
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 

 

 

 

 

 

 

Markus Himma 

 

 

Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise 

tingimused 

 

Lighting solutions at public events and performer lighting 

conditions 
 

 

Magistritöö 

Ergonoomika õppekava 

 

 

 

 

Juhendaja: professor Eda Merisalu, MD, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2018



 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Markus Himma Õppekava: Ergonoomika 

Pealkiri: Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused 
Lehekülgi: 78 Jooniseid: 48 Tabeleid: 13 Lisasid: 4  

Osakond / Õppetool: Biomajandustehnoloogiate õppetool 

Uurimisvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; 

T500 Tööohutustehnoloogia  

Juhendaja(d): Eda Merisalu, MD, PhD 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2019 

Maailmas on palju uuritud erinevaid valgustuslahendusi ettevõtetes, kuid seni pole 

teostatud uuringuid erinevatel avalikel üritustel esinevate inimeste nägemiskomfordi 

uurimiseks. Esineja valgustamisel peab arvestama, et valgustus ei häiriks esinejat ega 

publikut ja ei vähendaks esineja töövõimet. Uurimustöö eesmärgiks oli uurida erinevaid 

esinejate valgustamise meetodeid, võrrelda erinevat tüüpi valgustite omadusi ning 

eestvalguse mõju esineja töövõimele ja nägemisvõimele. Uurimustöös kasutati kirjanduse 

analüüsi ja katsemeetodit. Avalikel üritustel kasutatakse peamiselt nelja esineja 

valgustamise meetodit järgides EV standardis kehtestatud nõudeid.  Katsetes osales 15 

vabatahtlikku, kes teostasid erinevalt kauguselt eestvalgustusega häirekindluse ja Snelleni 

testi ning vastasid ankeetküsitlusele iga katse järel, hinnates valguse mõju töövõimele ja 

nägemisfunktsioonile. Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et statistiliselt oluline erinevus 

esines valgustuse häirivuse ja valgustuse pimestuse juures erinevatel valgustugevustel 

enamus katsete puhul. Analüüsides valgustamise mõju esineja töövõimele selgus, et 

häirekindluse testi käigus esineja töövõime oluliselt ei muutunud. Snelleni test näitas, et 

valgustustiheduse suurenedes oli nägemiskatses märgata vigade arvu suurenemist. 

Laborikatses hinnati omavahel halogeen- ja LED valgustite omadusi. Katsest selgus et 

RGBA LED valgustid ei sobi esineja valgustamiseks. Paremaks esinejate välja-

valgustamiseks tuleb valgustid paigutada ruumi suurema nurga all ja esinejast võimalikult 

kõrgele. Võimalusel võiks kasutada kuute valgustit, et tagada balanseeritud esineja 

valgustus, vältida ülevalgustatust, tugevaid värvikontraste ja häirivaid varje. 

Märksõnad: valgustus, esineja töövõime, halogeen, LED,  
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There has been many reaserches in the word studing lighting solutions in the different 

comapanies but no reasearch has been carried out on investigating visual comfort of 

performing people on public events lighting. When lighting the lecture, actors, performers, 

it should be taken into account that the lighting does not disturb the performer or the 

audience and does not reduce the visual performance of the performers. The aim of the 

reaserch is to study different methods of illuminating the performers, to compare the 

characteristics of different types of luminaires and to reaserch the effect of front lighting to 

the performers visual ability and performance. The study used literature analysis and test 

method. Four lighting solutions is widely used on public events following the requierments 

of standards. 15 volunteers participated in the experiments, who completed alertion 

steadiness test, Snellen visual test with the front light from various distances and 

responded to questionere after each test evaluating the effect of light on performance and 

visual function. The results of questionere survey showed that there was a statistically 

significant difference between lighting distubence and lighting glare on different luminous 

intensities on most experiments. Analyzing the effect of lighting on the performance of the 

performer, it turned out that the performace of the performer did not change significaly 

during the alertion steadiness test. Snellen thest showd that there was signies of the number 

of errors increasing as the luminous intensity increased. In laboratory testing, the 

properties of halogen and LED luminaires were evaluated. The test showed that the RGBA 

LED luminaires are not suitable for illuminating the performer. For better better lighting of 

performers, the luminaires should be placed at a greater angle in the room and as high as 

possible from the performer. If possible, six luminaires should be used from different 

locations to provide balanced lighting to performer and to avoid over-lighting, sharp 

colorcontrasts and disturbing shadows. 

Keywords: lighting, performers work efficiency, halogen, LED 
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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

A - amper 

A - valgustatava pinna suurus m
2
 

ADJ - American DJ; valgusteid tootev ettevõte 

C - kontrastilävi 

CCT - correlated color temperature; lähim valgustemperatuur 

COB - chip on board; kiip trükiplaadil 

CW/WW - cold white/ warm white; külm valge valgus/soe valge valgus 

CRI - color rendering index; Värviesitus üldindeks Ra 

DTS - Valgustiteid tootev ettevõte 

E - valgustustihedus, lx 

I - valgustugevus, cd 

L - heledus cd/m
2
 

LED - light emitting diode; valgusdiood 

p - statistiliselt oluline erinevus 

p - iga valgusti Guthi suunategur 

P - lambi võimsus, W 

RGB - red, green, blue; punane, roheline, sinine 

RGBA - red, green, blue, amber; punane, roheline, sinine, oranž 

RGBW - red, green, blue, white; punane, roheline, sinine, valge 

UV - ultraviolett 

W - vatt 

α - kaitsenurk 

Φ - valgusvoog, lm 

Ω - ruuminurk 

ω - vaatleja silma asukohast haarav ruuminurk 

η - valgusviljakus, lm/W 
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SISSEJUHATUS 

 

Alates ajast, kui inimesed on kolinud siseruumidesse ja majadesse, et kaitsta ennast 

looduslike mõjude eest nagu tuul, vihm, lumi ja teiste mõjude eest, on inimesed ennast ära 

lõiganud ka päikesevalgusest ja on olnud sunnitud kasutama tehisvalgustust [1]. 

Varasemalt on inimesed selleks kasutanud lõkkeid, õlilampe, gaasilampe ning lõpuks 

elektrienergia tulekuga on jõutud hõõg-, päevavalgus- ja LED lampideni [2, 1]. 

 

Üldiselt on kaheksa erinevat tüüpi valgustust – üldvalgustus, kohtvalgustus, välisvalgustus, 

töökoha valgustus (’’task lighting’’), rõhutatud valgustus (’’accent lighting’’), 

avariivalgustus, turvavalgustus ja dekoratiivvalgustus [1]. 

 

Peaaegu kõik inimesed on käinud erinevatel avalikel üritustel. Avalikud üritused on 

spordiüritused, peod, konverentsid, messid ja paljud muud üritused. Ürituste 

atraktiivsemaks muutmiseks kasutatakse väga erinevaid võtteid. Üks lihtsaimaid viise 

ürituse meeleolu loomiseks on kasutada erinevaid valgustustehnikaid, näiteks 

dekoratiivvalgustust ruumis üldiselt ja kohtvalgustust esineja väljavalgustamiseks [3].  

Esineja valgustamisel peab aga arvestama, et valgustus ei häiriks esinejat ning publikut, 

ega vähendaks esinejate töövõimet [3, 4, 5].  

 

Käesolevas magistritöös tutvustatakse erinevaid valgustuse mõisteid, valgusteid, nende 

eeliseid ja puuduseid, ning uuritakse kohtvalgustust esineja valgustamiseks ning selle mõju 

esineja töövõimele ning nägemismugavusele. Töökäigus viiakse läbi erinevad katsed ja 

küsimustik kontrollgrupiga, et teha kindlaks nägemiskomfort ja räigusest tulenev töövõime 

muutus. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevaid esinejate valgustamise meetodeid avalikel 

üritustel, võrrelda erinevat tüüpi valgustite omadusi ning eestvalguse mõju esineja 

töövõimele ja nägemisfunktsioonile.  

 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitaud järgnevad ülesanded: 
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1. Uurida erinevaid avalikel üritustel esinejate valgustamise meetodeid; 

2. Uurida erinevaid valgusteid ja nende omadusi kirjanduse analüüsi ja katsetingimustes; 

3. Hinnata ankeetküsitluse meetodil katseisikute nägemiskomforti erinevatel valgustamis- 

viiside puhul; 

4. Hinnata katsemeetodil erinevate valgustamisviiside mõju esineja nägemisvõimele ja 

töövõimele; 

5. Anda soovitusi paremaks esinejate välja – valgustamiseks. 

 

Uurimustöö aktuaalsus seisneb selles, et palju on uuritud erinevaid valgustuslahendusi 

büroodes, tööstusettevõtetes ja –tsehhides, kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel 

üritustel (konverentsid, messid, kontserdid, teatrilavastused) esinevate inimeste 

nägemiskomfordi uurimiseks või töövõime muutuse uurimiseks. 

 

Uurimustöö uudsus seisneb selle, et varasemates uuringutes pole põhjalikult uuritud 

esinejate valgustamist ja selle mõju esinejale.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

Valgustust iseloomustavad erinevad suurused ja mõisted. Järgnevalt on toodud lühike 

ülevaade erinevatest valgustusega seotud mõistetest, tutvustus erinevatest lampidest ning  

esineja valgustamise põhimõtetest. 

Üritustel kasutatakse valgustamiseks ja valgusefektideks erinevaid liikuvaid valgusteid, 

stroboskoop efekte, lasereid, kiirte väljajoonistamiseks tossumasinaid ja udumasinaid [6]. 

Joonisel 1.1 on toodud näide festivali valgusshowst. 

  

 

Joonis 1.1. Festivali valgusshow [34]. 

 

Uuringutest on selgunud, et stroboskoop efektid väsitavad silmi ning suured 

valguskontrastid võivad tekitada ebamugavustunnet [7, 8]. 
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1.1. Mõisted 

1.1.1. Valgustugevus 

 

Valgustugevus, inglise keeles ’’luminous intensity’’ on valgussuurus, mis näitab 

punktikujulisest valgusallikast lähtuva valgusvoo suurust antud suunas, ning on 

määratletud kui valgusvoo tihedus selles kindlas suunas [9, 7]. Valgustugevust I või Iv 

mõõdetakse kandelates, tähis cd ja on valemil 1.1.1 defineeritud kui: [7, 8, 9] 

 

  
  

  
, 

(1.1)

kus:  

I – valgustugevus cd; 

dΦ – valgusallikast lähtuv valgusvoog lm; 

dΩ - ruuminurk. 

 

Valgustugevuse ühikuteks varem olid Hefneri (0,9 cd) ja rahvusvaheline küünal (1,005 

cd). Kui on vaja näidata valgustugevuse sõltuvust suunast, siis kujutatakse see vektorina. 

