgustite kasutamisel ei teki köögi keskosas ülevalgustatud ala, mis 

hämaramast keskkonnast kööki sisenedes võiks mõjuda pimestavalt. Valguse jaotumine 

erinevalt esimesest võimalusest on märgatavalt ühtlasem, samuti on madalam ka valgustite 

koguvõimsus. Esinevalt esimesest võimalusest on kuue valgusti kasutamisel köögi valgustite 

kogu paigaldusvõimsus 101 vatti, ehk 50 vatti väiksem. Valgustite kogu valgusvoog on 

8 571 lm, mis on peaaegu poole vähem esimesest variandist. Kuna paigaldusvõimsus on 

väiksem, on ka valgustusele mõeldud erivõimsus madalam: 14,22 W/m2 ja seoses sellega 

langeb ka aastane energiatarve, jäädes vahemikku 200–300 kW·h. Kuna valgustihedus 

maksimaalvõimsusel on normide piires, ning oht pimestamiseks ei ole nii suur, pole teise 

lahenduse korral tarvilik köögis hämardi kasutamine, mis muudab valgustussüsteemi 

paigaldamise soodsamaks.  

Hoone teisel korrusel paikneva kontoritoa valgustamiseks kasuatakse ühe võimalusena 

samuti Proled Sirius 195-3000 süvisvalgusteid, kuna sarnaselt köögile on ka kontoritoas 

nõutud võimalus suuremale valgustihedusele töötasapinnal. Valgustite asukoht on valitud 

nii, et kontorilaua taga istuvalt töötades ei varjaks töötaja oma kehaga selja tagant kiirguvat 

valgust. Selleks on süvisvalgustid paigutatud ruumi iga nurga sihis, millega jääb üks valgusti 

otsesuunaliselt tööpinda valgustama.  

 

 

Joonis 3.13. Valguse jaotumine ja valgustite paiknemine kontoriruumis 
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Töölaual on tööalas tagatud valgustihedus üle 300 lx, mis on piisav lugemiseks ja 

kirjutamiseks. Vajadusel saab kontorilaual kasutada lisavalguse saamiseks lauavalgustit. 

Kuna kontoris on ette nähtud ka intensiivne töötamine personaalarvutiga, on ka antud ruumis 

olemas võimalus hämardada valgusteid. Minimaalne valgustihedus tööpinna kõgusel on 

DIALux-i simulatsiooni andmetel 0,48 lx, mille põhjuseks on sarnaselt köögile kinniste 

ustega kapis. Maksimaalne valgustugevus ruumis on 892 lx, mis on otse tööpinnale ulatuvalt 

liiga palju. Kuna antud valgustihedus jääb ruumi keskossa kahe laiguna, siis ei jää see 

tööprotsesside sooritamisel tööteostajat pimestama. Keskmine valgustihedus ruumis on 569 

luksi, mis on aktsepteeritav. Simulatsioonikeskkonnas polnud määratud konkreetses ruumis 

kasutatavate sisekujundusmaterjalide peegelduvus, kuna nende valiku teostab hoone omanik 

koostöös sisekujundaja ja ehitajaga, kuid võib eeldada, et kasutatakse matt pinnaga 

viimistlust, mis ei peegelda valgust niivõrd. Seega võib keskmine ja maksimaalne 

valgustugevus tegelikkuses olla veidi erinev. Nelja valgusti koguvalgusvoog on 13 356 lm, 

mis on leitud hämardamiseta. Ruumi paigaldatud valgustite koguvõimsus on 140 vatti  ja 

erivõimsus 10,27 W/m2. Aastane prognoositav elektrienergiatarve antud ruumis jääb 

vahemikku 250–400 kW·h, kuid seda täisvõimsusel kasutades ning igapäevaselt 5–8 tundi. 

Reaalselt kasutatakse valgustust suveperioodil 1–2 tundi päevas, mis vähendab aastast kulu 

veelgi.  

Kuna esimeses lahenduses kasutatavad valgustid on suure võimsuse ja valgusviljakusega, 

saavutatakse nendega soovitud valgustihedus töötasandil vähese valgustite arvu 

kasutamisega. Väike kohtvalgustite hulk aga tekitab tugevamaid valgustuslaike mis ei ole 

nii kujunduslikus kui ka töökeskkonna mõttes meeldivad. Selle vastu aitab suurema hulga 

valgustite kasutamine, kuid sel juhul ei ole enam mõistlik kasutada nii võimsaid valgusteid.  

 

 

Joonis 3.14. Kontoritoa alternatiivne valgustuslahendus 
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Nagu ka köögis, on alternatiivlahendusel kasutatud Proled Sirius 117U süvisvalgusteid, mis 

on paigutatud kolmes reas ja kolmes veerus. Valgustite paigutus ja valguse jaotumine on 

kujutatud joonisel 3.14. Hoolimata suuremast valgustite hulgast on kogu paigaldatud 

võimsus 135 W, mis on vähem, kui esimeses lahenduses nelja valgusti korral. Maksimaalne 

valgustihedus on küll madalam, 671 lx ja keskmine 483 lx, mis keskmisena jääb veidi alla 

etteantud normi. Valgustihedus kirjutuslaual jääb napilt alla 500 lx, mis näiteks täpse 

joonestustöö jaoks ei ole enam nii hea, kuid lisavalguse saamiseks saab, nagu ka eespool 

mainitud, kasutada lauavalgustit. Keskmine valgustihedus teise lahenduse kasutamisel on 

madalam, samuti ka valgustite kogu valgusvoog, mis on 11 385 lm. Lisaks väheneb veidi ka 

kontoritoa erivõimsus, langedes 9,93 W/m2-le. Võrreldes kahe lahenduse valguse jaotumise 

graafikuid näeme, et alternatiivlahenduse korral on valguse jaotumine ühtlasem ning ruumi 

keskosas ei teki ülevalgustatud alasid. Seetõttu oleks soovituslik kasutada enamate 

vagustitega lahendust. Simulatsiooni vaadates selgub, et kõige madalam valgustihedus 

kirjutuslaual esineb seinapoolsetes nurkades, vastavalt joonisele vaadates vasakus nurgas 

388 lx ja paremas 443 lx, laua keskosas ja kasutajapoolses servas on valgustihedus aga üle 

500 lx. Kui antud lahenduse kasutamisel paigutada ümber vasakusse serva jääv suurem 

sektsioonkapp, oleks võimalik liigutada kirjutuslauda rohkem seina keskosa suunas, mis 

tagaks suurema valgustatuse laual. Hetkel tekitab antud kapp pimedama nurga ka 

kirjutuslauale.  

