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sajandi keskpaigast. Vajaduse kaasaegse sisustuse järele on tinginud uute tehnoloogiliste 

lahenduste rakendamine ning valgustuse juhtimise automatiseerimine, tagamaks nii 
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antud töös käsitletud labori sisustamiseks lahendusi välja pakutud. Lõputöö eesmärk on 

kaasajastada kõnealune laboriruum tehes muudatusi ruumipaigutuses, pakkudes välja 

vajalikud õppevahendid ning lühidalt kirjeldada laboratoorseid töid, mida võiks 

kaasajastatud laboris läbi viia. Käesolev lõputöö võiks olla aluseks Eesti Maaülikooli 

elektervalgustuse ja -kiirituse laboratooriumi ja selle sisustuse uuendamiseks. Uuendatud 

laboratooriumis tehtavate laboratoorsete tööde metoodilised juhendid vajavad 

väljatöötamist ning need võiksid olla edasiste uuringute eesmärgiks, kui muudatused 
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SISSEJUHATUS 

 

Paljud organismid planeedil Maa vajavad elutegevuseks valgust. Loomuliku valguse 

allikaks meie eksisteerimise asukohas on päike. Nendest vaid ühel on võimalik kasutada ka 

kunstlikku ehk tehisvalgust, seda juhtida ning panna see eesmärgipäraselt enda huvides 

tööle. Selleks kõigeks on tarvis mõista valguse olemust ja omadusi ning selle juhtimise 

seaduspärasusi. Valguse tekkemehhanismide ning omaduste tundmine aitab seda rakendada 

veelgi efektiivsemalt ning selle kasutamiseks uusi meetodeid leida. Üha suurenev vajadus 

tehisvalguste järele on tinginud ka vajaduse selle säästlikumaks juhtimiseks, sest  valgustuse 

juhtimisvõtete tundmine aitab vähendada ökoloogilist jalajälge. 

Käesoleva lõputöö teemaks on Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labori ja selle 

sisustuse moderniseerimine. Vajaduse antud tööks on tinginud labori olemasoleva sisustuse 

amortiseerumine ning kaasaegsete lahenduste vähene osakaal selles tehtavates labortöödes. 

Lõputöö eesmärgiks on välja pakkuda kava laboriruumi ümberpaigutamiseks ning õppetöö 

paremaks korraldamiseks antud tingimustes ning leida ja välja pakkuda laborile vajalik 

sisustus kaasaegsete õppevahendite ja uurimisobjektide näol.  

Käesolev töö on jaotatud kolme peatükki. Esimeses antakse lühiülevaade kahest levinumast 

avatud protokollil põhinevast tehisvalgustuse automaatjuhtimise süsteemist (KNX ja DALI), 

tutvustatakse inimkeskse valgustuse põhimõtteid ning selle juhtimist kirjeldatud süsteemide 

abil ja tuuakse välja välisvalgustuses hetkel levinumaid valgustuslahendused ja 

automaatjuhtimise trendid. Teises peatükis on kirjeldatud hetkeolukorda laboratooriumis, 

seal kasutuses olevaid seadmeid ning antud ülevaade tehtavatest labortöödest. Kolmandas 

peatükis on välja toodud ideed laboriruumi paigutuse muutmiseks, kirjeldatud õppetööks 

vajalikke vahendeid ja seadmeid ning välja pakutud võimalused labortööde  sooritamiseks 

moderniseeritud elektervalgustuse ja -kiirituse laboris andmaks üliõpilastele ülevaadet 

valgusest, kaasaegsetest valgustuslahendustest ning valgustuse juhtimise põhimõtetest.  

Töös ja selle lisas esitletud jooniste, plaanide ja mudelite koostamisel on kasutatud 

arvutiprogramme AutoCAD 2016 ja Pcon.planner.   
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1. VALGUS JA VALGUSTUSTEHNIKA 

 

1.1. Looduslik ja tehisvalgus 

 

Valgustustehnika käsitleb valguse kasutamist valgustamiseks ning on valgustehnika  üks 

valdkondadest. Valgus ehk nähtava kiirguse osa moodustab elektromagnetilisest 

kiirgusspektrist väikese osa. [1] Mõistmaks elektromagnetilise kiirgusspektri ulatust ning 

nähtava valguse osakaalu selles on joonisel 1.1. välja toodud kogu kiirgusspekter. 

 

Joonis 1.1. Elektromagnetiline kiirgusspekter ja nähtava valguse ala [1] 

Silmaga tajutavate värvide järgi on valguse spekter jagatud seitsmeks kitsamaks alaks 

vastavalt kiirguse lainepikkusele [1]. Kiirguse lainepikkusele vastavad silmaga tajutavad 

värvused on välja toodud tabelis 1.1. 

Tabel 1.1. Värvuste lainepikkused [1] 

Lainepikkus (nm) Värvus 

380 - 420 violett 

420 - 440 indigo 

440 - 490 sinine 

490 - 560 roheline 

560 - 590 kollane 

590 - 630 oranž 

630 - 760 punane 
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Päikesevalgus on loomuliku valguse allikas ning sisaldab endas kõiki nähtava valguse 

spektri osasid. Tänapäeval, kui paljude inimeste igapäevatöö tähendab kella kaheksast kuni 

kella viieni kontoriruumides viibimist ning sisetingimustes töötamist, siis paratamatult 

puudub neil kokkupuude päevavalgusega ning suur osa kontoritöötajate heaolu ning 

ööpäevase rütmi kujundamisel on tehisvalgusel. Tehisvalguse spektraalne koostis aga erineb 

oluliselt loomuliku päevavalguse spektrist ning sõltub kasutatavast valgusallikast. Joonisel 

1.2. on välja toodud loomuliku päevavalguse ja erinevate tehisvalgusallikate valguse 

spektrite võrdlus. 

 

Joonis 1.2. Valgusallikate spektrite võrdlus [2] 

Jooniselt selgub, et tehisvalgusallikate poolt tekitatud valguses võivad  mõningatel juhtudel 

teatud lainepikkused puududa ning mõnedel juhtudel võib valgusallika tekitatud valgus 

koosneda vaid ühest kindlast lainepikkusega kiirgusest. Seega on oluline tunda erinevate 

tehisvalgusallikate poolt tekitatud valguse spektrilist koostist, et mõista erinevaid 

valgustehnilisi ning valgustusega seotud aspekte. Valgustite ja valgustehnika tundmine aitab 

mõista, miks on erinevate valgustite mõju inimorganismile erinev ning miks võib õues 

päikesevalguse mõjualas tunduda ühe objekti värvus ühesugune ning tehisvalguse käes 

tunduda sama objekt hoopis teise värvusega. 
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1.2. Valgustuse automatiseeritus ja juhtimine 

 

Lisaks valguse tundmisele on oluline osa ka valgustuse juhtimisel. Tänapäeval on mitmeid 

mooduseid valgustuse intelligentseks juhtimiseks ning vajadus selle järgi on olemas 

mitmetel erinevatel põhjustel.  

2002. aastal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud ehitiste energiatõhususe 

direktiiviga (EPBD) sai alguse Euroopa Liidu liikmesriikides energiamärgise rakendamise 

kohustus [3].  Energiamärgis aitab tõendada hoone vastavust energiatõhususe 

miinimumnõuetele ning see on dokument, mille eesmärk on anda teada, milline on selle 

hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine [4]. Alates 2009. aastast 

alates on kõigil uutel ehitatavatel hoonetel energiamärgise väljastamise kohustus [3]. 

Alates 2020. aasta lõpust peavad kõik uued rajatavad hooned olema  liginullenergiahooned 

vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/31/EL. Liginullenergiahoone on 

hoone, mille energiatõhusus on väga suur. Energia kokkuhoid hoones algab ehitise teadlikust 

planeerimisest. Valgustusele kuluv energia on soojusenergia, mida tuleb arvesse võtta ka 

kütte- ja ventilatsiooniprojektis. Mida suurem on valgustusenergia rajatavas ehitises, seda 

suuremad on ka kulutused hoone konditsioneersüsteemile jne. [5] 

Energiatõhusa hoone rajamiseks ning kõrge energiamärgise saamiseks tuleb kasutada 

säästlikke tehnoloogiaid ning rakendada nende juhtimiseks hooneautomaatikat, sest 

automaatjuhtimist kasutades on võimalik saavutada märkimisväärset kokkuhoidu kulutustelt 

elektrienergiale. Valgustuse automaatjuhtimine moodustab suure ja olulise osa 

hooneautomaatikast. Tehisvalgustuse automaatne juhtimine võimaldab energiakulusid 

kokku hoida vahemikus 30-70% [6]. Seega on oluline teada ja tunda erinevaid valgustuse 

automaatjuhtimise viise ning selleks kasutatavaid tehnoloogiaid. 