[8, 9] 

 

1.1.2. Heledus 

 

Heledus, inglise keeles ’’luminance’’ iseloomustab valgustugevuse näivat tihedust valgust 

andval või peegeldaval pinnal. Heledus oleneb pinna peegeldustegurist ja selle tähis on L 

ning mõõtühikuks cd/m
2
 [7, 8]. Heledus on üks kõige tähtsamaid tegureid valgustuse 

disainisel ja projekteerimisel, kuna heledus otseselt mõjutab nägemist ning paljud 

mõõtmised on näidanud, et heledus mõjutab täpsust ja tootlikust [9]. Heledust on 

defineeritud, kui: [7, 8] 

 

  
 

 
,  

(1.2) 

kus: 

L – heledus cd/m
2
; 
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I – valgustugevus cd; 

An – nähtav valgustatud pindala m
2
. 

 

Nägemisvälja heledusjaotus määrab silmade kohanemise ja mõjutab nägemismugavust. 

Head heledusjaotust on vaja, et suurendada nägemisteravust, kontrastitundlikkust ja 

silmade töövõimet. Vältida tuleks liiga suuri heledusi, mis võib suurendada räigust; liiga 

suuri heleduskontraste, mis väsitavad pideva ümberkohanemise tõttu silmi ja ka liiga 

madalat heledust ja liiga väikseid heleduskontraste, mis teevad töökeskkonna tuimaks ja 

töötamise mittestimuleerivaks. [10] 

 

1.1.3. Valgustustihedus 

 

Valgustustihedus, inglise keeles ’’illuminance’’, ehk valgustatus on valgustatavale pinnale 

suunduv valgusvoog [7, 8]. Valgustustihedus on vaadeldavale pinnaelemendile langeva 

valgusvoo jagatis selle pinnaelemendiga. Valgustustiheduse tähis on E ja ühikuks luks (lx). 

Valgustustihedus on defineeritud kui: [7, 8] 

 

  
   

  
,   

(1.3) 

kus 

E – valgustustihedus, lx; 

Φ – valgusvoog, lm; 

A – valgustatava pinna suurus, m
2
. 

 

Valgustustihedus sõltub valgusallika ja valgustatava pinna vahelisest kaugusest 

ruutpöördvõrdeliselt [8]. Seetõttu kaks korda kaugemale asetatud valgusti valgustab 

valgustatavat pinda neli korda nõrgemalt [8]. Valgustustihedus on otseselt seotud valgusti 

tüübi ja ruumi pindade peegeldusvõimega ning on töövalgustuse normides esmane suurus 

[8]. Valgustustihedus ja selle jaotumine tööpindadel mõjutab olulisel määral 

nägemisülesande mugavust ja täitmise kiirust [10].  

Tajutava valgustiheduse erinevuse alusel kasutatakse valgustiheduse astmestikku ehk 

valgustustiheduse skaalat (joonis 1.2). 
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20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 

5000 

Joonis 1.2. EN 12665 valgustustiheduse skaala [10] 

 

Valgustustiheduse skaalat kasutatakse näiteks töökohal vahetu ümbruse valgustustiheduse 

määramisel. Kui töökohal on 500 lx valgustustihedus, siis peab vahetu ümbruse 

valgustustihedus olema 300 lx ehk maksimaalselt aste allpool [10]. 

 

Madalaim tööpiirkonna valgustustihedus on esitatud hooldeväärtustena alla mille ei tohiks 

keskmine valgustustihedus tööpinnal langeda [10]. Standardis EVS-EN 12464-1:2011 

minimaalne nõutud valgustustihedus arvestab psüholoogilisi aspekte (nägemismugavus ja 

heaolu), nägemisülesannetega määratud nõudeid, nägemisergonoomikat, praktilisi 

kogemusi, talituslikke ohutusnõudeid ja majanduslikku tasuvust [10]. Nõutavast suurema 

hooldeväärtuse peaks valima, kui:  

- nägemistöö on keerukas;  

- töökäigus tekkinud vigade parandamine on kulukas; 

- töö täpsus või kõrge tootlikkus on väga tähtis; 

- töökäigus käideldavad detailid on väikeste mõõtmetega või vähekontrastsed; 

- töö toimub kaua; 

- töötaja nägemisvõime on langenud. [10] 

 

Hoolimata ülaltoodud nõetest on valgustus odavaim viis tootlikkuse parandamiseks [1].
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1.1.4. Räigus 

 

Räigus inglise keeles ’’glare’’ on nägemisolukord, mis tundub ebamugav või mille 

tagajärjel detailide või esemete nähtavus halveneb ja mis on tingitud heleduse ebasoodsast 

jaotusest, liigsest heledusest või liiga suurtest kontrastidest [11]. Räigus ongi 

valgusvahendite või valgustandvate pindade omadus rikkuda nägemiskomforti – see on 

diskomforträigus – või vähendada silma kontrastitundlikkust – pimestav räigus [8]. 

Eelnimetatud räigusmõjud võivad esineda ka koos ja tekitada ebamugavustundest kuni 

valuni ulatuva aistingu [8]. 

 

Valgustite otsest diskomforträigust sisevalgustuspaigaldistes tuleb hinnata Rahvusvahelise 

Valgustuskomisjoni ühtse räigusteguri UGR (unified glare rating) tabelmeetodi abil, mis 

põhineb valemil 1.4. [10] 

 

           
    

  
 

  ω

     

(1.4) 

kus: 

LB – Tausta heledus, cd/m
2
 arvutatuna kui jagatis Eind/π, kusjuures Eind on 

püstpinna kaudvalgustustihedus vaatleja silma kohal, lx; 

L – iga valgusti heledavate osade heledus vaatleja silmade suunas, cd/m
2
; 

ω – iga valgusti helendavaid osi vaatleja silma asukohast haarav ruuminurk, sr; 

p – iga valgusti Guthi suunategur nägemissuuna suhtes. 

 

Ehkki pimestavat räigust seostatakse kõige sagedamini eraldiseisvate allikatega, näiteks 

vastutulevate autode esituled, toimib iga valguspunkt ruumis hajuvalgus allikana ja 

vähendab kontrastsust, muutes seeläbi visuaalse ala servad vähem nähtavaks [9]. 

 

Vaateväljas esinevaid räiguseid eristatakse, kui: 

- keskräigus – vaatevälja keskosas otse silma paistvate tugevate valgusallikate või eredate 

pindade räigus 

- ääreräigus – vaatevälja ääreosadest paistvate pimestuste räigus 

- peegeldusräigus – valgusallikate suundpeegeldusläigete räigus [8]. 
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Keskräigust ja ääreräigust saab vältida valgustite parema paigutusega [8]. Peegeldusräigust 

ja loorpeegeldust saab vältida või minimeerida tööpaikade paigutusega, mis arvestab 

valgustite paigutust ning akende ja katuse valgustusavade paigutust; mattide 

pinnaviimistlustega; valgustite, akendest ja katuseavadest tuleneva valguse heleduse 

piiramisega ning heledate lagede ja seintega [8, 10]. 

 

1.1.5. Valgusviljakus 

 

Valgusviljakus, inglise keeles ’’luminous efficacy’’ on lambi valgusvoo ja lambi poolt 

tarbitava võimsuse suhe [7]. Valgusviljakuse mõõtühikuks on luumenit vati kohta (lm/W) 

[7]. Valgusviljakus on defineeritud kui: [7] 

  
 

 
,  

(1.5) 

kus: 

η – valgusviljakus, lm/W; 

Φ – valgusvoog, lm; 

P – lambi võimsus, W. 

 

Suurema valgusviljakusega lamp annab valgust rohkem, kui sama võimsusega kuid 

väiksema valgusviljakusega lamp. Näiteks 40W võimsusega hõõglambi valgusvoog on 230 

lm [12], mis annab valgusviljakuseks 5,75 lm/W, samas kui 4W võimusega LED lambi 

valgusvoog on 380 lm [13], mis annab valgusviljakuseks 95 lm/W. 

 

1.1.6. Valguse peegeldumine ehk refleksioon 

 

Valguse peegeldumisel eristatakse suund-, haju- ja segapeegeldumist (joonis 1.3) [7]. 

Ideaalselt hajutatud peegeldumisel on heledus igas suunas ühesugune ja valgustugevus 

jaotub Lamberti koosinusseaduse kohaselt. Heledust saab määrata valgustustiheduse E või 

valguskiirgavuse M järgi [7]. Segapeegeldustegur on suund- ja hajupeegeldusteguri summa 

[8]. Suundpeegeldumisel võib tekkida vaatamist segav pimestus- või peegeldusräigus [8]. 
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Joonis 1.3. Valguse peegeldumine pinnalt sõltuvalt pinnamaterjalist [7]. 

 

Hallid, neutraalsed ja valged pinnad peegeldavad valgust praktiliselt tema spektrit 

muutmata, värvilistelt pindadelt peegeldub valgusvoog valikuliselt, olenevalt langeva 

valgusvoo spektriaalkoostisest (joonis 1.4) [8]. Joonisel 1.4 on kujutatud spektriaalset 

peegeldustegurit erinevatel pindadel. Joonisel a on kujutatud spektraalne peegeldustegur 

värvilistelt pindadelt peegeldudes. Joonisel b on kujutatud spetriaalne peegeldustegur 

metallpinnalt peegeldudes. 

 

 

Joonis 1.4. Spektriaalne peegeldustegur erinevatelt pindadelt [8]. 
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Jooniselt 1.4 on näha, et pind peegeldab kõige rohkem seda värvi valgust, mis värvi pind 

ise on [8].  

 

1.2. Valguse värv 

 

Silm näeb lisaks valgusele ka värve, kuid ainult siis, kui silmas talitlevad kolvikesed [7]. 

Joonisel 1.5. on näidatud silma ja silma võrkkesta ehitus. Valgustundlikud kepikesed ja 

kolvikesed asuvad silma võrkkestal ehk retinal [7].  

 

 

Joonis 1.5 Silma ja silma võrkkesta ehitus [14]. 

 

Silma võrkkestas on kolme tüüpi kolivikesi, mis kõik on tundlikud erinevale valguse 

spektri osale [7]. L-kolvikesed on tundlikud valguse punasele spektriosale, M-kolvikesed 

rohelisele ja S-kolvikesed sinisele spektriosale [7]. Kepikesed on kõik ühesuguste 

spektriaalomadustega, mistõttu need värve eritada ei saa [7]. Joonisel 1.6 on toodud 

nägemisretseptorite spektriaaltundlikuse kõverad.  
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Joonis 1.6. Nägemisretseptorite spektriaaltundlikuse kõverad [15]. 