Kontoritoast pääseb magamistuppa, mis on mõeldud lapsevanematele magamisruumiks. 

Antud ruumis on pööratud rohkem tähelepanu lisaks olmevalgusele ka disainvalgustusele, 

et muuta ruumis viibimine tõeliselt nauditavaks.  

 

 

Joonis 3.15. Magamistoa olmevalguse jaotumine ja olmevalgustite paigutus 
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Ruumi valgustamisel kasutatakse üheksat süvispaigaldatavat valgustit, milles valgusallikana 

kasutatakse Osram Parathom PAR16 pirne. Ristse valgustiheduse jooniselt on näha, et 

erinevalt kontoritoast on valguse jaotumine nii elutoas, kui ka magamistoas palju ühtlasem. 

Süvisvalgusti marki ja mudelit pole täpselt määratletud, kuna selle valik sõltub 

lõppviimistlusest. Valgustuse seisukohast ei muuda valgusti viimistlus olulisel määral 

valgustiheduslikku lõpptulemust. Valgustite paigutusjoonisel pole kujutatud magamisaseme 

asukohta, kuid leedribade asukohta arvestades on selge, et voodipeats jääb vastu seina, 

millele need on paigaldatud. Ribavalgustite idee antud kontekstis on pakkuda 

lisakohtvalgust näiteks lugemiseks. Magamistoa valgustuse juhtimiseks on nii ruumi 

sissepääsuava kui ka voodi peatsiosa juures seinale paigaldatud juhtseadmed, mis 

võimaldavad nii lülitada kui ka hämardada olmevalgustust, kui ka muuta 

meeleoluvalgustust. Simulatsiooni käigus vaadeldi projekti koostamisel vaid 

olmevalgustust, kuna selle kasutamine mõjutab otseselt elutegevust vaadeldavas ruumis. 

Tabeli 3.1 andmetel on magamistoas ette nähtud valgustihedus töötasapinna kõrgusel 150–

200 lx. Kuna magamistoa valgustust kasutatakse ka näiteks lugemiseks, tuleks arvestada 

voodi kohale valgustihedus kuni 300 lx. Simuleerimise käigus selgus, et üle 300 lx piirkond 

jääb voodi keskosa kohale ning tänu ribavalgustitele, mis programmis on suunatud alla, on 

peatsiosas valgustugevus 300 lux-i lähedane. Teostusel paigaldatakse ribavalgustid peatsi 

ülaosa kõrgusele ja suunatakse voodi keskosa poole. Koostatud mudeliga katsetuste 

sooritamisel selgus, et minimaalne valgustugevus, mille programm leidis, oli taas kinniste 

ustega riidekapis, 0,07 lx. Valgustehnilisi andmeid otsides ei näita antud minimaalne väärtus 

kasulikku infot. Maksimaalne valgustihedus oli 322 lx ning keskmine valgustihedus terve 

ruumi ulatuses jäi 240 lx juurde. Keskmise valgustihedusena on seda küll rohkem, kui 

standardid ette näevad, kuid vaadeldes antud magamistuba individuaalset, on voodi 

keskosale jäävsuurem valgustihedus vaid tervisele kasulik, kui teostada ka täpsemaid 

tegevusi. Ruumi olmevalgustuse valgustite kogu valgusvoog on 6 450 lm, koguvõimsus 

83,4 W, mis teeb magamistoa erivõimsuseks 7,35 W/m2. Aastaseks elektrienergiakuluks 

prognoosib DIALux simulatsioon kuni 400 kW·h, mis reaalse tarbimise juures on kindlasti 

väiksem. Selles kulus ei ole arvestatud plaanitavat lisavalgustust, kuid teadaolevalt 

kasutatakse selleks eesmärgiks ribavalgusteid, mille energiatarve pole väga suur. Kuna antud 

ruumis kasutatakse antud lahenduses juba üheksat valgustit, mille juures on valguse 

jaotumine piisavalt ühtlane ning optimaalsete piiride lähedal, ei peetud vajalikuks 

alternatiivset valgustuslahendust koostada.  
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Kontoriruumi näol on tegu hoone ühe esinduslikuma ruumiga ja sellest tulenevalt on seatud 

eesmärgiks luua seal luksuslikum ja erilisem miljöö. Samuti on mõeldud disainvalgustuse 

plaanimisel ka kontoritoa taga asuvale magamistoale, mis on küll lükanduste abil eraldatav 

kontoritoast, kuid siiski lihtsasti seotav. Kontoritoas kasutatakse kappide peale paigutatud 

ribavalgusteid, mille valgusvihk on suunatud lae poole. Kappide ülaservades on katteliistud, 

mille taha ribasid paigutades ei jää need nähtavale. Kogu lahenduse juures kasutatakse 

sarnaselt elutoas diivanilaua alla plaanitud lahendusele 5050 dioodikorpusega RGB 

ribavalgusteid. Mõlema ruumi disainvalgustuse juhtimiseks kasutatakse sama 

raadiosageduslikku juhtpulti. Kontoritoas luuakse kokku kaks valgustusgruppi, millest üks 

on mõeldud kapi pealsetele valgustitele. Teise grupina on paigutatud ribavalgustid 

kardinapuudele profiilliistu sisse. Ribavalgustid jäävad aluskardina ja seina vahele, 

valgustades allasuunatult aluskardinale ja luues sellega erinevat värvi aluskardina efekti. 

Vastavalt meeleolule on võimalik muuta nii ruumi kui ka kardinate värvust eraldi ja koos. 

Kardinate valgustamise negatiivsest küljest võib välja tuua lahenduse mittetoimimine 

valgeajal, kuna akendest sisse kiirguv päikesevalgus on intensiivsem, kui LED riba valgus. 