 

1.3. Avatud protokollil põhinev hooneautomaatika 

 

Hooneautomaatika lahenduste hulgas on levinud avatud standardil põhinev KNX süsteem. 

KNX süsteem võimaldab monitoorida ja juhtida lisaks valgustusele ka teisi hoonesse 

paigaldatud süsteeme, nagu kliima, küte ja ventilatsioon ning erinevad heli- ja 

turvasüsteemid, kuid peamiselt vaatleb autor antud töö raames süsteemi kasutust loomuliku 
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(aknakatete juhtimine) ja tehisvalguse (hoonesse paigaldatud valgustid) juhtimisel. Joonisel 

1.3. on välja toodud erinevad võimalikud KNX kasutusvaldkonnad [7]. 

     

     

Valgustus Rulood ja 

kardinad 

Turvasüsteemid Energia 

kasutamise 

juhtimine 

Küte, 

ventilatsioon, 

kliimaseadmed 

     

     

Jälgimisseadmed, 

videovalve 

Kaugjuhtimine Energia 

mõõtmine 

Audio / video 

juhtimine 

Kodumasinad 

Joonis 1.3. KNX juhitavate seadmete ülevaade [7] 

KNX on süsteem, mis vastab Euroopa (EN50090) ja rahvusvahelistele (ISO/IEC 14543) 

hooneautomaatika standarditele. Standardite omistamisega on tõendatud KNX-i tehnoloogia 

kvaliteeti ja olulisust hooneautomaatika lahenduste hulgas. Antud süsteem on avatud, 

hõlpsasti laiendatav ja seega kasutajasõbralik lahendus. Avatud protokolli kasutamine 

valmistab ette järgmise põlvkonna toodete integreerimist juba käesoleval ajahetkel. KNX 

võimaldab valida erinevaid komponente paljude tootjate toodete hulgast, mis on vastavalt 

sertifitseeritud ning omavahel ühilduvad. [7] 

KNX-süsteem toimib madalpingelisel siinisüsteemil (kahejuhtmeline liin), raadiosignaalil 

või Ethernet’il. Erinevate seadmete koostöö võimalikkuse tõttu läbi KNX võrgu on võimalik 

kasutada hulgaliselt erinevaid funktsioone, ning luua erinevaid lahendusi, mis varasemalt 

oleks olnud keerulisemad ja vajanud kulukamaid tehnilisi lahendusi. Andurid, näiteks 

liikumisandurid ja termostaadid, annavad siini kaudu korraldusi juhtseadmetele, mis 

omakorda edastavad vastavad käsklused näiteks hoone valgustusele, küttele või 

konditsioneeridele. Tervet süsteemi on võimalik hõlpsasti juhtida ka käsitsi, kasutades 

selleks surunuppe või puutepaneele. Kasutades KNX-i on võimalik paigaldatud süsteemi 

kaugjuhtimine telefoni või interneti teel. [7] 
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1.4. Digitaalne adresseeritav valgustussüsteem 

 

Digitaalne adresseeritav valgustussüsteem DALI – Digital Addressable Lighting Interface – 

on digitaalsel juhtimisel põhinev intelligentne valgustuse juhtimissüsteem. DALI süsteem 

annab igale valgustile oma digitaalse aadressi ning võimaldab neist igaüht juhtida vastavalt 

vajadusele, kasutades juhtimiseks vaid eraldi kahesuunalist digitaalsignaali edastavat juhet. 

Kuigi juhtimisliin on üks, on läbi selle võimalik moodustada erinevaid juhtimisrühmi ka 

samade valgustitega. [8] 

DALI standard on leitav Euroopa liiteseadiste standardis “EN60929 Annex E” nime all ning 

see sätestab, et erinevate tootjate erinevad tooted peavad omavahel ühilduma, ehk suhtlema 

DALI - protokollis. Valgustites leiavad kasutamist intelligentsed liiteseadised, mida 

juhitakse digitaalkoodi abil. Tänu adresseeritud seadmetele kogu ahelas on võimalik täpselt 

ära määratleda soovitud valgustusstsenaarium sõltumata valgustite asukohast. DALI 

süsteemis puudub vajadus pealülitite järele. Juhtimissüsteem suudab hoolitseda valgustite 

sisse ja välja lülitamise eest. Kuni 64 adresseeritava seadme tarbeks piisab ühest 

juhtimisliinist. Juhtimisliin ühendatakse valgustitele vahetult ning samasse ahelasse on 

võimalik ühendada ka erinevaid andureid. Kasutust leiavad kohaloleku-, päevavalgus- ja 

liikumisandurid. Ühe juhtimisliiniga on võimalik moodustada erinevaid juhtimisgruppe ka 

samade valgustitega. [6] 

DALI süsteemis kasutatav tööpinge on 9,5 - 22,4 V ja maksimaalne vool süsteemis 250 mA. 

Valgustite toitekaabliteks ja ka juhtimisliinideks on võimalik kasutada tugevvoolu 

juhtmestikku. Juhtme ristlõike 1,5 mm2 kasutamise korral võib kaabli maksimaalne pikkus  

olla kuni 300 m. Ühe ja sama kaabliga võivad olla lahendatud nii valgustite juhtimis- kui 

toiteahelad. Kasutades 2-juhtme süsteemi ei ole juhtimisahela polaarsus oluline ning 

kasutada on võimalik ka olemasolevat juhtmestikku. DALI-süsteemis defineeritakse 

valgustite grupid paigaldamisel. Üks kontroller on võimeline juhtima ka mitut erinevat 

valgustite gruppi ning valgustite DALI-liiteseadised võivad kuuluda samaaegselt ka 

erinevatesse gruppidesse. Suhtlus DALI-süsteemis on kahepoolne, ehk toimub ka 

tagasisidestus ning informatsioon kas valgusti on sisse või välja lülitatud, milline on valgusti 

hetkeline hämardatuse nivoo või kas valgustitel on töös esinenud tõrge, on tuvastatav ka 

eemalt. [6] 
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DALI süsteemi paigaldamine kontoriruumidesse tagab lisaks kokkuhoiule ka töötajatele 

paremad töötingimused, sest valgustugevuse andurid süsteemis võimaldavad hoida töölaual 

konstantset etteantud valgustugevust. Sellega on välistatud tööpinna üle valgustamine ning 

töötajale üleliigse stressi tekitamine liigse valgustugevuse näol. Liikumis- ja 

kohalolekuandurid välistavad valgustuse sisse lülitatuks jäämise, kui kedagi parasjagu 

ruumis ei viibi. 

 

1.5. Inimkeskne valgustus 

 

Valgusel on inimestele suur mõju. See mitte ainult ei võimalda meil näha vaid valgus 

stimuleerib ning mõjutab meie käitumist ning meie aktiivsuse taset. Meie füsioloogiline 

reaktsioon valgusele sõltub erinevatest valguse omadustest nagu intensiivsus ning valguse 

värvsustemperatuur. Seetõttu on meid ümbritseva kunstliku valguse omadused väga 

olulised. Seda eriti juhul, kui veedame palju aega siseruumides. Inimkeskse valgustuse 

lahendused toetavad inimese ööpäevast rütmi aidates suurendada kontsentreerumist, vältida 

unehäireid ning parandada meie üleüldist heaolu. [9] 

Inimesekesksed valgustuslahendused erinevates hoonetes nagu koolid, kontorid ning haiglad 

toovad kasu nendes viibivatele inimestele. Tudengid, töötajad ning patsiendid tunnevad end 

paremini tänu suurenenud energiale ning motivatsioonile. Külm valge valgus suure 

intensiivsusega tööpäeva alguses tõukab unefaasi edasi ning aitab käivitada meie bioloogilist 

kella ning soe ja hämaram valge valgus annab organismile signaali, et veel pole aeg ärgata. 

Piiratud päevavalgusega riikides aitavad talvisel ajal muudetava värvsustemperatuuriga 

valgustid leevendada erinevaid tervisega seotud probleeme, nagu depressioon ning 

hooajalised tervisehäired. [9] 

Inimorganismi ööpäevane rütm on kohanenud päikesega ning harjunud vastavalt sellele 

reageerima. Päevavalguse ööpäevane värvsuse muutumine on välja toodud joonisel 1.4. 