 

Lambi valgusvärv on määratud lambist kiirguva valguse värvitooniga. Värvitooni saab 

kirjeldada lähima värvustemperatuuri (TCP) kaudu [10]. Päevavalguse valgusvärv päeva 

jooksul muutub, kuid tehisvalgustuse valgusvärvi iseloomustatakse tabelis 1.1 toodud viisil 

[10]. Valgusallika värviesitusomaduste objektiivseks kirjeldamiseks kasutatakse 

värviesituse üldindeksit Ra inglise keeles (color rendering index) CRI, mille suurim 

võimalik väärtus on 100 [10]. Värviesituse üldindeks näitab kui palju test-värvinäidised 

muudavad oma värvi katsetatava valgustiga, võrreldes etaloon valgustiga, mis omab sama 

värvustemperatuuriga lampi [9]. Värviesitus üldindeks Ra kahaneb seda enam, mida 

rohkem kasutatava valgusallika kiirgusspekter erineb loomuliku (päeva)valguse spektrist 

[16]. Ruumides, kus inimesed kestvalt töötavad või viibivad, ei tohiks kasutada valgusteid, 

mille värviesitus üldindeks Ra on alla 80-ne [16]. 

 

Tabel 1.1. Lampide rühmitus valguse värvi järgi [10]. 

Värvitoon 
Lähim värvustemperatuur TCP  

K 

Soe (soevalge) alla 3300 

Vahepealne (neutraalvalge) 3300 kuni 5300 

Külm (päevavalgusvalge) üle 5300 

 

Valgustuse värvi valik sõltub enamasti üritusese tüübist. Esineja väljavalgustamisel 

kasutatakse enamasti valget valgust. Värvivalgust kasutatakse miljöö loomisel ruumi 

valgustamiseks. Teatrites kasutatakse värvivalgust samuti miljöö loomisel ja eksponaatide 

valgustamisel [3].  
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Konverentside (avalike ürituste) puhul kasutatakse esineja valgustamisel valget valgust. 

Konverentsi saali üldiseks valgustamisel kasutatakse valjaliku valgustatuse saamiseks 

statsionaarset saali üldvalgustust, milleks enamasti on luminofoorvalgustid. Valgustuse 

värvist sõltub nii töötajate aga ka esinejate töövõime ning  mugavus [17]. Valgustuse 

värvist või valgustuse toonist sõltub ka esineja väljanägemine [4]. Nägemisvõime, 

mugavuse aga ka heaolutunde seisukohast peab ümbruse, esemete ja inimnaha värve 

esitama võimalikult loomutruult ning sellisel viisil, et inimesed paistaksid meeldivate, 

tervete ja loomulikena [10]. Joonisel 1.7 on toodud inimese nahavärvitoon erineva valge 

valguse tooni ja värviesituse üldindeksi puhul. 

 

 

Joonis 1.7. Nahavärv erineva valge valguse tooniga ja eri värviesitus üldindeksiga [4]. 

 

Jooniselt on näha, et kõige madalama värviesituse üldindeksiga valgustite puhul paistab 

nahatoon külm ja elutu. Värviesituse üldindeksi Ra 80 – 100 puhul paistab inimese 

nahatoon kõige naturaalsem ja tõetruum. Ra vahemikus 70 – 80 on nahavärv 

ülevõimendatud ning paistab liialt pruunikas [4]. Ruumides, kus inimesed kestvalt 

töötavad või viibivad, ei tohiks kasutada valgusteid, mille värviesitus üldindeks Ra on alla 

80-ne [16]. Halogeen teatri valgustid on senimaani kasutusel just seetõttu, et esinejat 

valgustades paistab inimene tõetruu ning loomulik kuna nende CRI on väga hea [4]. 
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Erinevatest stseenidest ja esinemise meeleolu loomisest tulenevalt võib muidugi olla 

vajadus ka külmema ja sinisema valguse järele. Näiteks talvise ja külma stseeni 

valgustamiseks teatrites kasutatakse külmemat valget tooni ning sinist valgust. Joonisel 1.8 

on näidatud sama stseeni erineva temperatuuriga valge valgusega kuvades, ning millist 

meeleolu on võimalik luua erinevat tooni valge valgusega. 

 

 

Joonis 1.8. Erinevat värvi valguse näide [4]. 

 

Lisaks esineja nahavärvi muutmisele on külmal, sinakal valgusel ka teisi negatiivseid 

mõjusid. Külm, sinakas valge valgus vähendab keha melatoniini tootmist ning tekitab 

unehäireid [2]. Keha hakkab melatoniini tootma päevavalguse vähenedes [2]. Sinakas 

valge valgus on kasulik päevasel ajal, kuid õhtusel ja öisel ajal takistab see melatoniini 

tootmist [2].  

 

1.2. Valgustuse paigutus 

 

Valguslahendustega avalikel üritustel on peamiseks probleemiks esinejate 

väljavalgustamine, et publik neid hästi näeks, kuid samal ajal ei tohi valgustus olla esinejat 

häiriv.  Valgustus samas ei tohi häirida ka publikut. Esineja valgustuse disainimisel peab 

arvestama ka seda, et valgus ei paistaks publikule silma. Parim sellisel juhul oleks 

valgustamine vertikaalselt esineja kohalt. Selline valgustus aga ei valgusta esinejat 

terviklikult ning kuvab esineja näole ebameeldivad varjud [3]. Alternatiiv oleks esineja 

valgustamine eest. Sellisel juhul peab valgustus olema piisavalt kõrgel, et valgustus ei 

paistaks esinejale silma ning samas ei häiriks ka publikut [3]. Eestvalgustamisel 



20 

kasutatakse erinevaid võtteid, millest siiamaani jälgitakse McCandlessi 1930-ndatel välja 

töötatud meetodit, kus kasutatakse kahte 45
o
 nurga all valgustit – ühte valgustit ülevalt 

vasakult ja teist ülevalt paremalt [4]. 45
o
 nurgaga valgustid on piisavalt suure nurgaga 

esineja või näitleja suhtes, et see ei pimesta esinejat või näitlejat, samuti saab kasutada 

ühes valgustis sooja tooni ning teises külma tooni, tuues esile varjusid ja tekitades kontrasti 

[4]. Erinevate varjude tekkimisest esineja näo valgustamisel on näide joonisel 1.9. 

 

 

Joonis 1.9. Erinevast asukohast valgustuse näide [3]. 

 

Esinejale varjude tekkimist saab vältida erinevate valgustite nurkade ja asukohtadega [3]. 

Balanseeritud valguse saamiseks kasutatakse mitut prošektorit erinevatest kohtadest – eest, 

kõrvalt ja ülevalt [3]. Kõrvalt valgustus on 45
o
 nurgaga kahelt küljelt, eest valgustus on 

väiksema nurgaga valgustus näitleja või esineja eest ning ülevalt valgustus on ~60
o
 või 

suurema nurgaga valgustus esineja kohalt [4]. Eest valgustuseks teatrites kasutatakse ka 

’’followspot’’ valgusteid, kus valgusti taga töötab inimene, kes suunab valgustit vastavalt 

näitleja või esineja liikumisele [4]. Valgustuse disainimisel üks põhiprobleeme on veel 

valguskiired, mida ei ole võimalik lühemaks lõigata [3]. Kui valgustatakse esinejat siis 

langevad valguse kiired ka esineja taga olevale stseenile või konverentside puhul projektori 
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ekraanile, mis tihtipeale asub esineja taga, tekitades ebameeldiva silueti, mida on hästi 

näha publikust ning projektori puhul rikkudes pildi kvaliteeti [3]. Sellisel juhul on vaja 

valgustada esinejat kõrgemalt ja suurema valgus nurgaga, et esineja vari langeks 

võimalikult madalale seinale või põrandale ning ei paistaks välja nii palju publikule [3, 4]. 

Lõpliku valgustuse paneb paika ürituse tüüp, ruumi suurus ja valgustite paigutamise 

võimalused (saali laes kinnituspunktid, seinaäärne ruum ja teised sarnased tegurid). 

Tänapäevastes saalides enamasti arvestatakse valgustite paigutamise võimalustega, kuid 

vanemates saalides (ehitatud enne 1970) tihitipeale pole arvestatud tänapäevase 

valgustamise vajadustega ning puuduvad kohad kust oleks võimalik efektiivselt ja 

näitlejaid või esinejaid segamata (diskomforträigus, pimestus) valgustada [3].  

 

Valgusti kaitsenurk on nurk, mis iseloomustab piirkonda, kus inimese silm on kaitstud 

otsese lambist tuleneva valguse eest [8]. Eesti standardi EVS-EN 12464-1:2011 järgi on 

lambi heleduse 500 või enam kcd/m
2
 puhul vajalik 30

o
 või enam kaitsenurk [10]. Tabelis 

1.2 ja joonisel 1.10 on toodud standardis EVS-EN 12464-1:2011 nõutud kaitsenurgad 

erinevate lambi heleduste puhul ning kaitsenurga mõõtmise skeem.  

 

Tabel 1.2. Vähimalt nõutavad kaitsenurgad olenevalt lampide heledusest [10]. 

Lambi heledus, kcd/m
2
 Vähimalt nõutav kaitsenurk, α 

Vähemalt 20, kuid alla 50 15
o 

Vähemalt 50, kuid alla 500 20
o 

500 või enam 30
o
 

 

Nägemisväljas paiknevate valgustite korral tuleb rakendada vähimalt nõutavat kaitsenurka, 

mis esitatud tabelis 1.2 olenevalt lampide heledusest.  

 

Joonis 1.10.  Valgustuse kaitsenurk α [10]. 
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Suure heledusega peegeldused nägemisülesande täitmise alas võivad mõjutada 

vaatlusobjekti nähtavust, enamasti kahjulikul viisil [10].  

Standard ei täpsusta kas väikseimat nõutavat kaitsenurka võib vähendada, kui valgusallikas 

asub mõõdetava küljel. Samas öeldakse, et kõigi nägemisväljas asetsevate valgusallikate 

puhul tuleb rakendada vähemalt vähimat nõutavat kaitsenurka [10]. 

 

1.3. Valgustugevus ja kontrastsus 

 

Erinevad valgustugevused on paika pandud Valgus ja Valgustuse standardis EVS-EN 

12464-1:2011. Konverentsi ja nõupidamisruumides on nõutud minimaalne valgustihedus 

500 lx ning valgustatus peaks olema reguleeritav [10]. Teatrites ja kontsertsaalides on 

esitatud vaid harjutusruumide valgustatuse minimaalne tase, milleks on 300 lx [10]. 

Etenduse või kontserdi valgustatusele standardis nõuded puuduvad.  

 

Kontrastsus on nägemise põhialus [7]. Võimet hinnata kahe pinna väikseid 

heleduserinevusi nimetatakse kontrastiläveks [7, 8]. Kui vaadeldavat objekti ümbritseva 

ümbruse heledus on palju suurem objekti heledusest siis kontrastsus kaob ning vaadeldav 

objekt muutub siluetiks [7]. Kui objekt on aga ümbritsevast palju suurema heledusega võib 

see tekkida hoopis räigust ning koos sellega vähendada objekti nähtavust [7]. Kõrge ja 

madal kontrastsus on näidatud joonisel 1.8. Kontrastilävi on arvutatav valemiga: 

 

   
     

  
 ,  

(1.6) 

kus 

C – kontrastilävi 

L0 – vaadeldava objekti heledus cd/m
2
 

Lt – taustafooni heledus cd/m
2
 [7, 8] 

 

Madal kontrastsus vähendab tunduvalt nähtava objekti või objektide detailsust mida on 

näha jooniselt 1.11. 
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A                                                                                       B 

Joonis 1.11. Kõrge (A) /madal (B) kontrastsus (autori fotokogust). 