Magamistoas kapi peal valgustuse kasutamine muudaks ruumi disainvalgustuse kasutamisel 

valgustatuks vaid ühest küljest. Kardinapuul valgustuse lisaks kasutamine on hea võimalus 

valgustust ühtlustada. Siiski on projekti kohaselt kontoritoaga ainsaks sarnaseks lahenduseks 

kardinapuu küljes ribavalgustuse kasutamine. Lisaks kasutatakse lae servades toa perimeetril 

profiilliistu paigaldatud ribasid, mille valgusvihk on suunatud põranda poole, ja voodi alla 

paigutatud ribasid. Nii kardinapuudel, perimeetril kui ka voodi all olevad ribad on jagatud 

erinevatesse gruppidesse, et võimaldada nende eraldi hämardamine ning sisse-välja 

lülitamine. Eraldi grupeerimise eesmärgiks pole antud lahenduse juures erinevate värvide 

kasutamine, kuigi see oleks võimalik. Kuna kardinapuudel kasutatavate ribade pikkus ei 

ületa ühe kardinapuu kohta kahte meetrit, võib kontoriruumis kasutada mõlema kardinapuu 

tarbeks sama juhtmoodulit. Magamistoa perimeetri pikkus on 13,5 meetrit, mis on ka 

ribavalgustuse kogupikkuseks. Perimeetri valgustuse tarbitav voolutugevus, lähtudes 

valemis 2.1 leitud väärtusest, on 

 

𝐼𝑝𝑚 = 𝐼𝑠 ∙ 𝑙𝑝𝑚580 × 13,5 = 7830 mA = 7,83 A (3.5) 

kus 𝐼𝑝𝑚 on magamistoa perimeetri valgustuse voolutarve, A;  

 𝑙𝑝𝑚 − magamistoa perimeetri pikkus, m. 
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Valemist 3.5 leitud vool on aga suurem, kui juhtmoodulile lubatud maksimaalne 

väljundvool, seega tuleb perimeetril kasutada kahte juhtseadet, mis on grupeeritud kokku. 

Nii on võimalik jagada voolutugevus kahe mooduli vahel võrdselt. Kokku kasutatakse seega 

kontoritoas ja magamistoas meeleoluvalgustusele kuut juhtmoodulit, mis on grupeeritud 

viieks grupiks. Valgusribasid on kokku orienteeruvalt 30 meetrit, mille kogutarbimine  Ik on 

leitud valemiga 3.6. Arvutustel on arvestatud ribavalgustite töö valgel valgusel ja 

täisvõimsusel: 

  

𝐼𝑘 =
𝐼𝑅𝐺𝐵 ∙ 100

5
∙ 𝑙𝑘𝑜𝑔𝑢 =

67,6 × 100

5
× 30 = 40560 mA = 40,56 A (3.6) 

kus 𝐼𝑘 on kontoritoa ja magamistoa meeleoluvalgustuse voolutarve, A; 

 𝐼𝑅𝐺𝐵 − RGB riba ühe sektsiooni voolutarve maksimaalsel valgustugevusel, mA; 

 𝑙𝑘𝑜𝑔𝑢 − paigaldatavate ribavalgustite kogupikkus. 

 

Ribade voolutarve maksimaalsel valgustamisel on 40,56 A, millele lisandub veel ka kadu 

juhtmestikus ning juhtmoodulite voolutarve, mida tootjapoolsel andmelehel ei esitatud. 

Kuigi kõik ribad tõenäoliselt ei valgusta samaaegselt täisvõimsusel valge valgusega, peaks 

süsteemi toiteahel olema siiski võimeline seda valikut pakkuma. Projekti kohaselt on 

toiteplokiks valitud DELED PW42A12, mille maksimaalne väljundvoolu tugevus on tootja 

andmetel 42 A ja tarbitav võimsus 500 W.  

Eluhoones on ka teine magamistuba, mis on mõeldud kasutamiseks lastetoana. Kuna 

lastetoas on ette nähtud ka töökohad õppetööks, mis hõlmab peamiselt kirjutamist ja 

lugemist, on seatud ruumi valgustiheduslikuks eesmärgiks töötasandil 300 lx.  

 

 

Joonis 3.16. Lastetoa valgustite paigutus ja valguse jaotumine 
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Ruumi valgustamiseks on ette nähtud kuus Proled Sirius 117U valgustit, mis on paigaldatud 

kahte ritta. Valgistiridade paiknemisest on aru saada jälgides 300 lx piirjoont, kus on näha 

antud piirkonna laienemine. Vaadeldaval ruumil on kaks akent, millest üks jääb joonisel 3.16 

ülaosasse ja teine joonise vasakusse serva. Kuna esimene nimetatud aken on suurem (laius 

180 cm), on paigutatud mõlemad kirjutuslauad just selle akna alla, et valgeajal oleks 

loodusliku valguse osakaal tööpinnal võimalikult suur. Joonise keskosas olevad kaks 

madalama valgustugevusega laiku tähistavad toolide asukohta, mille seljatoe kõrgus on üle 

80 sentimeetri. Üldiselt on sarnaselt kõrvalasuvale magamistoale valguse jaotumine ruumis 

ühtlane ning tugevamaid valguslaike ei teki. Kuna ruum on mõeldud kasutamiseks kuni 

kahele lapsele, siis on simulatsioonis kõiki mööbliesemeid ruumis dubleeritult. Nagu ka 

eelnevates ruumides, on ka lastetoas minimaalseks valgustiheduseks töötasandil 0,12 lx, mis 

on tingitud suletud ustega kappidest. Maksimaalne valgustihedus jääb valgustite alas 412 lx 

ja ruumi keskmine 305 lx. Valgustite toiteahelas kasutatakse sarnaselt teistele suurematele 

ruumidele hämardit, et õppetööga mittetegelemise ajal oleks võimalik vähendada 

valgustugevust hubasemale tasemele. Ruumis viibivate isikute erimeelsuste lahendamiseks 

valgustugevuse seisukohast on võimalik kasutada mõlemal kirjutuslaual lisavalguse 

saamiseks eraldi laualampi. Paigaldatud valgustite koguvõimsus, laualampe arvestamata, on 

90 W, mis tähendab, et lastetoa erivõimsus on 6,98 W/m2. Laualampe ei arvestata, kuna 

nende valik sõltub valminud ruumi kujundusest ning kujunevast vajadusest ja nende 

perspektiivne kasutamise algusaeg on umbes 10 aasta pärast. Valgustite summaarne 

valgusvoog on 7 590 lm, mis on sama elutoas plaanitud alternatiivse lahendusega. Sama 

suureks hindab DIALux ka aastase energiakulu lastetoas. Kuna lahenduses on valguse 

jaotumine piisavalt ühtlane ja valgustihedus piisav, siis alternatiivlahenduse koostamine ei 

ole vajalik.  