Päevasel ajal oleme rohkem ärkvel ning edukamad, samas kui öösel, kui me tavaliselt oleme 

harjunud magama, on keha puhkeseisundis. Kõige olulisem väline faktor, mis meid mõjutab, 

on päevavalgus ning teatud osa sellest. Inimsilmas on fotoretseptorid, mida kutsutakse 

ganglioni rakkudeks. Need rakud on eriliselt tundlikud teatud lainepikkustele, mida leidub 

sinises valguses. Kui nendele rakkudele paistab vastava lainepikkusega valgus, saadavad nad 
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signaali meie organismile, mis lähtuvalt sellest juhib unehormooni melatoniini eritumist. 

Mida rohkem külma valgust, seda rohkem uneaeg on edasi nihutatud. [9] 

Inimsilma põhjas asuv ganglionrakuke on eriti tundlik sinispektri lainepikkusalale 470 – 500 

nm. Seda spektriala nimetatakse heaks sinispektrialaks, kuna surudes maha melatoniini meie 

vereringes, äratab see hommikuti meid üles. Normaalselt väljapuhanud ja ärkvelolev 

inimene on teotahteline, õppimisvõimeline, arenev jne. Õhtune sinispektri mõjualas 

viibimine surub unehormooni mõju alla ning annab ajukeskusele samuti ärkvelolekuimpulsi 

ning tekitab organismis tõsise korratuse, mis omakorda võib viia väljamagamatuseni. Kui 

uni on pinnapealne ja inimene välja magamata ning päevasel ajal võib unehormooni tase olla 

liiga kõrge. Sedasi võib aja jooksul muutuda ka stressihormooni ehk kortisoolitase liiga 

kõrgeks. Kuna stressihormoonil on omadus suruda maha teiste hormoonide (une- ja 

õnnehormooni) mõju, võib inimene sattuda depressiooni. [10] 

 

 
Joonis 1.4. Loomuliku valgusvärvuse ööpäevane muutumine [9] 

 

Leedlambid, mis võimaldavad muuta valgusvärve lisaks erinevatele valgetele ka värviliseks, 

ei leia kasutust pelgalt ainult efektide loomiseks. Nende abil on võimalik teatud haiguste 

korral luua valgusmustreid, mis haigusnähte kahandavad. Alzheimeri tõve all kannatavate 

inimeste puhul on näiteks võimalik kasutada nende ööpäevarütmi korrastamiseks erinevaid 

valgusvärve ja valgustasemeid. Sellised lahendused hoiavad neid kauem päevasel ajal ärkvel 

ja võimaldavad uinuda alles õhtusel ajal. On tehtud ka uurimistöid, kus punase valguse 

mõjust on leevendust saadud südameveresoonkonna haiguste puhul. Soovitud tulemuse 

saamiseks piisab vaid üldvalgusele vajaliku valgusvärvi lisamisest. [10] 
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Dünaamilise valgusjuhtimise korral püütakse hommikul anda ruumi tugev külma valgusega 

valgustase, äratamaks ka hiliseid ärkajaid. Pealelõunasel ajal hakatakse valgusvärvi veidi 

soojemaks keerama ja ka valgustustase võib veidi langeda. [11] 

Sellest tulenevalt võivad valgustundlikel inimestel tekkida õhtuti liigsest arvuti taga 

istumisest või leedvalgustuse käes olemisest püsivad unehäired. Valgustundlike inimeste 

alla kuuluvad kindlasti lapsed ja vanurid, kuid ka valgustusega pidevalt tegelevad inimesed, 

veebidisainerid, arvuti tarkvaraga tegelevad inimesed jpt. Valgustundlikkust võib mõjutada 

ka mõne ravimi kasutamine. [12] Seega võib tulevikus osutuda ülioluliseks inimeste tervise 

ja heaolu tagamiseks tehisvalgustuse juhtimise oskus. 

 

1.6. Valgustehnika kasutamine välisvalgustuses 

 

Välisvalgustuses on sisuliselt juba toimunud üleminek leedvalgustusele ning uued rajatavad 

valgustuspaigaldised on lahendatud juba valdavalt leedtehnoloogial põhinevatena. Läbi on 

viidud mitmeid suuremahulisi hankeid, mille käigus on välja vahetatud mitme linna tänaseks 

päevaks aegunud tänavavalgustuslahendused ning asendatud need modernsete juhitavate 

leedvalgustitega. Suurim hangetest on olnud mitut eesti linna haaranud 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud seitsme linna hange. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus alustas linnade tänavavalgustuse programmi 

ettevalmistamist juba 2012. aasta septembris. Projekti raames said Haapsalu, Jõhvi, Keila, 

Paide, Kuressaare, Valga ja Võru energiasäästliku tänavavalgustuse terviklahenduse. Kokku 

vahetati linnades välja ligi 12 000 iganenud valgustit uute, leedvalgustite vastu, mis 

arvestasid ka iga konkreetse linna eripära. Projekti rahastati rohelisest investeerimisskeemist 

CO2 kvoodimüügi tulu eest Austriale. Tänavavalgustuse arendamise programmi eesmärgiks 

oli luua Eesti linnadesse tänapäeva parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutav, kvaliteetne, 

nutikas ja samas säästlik välisvalgustuse lahendus. Projekti tulemuseks on ligi 66%-line 

energiasääst, millest pool saavutatakse tänu kaasaegsete leedvalgustite kasutamisele ning 

samapalju annab kokkuhoidu nende tark juhtimine. Hilisemateks öötundideks, kui tänavate 

kasutusintensiivsus on madalam, hämardatakse valgustite valgustugevust. Laiem eesmärk 

oli vähendada fossiilsete kütuste tarbimisest tulenevat CO2 heitmete hulka. Arvutuste 

kohaselt on kokkuhoid vähemalt 24 000 tonni CO2 aastas. [13] 
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Väiksemamahulistes paigaldistes, kus ei kasutata tsentraalset valgustuse juhtimist, on ka 

tavatarbijal võimalik leida erinevaid lahendusi ning lisaks niigi säästlikumal 

leedtehnoloogial põhineva valgusti soetamisele valida ka selline valgusti mis on varustatud 

lisaks intelligentse liiteseadisega. Eelprogrammeeritud kontrolleriga varustatud valgusti on 

suuteline peale võrku ühendamist ise tuvastama oma töötamise perioodi käigus selle 

pikkusest sõltuvalt pimeda aja kestuse ning sellest tulenevalt hakkab valgustugevust 

reguleerima vastavalt eelprogrammeeritud väärtustele. Hämardamine kesköisel ajal, kui 

liiklustihedus on minimaalne ning vajadus valgustuse järele väiksem, on mõistlik, kuna aitab 

saavutada kokkuhoidu kulutustelt elektrienergiale. Kontrolleri seadeid on ka iseseisvalt 

võimalik muuta ning seadistada kasutuskohale ja eesmärgile vastavalt  omades selleks 

vajalikku aparatuuri ja tarkvara. Tehaseseadetes eelprogrammeeritud kontroller on võimalik 

tellida ühe variandina joonisel 1.5. näidatud käitumismustriga.  

 

Joonis 1.5. Eelprogrammeeritud kontrolleri DynaDimmer üks võimalikest seadistustest [14] 

Tuvastanud öise haripunkti öösel kell 02:00 hämardab kontroller valgustugevuse perioodi 

T3 vältel 3 tundi enne ja pärast antud punkti 40% valgustugevuse väärtuseni. Antud näite 

puhul jääb see kella 23:00 kuni 05:00 ajavahemikku. Sellele eelneval perioodil T2 on 

valgustugevuse seadeväärtuseks kolme tunni jooksul 65% ja järgneval perioodil T4 ühe 

tunni jooksul 55%. Valgusti süttimisest kuni esimese valgustugevuse hämardamiseni 

perioodil T1 ja hommikul viimane periood T5 enne valgusti kustumist hoitakse kontrolleri 

abil valgustugevuse väärtuseks 90%. Selline töörežiim hoiab kokku elektrienergiat ning 

aitab pikendada ka valgusti tööiga, sest leedmoodulit ei koormata põlemisaja vältel 

nimivõimsusel. 
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2. ELEKTERVALGUSTUSE JA ELEKTERKIIRITUSE 

LABORATOORIUM EESTI MAAÜLIKOOLIS 

 

2.1. Labori asukoht  

 

Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labor asub aadressil Kreutzwaldi 56 asuva 

Tehnikamaja keldrikorrusel kabinetis A016. Laboratoorium on mõeldud kasutamiseks 

bakalaureuseastme üliõpilastele õppeaine Elektervalgustus ja -kiiritus TE.0146 

laboratoorsete tööde läbiviimiseks. Laboratooriumi paiknemine hoone keldrikorrusel on 

näidatud joonisel 2.1. 