 

Jooniselt on näha, et pilvede piirjooned on kõrge kontrastsusega hästi eristuvad kuid 

madala kontrastsusega pole pilve piirjooni näha. Samuti halveneb torni nähtavus madala 

kontrastsusega.  

 

Värvikontrast esineb esineb tausta ja eristamisobjekti erisuguste värvitoonide puhul [8]. 

Joonisel 1.12 on toodud inimsilma kontrastitundlikus ja värvitoonide eristamislävi. 

Tavaliselt esinevad heledus- ja värvikontrast koos, kuna alati on igal värvil ka mingisugune 

heledus [8]. Värvidiskomfort tekib kui spektris teineteisest eemal asetsevad värvitoonid, 

näiteks sinine ja punane, teatud värvikontrasti puhul teravustavad silmaläätsest murdudes 

eri kaugusele ning silm ei suuda nendega üheaegselt kohaneda [8]. 
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Joonis 1.12. Inimsilma kontrastitundlikkus ja värvieristuslävi [8]. 

 

Värvikontrasti tõttu tundub värvilaik eredam või tumedam, tumedam kui tausta värv on 

tume ja vastupidi – sama värvilaik tundub heledal taustal tuhmim või hallim [7]. 

 

1.4. Valgustite tüübid 

 

Inimesed on valgusteid kasutanud sajandeid, algselt olid nendeks tõrvikud ning hiljem 

küünlad ja õlilambid. Esimese elektrilambi tõi massidesse Thomas Alva Edison 1879 

aastal, kuigi hõõglambi leiutas 1820 aastal Warren de la Rue, kuid tema lambi maksumus 

oli pronkssokli ja plaattinahõõgniidi tõttu liiga kõrge ning tööiga väga lühike. [18] 

Joonisel 1.13 on toodud erinevate valgusallikate ajajoon, kus näha valgusallikate areng läbi 

aja. 
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Joonis 1.13. Valgustite ajajoon [18]. 

 

Tänapäeval on saada mitut tüüpi valgusteid – LED valgustid, hõõglambid, 

halogeenvalgustid, luminofoorvalgustid, gaaslahendus valgustid. Valgustite võimsuse ja 

valguvoo suhet mõõdetakse valgusviljakusega [7]. LED lambid ongi saamas populaarseks 

oma kõrge valgusviljakuse poolest, mis teeb nende omamise võrreldes teiste lampidega 

odavaks, kuna nad tarbivad vähem elektrit sama valgusvoo kohta  [19]. 

 

1.4.1. Hõõglambid 

 

Hõõglampide värvustemperatuur on tavaliselt 2700 K [7]. Elektrienergia muundub 

hõõglambis kõrge temperatuuriga volframhõõgniidid vahendusel valguseks [8]. 

Hõõglambi valgusviljakus suureneb hõõgniidi temperatuuri tõustes, valgusviljakus 

küündib foto-halogeenlampide puhul kuni 40 lm/W [8]. Hõõglambi valguse spekter on 

toodud joonisel 1.14. 
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Joonis 1.14. Hõõglambi suhteline spektriaaljaotuskõver [7]. 

 

Vähem kui 10% hõõglambi kogu kiirgusspektrist on inimesele nähtavas spektris, ülejäänud 

90% kiirgusspektrist on infrapuna kiirgus, mistõttu ei ole neid mõistlik kasutada ruumides 

või kohtades, kus valgust on vaja pidevalt ja rohkem [7, 9]. Infrapuna kiirgus võib 

põhjustada silma läätse läbipaistvuse kahanemist, kui vaadatakse otse 

lähiinfrapunakiirgusallikat [29]. Pikalainelise infrapunakiirgus võib silma sarvkestas võib 

viia temperatuuri kasvamiseni silmas ning viia sarvkesta põletuseni [20]. Kuumusest 

tulenev silmakahjustus on näiteks hall kae [20]. Hõõglambi tööiga ja valgusvoog sõltuvad 

suuresti võrgupingest [7, 8]. Pinge suurendamisel juba 5%, väheneb lambi tööiga 50%, 

pinge vähendamisel 5% aga lambi tööiga kahekordistub kuid valgusvoog väheneb kuni 

20% [8]. Tavaliste hõõglampide keskmine tööiga on 1000 tundi [8]. Suure energiakulu ja 

madala valgusviljakuse pärast lõpetati hõõglampide tootmine ajavahemikus 2009 kuni 

2012, eesmärgiga vähendada valgustusele kuluvat energiakulu euroopa liidus ning juhtida 

inimesi kasutama energiasäästlikumaid valgusteid [21].  

 

1.4.2. Halogeenlambid 

 

Halogeenlambi töötsükkel on sarnane hõõglambile, volframist hõõgniit lambis hakkab 

teatud temperatuuril hõõguma, mis eritab valguskiirgust [7, 8, 9]. Halogeenlambis 

täidetakse kolb halogeengaasidega, et suunata aurustuv volfram tagasi hõõgniidile [7, 8, 9]. 

Selle tulemusel töötab halogeenlamp kõrgemal temperatuuril ning saavutatakse suurem 

valgusviljakus ja pikem tööiga, mis ulatub 2000 kuni 4000 töötunnini [7, 8, 9]. Kuna 

võrreldes LED valgustitega võrreldes kulutab halogeenlamp kuni 5 korda rohkem energiat 
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siis lõpetati D- ja madalama energiaklassiga halogeenlampide tootmine Euroopa liidus, 

määrusega EC 244/2009, septembris 2018 [22]. 

 

1.4.3. Luminofoorlambid 

 

Esimest luminofoorlampi esitleti 1938. aastal New Yorgi maailmanäitusel.  

Luminofoorlamp on madala rõhuga gaaslahendus valgusallikas, kus ultraviolettkiirguse 

mõjul ergastatakse lambi kolvi sisepinnale kantud luminofoori, kus fluoretseerumise tõttu 

tekib nähtav kiirgus [7, 18]. Luminofoorlambi tööpõhimõte on toodud joonisel 1.15. Kuju 

poolest jagunevad luminofoorlambid kaheks – kahe sokliga sirgeteks luminofoorlampideks 

ja ühe sokliga kompaktluminofoorlampideks [7]. 

 

 

Joonis 1.15. Luminofoorlambi tööpõhimõte [7, 18]. 

 

Luminofoorlampide valgusviljakus on vaieldamatult kõrgem kui hõõglampidel, 

valgusviljakus sõltub nii liiteseadeltistest kui lambi võimsusest [7]. Eristatakse lambi- ja 

süsteemi valgusviljakust, kus süsteemi valgusviljakusse arvestatakse sisse ka 

liiteseadeldise võimsus [7]. Luminofoorlambi tööiga sõltub lülituste sagedusest töötsükli 

kohta, liiteseadeldisest, pingest ja muudest teguritest [7, 18]. Üldjuhul kestavad sirged 

luminofoorlambid sõltuvalt lambitüübist ning liiteseadeldisest normaaloludes vastu 8000 

kuni 20000 tundi, kompaktluminofoorlambid 8000 kuni 15000 tundi [7, 18]. Raskesti 

ligipääsetavatesse kohtadesse on välja töötatud ka lampe, mille tööiga on 80000 tundi [7]. 

Luminofoorlampidel esineb vahelduvvoolu puhul stroboskoopnähtus, kus vahelduvvoolul 

kustub kaarlahendus iga siinuslaine vastupidiseks muutumisel ehk 100 korda sekundis, 
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ehkki luminofoor jätkab valguse kiirgamist ka selles ajavahemikus võivad masinate kiiresti 

pöörlevad osad valgusega resonantsi sattudes tunduda paigalseisvatena [7]. Selle vastu 

aitab elektroonseadiste kasutamine, mida on ka soovitatud kasutada 

sisevalgustusstandardis, kuna need töötavad piisavalt kõrgel sagedusel, et resonantsi 

tekkimise tõenäosus on olematu [7]. Luminofoorlampide eelisteks hõõglampide ees on, et 

nad on suurema valgusviljakusega, eraldavad tunduvalt vähem soojust, võimaldavad 

valgust reguleerida, saadaval laia värvustemperatuuriskaalaga ja võivad olla mitmesuguse 

kujuga [7]. Luminofoorlampe kasutatakse laialdaselt kontorites, tehastes, koolides, 

kontsertsaalides ja paljudes teistes ruumides.  

 

1.4.4. Metallhalogeniidlambid 

 

Metallhalogeniidilambi valgust tootvaks elemendiks on kaarlahendustoru, milles on kaks 

tööelektroodi [7]. Kaarlahendustoru tööpõhimõte ja konstruktioon vastavad 

elavhõbelambile [7, 18]. Kaarlahendustoru sisaldab lisaks elavhõbedale, argoonile, 

krüptoonile ja neoonile mitmesuguseid halogeniide, milleks tavaliselt on jodiidid [7, 18]. 

Kaarlahenduse abil ergastatakse neid lisandeid, tänu millele emiteerivad need punast, 

oranži ja kollast spektriosa [7]. Tänu sellele on metallhalogeniidlambi spekter hästi 

tasakaalustatud ja saadakse valge valgus ning ei vajata luminofoorkihti [7]. 

Metalhalogeniidlampe kasutatakse näiteks teatrite liikuvates valgustites, tänavavalgustuses 

ning staadionite valgustamisel. Osram HQI-E 400W/D metallhalogeniidlambi 

spektraaljaotus on esitatud joonisel 1.16. 

 

Joonis 1.16. Osram HQI-E 400W/D metallhalogeniidlambi spektraaljaotus [7]. 
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Metallhalogeniidlambi valgusspekter haarab terve nähtava spektriosa, mistõttu 

tasakaalustatuna on selle värviesitus hea ja väga hea [7, 18]. Lambi spektrijaotis sõltub 

suuresti kaarlahenduses kasutavate lisandite ehk jodiidide segust. Metallhalogeniidlambi 

miinuseks on külma lambi käivitamiseks kuluv aeg, milleks võib olla kuni 5 minutit, et 

saavutada 80% valgusvoogu [7]. Järsu pingekatkestuse korral peab lamp enne 

taaskäivitumist maha jahtuma, mille pärast 80% valgusvoo uuesti saavutamiseks võib aega 

minna kokku 10 kuni 15 minutit [7]. 