Eluhoones on lisaks ülaltoodud ruumidele ka väiksemaid ja vähemkasutatavaid ruume, mille 

valgustuslikud andmed on koondatud tabelisse 3.3 koos abihoone muude ruumidega. 

Abihoones vaadeldi suurema ruumina garaaži, mille pindala on 28,5 m2. Kuna antud projekti 

eesmärgiks on kasutada valgustamiseks ainult dioodvalgustust, on ka garaažialal kasutusel 

12 Proled Sirius 117U süvisvalgustit. Valgustiheduse eesmärgiks garaažis on seatud 300 lx, 

kuna garaažis asub ka töölaud, millel teostatavad remonttööd või seadmete konstrueerimised 

nõuavad üsna suurt täpsust. Samuti on valgustuse plaanimisel mõeldud võimalusele teostada 

garaažis sõidukite lihtsamaid hooldus- ja remonttöid. Kui tegu oleks ruumiga, kus vaid 
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hoiustatakse sõidukeid, võiks selle valgustiheduse eesmärk jääda 100 ja 200 lx vahele. 

Garaažis ei ole energiasäästu saavutamiseks ja hubasuse loomiseks vajadust, kuna seal 

kasutatakse valgustust tavaliselt vaid mõnikümmend minutit päevas. Sauna kasutamisel või 

tööde teostamisel garaažis on võimalik kasutada kas poolt valgustust või kõiki valgusteid, 

ehk sealne valgustus on jagatud kahte süsteemi, kus mõlemas  süsteemis on kuus valgustit. 

Garaaži sissepääs jääb joonisel 3.17 ruumi kontuurjoone alaosasse, pääs sauna eesruumi 

paremasse külge. Kui loetleda valgustiridu sisenemise suunast, siis ühte süsteemi kuuluksid 

esimene ja kolmas rida, teise süsteemi vastavalt teine ja neljas rida. Kuna sõiduki garaaži 

sisse sõitmisel pole samuti tarvis täielikku valgustugevust, saab ka sel juhul kasutada vaid 

poolt valgustusest. Ühe süsteemi kasutamise puhuks pole küll arvutusi tehtud, kuid võib 

järeldada, et alla 100 lx valgustugevus ei lange.  

 

 

Joonis 3.17. Garaaži valgustite paigutus ja valguse jaotumine 

 

Lisaks tehisvalgustusele on valgeajal garaaži valgustamiseks garaažil kaks akent tagaseinas 

ning üks väiksem lisaks ka uste vahel. Kaks ust on mõeldud eraldi nii autoga sisse sõitmiseks 

ja jala väljumiseks. Kahe ukse kasutamise eesmärk on vähendada soojuskadu talvel, kuna 

avatud suure ukse kaudu on see suurem. Antud valgustite hulga kasutamisel on näha, et 

valguse jaotumine garaažis on ühtlane ning tugevamalt valgustatud alasid peaaegu ei tekigi. 

Sauna eesruumi sissepääsu esine ala on vähem valgustatud, kuid valgustihedus jääb sealgi 

üle 150 luksi. Maksimaalne valgustihedus garaažis on 452 lx, minimaalne 95 lx ja keskmine 

361 lx. Minimaalne valgustihedus on mõõdetud sauna eesruumi pääsemiseks rajatud koha 

tagumises nurgas. Projekti kohaselt on sinna ette nähtud puuküttega pliit, ning pimedam nurk 

jääb pliidiplaadi taganurka. Kuna antud pliit ei ole ette nähtud igapäevaselt söögi 

valmistamiseks, vaid garaaži lisaküttekoldena ning varuvariandina elektrikatkestuste korral 
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söögi valmistamiseks, siis ei ole antud hämar nurk probleemiks. Töölaud paikneb ruumi 

vasakus servas ning selle kohal on valgustihedus üle 350 lx, mis tagab hea valgustatusega 

töökeskkonna. Kui garaaži kasutataks vaid sõidukite hoiuks, võiks kasutada ka väiksema 

valgusvooga valgusteid. Hetkel oleks valgustite poolt eraldatav kogu valgusvoog 15 180 lm, 

paigaldatud koguvõimsus 180 W. Garaaži valgustuse erivõimsus on 6,3 W/m2, mis on 

sarnane nii elutoa, kui ka lastetoaga, milles on samuti eesmärgiks seatud valgustihedus 

tööpinnal 300 lx. Aastaseks energiakuluks prognoosib simulatsioon 250–400 kW·h, kuid 

kuna see põhineb igapäevasel tarbimisel, ei saa seda väga tõepärasena võtta.  

 

Tabel 3.3. Hoones kasutatavad valgusitd ja saavutatud valgustihedused, lx 

Ruum 

Valgusti-

heduse 

eesmärk 

Min. 

Valgusti-

hedus 

Kesk. 

valgusti-

hedus 

Max. 