 

Joonis 2.1. Keldrikorruse asendiplaan 

Ruum on põrandapindalaga 36,2 m2 ning ruumi kõrguseks 2,5 meetrit. Ruumis paiknevateks 

hooneavadeks on üks uks ja üks aken. Ruumi läbivad erinevad torustikud ventilatsiooni-, 

kütte- ja veetorude näol. 
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2.2. Labori planeering 

 

Laboris on puitlaastplaadist vaheseintega eraldatud kolm boksi (joonis 2.2.), milles 

teostatakse praktilisi töid ja mõõtmisi. Bokside sisseseade on koostatud selliselt, et igas 

boksis oleks võimalik läbi viia mitu erinevat tööd. Esimeses boksis on võimalik tutvuda 

välisvalgustuses kasutatavate kõrgrõhu elavhõbedalampide tööomadustega ning katseliselt 

määrata ruumi erinevate piirdepindade peegeldustegureid. Teises boksis tutvutakse 

luminofoorlambi töö iseärasustega erinevate koosteskeemide korral. Kolmandas boksis on 

võimalik tutvuda erinevate lampidega, nende tööpõhimõtetega ning toimub lambi 

valgusjaotuskõvera katseline ülesvõtmine. 

 
Joonis 2.2. Laboratooriumi vaade 

 

Boksides olevad katsestendid on koostatud möödunud sajandi 60-ndatel või 70-ndatel 

aastatel ja seega on stendid vastavuses tolleaegsete standarditega ning varustatud möödunud 

sajandi vastava ajastu käibivamate seadmetega (joonis 2.3.).  
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Joonis 2.3. Seadmed stendil 

 

2.3. Laboris kasutatavad seadmed 

 

Laboratooriumis on mõõteriistadena kasutusel analoog pinge-, voolu- ja võimsusmõõtjad 

ning erinevad valgustugevuse mõõtmiseks kasutatavad luksmeetrid. Osaliselt on võimalik 

kasutada stendidesse integreeritud mõõteseadmeid (joonis 2.4.) ning mõningate 

laboratoorsete tööde puhul tuleb elektriskeemidesse lisada täiendavaid mõõteseadmeid 

(joonis 2.5.) kõigi vajalike lugemite ülesvõtmiseks. 

 
Joonis 2.4. Mõõteseadmed stendis 
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Joonis 2.5. Täiendavad mõõteseadmed töölaudadel. 

Elektervalgustuse ja -kiirituse labori sisseseade on pärit küll möödunud sajandist, kuid 

sellest hoolimata võimaldab anda tudengitele ülevaate mõningatest valgustuse ning 

valgustitega seotud teemadest. Vajalik oleks laboratooriumi sisustuse uuendamine ning 

laboratooriumi varustamine kaasaegsema sisseseadega, et paremini õpetada tänapäeva 

valgustehnilisi lahendusi. 

 

2.4. Laboris tehtavad labortööd 

 

Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse laboratooriumi tarbeks on välja töötatud 14 

laboratoorse töö juhendit. Laboratoorsete tööde nimekiri on järgnev [15]. 

1. Hõõglambi ja halogeenlambi uurimine; 

2. Valgustite valgusjaotuse kõvera ülesvõtmine; 

3. Ruumi piirdepindade peegeldustegurite katseline määramine; 

4. Tutvumine valgustitega; 

5. Luminofoorlambi töö uurimine induktiivse ballasti kasutamisel; 

6. Luminofoorlambi standardse lülitusskeemi töö-parameetrite sõltuvuse uurimine 

toitepingest; 

7. Parendatud cos𝜑-ga luminofoorlambi lülitusskeemi töö uurimine; 

8. Luminofoorlambi uurimine aktiivse ballasti kasutamisel; 

9. Luminofoorlambi töö uurimine mahtuvusliku ballasti kasutamisel; 
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10. Induktiivsusest ja mahtuvusest kombineeritud ballastiga luminofoorlambiga 

lülitusskeemi töö uurimine; 

11. Faasinihkega luminofoorlampide lülitusskeemi töö uurimine; 

12. Tutvumine hg-kõrgrõhulampide omadustega; 

13. Hg-kõrgrõhulambi töö parameetrite sõltuvuse uurimine toitepingest; 

14. Hg-kõrgrõhulambi drosseli uurimine. 

 

Praktiliselt läbitakse õppetöö käigus nendest 8 laboratoorset tööd. Tutvutakse hõõg-, 

halogeen- ja täiendavalt ka leedlambiga, võetakse üles erinevate valgusallikate valgusjaotuse 

kõverad ning katseliselt määratakse erinevate pindade peegeldustegurid. Luminofoorlambi 

töö uurimiseks erinevates ahelates ning ballastseadme tööomaduste parendamise võimaluste 

uurimiseks läbitakse kolm erinevat tööd. Välisvalgustuses kasutatava kõrgrõhu 

elavhõbedalambi uurimiseks tehakse veel täiendavalt kaks laboratoorset tööd. Kõikide tööde 

puhul toimub pärast katselise osa sooritamist ka saadud tulemuste analüüs ning tehakse 

vajalikud täiendavad arvutused vastavalt labortööde juhenditele. Mõõtmise käigus ning 

arvutuslikult saadud tulemuste kohta vormistatakse korrektne labori aruanne ning esitatakse 

see õppejõule. 
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3. MODERNISEERITUD LABORI PLANEERING, 

ÕPPEVAHENDID JA SOORITATAVAD LABORTÖÖD  

 

3.1. Ruumi planeering 

 

Elektervalgustuse ja -kiirituse laboratooriumi planeeringus tehtavad muudatused. Selleks, et 

kirjeldada ülevaatlikumalt laboratooriumit, on antud olemasolevatele boksidele joonisel 3.1. 

näidatud numbrilised nimetused 1, 2 ja 3.  

 

Joonis 3.1. Elektervalgustuslabori bokside numeratsioon 

Puitlaastplaadist rajatud vaheseinte abil tekitatud kolm eraldiseisvat boksi oma paigutuse ja 

konstruktsiooni poolest töö autori hinnangul suuremahulist rekonstrueerimist ei vaja. Küll 

aga oleks tarvis nendest ühte kohandada ning paigutada ümber boksides sooritatavate 

labortööde asetust.  

Projektijärgselt on boksile nr 3 antud nimetus pime ruum. Tegelik olukord on selline, et 

laboris pimik ehk mustaks värvitud seintega ruum puudub ning lisaks paikneb nimetatud 

boks kõige lähemal loomuliku valguse allikale. Kuigi aknaava on võimalik katta pimendava 

rulooga oleks lahenduselt parem paigutada pime ruum aknast eemale, et oleks  välistatud 

loomuliku valguse jõudmine ruumi. Tulemusena oleksid mõõtmistulemused vähem 
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mõjutatud kõrvalistest teguritest nagu mõõdistuses ebavajaliku valguse jõudmine ruumi. 

Teiseks labortööde tegemist segavaks faktoriks nimetatud boksis on hoone 

kommunikatsioonid vee-, kütte- ja ventilatsioonitorude näol. Boksis teostatavat 

laboratoorset tööd – valgusti valgusjaotuskõvera ülesvõtmist – ei ole võimalik korrektselt 

teostada, sest nimetatud kommunikatsioonid takistavad uuritava objekti ümber 

valgusanduriga täisringi tegemist. 

  

Joonis 3.2. Valgusjaotuskõvera ülesvõtmise katsestend 

Joonisel 3.2. on välja toodud laboratoorses töös kasutatav aparatuur ning tööde läbiviimist 

segavad kommunikatsioonid. Laboratoorse töö tegemise häiritus on kõige mõjuvamaks 

põhjuseks, et teisaldada antud laboratoorsed tööd teise boksi. 