 

1.4.5. LED valgustid 

 

Valgusdiood ’’light emitting diode’’ on tahke pooljuhtkomponent, mis konverteerib 

elektrienergia otse valguseks [7]. Valgusdioodlambi efektiivsus peitub selles, et enamik 

eritatavast kiirgusest on spektri nähtavas osas (joonis 1.16), mistõttu on nad palju 

energiasäästlikumad kui teised kirjeldatud valgusallikad [7]. Erinevate allikate järgi on  

LED lambi tööiga 25000 kuni 50000 töötundi [7, 23]. Välitingimustes LED lambi 

valgusvoog väheneb umbes 50% võrra 15000 kuni 40000 töötunni jooksul [7]. Pika tööea 

ning madalate kasutuskulude tõttu on muutunud LED lambid populaarseks ning peagi on 

nad saamas põhilisteks valgustusallikateks [19]. Erinevate LED valgustite temperatuur ja 

valguse spektrid on toodud joonisel 1.17.  
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Joonis 1.17. Erinevate LED valgustite temperatuur ja spektriaalne jaotus [9]. 

 

Jooniselt on näha, et LED valgustite kiirgus asub inimsilma nähtavas spektris. Võrdluseks 

on toodud keskmise päevavalguse, hõõglambi ja kõrgrõhu-naatriumlambi spektriaalne 

jaotus. Nagu jooniselt näha erineb LED valgusti spekter suurelt hõõglambi, päevavalguse 

ja kõrgrõhu-naatriumlambi spektrist. Samuti erineb erinevate LED lampide Ra ehk 

vaärviesitusindeks suurelt. Kolme dioodiga RGB LED lambi Ra on 65 – 70, samas kui 

mitme fosforiga LED-i Ra on 90 – 95. 
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1.5. Valguse toime organismile 

 

Valgustatus on kõige üks kõige tähtsamaid parameetreid nii töökeskkonnas kui ka 

igapäevaelus. Inimesed saavad 90% välismaailma informatsioonist nägemise teel. Kõige 

ilmsem valguse mõju inimesele on valguse mõju nägemisfunktsioonile [24].  Mida suurem 

on valgustatus, seda paremini on näha erinevad esemed ja ohutegurid [1].  

Praegusel ajal arenenud maades on ööd ülemäära valgustatud, samal ajal veedavad 

inimesed suurema osa päevast siseruumides, puutudes kokku palju madalama 

intensiivsusega tehisvalgustusega, kui looduslikes tingimustes [2, 25]. Tehisvalgustuse 

positiivsete mõjude kõrval on ülemäärase öise valgustuse negatiivne mõju 

tsirkadiaalsüsteemi häired [2]. Erinevad uuringud on näidanud et tsirkadiaalsüsteemi 

häired on seotud diabeedi, rasvumise, südamehaiguste, kognitiivsete ja afektiivsete häirete, 

enneaegse vananemise ja teatud vähivormide esinemissageduse suurenemisega [2, 25]. 

Sinine valgus, mis päevasel ajal on stimuleeriv, pärsib öisel ajal kõige rohkem melatoniini 

tootmist [2, 25]. Öise sinise valguse ekspositioon suureneb praegu energiasäästlike LED 

valgustite ja elektrooniliste seadmete kiire leviku tõttu [2].  

 

Melatoniini toodab imetajatel öösel käbikeha ning selle tootmist pärsib kõige rohkem 

valgus lainepikkusega ~460 – 480 nm [2, 25]. Seetõttu on tähtis vähendada öist sinise 

valguse kiirgust valgustites [2]. 

Uuringutest on selgunud, et märkimisväärselt vähem melatoniini sünteesi allasurumist öise 

sinise valgustusega on täheldatud vanematel inimestel, kui noorematel inimestel [25]. Sealt 

tulenevalt on nooremad inimesed avatud suuremale riskile kasutades tehisvalgustust öisel 

ajal [25].  

 

Üldiselt on selgunud, et mida suurem on valgustatus seda paremini on näha erinevad ohud 

ja seda väiksem on õnnetuste tõenäosus [1]. 1973. a. Sucovi teostatud uuringust on 

selgunud, et kui valgustatust tõsteti 160 lx-lt 1076 lx-le, siis vähenes õnnetuste arv 

tööstusettevõtetes 50% [1]. Teises uuringus, kus uuriti töölisi kes komplekteerisid 

elektroonika seadmeid, produktiivsus tõusis valgustugevuse suurenemisega (joonis 1.18) 

[26]. 
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Joonis 1.18. Produktiivsuse sõltuvus valgustugevusest [26]. 

 

Uuringus leiti, et uuritava grupi produktiivsus tõusis 4,5% võrreldes kontrollgrupiga, kuna 

uuritav grupp sai kasutada suurema valgustustugevusega töökohavalgustust [26]. Suurem 

valgustustugevus võib aga põhjustada räigust, mis omakorda vähendab hoopis 

nägemisvõimet ja tekitab diskomforti. 

 

Hea valgustus on vajalik ümbruse heaks nägemiseks ja peaks looma valguskeskkonna, mis 

on inimsõbralik ja sobiv vajalike tööde teostamiseks [1, 17]. Hiljutistest uuringutest on 

selgunud, et erinevate valgusallikate lähimad värvustemperatuurid (CCT) mõjutavad 

oluliselt inimest füsioloogiliselt ja psüholoogiliselt läbi visuaalsete ja mitte visuaalsete 

protsesside [27]. 

 

Suurema valgustihedusega on võimalikud ohud ja vead paremini märgatavad ning seetõttu 

aitab suurem valgustihedus neid vältida [1]. Joonisel 1.19 on kujutatud tööviljakuse ja 

praagi sõltuvust valgustihedusest. 
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Joonis 1.19. Tööviljakuse ja praagi sõltuvus valgustihedusest kudumistööl [8]. 

 

Tüüpiliselt öeldakse, et mida kõrgem valgustihedus seda parem, kuid seda vaid teatud 

punktini [28]. Tööviljakus ja rahulolu valgustiheduse suurenemisega jälgivad väheneva 

tagastuse seadust, kus küllaldane rahulolu tase saavutatakse ~646 lx (60 fc) valgustatuse 

juures ning kõrgema valgustatusega saavutatakse vaid marginaalne rahulolu taseme tõus 

[28]. Joonisel 1.20 on kujutatud töötajate eksimuste sõltuvust valgustihedusest, kust 

avaldub hästi väheneva tagastuse seadus. Valgustustihedusel 1000 luksi tekib küllastus 

ning vigade protsendi vähenemise asemel hoopis vigade protsent hakkab tõusma [5]. 
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Joonis 1.20. Töötajate eksimuste sõltuvus valgustihedusest [5]. 

 

Jooniselt 1.20 on näha, et töötajate eksimused vähenevad kuni 1000 lx valgustiheduseni 

kuid sealt edasi hakkavad uuesti tõusma. Kõrge valgustatuse tase või sobimatud valgustid 

nägemisväljas võivad tekitada peegeldusi ja räigust ning seetõttu tekitada töötajates 

ebamugavust ja vähendada nägemisfunktsiooni [1]. Valesti suunatud valgustid vähendavad 

tööpiirkonnas kontrastsust kuna seetõttu vähendavad nägemist läbi peegeldusest tuleneva 

räiguse [29]. Kuigi räigus võib ebasoodsalt mõjuda tööviljakusele on leitud, et see mõjutab 

rohkem tööga rahulolematust [30]. 

 

Valgustiheduse ühtlus peab olema tagatud standardis esitatud normidele. Töökoha vahetu 

ümbrus on 0,5 meetri laiune riba ümber tööpiirkonna. Taustapiirkond on vähemalt 3 

meetrit vahetut ümbrust ümbritsev ruumi ala. Töökoha vahetu ümbruse valgustihedus peab 

vastama tööpiirkonna valgustihedusele ning tagama võimalikult hea heledusjaotuse. [10] 

Tabelis 1.3 on toodud nõutud vahetu ümbruse valgustustihedus sõltuvalt tööpiirkonna 

valgustustihedusest. 
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Tabel 1.3. Vahetu ümbruse valgustustihedus sõltuvalt tööpiirkonna valgustustihedusest 

[10]. 

Tööpiirkonna valgustihedus Eülesanne 

lx 

Vahetu ümbruse valgustihedus 

lx 

≥750 500 

500 300 

300 200 

200 150 

150 Eülesanne 

100 Eülesanne 

≤50 Eülesanne 

 

Valgustustiheduse suured erinevused tööpiirkonna ümber võivad tekitada nägemistressi ja 

ebamugavust ehk diskomforti. Vahetu ümbruse valgustustihedus võib olla madalam kui 

tööpiirkonnas kuid peab vastama tabelile 1.3. Taustapiirkonna valgustustihedus peaks 

olema 1/3 vahetu ümbruse valgustustihedusest. [10]  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Ruumi kirjeldus 

 

Mõõtmised teostati Eesti Maaülikooli peahoone aulas Kreutzwaldi 1A Tartu. Eesti 

Maaülikooli peahoone on ehitatud 1984. a. ning renoveeritud 2007. a. Peahoone aulat 

kasutatakse seminarideks, konverentsideks ning kontserditeks. Peahoone aula on toodud 

joonisel 2.1. 

 

 

Joonis 2.1. Eesti Maaülikooli peahoone aula [31]. 

 

 Aula mahutab 302 inimest. Ruumis on hele puitlaminaat põrand, valged seined ja lagi 

ning esinejate tagune sein on pruuni puitplaadiga kaetud. Ruumi üldvalgustus on 

lahendatud luminofoorlampidega, spetsiaalne esinejate valgustus puudub. Varem on 

ruumis töökeskkonna mõõtmisi tehtud mitmete lõputööde ja seminaritööde raames. [31] 
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2.2. Mõõtmismetoodika 

 

Uurimustöös kasutati mõõtmiseks erinevaid valgusteid ettevõtetelt Sumu OÜ ja ELV 

Tehnikateenused OÜ.  

Uurimised teostati laboritingimustes ja reaalses kasutuses. Valgustustugevust ja valguse 

spektrit mõõdeti laboritingimustes. 

 

Valgustatust mõõdeti reaalsete olude järgi. Ruumi ehituslike omapärade tõttu pole alati 

võimalik eestvalguse puhul rakendada piisavat kaitsenurka. Mõõtmiste ja katse läbiviimise 

eesmärgiks oli uurida kui palju mõjutab töövõimet ja produktiivsust väikese kaitsenurgaga 

võimas teatrivalgusti. Eesti standardi EVS-EN 12464-1:2011 järgi on lambi heleduse 500 

või enam kcd/m
2
 puhul vajalik 30

o
 või enam kaitsenurk (vt tabel 1.2) [10]. 

 

Suure heledusega peegeldused nägemisülesande täitmise alas võivad mõjutada 

vaatlusobjekti nähtavust, enamasti kahjulikul viisil [10]. Standard ei täpsusta, kas 

väikseimat nõutavat kaitsenurka võib vähendada, kui valgusallikas asub mõõdetava küljel. 