Valgusti-

hedus 

Valitud valgustid 
Hulk, 

tk 

Erivõim-

sus, 

W/m2 

Majandusruum 300 1,37 480 738 Proled Sirius 117U 4 18,75 

Elutuba 300 217 480 676 Proled Sirius 117U 9 9,05 

Elutuba (var. 2) 300 145 324 459 Proled Sirius 117U 6 6,03 

Söögituba 300 0,38 405 553 Proled Sirius 117U 9 9,18 

Pesuruum 450 392 498 559 Proled Sirius 117U 2 17,86 

WC 400 62,6 449 544 Proled Sirius 117U 2 20,83 

Köök 500 0,55 813 1137 
Proled Sirius 195-3000 4 

21,17 
Proled Flex strip 300 3 

Köök (var. 2) 500 0,55 520 735 
Proled Sirius 117U 6 

14,22 
Proled Flex strip 300 3 

Koridor 200 53 212 294 
Osram Superstar PAR16 10 

8,11 
Proled Flex strip 300 10 

Tehnoruum 500 422 542 607 Proled Sirius 117U 2 34,29 

Tuulekoda 100 86,1 125 148 Osram Superstar PAR16 2 8,48 

Kontor 500 0,48 569 892 Proled Sirius 195-3000 4 10,27 

Kontor (var.2) 500 0,48 483 671 Proled Sirius 117U 9 9,93 

Magamistuba 200 0,07 240 322 
Osram Parathorn PAR16 9 

7,35 
Proled Flex strip 300 3 

Lastetuba 300 0,12 305 412 Proled Sirius 117U 6 6,98 

Hall 150 103 211 270 Osram Parathorn PAR16 10 8,22 

2. k WC/pesu 450 57,9 562 723 Proled Sirius 117U 2 15 

Sauna eesruum 100 89,1 123 132 Osram Superstar PAR16 4 5,61 

Sauna 

pesuruum 
200 88,4 238 326 SLV 114467 OUT65 2 10,87 

Leiliruum 75 71,2 94,4 115 Proled Flex strip 300 3 3,28 

Garaaž 300 93,3 360 451 Proled Sirius 117U 12 6,3 
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Vähemkasutatavate ruumide analüüsimine ei anna head ülevaadet, kuna nendes kasutatakse 

hoone üldise stiiliga sobivaid valgusteid, mis võivad olla antud ruumi jaoks 

üledimensioneeritud. Samas pole võimalik kasutada ka antud ruumides madalama 

valgusvooga valgusteid, kuna nende kasutamisel ei oleks võimalik saavutada minimaalseid 

valgustiheduslikke nõudeid. Tabelis 3.3 on toodud välja kõigis eluhoones ja abihoones 

olevates ruumides kasutatavad valgustid, nende hulk ja saavutatud parameetrid. Proled Flex 

strip 300 puhul on arvestatud hulgaks ühe meetri pikkuste ribade arv. Tabelist 3.3 on näha, 

et väiksemate ruumide erivõimsus on üle 15 W/m2, mis pole leedvalgustuse kasutamise 

eesmärgikohane. Näiteks antud hoones jääb erivõimsus etteantud piirist kõrgemaks 

eluhoone pesuruumides, WC-s, tehno- ja majandusruumis. Kõige suurem ruum neist on 

majandusruum, mille pindala on 3,2 m2. Kahe valgusti kasutamisel oleks valgustihedus 

tööpinnal liiga madal ning kolme valgusti kasutamine ei võimaldaks esteetilist paigutust. 

Kuna ruumi valgustust kasutatakse mõni tund nädalas, ei ole valgustusele kuluv reaalne 

elektrienergia hulk aastases lõikes suur ja seega pole mõistlik ka muu valgustuse kasutamine. 

Hügieeniruumid ja tehnoruum on pindalalt kuni 2 m2, seega kahe Proled Sirius 117U 

valgusti kasutamisel ei saa olla erivõimsus nendes ruumides alla 15 W/m2. Erandina võib 

vaadelda kööki, kus alternatiivsena pakutud lahenduses on saavutatud seatud valgustuse 

erivõimsuse eesmärk. Toidu valmistamine ning söögitarvikute hügieen on väga tähtsad, 

mistõttu on seal mõistlik arvestada pisut suurema elektrienergia kuluga.  

 

3.5. Ruumi valgustuse kontrollarvutus punkti meetodil 

 

Simulatsiooni kaudu leitud tööpinna valgustiheduse kontrollimiseks on teostatud 

kontrollarvutus. Kontrollarvutus on teostatud söögitoa kohta ja punkt A on asetatud 

söögilauale (joonis 3.18).  
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Joonis 3.18. Söögitoa ruumi plaan 

 

Söögilaua kõrgus on 0,8 m ning valgusti paigalduskõrgus põrandapinnast on 2,4 m. 

Vertikaalne kaugus punktist A valgustini on leitav järgmiselt: 

 

ℎ = ℎ𝑟𝑢𝑢𝑚 − ℎ𝑙𝑎𝑢𝑑2,4 − 0,8 = 1,6 m, (3.7) 

kus ℎ on vertikaalne kaugus punkist A lambini, m;  

 ℎ𝑟𝑢𝑢𝑚 − ruumi kõrgus, m; 

 ℎ𝑙𝑎𝑢𝑑 − laua kõrgus, m. 

 

Horisontaalne kaugus punkti ja valgusti vahel on leitav jooniselt ning see on: 𝑑 = 0,79 m. 

Punktimeetodil leitakse valgustustihedus vaadeldavas asukohas. Ühe valgusti poolt 

valgustatava rõhtpinna punkti A valgustustihedus on leitav valemiga [15]: 

 

𝐸𝐴 =
𝐼𝑎

𝑟2
cos 𝛼 =

𝐼𝑎

ℎ2
cos 𝛼 =

𝐼𝑎 ∙ ℎ

𝑟3
, (3.8) 

kus 𝐸𝐴 on valgustatava horisontaalpinna punkti A valgustustihedus, lx; 

 𝐼𝑎 − punkti A suunaline valgustustugevus, cd; 

 𝑟 − valgustatava punkti ja valguskeskme vaheline kaugus, m; 

 𝛼 − suunanurk kraadides. 
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Valgustatava punkti ja valgusti vaheline kaugus on leitav valemiga: 

 

𝑟 = √ℎ2 + 𝑑2 = √1,62 + 0,792 = 1,78 m. (3.9) 

kus d on horisontaalne kaugus punkti ja valgusti vahel, m. 

 

Suunanurk on leitav valemiga: 

 

𝛼 = sin−1 (
𝑑

𝑟
) = sin−1 (

0,79

1,78
) = 26,4°. (3.10) 

 

Valgusti Proled Sirius 117U Type A WW L71A316B valgusvoog Φ = 1250 lm ning 

26,4° suunanurga juures on valgustustugevus I𝑣 = 560 cd/klm. Punkti A suunaline 

valgustustugevus on seega letav järgmiselt:  

 

𝐼𝑎 =
𝛪 ∙ 𝛷

1000
=

560 × 1250

1000
= 700 cd. (3.11) 

kus 𝐼𝑎 on punkti suunaline valgustugevus, cd; 

 𝛷 − valgusti valgusvoog, lm; 

 𝐼𝑣 − valgustugevus, cd/klm. 