Hetkel põhjustavad ruumi heledad seinad tehtavates mõõdistustes ja töödes ebatäpsusi, sest 

heledatelt seintelt peegeldub tagasi suurem hulk nendele langevast valgusest ja seega satub 

mõõteriistale rohkem valgust kui peaks sinna jõudma uuritavast elemendist ehk 

valgusallikast. Töö autori hinnangul võiks pimiku ehitada boksi number 2. Antud boksi on 

kõige lihtsam muuta pimikuks, kuna antud ruumis puuduvad ventilatsiooni-, vee- ja 

küttetorud. Ruumist tuleks eemaldada seal paiknevad stendid koos seadmetega ning katta 
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ruumi seinad ja lagi mattmusta värvitooniga. Ka põrand võiks olla kaetud kui mitte musta 

siis vähemalt tumeda kattega, mis ei peegeldaks valgust. Ruumi sissepääs on praeguse 

lahenduse kohaselt suletav musta kangaga. Tehniliselt võiks ka selline lahendus sobida, kui 

kangas oleks võimalik kinnitada boksi number 2 sissepääsu kohale lakke, et samuti välistada 

liigse valguse pääsemine boksi. Ka sellise lahendusega on võimalik tagada piisav isoleeritus 

ülejäänud ruumist ning selles toimuvast.  

Ümber vajaks tegemist ka bokside valgustuse juhtimine. Iga boksi valgustuse juhtimine 

peaks olema lahendatud boksi siseselt. Praeguse lahenduse järgi toimub bokside valgustuse 

juhtimine laborisse sissepääsu kõrvalt, kus saavad seda juhtida laboris viibivad kõrvalised 

isikud, kes konkreetses boksis katse sooritamises ei osale. Laboriruumis tehtavate valgustuse 

juhtimise muudatuste kohta on valgustuse projektist tehtud antud ruumi kohta väljavõte ning 

tehtud muudatustega joonis on välja toodud lisas C. Sellelt on näha, et kõikide bokside 

valgustite juhtimine võiks toimuda boksisiseselt ning ainult üldvalgustuse juhtimine toimuks 

ruumi sissepääsu kõrvalt. 

Boksis number 2 tehtavateks töödeks ehk pimiku järgi vajadust omavad laboratoorsed tööd 

on valgusti valgusjaotuse kõvera ülesvõtmine ning ruumi piirdepindade peegeldustegurite 

katseline määramine. Antud tööde juures on oluline, et mõõdetaks vaid uuritavat suurust 

ning ruumi ei pääseks lisaks mingit muud lisavalgust.  

Ruumi võiks lisada ka töökoha õppejõule, kuna hetkel seda laborisse loodud ei ole. 

Moderniseeritud laborist visualiseeritud vaated planeeritavate muudatusetega on välja 

toodud lisas B. 

 

3.2. Valguse uurimine 

 

Laboratoorsete tööde käigus tuleks üliõpilastele anda ülevaade valguse spektrist ja sellest, 

kuidas erinevate lainepikkustega kiirgus omab inimsilmale nähtavas spektriosas erinevaid 

värvusi. Spektri uurimiseks vajalik vahend on spektromeeter. Laboritingimustes ning 

õppetööks sobilikud vahendid on spektromeeter PASCO SP-9268A (joonis 3.3.) [16] ja 

juhtmevaba spektromeeter PASCO PS-2600 (joonis 3.4.) [17]. 

Esimene seade võimaldab lahutada uuritava valguse prisma või difraktsioonvõre abil spektri 

erinevateks komponentideks ning leida arvutuslikul teel kiirguse erinevate osade 
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lainepikkused. Valikus olev teine spektromeeter võimaldab juhtida erinevate valgusallikate 

poolt tekitatud valguskiirguse otse mõõteelemendile, mis seejärel kuvab vastava 

spektraaljaotuse arvuti ekraanile. Seeläbi on võimalik uurida erinevate valgusallikate poolt 

tekitatud valguse spektrilist koostist ning võrrelda neid omavahel. Labortööde metoodiliste 

juhendite väljatöötamine ei ole käesoleva bakalaureusetöö raames lahendatud ning vajab 

edasist välja töötamist.  

 

Joonis 3.3. Spektromeeter SP-9268A [16] 

 

Joonis 3.4.  Spektromeeter PS-2600 [17] 

Hetkel teostavatest labortöödest „Piirdepindade peegeldusteguri määramine“ ja „Valgusti 

valgusjaotuskõvera ülesvõtmine“ leiaksid muutumatul kujul koha ka moderniseeritud 

elektervalgustuse ja -kiirituse laboris. Lisaks laboratoorsete tööde üleviimisele boksi number 

kaks tuleks parendada olemasolevaid valgusjaotuskõvera ülesvõtmise laboratoorse töö 

töövahendeid. Antud töö käigus peaks olema võimalus uuritava valgusti või valgusallika 

telje ümber moodustada mõõteelemendiga 360 kraadi täisring ning üles märkida tulemused 

iga mõõteseadme 10 kraadi võrra liigutamisel. 

Uuritav objekt peaks olema ühel telgjoonel pendli teljega, mille külge kinnitub luksmeetri 

andur. Hetkel on uuritava objekti paigutus liigutatava pendli telje suhtes nihkes ja seetõttu 

ei ole võimalik mõõteseadme andurit hoida katse käigus püsivalt samal kaugusel uuritavast 
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objektist nagu on näha jooniselt 3.2. Katse käigus uuritavate valgustite kinnituseks tuleks 

konstrueerida boksi lakke teleskoopkinnitus, mille kõrgus pendli telje suhtes on liigutatav 

ning katseobjektide kinnitus teleskoobi külge oleks lahendatud aja kokkuhoiu mõttes 

universaalse kiirkinnitusega. Samuti tuleks kiirkinnitusega lahendada toite ühendamine 

valgustite külge. Toite kiirühendusena võiks kasutada joonisel 3.5. näidatud Schuko 

standardile vastavaid jätkupistik ja jätkupistikupesa ühendusi, kus pistikupesa oleks 

kinnitatud statiivile, mille külge kinnitatakse uuritav valgusti ning valgusti külge oleks 

kinnitatud pistik. 

 

 

Joonis 3.5. Pistik ABL 1129190 ja pistikupesa ABL 1479090 [18] 

Valgustite laekinnitusena võiks kasutada teleskoop laekinnitust nagu leiab kasutust 

projektorite lakke kinnitamisel. Valitud sobilik toode Omega 42530 [19]. 

 

Joonis 3.6. Omega 42530 kinnitusstatiiv [19] 

Antud lahendust kasutades on võimalik kiiresti vahetada uuritavaid valgusallikaid või 

valgusteid ning seeläbi tutvuda erinevate uurimisobjektide parameetritega. 
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3.3. Valgustuse juhtimine 

 

Intelligentse valgustusjuhtimise tundmaõppimiseks ning praktiliste tööde tarbeks tuleks 

laborisse soetada uued vastava varustusastmega tööpingid. Antud lõputöö raames on välja 

valitud tootja Lucas-Nüelle poolt välja töötatud ja pakutud stendid. Nimetatud ettevõte on 

spetsialiseerunud õppetööks vajaliku tehnika, stendide, materjalide ja juhiste 

väljatöötamisele [20]. Õppeklassi on valitud kaks stendi. Üks KNX-süsteemist ülevaate 

saamiseks ning teine DALI-süsteemi tundmaõppimiseks.  

KNX-siinisüsteemi tundmaõppimiseks oleks sobiliku lahendusena välja pakkuda joonisel 

3.7. näidatud stend EIT 8 – KNX Instabus siinisüsteemi juhtmestiku paigaldus [21], millele 

on täiendavalt lisatud joonisel 3.8 näidatud alampaneel EIT 8.1 – Valgustuse ja 

ruloode/kardinate juhtimine KNX süsteemi abil. 

 

Joonis 3.7. EIT 8 paneel –  KNX Instabus siinisüsteemi juhtmestiku paigaldus [21] 

 

Joonis 3.8. Alampaneel EIT 8.1 - Valgustuse ja ruloode/kardinate juhtimine KNX süsteemi 

abil [21] 
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Antud stendi EIT 8 ja alampaneeli EIT 8.1 abil on võimalik anda ülevaade ja omandada 

teadmisi järgnevate KNX süsteemiga seotud teemade kohta. 