Samas öeldakse, et kõigi nägemisväljas asetsevate valgusallikate puhul tuleb rakendada 

vähemalt vähimat nõutavat kaitsenurka. Ruumi eripärast tulenevalt sai rakendada ühel 

juhul kaitsenurka 15
o
, teisel juhul kaitsenurka 21

o
. Katseajal kasutati ainult eestvalgust ja 

ei kasutatud ruumi üldvalgustust ega loomulikku päiksevalgust. 

 

Katsed viidi läbi valgustuse kahe erineva kaitsenurgaga. Esimesel juhul 15
o
 (vt joonis 2.7), 

teisel juhul kaitsenurka 20
o
 (vt joonis 2.8). Valgustugevust katsete vahel muudeti 

dimmeriga vahemikus 33%, 66% ja 100%, valgustustihedus katsetel on toodud tabelis 3.4.  

Iga valgustugevusega sooritasid katsealused häirekindluse testi ja nägemistesti. Snelleni 

nägemistesti kaart on toodud joonisel 2.3.  Peale igat katset täitsid katsealused 

küsimustiku, kokku 6 korda. Küsimustik on toodud lisas 1. 

 

2.2.1. Katsegrupp 

 

Katsegrupp moodustati vabatahtlikkuse alusel 20 – 37 aastastest isikutest (n=15), kes olid 

nõus katse läbiviimises osalema.  
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2.2.2. Küsimustik 

 

Küsimustiku eesmärgiks oli katsealuste subjektiive hinnangu leidmine valguse häirivusele.  

Küsimustik koostati Florida Ülikoolis teostatud ’’LED Lighting in a Performine Arts 

Building’’ uuringu alusel [32]. Kokku oli küsimustikus 7 küsimust. Kasutati avatud 

küsimusi ja vastuseid mõõdeti Likert’i skaalal 1 – 10, kus 1 - oli liiga madal ja 10 - liiga 

kõrge. Küsimustik on toodud lisas 1. 

 

2.2.3. Kognitiivsed testid 

 

Häirekindluse testi eesmärgiks oli uurida katsealuse reaktsiooniaja muutust tulenevalt 

valgustugevusest ja uurida räiguse mõju töövõimele. Testi läbiviimise skeem on esitatud 

joonisel 2.3. Häirekindluse testis pidid katseisikud vajutama puldil nuppu, kui arvuti 

ekraanile ilmus punane täpp, millel oli kollane ring ümber (joonis 2.2). Katse tegemisel 

ilmusid segajad sagedusega 25 hz [33]. 

 

 

Joonis 2.2. Häirekindluse testi ekraani tõmmis [33]. 

 

Parameetritest uuriti katseisiku keskmist reaktsiooni aega, standardhälvet, enneaegsete 

vajutuste arvu ja hiljaks jäänud vajutuste arvu. 

 

Snelleni nägemistesti eesmärgiks oli uurida nägemisvõime langust simuleerides esineja 

vaatamist publiku poole. Snelleni tabel on toodud joonisel 2.3.  
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Joonis 2.3. Snelleni nägemistesti kaart [34]. 

 

Snelleni tabel asus katseisikust 6 m kaugusel [34]. Snelleni tabelis on erisuurusega tähed 

jagatud ridadesse. Rida 20/20 näitab normaalset nägemisvõimet, rida 20/40 näitab 

normaalsest halvemat nägemisvõimet ning rida 20/10 näitab normaalsest paremat 

nägemisvõimet [34]. Katses kasutati Snelleni tabelist alates rida 20/100 (joonisel neljas 

rida) kuni 20/10 (alumine rida). Juhul kui katsealune vastas õigesti eelnevatele ridadele, 

liiguti edasi järgmisele reale. Juhul kui katsealune eksis tähemärgiga, küsiti kontrolliks 

samalt realt teist tähte. Kokku küsiti igal katsel 10 erinevat tähte. 

 

2.2.4. Laboriuuring 

 

Laboriuuringu käigus uuriti katses kasutatavate valgustite valgusspektrit, 

värviesitusindeksit ja valgustugevust 1 m kauguselt. Laborikatse läbiviimiseks kasutati 

luksmeetrit Gigaherz-Optik MSC15. Halogeeni ja LED valgusti võrdluseks kasutati LED 

valgustina ADJ COB Cannon wash valgustit 40
o 

läätsega. Valgusdiood (LED) valgustit 

mõõdeti kahe valgustemperatuuriga. Esimesel mõõtmisel oli valgustil tehase eelseadistatud 

külm valge valgus (üle 5300 K) ning teisel katsel soe valge valgus (3000 K). 
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2.2.5. Katse käik 

 

Katsed teostati Eesti Maaülikooli peahoones Kreutzwaldi 1a aulas. Aula pikkus oli 17 m 

ning valgustid paigutati esimesel katsel katsealusest 16,5 meetri kaugusele, aula tagumisse 

otsa. Teisel katsel paigutati valgustid üksteisest 10 meetri kaugusele külgedele ning 

katsealusest diagonaalis 9 m kaugusele. Joonisel 2.4 on esitatud katse skeem. 

 

 

Joonis 2.4. Katse läbiviimise skeem. 

 

Esimesel katsel olid valgustid positsioonil 1. Teisel katsel liigutati valgustid positsioonile 

2. Esimesel katsel oli valgusallikate kaugus katsealustest 16,5 meetrit ja kaitsenurk 15
o
. 

Valgustugevust muudeti dimmeriga peale igat katset vahemikus 33%, 66% ja 100%. Iga 

katsealune läbis katse kõigi kolme valgustustugevusega (vt tabel 3.1). Arvutuslikud 

valgustihedused ja valguse leviku skeemid on toodud joonisel 2.5 ja joonisel 2.6. 
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Joonis 2.5. Esimese katse valguse leviku skeem. 

 

 

Joonis 2.6. Teise katse valguse leviku skeem. 

 

Joonistel 2.5 ja 2.6 on toodud arvutuslikud valguse leviku skeemid kolme erineva dimmeri 

tugevusega- 1=33%, 2=66% ja 3=100%. Joonistelt on näha, et 9 meetri kauguselt külgedelt 

valgustades on valgustatud ala laius tunduvalt laiem, kui 16,5 meetri kauguselt keskelt 

valgustades. Samuti on 9 meetri kauguselt valgustihedus suurem. 
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Joonis 2.7. Esimese katse skeem. 

 

Katsel 1 oli valgustid paigutatud 16,5 meetri kaugusele katse teostajast ning kaitsenurk oli 

15 kraadi. Valgusti kõrgus maast oli 4,4 m. Katsealused teostasid kolme valgustugevusega 

häirekindluse testi ja Snelleni nägemistesti. Snelleni nägemistesti joonis oli katse teostajast 

6 meetri kaugusel. Iga katse lõpus täitsid katsealused küsimustiku, kokku kahe katse peale 

6 korda.  
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Joonis 2.8. Teise katse skeem. 

 

Katsel 2 oli valgustid paigutatud 9 m kaugusele katse tegijatest. Kaitsenurk oli teisel katsel 

21 kraadi. Valgustid olid paigutatud katsel kaks 10 meetri kaugusele üksteisest katse 

tegijate külgedele ning valgustite kõrgus maapinnast oli 3,5 m. Valgustite külgedele 

paigutamise peaks valguse ühtlasemalt jaotama katse tegijale ning räigus peaks olema 

vähendatud. Samas, kuna valgustid olid katse tegijale lähemal, siis valgustugevus oli 

võrreldes esimese katsega  kõrgem, mis võib mõjutada katse tulemust negatiivselt.  

 

Kõik katsealused teostasid nii katse 1 kui ka katse 2. Katse tulemuste analüüsiks kasutati 

programme Mathcad, MS Excel kus tulemused on esitatud üldkirjeldavate andmetena 

(keskmine ja ±SD). Mõõtepunktide võrdluseks kasutati paaritut t-testi (p< 0,05). 

 

2.3. Kasutatud seadmed 

 

Uuringus kasutati erinevaid Sumu OÜ, ELV Tehnikateenused OÜ prošektoreid ja Eesti 

Maaülikooli mõõteseadmeid. Kasutatud seadmete loetelu ja kirjeldused on esitatud tabelis 

2.2.  
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Tabel 2.2. Katses kasutatud seadmete loetelu. 

Seadme nimetus Seadme/valgusti tüüp Seadme võimsus Seadme kasutusala 

DTS Scena 650/1000S Halogeen 1000 W 
Eestvalgus esinejate 

valgustamiseks 

ADJ Cob Cannon Wash COB LED RGBA 150 W 

Eestvalgus esinejate 

valgustamiseks, 

miljöö valgus 

Showtech single DP-1  

dimmer 10A 
dimmer 10 A maksimaalselt 

Halgogeen valgusti 

dimmer valguse 

tugevuse muutmiseks 

Gigaherz-Optik MSC15 Luksmeeter - 

Luksmeeter 

valgustuse 

mõõtmiseks 

Ordi arvuti - - 

Arvuti NS 

PsühhoTest 

programmiga 

Bosch DLE 50 

Professional 
Laserkaugusmõõtja - 

Laserkaugusmõõtja 

valgustite kauguse 

mõõtmiseks 

 

Halogeenvalgustit DTS Scena 650/1000S kasutatakse üldiselt esinejate valgustamiseks 

eestpoolt ja kõrgemalt. Messidel kasutatakse valgustit ka bännerite ja toodete 

valgustamiseks. Halogeenvalgusti võimsus on 1000 W ja valgustemperatuur 3000 K. 

Tavaliselt kasutatakse valgustit enam kui 5 m kauguselt valgustamiseks. Valgusvihk on 

muudetav 10
o
 – 64

o
 kraadi ulatuses [35]. Valgusti ’’DTS Scena 650/1000S’’ on näidatud 

joonisel 2.9.  

 

Joonis 2.9. DTS Scena 650/1000 S valgusti [35]. 
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Valgustit kasutatakse statiivi külge kinnitatult või trussi külge kinnitatult. Statiivile 

kinnitatult on valgustit võimalik põranda tasandilt 3,5 m kõrgusele tõsta. Valgusti ’’DTS 

Scena 650/1000S’’ fotomeetrilised andmed on esitatud joonisel 2.10. 

 

 

Joonis 2.10. Valgusti DTS Scena 650/1000 S fotomeetrilised andmed (ft=0,3048 m) [35]. 

 

Valgustit ’’ADJ Cob Cannon Wash’’ kasutatakse nii esinejate valgustamiseks lähedalt kui 

ka miljöö loomise valgustina. Valgusti on toodud joonisel 2.11. 