 

Asendades leitud andmed valemisse 3.8 saadakse valgustatava rõhtpinna punkti A 

valgustustihedus järgmiselt: 

 

𝐸𝐴 =
𝐼𝑎

𝑟2
cos 𝛼 =

700

1,782
cos(26,4°) = 197,9 lx.  

 

Valgustustihedus punktis A on 197,9 lx, mida valgustab üks valgusti. Kuna punktist umbes 

samal kaugusel paikneb veel teinegi samasuguste näitajatega valgusti ning läheduses on veel 
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kohtvalgusteid, siis nähtavasti on teiste lampide kaasabil tagatud punktis valgustugevus 

300 lx. Simulatsiooni andmetele tuginedes on antud punktis valgustihedus üle 500 lx, mis, 

vaadates kontrollarvutust ühele valgustile, näib korrektsena. Punkt on valitud kahe valgusti 

vahele nii, et selle kaugus mõlemast oleks võrdne, seega võib eeldada, et ka teine valgusti 

valgustab antud punkti nii, et valgustihedus pinnal on 197,9 lx,  seega on juba kahe valgusti 

poolt tekitatud pinna valgustihedus peaaegu 400 lx. Arvustustes pole arvestatud peegeldusi 

ega ümbruses asuvate valgustite valgust. Sellele tuginedes võib väita, et simulatsiooni käigus 

leitud valgustihedused on tõesed.  

 

3.6. Projekteeritud valgustuslahenduse erinevus traditsioonilisest lahendusest 

 

Leedvalgustuse projektis kasutamise peamisteks põhjusteks olid energiasääst võimalikult 

ühtlase valguse jaotumisega süvisvalgustite kasutamisel ning leedvalgustite pikem eluiga. 

Loodud valgustuslahenduse realiseerimise maksumus on küll suurem, kui klassikalise 

süsteemi rajamine, kuid seadmete pikem eluiga ja väiksem energiatarve muudavad pikemas 

perspektiivis süsteemi soodsamaks. U.S. Department od Energy läbi viidud uuringu kohaselt 

on klassikalise 60 W hõõglambi eluiga keskmiselt 1 000 tundi, sellele vastava 12 W LED 

valgusti eluiga aga keskmiselt 25 korda pikem. Lisaks annab uuringu andmetel leedvalgusti 

kasutamine energiasäästu 75–80 %, mis lähtuvalt uuringu aluseks võetud kilovatt-tunni 

hinnale tähendaks aastas energialt kokkuhoidu 3,8 dollarit. Viimase võrdluse juures on 

arvestatud, et mõlemat valgustit kasutatakse iga päev keskmiselt kaks tundi ning kilovatt-

tunni hind on 11 senti. [16]  
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Tabel 3.4. Hõõglamgi, halogeenlambi, kompaktluminofoorvalgusti ja LED valgusti võrdlus 

[16] 

 
60 W 

hõõglamp 

43 W 

halogeenlamp 

15 W 

kompaktluminofoor 

valgusti 

12 W LED valgusti 

Analoogne 

hõõglamp ja 

halogeenlamp 

  60 W hõõg 
43 W 

halogeen 

60 W 

hõõg 

43 W 

halogeen 

Energiasääst - ~25 % ~75 % ~65 % 
~75–80 

% 
~72 % 

Aastane 

energia 

maksumus 

$4,80 $3,50 $1,20 $1,00 

Eluiga, tundi 
1 000 

 

1 000 kuni 

3 000 
10 000 25 000 

 

 

Antud kinnistu praeguste elektrienergiaarvete vaatlusel selgub, et keskmine elektrienergia 

hind koos võrguhooldustasudega on 11 senti/kW·h. Arvestades DIALux simulatsiooni-

keskkonna prognoositavaid aastaseid energiakasutusi, saab leida leedvalgustuse kasutamisel 

ligilähedase aastase rahalise kokkuhoiu. Näiteks elutoas on energiakasutus 200 kW·h/a, mis 

eespool toodud hinda arvestades tähendab aastast kulu 22 €. Hõõglampide kasutamisel, 

lähtudes tabelis 3.4 toodud andmetest, oleks energiakulu viiekordne, ehk sama suure 

valgustiheduse saavutamisel aastas 110 €. See tähendab prognoositavat kokkuhoidu 

valgustuselt aastas 88 €. Kuna hõõglampide kasutamine süvisvalgustites ei ole väga levinud, 

leiti samal meetodil energiakulu ka halogeenlambi kasutamisel. Ka halogeenvalgustite 

kasutamisel on energiakulu väiksem, kui hõõglampide korral. Rahaline kulu eespool toodud 

hinda arvestades oleks aastas 78,83 €. Ühe valgusti hind Alpha Concept KG veebikaubamaja 

kataloogis on 83,3 €, kuid kohalikus kaubandusvõrgus leidub ka soodsamaid alternatiivseid 

valgusteid, mille parameetrid on ligilähedased valitud valgustite omadele. AS Kesko Senukai 

Estonia pakub oma tootevalikus LED paneeli HL689LG RND, mille võimsus on samuti 

15 W, valgusvoog 1250 lm ja valguse värvuse temperatuur 3000 K. Selle valgusti hinnaks 

oli 14,99 €, ehk 68,31 € vähem, kui simulatsioonis kasutatav PROLed-i valgusti. Kuna 

valgusti tootja pole teada ning puudub ka võimalus kasutada valgustit antud keskkonnas 

valgustuse projekteerimisel, võib tehnilisi andmeid võrreldes eeldada, et valgustusstseenid 

ei muutunud. Elutoas kasutatakse ühes versioonis kuut süvisvalgustit, mille kogumaksumus 
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oleks 89,94 €, sellele lisanduvad veel kaablid, ühendustarvikud ja muud 

installatsioonitarvikud, mis on samad ka hõõglampidega süsteemi rajamisel. 