1. Algteadmised KNX paigaldussüsteemist; 

2. KNX projekti ettevalmistus ja installatsioon; 

3. ON-OFF funktsionaalsuse programmeerimine seadmete programmeerimisoskuse 

näitlikuks väljundiks; 

4. Kahesuunaliste ahelate programmeerimine; 

5. Tavapäraste lülitite KNX-projekti lisamine; 

6. Tsentraliseeritud funktsionaalsuse programmeerimine; 

7. Valgustuse juhtimine ja hämardamine; 

8. Aknakatete (ruloode ja kardinate) juhtimine. 

 

Paneelid on ülevaatlikud ning kompaktsed ning paigaldatud ühele ratastel alusele, et seda 

oleks mugav ka ruumisiseselt teisaldada vastavalt vajadusele. Stend on komplekteeritud 

kõikide vajalike juhtmete, lülitite, andurite, kontrollerite ja muu tarvilikuga. 

DALI-süsteemide tundmaõppimiseks on antud tootjal välja pakkuda stend EIT 3 – 

Kaasaegne valgustusjuhtimine [22]. Ka antud stend on koostatud kahe eraldiseisva 

alampaneeliga EIT 3.1 - Energiatõhus valgustus ja selle juhtimine ning EIT 3.2 – 

Intelligentne valgustusjuhtimine DALI abil, mis kõik on paigutatud ühte stendi, mis on 

näidatud joonisel 3.9. 

  

Joonis 3.9. EIT 3 – Kaasaegne valgusjuhtimine ja DALI-juhtimine [22] 
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EIT 3. Kaasaegne valgustusjuhtimine on mõeldud järgnevatest teemadest ülevaate 

saamiseks. 

1. Tutvumine erinevate valgustuskomponentidega; 

2. Tutvumine erinevate valgustusjuhtimise võimalustega; 

3. Tavapäraste dimmerite ülevaade; 

4. Programmeeritavad universaalsed dimmerid ja nende võimalused; 

5. Liidesed erinevatele juhtimistasanditele; 

6. Valgustusjuhtimine DALI juhtimissüsteemi abil; 

7. Värvilise ja monokromaatilise valguse loomine; 

8. Valguse erinevad mõjud . 

 

Alampaneel EIT 3.1 Energiatõhus valgustus ja selle juhtimine on spetsialiseerunud 

järgnevatele teemadele 

1. Erinevad valgusallikad (hõõg-, halogeen-, luminofoor- ja leedlambid), nende 

omadused ja energiatõhusus; 

2. Energia kokkuhoid; 

3. Erinevad hämardamise võimalused; 

4. Erinevad dimmerid, nende tüübid ja omadused; 

5. Valgustuse, seamete ja dimmerite korrektne kasutamine; 

6. Valgustusjuhtimise algteadmised; 

7. Paigaldamise juhised; 

8. Süsteemi diagnostika multimeetri ja ostsilloskoobi abil; 

9. Süsteemi ja paigaldise dokumentatsioon. 

 

Alampaneel EIT 3.2 Intelligentne valgustusjuhtimine DALI abil on abiks järgnevatest 

teemadest ülevaate andmiseks ning teadmiste omandamiseks. 

1. Tutvumine erinevate siinisüsteemidega; 

2. Algteadmised DALI süsteemi funktsionaalsusest ja parameetrite häälestamisest; 

3. Erinevate andurite funktsionaalsus ja nende lisamine olemasolevatesse ahelatesse; 

4. Valgusefektide loomine; 

5. EnOcean juhtmevaba süsteemi ühilduvus, kasutus ja funktsionaalsus; 

6. Paigaldamise juhised; 

7. Süsteemi diagnostika multimeetri ja ostsilloskoobi abil; 

8. Süsteemi ja paigaldise dokumentatsioon. 
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Ka stend EIT on komplekteeritud kõikide vajalike seadmete ja juhtmetega. Stendide 

maksumus on välja toodud lisas A1. Eelpool kirjapandust selgub, et antud stende on 

võimalik kasutada ka mitte ainult juhtimis- ja automaatikafunktsioonide uurimiseks ja 

õppimiseks vaid ka rakendada neid üldisemate tööde juures, nagu tutvumine erinevate 

valgusallikatega ning nende töö uurimine.  

Valitud stendid on suurepärasteks õppevahenditeks ning aitavad hõlpsasti selgitada 

automaatjuhtimise põhimõtteid. Nendel sooritatavate laboratoorsete tööde käigus on 

võimalik harjutada KNX ja DALI ahelate koostamist, nendesse seadmete lisamist ja nende 

programmeerimist. Mõlema süsteemi puhul on just esmane häälestus kõige olulisem 

komponent efektiivse süsteemi rajamiseks, ning antud oskuste omandamine vajalik. 

 

3.4. Uuritavad valgustid ja valgusallikad 

 

Uuritavateks objektideks tuleks laborisse muretseda täiendavalt erinevaid valgusallikaid ja 

valgusteid. Kõrg- ja madalrõhulahenduslampidele täiendavalt lisaks halogeen- ja 

leedvalgusallikaid ning nendega varustatud erinevaid valgusteid. Kõikide töös kirjeldatud 

valgustite ja valgusallikate täpsem kirjeldus ja soetamiskulud on välja toodud lisas A3. 

Antud töö raames on välja valitud erinevad valgustid tootjatelt Ledvance ja Opple. Joonisel 

3.10. on välja toodud kohtvalgustid, joonisel 3.11. ja 3.12.  allvalgustid. Välja on valitud nii 

leed- kui kompaktluminofoorlampidega varustatud allvalgustid, et oleks võimalik omavahel 

võrrelda nimetatud valgusteid, nende omadusi ning kasutust. 

  
Joonis 3.10. Leed kohtvalgustid Ledvance Spot LED ja Opple LED Spot [23, 24] 

   
Joonis 3.11. Leed allvalgustid Ledvance ja Opple Downlight [25, 26] 
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Joonis 3.12. Kompaktluminofoor allvalgusti Northcliffe Orion [27] 

Välisvalgustitega tutvumiseks ning seadistamisega tundmaõppimiseks on välja valitud tootja 

Philips tänavavalgusti BGP203 LED50/740 DDF2. Nimetatud valgustil on sisse ehitatud 

eelprogrammeeritud kontroller DynaDimmer millesse on tootja poolt sisestatud 

funktsionaalsus kaks (joonis 1.5.). Valitud valgusti on kujutatud joonisel 3.13. 

 

 
Joonis 3.13. Leedtänavavalgusti Philips BGP203 [28] 

Laborisse on tutvumiseks valitud ka üks moodulvalgusti Ledvance Panel LED 600. Antud 

valgusti on sobiv paigaldamiseks mõõtudega 600x600 moodulitest koosnevasse ripplakke  

ja seetõttu on levinud valgusti kontorite valgustuses. Valgusti on kujutatud joonisel 3.14.  

 
Joonis 3.14. Paneelvalgusti Ledvance Panel LED 600 [29] 

 
Joonis 3.15. Luminofoorvalgusti Northcliffe Barat [30] 

Luminofoorvalgustitega tutvumiseks on laborisse valitud tootja Northcliffe vastavad 

valgustid tootesarjast Barat (joonis 3.15.). Valitud on valgustid Barat 136 ja Barat 124 
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vastavalt 36W ja 24W võimsusega luminofoorlampide jaoks. Valgusti korpused on mõeldud 

kinnitamiseks bokside üks ja kolm seintele, mis lihtsustaks valgusallikate vahetamist ning 

erinevate katsete sooritamist. 

Valgusallikad on valitud sellisest, et ühe ja sama valgusti sisse saaks kiiresti ühendada 

erinevate näitajatega valgusallikaid sõltuvalt lambi valgusvärvsusest või toodetava valguse 

spektraalkoostisest. Näiteks luminofoorlampide puhul on välja valitud tootja Osram 

luminofoortorud erineva värvsustemperatuuriga 3000 K, 4000 K, 5000 K ja 5400 K [31]. 

Erineva värvitooniga valguse loomiseks on välja valitud tootja Osram poolt loodud Lightify 

lahendus, mis koosneb RGBW 60 W valgusallikast, pistikupessa ühendatavast keskseadmest 

ning juhtimiseks tarvilikust nutiseadmesse laetavast vabavaralisest rakendusest samuti 

nimega Lightify. Lahenduse kõik komponendid on kujutatud joonisel 3.16.  

   
Joonis 3.16. Osram Lightify valgusallikas, keskseade ja kuvatõmmis rakendusest [32] 

Kõikide valgustite ja valgusallikate kohta käiv info koos toodete maksumusega on välja 

toodud lisas A2. 