 

 

 

Joonis 2.11. ADJ Cob Cannon Wash valgusti [36]. 
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Valgusti valgusallikaks on RGBA COB LED võimsusega 150 W [36]. Valgustil on 3 

vahetatavat läätse valgusvihu nurgaga 40
o
, 50

o
 ja 80

o
 [36]. Esineja valgustina kasutatakse 

enamasti 40
o
 läätse, et piirata esineja taha jääva seina valgustamist. Miljöövalgustina 

kasutades, kasutatakse enamasti 80
o
 läätse. Kitsama valgusvihuga on valgustit võimalik 

valgustit kaugemale paigutada ning esinejaid paremini välja valgustada. Valgustist on veel 

saadaval veel ka ainult valge valgusega ja ka ainult UV valgusega variandid [36].  

 

Dimmeriks kasutati katsetel ’’Showtech single DP-1’’ 10 A dimmerit, mis on toodud 

joonisel 2.12 [37]. 

 

Joonis 2.12. Showtech Single DP-1 dimmer [37]. 

 

Dimmerit kasutatakse halogeen valgustite valgustugevuse reguleerimiseks. Konkreetset 

dimmerit on võimalik juhtida eemalt DMX valguspuldiga. Maksimaalne elektrivoolu 

tugevus dimmeril on 10 A [37]. 

 

Gigaherz-Optik MSC15 luksmeetrit kasutati 16,5 meetri kauguselt valgustugevuse 

mõõtmiseks ning 9 meetri kauguselt valgustugevuse mõõtmiseks. Samuti kasutati 

luksmeetrit laborikatsel valgustugevuse mõõtmiseks ning värviesitusindeksi mõõtmiseks 

nii halogeenvalgustil kui ka LED valgustil. Gigaherz-Optik MSC15 luksmeeter on toodud 

joonisel 2.13. 
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Joonis 2.13. Gigaherz-Optik MSC15 luksmeeter [38]. 

 

Gigaherz-Optik MSC15 luksmeeteri tehnilised andmed on esitatud tabelis 2.3. 

 

Tabel 2.3. Gigaherz-Optik MSC15 tehnilised andmed [38]. 

Parameeter Andmed 

Spektriaalne vahemik 360 – 830 nm 

Optiline ribalaius 
10 nm (optilise ribalaiuse korrigeerimine 

vastavalt CIE 214) 

Valgustustiheduse mõõtevahemik, valge LED 1 – 350000 lx 

CCT, värvustemperatuuri mõõtevahemik 1700 – 17000 K 

ΔCCT 
±50 K (standardne A – tüüpi valgusti) 

±4 % (sõltuvalt LED valgusti spektrist) 

Δy Δx määramatus ±0,002 (standardne A – tüüpi valgusti) 

Korratavus ±0,0002 

 

Luksmeetrit kasutati katsetes vertikaalselt mõõdetava valgusti suhtes, katseisiku silmade 

kõrguselt.  
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1. Ankeetküsitlus 

 

Küsitluses küsiti kõigi valgustustugevuste ja valgustite paigutuse puhul katseisikutelt 

subjektiivset hinnangut valgustuse häirivuse ja pindadelt peegelduse kohta skaalal 1 -10, 

kus 1 vastas madal/häirib vähe, ning 10 vastas kõrge/häirib palju.  

Ankeetküsitluses osales kokku n=15 katseisikut, kellest 7 olid mehed ja 8 olid naised, 

vanusevahemikus 18 – 37 aastat. Katseisikutest prille kandsid 10 inimest ja 5 inimest ei 

kandnud prille. 

Küsitluse tulemused on esitatud joonistel 3.1 – 3.6. 

 

 

Joonis 3.1. Valgustuse häirivus 9 meetri kauguselt. 
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Joonis 3.2. Valguse pimestus 9 meetri kauguselt. 

 

 

Joonis 3.3. Valgustuse peegeldus pindadelt 9 meetri kauguselt. 

 

Katsealuste hinnangute keskmised ja tulemuste statistiline erinevus on toodud tabelis 3.1. 

 

Tabel 3.1. Katsealuste hinnangu keskmised (±SD) 9 meetri kauguselt (p<0,01). 

Näitaja 1. 

Valgustugevus 

33%  

2. 

Valgustugevus 

66% 

3. 

Valgustugevus 

100% 

4.  

Valgustugevuse 

võrdlus 

5. 

p* 

Valguse 

häirivus, 
  ±SD 

2,9±1,6 6,1±2,2 7,1±2,5 1 – 2 0,0001 

2 – 3 0,2546 

1 – 3 0,0001 
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Tabel 3.1. Järg. 

Näitaja 1. 2. 3. 4. 5. 

Valguse 

pimestus, 
  ±SD 

2,9±2,1 5,1±2,3 6,9±2,4 

1 – 2 0,0107 

2 – 3 0,0451 

1 – 3 0,0001 

Valguse 

peegeldus 

pindadelt, 
  ±SD 

2,3±2,1 3,0±2,4 3,1±2,6 

1 – 2 0,4025 

2 – 3 0,9136 

1 – 3 0,3618 

*p – statistiliselt oluline erinevus näitajate vahel 

 

Valgust 9 meetri kauguselt hinnati häirivamaks 33% tugevuse ja 66% tugevuse vahel, 

samuti 33% ja 100% valgustugevuse vahel. Valgust hinnati sama häirivaks 66% ja 100% 

valgustugevuse võrdluses. 

 

Valguse pimestavus tõusis valgustugevuse tõustes. Statistiliselt oluline erinevus oli kõigi 

valgustugevuste vahel.  

 

Valguse peegeldus pindadelt statistiliselt oluliselt ei erinenud valgustugevuse tõustes. 

 

 

Joonis 3.4. Valguse häirivus 16,5 meetri kauguselt. 
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Joonis 3.5. Valguse pimestus 16,5 meetri kauguselt. 

 

 

Joonis 3.6. Valguse peegeldus pindadelt 16,5 meetri kauguselt. 

 

Katsealuste hinnangute keskmised ja tulemuste statistiline erinevus on toodud tabelis 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H
in

n
an

g 

Katseisikud 

33 66 100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H
in

n
an

g 

Katseisikud 

33 66 100 



52 

Tabel 3.2. Katsealuste hinnangu keskmised (±SD) 16,5 meetri kauguselt (p<0,05). 

Näitaja 

1. 

Valgustugevus 

33% 

2. 

Valgustugevus 

66% 

3.  

Valgustugevus 

100% 

4.  

Valgustugevuse 

võrdlus 

5. 

p* 

Valguse 

häirivus, 
  ±SD 

3,1±1,4 4,9±1,2 7,1±1,6 

1 – 2 0,0148 

2 – 3 0,0002 

1 – 3 0,0001 

Valguse 

pimestus, 
  ±SD 

2,5±1,7 4,5±1,6 6,1±2,0 

1 – 2 0,0025 

2 – 3 0,0223 

1 – 3 0,0001 

Valguse 

peegeldus 

pindadelt, 
  ±SD 

2,1±1,7 2,8±2,4 3,8±3,0 

1 – 2 0,3645 

2 – 3 0,3220 

1 – 3 0,0665 

*p – statistiliselt oluline erinevus näitajate vahel 

 

Valgustuse häirivus 16,5 meetri kauguselt tõusis statistiliselt olulisel määral 

valgustugevuse tõustes.  

 

Valguse pimestavuse ehk räiguse küsitluse tulemustest selgus, et 16,5 meetri kauguselt 

tõusis valguse pimestavus statistiliselt olulisel määral valgustugevuse tõustes.  

 

Valguse peegeldust pindadelt hinnati väheseks 16,5 meetri kauguselt ning valgustugevuse 

tõustes tulemustes statistiliselt olulist erinevust ei esinenud. 

 

Tabelis 3.5 on toodud katsealuste hinnangute võrdlus 9 meetri ja 16,5 meetri kauguselt 

ning nende erinevus. 

 

Tabel 3.3. Katsealuste hinnangud 9 m ja 16,5 m statistiline erinevus. 

Näitaja 
Valgustugevus, 

% 

Kaugus, m 
p* 

9 16,5 

Valguse häirivus, 

  ±SD 

33 2,9±1,6 3,1±1,4 0,7183 

66 6,1±2,2 4,9±1,2 0,0742 

100 7,1±2,5 7,1±1,6 1,0000 

Valguse 

pimestus,   ±SD 

33 2,9±2,1 2,5±1,7 0,5710 

66 5,1±2,3 4,5±1,6 0,4139 

100 6,9±2,4 6,1±2,0 0,3298 

Valguse 

peegeldus  

pindadelt,   ±SD 

33 2,3±2,1 2,1±1,7 0,7765 

66 3,0±2,4 2,8±2,4 0,8211 

100 3,1±2,6 3,8±3,0 0,5003 

*p – statistiliselt oluline erinevus näitajate vahel 
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Valguse häirivusel, pimestuvusel ja peegeldusel pindadelt valguse kauguse muutudes 9 m 

pealt 16,5 meetrile, siis küsitluse tulemustes statistiliselt olulist erinevust ei esinenud. 

 

Küsimusele, mida katsealused muudaksid, et valgustus parem oleks, vastati 18 korda, et 

valgustid võiksid asuda kõrgemal. Kaks korda vastati, et valgustid võiks ka 16,5 meetri 

kaugusel asuda külgedel. Kümme korda vastati, et valgustugevus võiks olla madalam ning 

ühe korra vastati et valgustid võiksid olla suurema nurga all. Lisaks soovitustele, mida 

muuta, vastati kahel korral veel, et valgus väsitab silmi ja pimestab. 

 

3.2. Häirekindluse katse 

 

Häirekindluse test tehti kahelt kauguselt – 9 m kauguselt esinejast, kui valgustid olid 

esineja küljel ning 16,5 m kauguselt ning valgustid olid üksteise kõrval keskel. 

Valgustustihedus katsetel erineva dimmeri valgustustugevusega on esitatud tabelis 3.4. 

Valgustustugevus erineval kaugusel on esitatud tabelis 3.4. Häirekindluse testis oli segajate 

sagedus 25 hz ning mõõdeti vigade arvu, reageerimiskiirust ja standardhälvet. 9 meetri 

kauguselt tehtud katsete tulemused on esitatud joonistel 3.7 ja 3.8 ning tabelis 3.5. 16,5 

meetri kauguselt tehtud katsete tulemused on esitatud joonistel 3.9 ja 3.10 ning tabelis 3.6. 

 

Tabel 3.4. Valgustustugevus katsetel. 

Kaugus 

katseisikust, m 

Dimmeri 

valgustustuge-

vuse protsent, % 

Valgustustihedus

lx,    ±SD 

Valgustempe-

ratuur, K 

Värviesitus 

üldindeks, Ra 

9 33 280±0,5 2708 93 

9 66 523±0,7 2873 96 

9 100 1095±3,1 3003 98 

16,5 33 106±2,1 3108 95 

16,5 66 262±1,6 3005 98 

16,5 100 395±1,7 3099 99 

 

Häirekindluse testi keskmised tulemused on esitatud tabelis 3.5 ja lisas 1. 