Halogeenlambiga süvisvalgusti valikul tuleb tavaliselt valida eraldi valgusti korpus ja 

valgusallikas. Ruumi kujunduslikku aspekti arvestades valtiti paneelvalgusti asendamiseks 

alternatiivina süvisvalgusti Kanlux Vidi CTC-5515-W, maksumusega 2,24 €, milles 

kasutatakse eraldi halogeenlampi. Valitud alternatiivseks halogeenlambiks osutus 

Smartlight GU1043, mille hind Bauhof Group AS-i kauplustes on 1,5 €. Lisaks tuleb 

kasutada antud valgusti puhul erinevalt leedpaneelist GU10 tüüpi soklit, mille hind oli 1,3 

€. Kokku oleks ühe valgusti maksumus seega 5,04 €.  

 

Tabel 3.5. Halogeenvalgustite ja LED valgustite kasutamise hinnavõrdlus elutoas 

 Halogeenvalgustusega lahendus LED lahendus 

Valgustite kogumaksumus, € 30,24 89,94 

Hämardi maksumus, € 19,90 37,05 

Keskmine kulu aastas, € 88,69 29,89 

Kokkuhoid aastas, € - 58,8 

Investeeringu tasuvusaeg, a - 1,77 

 

Tabelis 3.5 on toodud kulude võrdlus halogeenvalgustite ja LED valgustite 

kasutamiselelutoa valgustuslahenduses. Tabelist on näha, et kuigi leedvalgustuse 

paigaldamine on kulukam, kui halogeenvalgustite paigaldamine, lisaks on leedide 

hämardamist võimaldav hämardi klassikalisest sümistoril põhinevast hämardist kulukam. 

Kaableid ja ühendustarvikuid ning lüliteid arvestamata oleks LED valgustusega süsteemi ja 

halogeenvalgustusega süsteemi hinnavahe 76,85 €. Aastase keskmise kulu real on arvestatud 

lisaks elektrienergia kulule ka valgustite elueast tulenevat amortisatsiooni, kui keskmiselt 

kasutataks mõlemat lahendust kuus tundi päevas. Aastane võit sellise tarbimise juures on 

veidi üle 50 €, mis tähendab, et süsteemi tasuvusaeg on 1,31 aastat, ehk aasta ja neli kuud. 

Väiksemate ja vähemkasutatavate ruumide puhul on tasuvusaeg märgatavalt pikem, kuid 

interjööri ühtlase ilme saavutamiseks on investeering mõistlik.  

Tabelis 3.6 on välja toodud eeldatav keskmine ööpäevane valgustuse kasutamine ruumis, 

mille järgi on leitud eespool toodud elektrienergia hinda ja valgustite amortiseerumist 

arvestades aastane kulu igas eluhoone ruumis nii LED valgusteid, kui ka alternatiivseid 
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halogeenvalgusteid kasutades. Lõpuks on leitud iga ruumi LED valgustuse tasuvusaeg 

aastates ning kulusid summeerides ka üldine projektis toodud seadmete kasutamise 

tasuvusaeg. 

 

Tabel 3.6. LED valgustite tasuvusaja leidmine võrreldes halogeenvalgustitega  

  

 

Tabelis 3.6 toodud tasuvusaegade arvestamisel pole arvesse võetud kasutatavate hämardite 

maksumuste erinevust. Samuti pole valgustussüsteemide kogumaksumuste juures arvesse 

võetud ühendustarvikute maksumust. Tabelist 3.6 selgub, et eeldatav LED valgustite 

maksumus eluhoone kohta oleks 1 255 €, mis on halogeenvalgustite kasutamisest umbes 2,5 

korda rohkem. Aastast tarbimist ja valgustite amortiseerumist arvestades on aastane kulu 

valgustusele LED-ide kasutamisel 233,6 € ja halogeenide kasutamisel 2,9 korda suurem, ehk 

685,21 €. Koostatud arvestuse kohaselt on leedvalgustite tasuvusaeg seega 1,69 aastat, ehk 

üks aasta ja üheksa kuud.  

Majandusruum 0,5 4 1,64 60 20,16 4,86 12,37

Elutuba 6 9 44,35 135 45,36 131,32 1,03

Söögituba 2 9 14,78 135 45,36 43,77 3,09

Pesuruum 1 2 1,64 30 10,08 4,86 6,18

WC 1 2 1,64 30 10,08 4,86 6,18

3 6 14,78 90 30,24 43,77 2,06

3 3 2,10 15 15,12 7,64 -0,02

6 10 23,28 120 50,4 62,18 1,79

6 10 14,02 50 50,4 50,95 -0,01

Tehnoruum 0,1 2 0,16 30 10,08 0,49 61,84

Tuulekoda 6 2 4,66 24 10,08 12,44 1,79

Kontor (var.2) 5 9 36,96 135 45,36 109,43 1,24

2 9 9,46 126 45,36 25,64 4,98

2 3 1,40 15 15,12 5,10 -0,03

Lastetuba 6 6 29,57 90 30,24 87,55 1,03

Hall 6 10 31,54 140 50,4 85,48 1,66

2. k WC/pesu 1 2 1,64 30 10,08 4,86 6,18

KOKKU 233,6 1255 493,92 685,21 1,69

Aastane 

kulu, 

halo, €

Tasuvus

aeg 

aastates

Aastane 

kulu, 

LED, €

Halgoeenval

gustuse 

maksumus, 

€

Hulk, tk

LED 

valgustite 

maksumus, € 

Ruum

Köök (var. 2)

Koridor

Magamistuba

Keskmine 

ööpäevane 

kasutus, h
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KOKKUVÕTE 

 

Antud diplomitöö käigus vaadeldi LED valgusteid ja nende ehitust. Töö käigus koostati 

valgustusprojekt töö autorile kuuluvale eluhoonele, milles teostatakse lähitulevikus 

rekonstrueerimistööd. Projekti koosamiseks kasutati DIALux tarkvara, mis võimaldas 

koostada reaalse hoone mudeli ja paigutada valitud valgustid meelepärases süsteemsuses. 