 

3.5. Mõõteseadmed 

 

Olemasolevate pinge ja voolu mõõtmiseks laboris asuvate mõõteseadmete asenduseks 

kaasaegsemate digitaalsete mõõtevahenditega on töö raames välja valitud digitaalsed 

multimeetrid tootjalt Kyoritsu. Valitud mudel KEW 1009 võimaldab mõõta nii pinget kui 

voolu ning ei vaja täiendavat mõõtepiirkonna käsitsi valimist. Valitud seade on kujutatud 

joonisel 3.17.  
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Joonis 3.17. Multimeeter Kyoritsu KEW1009, võimsuse analüsaator KEW 6305 ja 

ampertangid analüsaatorile [33, 34, 35] 

Lisaks multimeetrile oleks otstarbekas laboris kasutada mõõtevahendina ka võimsuse 

analüsaatorit. Selleks on välja valitud samuti tootja Kyoritsu toode KEW 6305. Antud 

mudelile tuleb täiendavalt soetada ka ampertangid voolu mõõtmiseks uuritavas ahelas. 

Valitud seadmed on välja toodud joonisel 3.17. 

Luminofoorlampe sisaldava ahela töö uurimiseks tehtavas laboratoorses töös kasutatava 

ostsilloskoobi kaasaegsemaks asenduseks on välja valitud tootja Axiomet kahe kanaliga 

digitaalne ostsilloskoop AX-DS1062CFM. Nimetatud mudel on välja toodud joonisel 3.18. 

Valitud seade võimaldab ka katse käigus lugemite salvestamist, mis hõlbustab hilisemat 

andmetöötlust, ning seeläbi on võimalik saada täpsemaid tulemusi. 

 

Joonis 3.18. Ostsilloskoop Axiomet AX-DS1062CFM [36] 

Valgustugevuse mõõteseadmeteks on moderniseeritud laborisse valitud välja kaks erinevat 

luksmeetrit. Tavapäraste valgustite tarvis tootja TES luksmeeter TES-1335 ning valgete 

leedvalgustite valgustugevuse mõõtmiseks tootja Extech luksmeeter EXLT40. Mõlemad 

seadmed on kujutatud joonisel 3.19. Valitud mõõteseadmeid ei vaja täiendavaid 

lisaseadmeid erinevate filtrite näol valgustugevuse reguleerimiseks mõõtesensoril nagu 
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hetkel olemasolevad seadmed, kuna omavad automaatset mõõtepiirkonda 0 kuni 400 000 

luksi. 

 

Joonis 3.19. Luksmeetrid TES1335 ja Extech EXLT40 [37, 38] 

Kõikide valitud seadmete nimetused, kogused ja maksumus on välja toodud lisas A1. 

 

3.6. Laboratoorsed tööd ning nende paigutus moderniseeritud laboris 

 

Uuenenud elektervalgustuse ja -kiirituse laboris läbiviidavateks töödeks võiks olla 

järgnevalt loetletud tööd. 

1. Valguse spekter ja erinevate valgusallikate spektraalanalüüs; 

2. Tutvumine erinevate valgustitega; 

3. Hõõg-, halogeen-, luminofoor ja leedlambi uurimine; 

4. Valgustite valgusjaotuse kõvera ülesvõtmine; 

5. Ruumi piirdepindade peegeldustegurite katseline määramine; 

6. Luminofoorlambi standardse lülitusskeemi töö-parameetrite sõltuvuse uurimine 

toitepingest ning töö-parameetrite erinevus dimmerdamisel; 

7. Leedlambi standardse lülitusskeemi töö-parameetrite sõltuvuse uurimine toitepingest 

ning töö-parameetrite erinevus dimmerdamisel; 

8. KNX-stend; 

9. DALI-stend; 

10. Leedvälisvalgusti ja selle juhtimine. 
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Labortöös üks toimuks tutvumine nähtava valgusega. Spektromeetri abil oleks võimalik 

lahutada loomulik või vabalt valitud tehisvalgus osadeks ning uurida erinevate valgusallikate 

spektraalset koostist. Labortööd võiks toimuda boksis number kolm. 

Labortööd number kaks ja kolm oleks võimalik teostada samuti boksis number kolm või siis 

uutel Lucas-Nüelle stendidel, sõltuvalt tudengite hulgast, kes samaaegselt labortöid 

sooritamas on. Laboratoorsete tööde käigus oleks võimalik saada ülevaade erinevatest 

valgusallikatest, nende ehitusest, tööpõhimõtetest ning kasutusvaldkondadest. 

Tööd number neli ja viis paigutuksid moderniseeritud laboris boksi number kaks ehk 

pimikusse ning tööd number kuus ja seitse boksi number üks. Pimikus tehtavate tööde käigus 

saaks ülevaate erinevatest valgustitest ja valgusallikatest kiirgava valgusvoo jaotumisest 

ruumis ning sellest, kuidas erinevatest materjalidest pindadelt toimud valguse 

tagasipeegeldumine. Labortööde kuus ja seitse käigus saaks ülevaate lumonifoor- ja 

leedlampidega ahelate lülitusskeemidest ning ostsilloskoobi abil on võimalik vaadelda, 

kuidas nimetatud lambid ning nende dimmerdamine mõjutavad elektrivõrgu omadusi. 

Valgustuse automaatjuhtimise põhimõtteid nii KNX kui DALI süsteemide abil saaks 

tudengitele õpetada uutel Lucas-Nüelle stendidel. Välisvalgustiga tutvumine võiks 

paigutuda boksi number kolm. 

Laboratoorsete tööde läbiviimise korda ja vajaliku metoodika kirjeldamist ei ole lahendatud 

antud lõputöö raames ning need vajavad täiendavat välja töötamist.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolev töö annab põgusa ülevaate aktuaalsematest valgustuse ja selle juhtimisega 

seonduvatest teemadest, tutvustades kahte avatud protokollil põhinevat automaatjuhtimise 

võimalust ning inimkeskse valgustuse mõningaid põhimõtteid. Tänases üha suureneva 

elektrienergia tarbimisega ühiskonnas, kus elektrienergia hind näitab jätkuvat kasvutrendi, 

on valgustuse automaatne juhtimine lisaks uute säästlikumate leedtehnoloogial põhinevate 

valgustite kasutusele võtmisele üheks võimalikuks energia kokkuhoiu võimaluseks. 

Valgustugevuse reguleerimine aitab lisaks energia kokkuhoiule hoida ka selle mõjualas 

viibivate inimeste tervist, vältides tööpindade üle valgustamist ning liigse stressi tekitamist. 

Samuti on oluline teadvustada ning mõista, kuidas loomuliku valguse puudumine ning 

igapäevaselt tehisvalguse mõjualas viibimine mõjutab inimorganismi ja selle ööpäevast 

rütmi.  

Võttes arvesse eelpool nimetatud suundumusi ning tehnoloogiate arengut, on käesoleva 

lõputöö raames välja pakutud võimalus, kuidas neid meetodeid tuua Eesti Maaülikooli 

elektervalgustuse ja -kiirituse laboratooriumisse ning rakendada neid üliõpilastele 

energiasäästliku mõtteviisi edasiandmiseks.  

Lisaks säästlikku mõtteviisi omavate ning elektrienergiat paremini kasutavate tudengite 

pealekasvule on oluline põhjus kõne all oleva labori uuendamiseks ka mõningastel 

olemasoleva labori kitsaskohtadel. Laboratooriumi hetkeolukorra kaardistamise käigus on 

välja selgitatud ning antud töös kirjeldatud ka puudujääke ruumipaigutuses, laboratoorsete 

tööde tegemist segavaid ruumielemente, kasutusel olevate mõõteseadmete ning uuritavate 

objektide mõningast amortiseerumist ning kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste osakaalu 

vähesust sooritatavates labortöödes. 

Käesolevas töös pakub autor välja kuidas lahendada laboris tekkinud ruumikasutuse ning 

planeeringuga seotud probleeme ning tutvustab seadmeid, mida oleks tarvis lisada 

elektervalgustuse ja -kiirituse laboratooriumisse andmaks üliõpilastele edasi vastavaid 

teadmisi. Lisaks kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste tutvustamisele paneb töö autor ette 

ka valguse spektri koostises olevate erinevate värvuste lainepikkuste määramise ning 
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erinevate valgusallikate poolt tekitatud valguse spektraalanalüüsi lisamist laboris sooritavate 

labortööde hulka ning nende teostamiseks on välja pakutud ka vajalikud seadmed. 