Kuna projekti teostamisel kasutada plaanitud valgusteid ei olnud võimalik importida 

DIALux keskkonda, kasutati simulatsioonis samade tehniliste näitajatega analooge. Projekti 

eesmärgiks seati võimalikult ühtlane valguse jaotumine ruumides, tagades etteantud nõuded 

valgustihedusele tööpinna kõrgusel. Projekti koostamisel kasutati vaid LED valgusteid, et 

saavutada energiasääst võrreldes halogeen- või hõõglampidega. Simulatsiooni koostamisel 

ja erinevate valgustusstseenide läbi arvutamisel leiti lõpuks kõige optimaalsemad 

lahendused valgustuse osas kõigile ruumidele. Tulemuste analüüsimisel arvestati ruumides 

läbi viidavate tegevuste täpsusega ning valgustiheduslike nõudmistega. Analüüside 

tulemusena leiti, et suuremates ruumides, mida kasutatakse puhkeajal pidevalt, on antud 

hoones optimaalne kasutada kuut kuni üheksat valgustit. Kuna LED valgustite energiatarve 

on väiksem, võimaldavad need sama paigaldusvõimsuse juures enamate valgustite 

kasutamise ja ühtlasema valguse jaotumise, mis omakorda muudab ruumi korrapärasemaks. 

Keskmine valgustuslik erivõimsus enamkasutatavates ruumides jääb alla 10 W/m2, välja 

arvatud köögis, kus see on 14,22 W/m2. Seda põhjusel, et köök on teistest 

enamkasutatavatest ruumidest kõige väiksem, kuid nõuded valgustihedusele tööpinnal on 

seal kõrged. Enamkasutatavate ruumide alla on liigitatud siinkohal elutuba, söögituba, köök, 

kontoriruum, lastetuba ja magamistuba. Vähemkasutatavateks ruumideks võib nimetada 

tualett- ja pesuruume, tehnoruumi, majandusruumi ja koridore, kuna nendes ei veedeta 

märkimisväärset osa kodusoleku ajast. Ka nendes ruumides on kujunduslikul eesmärgil 

kasutatud sama tüüpi valgusteid, nagu ülejäänud hoones. Antud ruumide jaoks on tähtis väga 

hea valgustatus, mistõttu on ka nendes valgustuslik erivõimsus suurem, kui üldkasutatavates 

ruumides. Siiski, suur erivõimsus ei mõjuta üldist energiakulu nii suurel hulgal. Peamine 

kokkuhoid saavutatakse siiski enamkasutatavatest ruumidest. Tasuvusarvutuste teostamisel 

selgus üllatusena, et ribavalgustite kasutamine eeldatavate analoogsete halogeenvalgustite 

asemel ei ole tasuvuse mõttes õigustatud. Arvutuslik tasuvusaeg eluhoone LED valgustitele 

halogeenvalgustite kasutamise asemel oli alla kahe aasta, kuid reaalne tasuvusaeg on 

kindlasti pikem, kuna lisaks tavalistele lülititele plaanitakse kasutada mitmetes ruumides 
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hämardeid. LED valgustus nõuab hõõg- ja halogeenlampidest erinevat hämardit, kuna 

valgustite tööpõhimõtted on erinevad. Need hämardid on hetkel turul olevatest sümistori 

baasil toimivatest hämarditest kallimad, mistõttu on ka valgustusprojekti realiseerimise 

summa suurem. Kuna valgustusprojekt on koostatud niiöelda kahejuhtmesüsteemina, on 

kaablite ja ühendustarvikute maksumus nii halogeen- kui ka leedvalgustuse puhul sama. 

Tulevikuperspektiivis või lisainvesteeringuna võib näiteks magamistoas kasutada Lightify 

seeria tooteid, mis võimaldavad mobiilirakenduse kaudu muuta valgustuse värvust või valge 

valguse tooni. Nende süsteemide kasutamine muidugi suurendab rajatava süsteemi 

maksumust ja seeläbi ka tasuvusaega. Valgustuse erinevust simulatsiooni ja reaalse 

lahenduse vahel antud töö raames leida ei ole võimalik, kuna hoone rekonstrueerimistöödega 

pole veel alustatud. Tööst selgub, et hetkel turulolevad LED valgustid on piisavalt 

kvaliteetsed ja valgusviljakad, et kasutada neid alternatiivse lahendusena klassikalistele 

hõõglampidele ja halogeenlampidele.   
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LED LAMPS BASED LIGHTING SYSTEM FOR DWELLING HOUSE 

 

SUMMARY 

 

In this thesis for Msc, LED lamps and their principles of operations were taken under 

research. After being studied about the lamps, the lighting system project for a dwelling 

house and auxillary building was composed. The house which the project was made will be 

reconstruct in couple of years so the project will be used in real way. For creating the project, 

DIALux software was used, which allowed to create a model of the existing house from the 

outside and new design from the inside. After making the model, the program permitted to 

put lamps in every room in certain pattern. Because the LED lamps, which were planned to 

use in the building, were not available for Dialux, the analogue lights were used with the 

same technical parameters. Aim of the project was to provide even light distribution in all 

over each room and also to provide given illuminance rates. Purpose of using LED-s was to 

cut daily costs of lighting compared to incandescent and halogen bulb based lamps. In 

analyzing the results, the accuracy of the activities being performed in the room were taken 

into matter. As a result, it was found that in the rooms which are mostly used (living room, 

kitchen etc. ) the most efficient and useful is to use six to nine lamps. Because of energy 

efficiency, for the same installation power, motre lamps could be used to provide more even 

lighting solution. Average special power factor for most rooms was under 10 W/m2, except 

kitchen, where it was 14,22 W/m2 because it is smaller than other rooms. Mostly used rooms 

are for example living room, dining room, kitchen, office room, children room and bedroom. 

Less used rooms are toilets, showers, technical room, household room and hallways. Most 

of the savings come from the mostly used rooms lighting, but less used rooms can’t be left 

aside. In the calculations for profit margin the costs of the cables and connection appliances 

were not taken to considerbecause they are the same for boht, LED and halogen lighting. 

Surprisingly, usage of the LED strips did not give a profit during their lifetime. From the 

calculations came out theat the profit margin was around a year and nine months. It will 

increase when the real system is being built and the real investment of extra money will 

margin the profi in longer period because of the dimmers and cableing. From the thesis, it is 

clearly understood that today’s LED bulbs are good enough to be used in everyday life.  
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