Laboratoorsete tööde sooritamiseks on antud lõputöö kirjutamisel antud pelgalt 

soovituslikud juhised ning ettepanekud ning metoodiliste juhendite välja töötamine tuleks 

lahendada järgnevate tööde käigus. Seda aga alles siis, kui on selgunud, millises mahus on 

laboratooriumi sisustus leidnud kaasajastamist ning milliste juhendite järgi on olemas 

vajadus.  

Eesti Maaülikooli elektervalgustuse ja -kiirituse labori moderniseerimine on küll võrdlemisi 

suuremahuline investeering, nagu selgub töö raames tehtud hinnapäringute alusel koostatud 

esialgsest eelarvest, kuid töö autor usub, et investeering tasub end ära juba võrdlemisi 

lühikese aja jooksul. Seda eelkõige põhjusel, et Eesti Maaülikooli lõpetanud ning 

moderniseeritud laboratooriumis teadmisi omandanud tudengid on ellu astudes ning 

igapäevatööle asudes hästi kursis ka valguse ja valgustusega seonduvast ning tunnevad 

energiatõhusaid lahendusi mida rakendada ning tutvustada ka teistele. 
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SUMMARY 

 

Nowadays electrical consumption and prices of electrical energy are growing day-by-day. 

There are many ways to achieve energy savings like using the most advanced technological 

based lighting components and automating light switching and dimming. It is most important 

to be informed about the newest directions in lighting industry and get to know lighting 

management principles. Light Emitting Diode (LED) based lighting is used widely and so 

are different automated lighting management systems. Dimming and automated switching 

are not only for energy savings. Light plays a great role in everyday activity and comfort for 

everyone. Excessive lighting on working places can cause stress and proper light volume 

adjusting can reduce it. 

This thesis presents two open protocol based automatic control systems to lighting 

management and gives a short overview of some of the principles of human centric lighting 

concept. It´s main objective is to find appropriate equipment to use in Electrical Lighting 

and Irradiation Laboratory of Estonian University of Life Sciences to teach students 

principles of light and lighting. 

Current situation in electrical lighting and irradiation laboratory was described during the 

process. Through mapping the real situation some problems appeared in room planning and 

layout of different works in laboratory. Author tried to solve encountered problems by 

suggesting different changes to be made in the laboratory. Main reason this laboratory needs 

a modernization is out-of-date equipment used in this laboratory. Author found appropriate 

measuring devices, lamps to be used during laboratory works and other installations to help 

students to understand basics of light, contemporary lighting and building automation. 

Modernization of laboratory is a quite large scale investment. Preliminary budget is 

calculated based on price offerings made by corresponding salespersons. Author believes it 

pays off in quite a short period of time. This is primarily caused by highly educated graduates 

of Estonian University of Life Sciences who are successful of making right decisions in 

choosing right lighting installations and applying and introducing energy-efficient solutions. 
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Lisa A1. Labori seadmete maksumus 

  
 

     
 

 SEADMED 
 

     
Jrk 

nr. Toode 

 

Tootja Nimetus Kogus Hind Kokku 

1 Spektromeeter  PASCO SP-9268A 1 1331,00 1331,00 

2 Juhtmevaba spektromeeter  PASCO PS-2600 1 532,00 532,00 

3 Fiiberoptiline lisaseade spektromeetrile  PASCO PS-2601 1 94,00 94,00 

4 Transpordikulu spektromeetritele      1 585,00 585,00 

5 Luksmeeter leedvalgustitele  Extech EXLT40 3 105,00 315,00 

6 Luksmeeter  TES TES-1335 3 112,00 336,00 

7 Ostsilloskoop  Axiom AX-DS1062CFM 2 375,00 750,00 

8 Multimeeter  Kyoritsu KEW1009 5 32,00 160,00 

9 Võimsuse analüsaator  Kyoritsu KEW6305 1 963,53 963,53 

10 Ampertangid analüsaatorile  Kyoritsu KEW8128 3 154,53 463,59 

  
 

    5530,12 

  
 

     
 

 STENDID 
 

     
Jrk 

nr. Toode 

 

Tootja Nimetus Kogus Hind Kokku 

1 DALI stend  Lucas-Nüelle EIT 3 1 12671,70 12671,70 

2 KNX stend  Lucas-Nüelle EIT 8 1 20080,40 20080,40 

3 Transport      1 2292,64 2292,64 

  
 

    35044,74 
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Lisa A2. Valgustite maksumus  

 

VALGUSTID      
Jrk 

nr. Toode Tootja Nimetus Kogus Hind Kokku 

1 Kohtvalgusti Ledvance Spot LED  6.5W 3000K 1 12,68 12,68 

2 Kohtvalgusti Opple LED Spot 7W 4000K 1 10,14 10,14 

3 Allvalgusti Ledvance Downlight LED 25W 3000K 1 24,71 24,71 

4 Allvalgusti Ledvance Downlight LED 25W 4000K 1 24,71 24,71 

5 Allvalgusti Opple LED Downlight 12W 4000K 1 14,34 14,34 

6 Allvalgusti Opple LED Downlight 24W 4000K 1 17,88 17,88 

7 Allvalgusti Northcliffe Orion 218 B27 HF 1 16,86 16,86 

8 Allvalgusti Northcliffe Orion 226 B28 HF 1 19,38 19,38 

9 Paneelvalgusti Ledvance Panel LED 600 30W 4000K 1 44,90 44,90 

10 Tänavavalgusti Philips BGP 203 LED50/740 DDF2 1 159,61 159,61 

11 Luminofoorvalgusti Northcliffe Barat 136 HF I16 PC/PC 1 17,82 17,82 

12 Luminofoorvalgusti Northcliffe Barat 124 HF I99 PC/PC 1 19,34 19,34 

      382,37 
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Lisa A3. Valgusallikate maksumus  

 

VALGUSALLIKAD      
Jrk 

nr. Toode Tootja Nimetus Kogus Hind Kokku 

1 Halogeenlamp Osram 64542 A ECO 30W 230V 5 0,87 4,35 

2 Halogeenlamp Osram 64548 A CLA 116W 230V 5 1,23 6,15 

3 Leedlamp Osram RETRO CLA60 E27 FR 2 3,77 7,54 

4 Leedlamp Osram RETRO CLA60 E27 FIL 2 3,59 7,18 

5 Leedlamp Osram RETRO CLA100 E27 FIL 2 7,97 15,94 

6 Leedlamp Osram ADV CLA75 E27 FR 2 4,37 8,74 

7 Leedlamp Osram ADV CLA100 E27 FR 2 7,37 14,74 

8 Leedlamp Osram R50 40 36 3,5W 2 3,21 6,42 

9 Leedlamp Osram LIGHTIFY STARTER KIT 2X1 1 65,50 65,50 

10 Naatriumlamp Osram NAV-T 250W SUPER E40 2 8,05 16,10 

11 Elavhõbelamp Osram HQL 250W E40 2 4,64 9,28 

12 Metallhalogeniidlamp Osram HQI-T 250W/D PRO E40 2 18,76 37,52 

13 Metallhalogeniidlamp Osram HQI-E 250 250W/D E40 2 19,13 38,26 

14 Kompaktluminofoorlamp Osram Dulux D/E 18W/830 G24 Q-2 4 3,29 13,16 

15 Kompaktluminofoorlamp Osram Dulux D/E 24W/830 G24 Q-3 4 3,29 13,16 

16 Luminofoorlamp Osram L 36W/830 G13 T8 4 1,36 5,44 

17 Luminofoorlamp Osram L 36W/840 G13 T8 4 1,36 5,44 

18 Luminofoorlamp Osram L 36W/954 G13 T8 4 4,57 18,28 

19 Luminofoorlamp Osram L 36W/950 G13 T8 COLOR PROOF 4 10,11 40,44 

20 Luminofoorlamp Osram FQ 24W/840 HO T5 4 1,37 5,48 

      339,12 

       

  Materjalide maksumus kokku         41296,35 
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 Lisa B. Moderniseeritud labori vaated 

 

Joonis B1. Labori pealtvaade 
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Joonis B2. Labori külgvaade 1 

  

Joonis B3. Labori külgvaade 2 
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Joonis B4. Boks nr.1 
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Joonis B5. Boks nr. 3  
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Lisa C. Valgustuse juhtimine  

 

Joonis C. Muudatused valgustite juhtimises  
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