 

Tabel 3.5. Häirekindluse testi tulemused 9 m kauguselt (n=15). 

Katsegrupp, n Valgustugevus, % 
Reageerimisaeg, ms 

      

Vead kokku  

      

15 33 348,7±30,5 1,8±1,7 

15 66 349,5±28,8 1,1±1,4 

15 100 343,7±33,6 2,0±1,5 



54 

Katsete standardhälve näitab reageerimisaja erinevust keskmisest. Standardhälbest on 

selgelt näha, et kõrgema valgustustugevusega oli erinevus keskmisest üldjuhul suurem, kui 

madalama valgustustugevusega ning tulemused erinesid keskmiselt üksteisest rohkem. 

 

 

Joonis 3.7. Katsealuste keskmine reageerimisaeg (ms) 9 meetri kauguselt (n=15). 

 

Erinevatel valgustustugevustel reageerimisaeg katseisikutel erines kohati suuresti. 

Tulemustest aga selgus, et suurema valgustustugevusega kohati reageerimisaeg oli 

väiksem, kui madalama valgustustugevusega ning parim reageerimisaeg saavutati 100% 

valgustustugevusega. 
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Joonis 3.8. Katsealuste vigade arv kokku 9 meetri kauguselt (n=15). 

 

Tehtud vigade arv erinevatel valgustustugevustel ei näidanud märkimisväärset vigade arvu 

tõusu suuremal valgustustugevusel. 33% valgustustugevusega tehti vigu kokku 27, 66% 

valgustustugevusega tehti vigu kokku 16 ja 100% valgustustugevusega tehti vigu kokku 

30. Nendest tulemustest selgub, et 66% valgustustugevusega tehti vigu kõige vähem. 

 

Sooritatud häirekindluse testi tulemused 16.5 meetri kauguselt on esitatud tabelis 3.6 ja 

lisas 2. 

 

Tabel 3.6. Häirekindluse testi tulemused 16,5 m kauguselt (n=15). 

Katsegrupp, n Valgustugevus, % 
Reageerimisaeg, ms 

      

Vead kokku  

      

15 33 344,6±33,4 1,2±0,8 

15 66 342,2±33,1 1,3±1,2 

15 100 347,1±38,4 2,5±1,8 

 

Standardhälve 16,5 meetri kauguselt näitas, et tulemused erinesid keskmisest selgelt 

suuremas vahemikus 100% valgustustugevusega ning erinesid keskmisest vähem 66% ja 

33% valgustustugevuse puhul. 
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Joonis 3.9. Katsealuste keskmine reageerimisaeg (ms) 16,5 meetri kauguselt (n=15). 

 

Keskmine reageerimisaeg 16,5 meetri kauguselt ning valgustite paigutusega keskelt näitas 

suurema valgustustugevusega suuremat reageerimisaega, kui madalama 

valgustustugevusega. 

 

 

Joonis 3.10. Katsealuste vigade arv kokku 16,5 meetri kauguselt (n=15). 

 

16,5 meetri kauguselt tehtud enneaegsete ja hilinenud vajutuste arv näitab selgelt, et 

suurema valgustustugevusega eksiti rohkem, kui madalama valgustustugevusega. 33% 

valgustustugevusega eksiti kokku 18 korda, 66% valgustustugevusega tehti vigu 20 korda 

ning 100% valgustustugevusega 37 korda kokku. 
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3.2. Snelleni nägemistest 

 

Snelleni testis uuriti katseisikute nägemise halvenemist olenevalt valgustustugevusest ning 

valgustite paigutusest vaadates rahvahulka. Snelleni testis küsiti katseisikutelt 6 m 

kaugusel paikneva tabeli pealt erineva suurusega 10 tähte ning loetleti tehtavaid vigasid. 

Tulemused on esitatud joonistel 3.5 ja 3.6. Katse tabel on toodud lisas 4. 

 

 

Joonis 3.11. Katsealuste tehtud vead 9 meetri kauguselt (n=15). 

 

Valgustite kaugusel 9 meetrit, eksisid katseisikud 100% valgustustugevusega rohkem, kui 

33% valgustustugevusega ning 66% valgustustugevusega. 
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Joonis 3.12. Katsealuste tehtud vead 16,5 meetri kauguselt (n=15). 

 

16,5 meetri kauguselt eksisid katseisikud 33% valgustustugevusega kokku 4 viga ning 

100% valgustustugevusega tehti kokku 10 viga. Suurem valgustustugevus põhjustas selgelt 

kokku rohkem vigu. 

 

3.4. Laborikatsed 

 

Laboris mõõdeti halogeenvalgustite valgustustihedust, valgustemperatuuri ja värviesituse 

üldindeksit kõigi kolme valgustustugevusega 1 meetri kauguselt. Võrdluseks mõõdeti ADJ 

Cob Cannon Wash LED valgustite samu parameetreid. Valgusdiood (LED) valgusteid 

mõõdeti kahe tehase poolt programeeritud valgustemperatuuriga – soe (3000 K) ja külma 

(>5300 K) valgustemperatuuriga. Mõõtmisi tehti iga valgustustugevusega 10 kordust ning 

arvutati keskmine ning standardhälve. Tulemused on esitatud tabelis 3.7 ning lisas 1. 

 

Tabel 3.7. Valgustite laborimõõtmise tulemused. 

1.  

 
Valgusti 

2.  

Dimmeri 

valgustustugevu-

se protsent, % 

3. 

Valgustustihedus 

lx 

4.  

Valgus-

temperatuur 

K 

5.  

Värviesituse- 

üldindeks, Ra 

DTS Scena 

650/1000S 
33 10116±706,9 2490±5,2 99,9±0,3 

DTS Scena 

650/1000S 
66 41188±1899,3 2848±7,8 100±0,0 

DTS Scena 

650/1000S 
100 62148±2583,0 2994±4,7 100±0,0 
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Tabel 3.7. Järg. 

1. 2. 3. 4. 5. 

ADJ Cob 

Cannon Wash 

3000 K 

- 6838±166,4 3354±104,2 29±2,8 

ADJ Cob 

Cannon Wash 

>5300 K 

- 9202±111,2 - - 

 

Valgusti ’’ADJ Cob Cannon Wash’’ külma valgustemperatuuri ning värviesituse 

üldindeksit polnud võimalik mõõta, kuna luksmeeter ’’Gigaherz-Optik MSC15’’ ei 

esitanud tulemust. Luksmeeter mõõdab värvustemperatuuri vahemikus 1700 – 17000 K ja 

mõõtmistulemus ületas luksmeetri mõõtmisvahemikku. Mõõtmistulemustest selgus, et 

’’ADJ Cob Cannon Wash’’ RGBA LED valgustid mõõtmistulemuste põhjal pole sobilikud 

esinejate valgustamiseks. Joonisel 3.13 on toodud valgustustugevuse võrdlus erinevatel 

valgustitel. 

 

 

Joonis 3.13. Valgustite valgustustiheduse võrdlus erineva valgustugevuse ja lambi tüübiga. 

 

Jooniselt on näha, et 33% valgustihedusega on LE  valgustid peaaegu võrdsed ’’DTS 

Scena 650/1000S’’ halogeenvalgustiga, kuid nende valgustustihedus jääb madalamaks 

halogeenvalgustite suurema valgustugevuse puhul. Põhjuseks võib olla halogeenvalgusti 

kitsam valgusvihk, mis on 10
o
 võrreldes LED valgusti 40

o
 valgusvihuga. 

 

Valguse spektriaalne jaotus on toodud joonistel 3.14, 3.15 ja 3.16.  
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Joonis 3.14. DTS Scena 650/1000S halogeenvalgusti valguse spekter. 

 

 

Joonis 3.15. ADJ Cob Cannon Wash LED valgusti valguse spekter 3000 K 

valgustemperatuuril. 

 

 

Joonis 3.16. ADJ Cob Cannon Wash LED valgusti valguse spekter >5300 K 

valgustemperatuuril. 
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Valguse spektrit mõõdeti ’’Gigaherz-Optik MSC15’’ luksmeetriga. Kuna halogeenvalgusti 

spekter oli sarnane kõikide valgustustugevuste korral, siis on joonisel 3.14 esitatud ainult 

100% võimsusega valguse spekter. Valgusdiood (LED) valgustitel kasutati tehases 

eelprogrameeritud valguse värve. Nimetatud LED valgustil on esitatud nii sooja- kui 

külma valguse spekter. Külma valguse korral luksmeeter ei esitanud valgustemperatuuri, 

mis võib olla seotud mõõtmisvahemikust väljas oleva valgustemperatuuriga (>17000 K). 

Valgusdiood (LED) valgusti spektri joonistelt on näha, et 3000 K valgustemperatuuri 

korral kasutab valgusti vaid kahte värvitooni (roheline ja punane). Selle tulemusena on 

valgustustihedus madalam (6838 lx), kui >5300 K valgustemperatuuri puhul (9202 lx), kus 

valgusti kasutab kõiki nelja värvitooni (sinine, roheline, oranž, punane). 
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ARUTELU 

 

Palju on uuritud erinevaid valgustuslahendusi büroodes, tööstusettevõtetes ja –tsehhides, 

kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel üritustel (konverentsid, messid, kontserdid, 

teatrilavastused) esinevate inimeste nägemiskomfordi uurimiseks või töövõime muutuse 

uurimiseks. 

 

Katse teostati arvestades saali eripärasid ning tavalist esineja valgustuse paigutust. 

Häirekindluse testi eesmärgiks oli jäljendada konverentsil esineja arvutist märkmete 

lugemist ning kontsertitel esinejate noodi lugemist. Töökeskkonna uuringutest on 

selgunud, et vigade arv väheneb valgustiheduse tõustes teatud punktini (1000 lx) ning sealt 

edasi hakkab vigade arv tõusma [5]. Samuti on uuringutes leitud, et valgustustiheduse 

tõustes töötajate produktiivsus tõuseb [26].  

 

Häirekindluse katsest järeldus, et katseisikute reageerimisaeg oli sarnane kõigil 

valgustustugevustel. Häirekindluse katse vigade arv kokku valgustustugevuse tõustes 33% 

ja 66% vahel 9 meetri kaugusel langes, kuid 100% oli jälle kõrgem. Vigade arv 16,5 meetri 

kauguselt valgustustugevuse tõustes suurenes. Uuringutes on leitud, et kuigi räigus võib 

ebasoodsalt mõjuda tööviljakusele, on leitud et see mõjutab rohkem tööga rahulolematust 

ja tekitab diskomforti [30]. 

 

Ankeetküsitluse tulemused näitasid, et valgustuse häirivusel kahe valgustite kauguse, 9 

meetrit ja 16,5 meetrit vahel, statistiliselt olulist erinevust ei esinenud. Statistiliselt oluline 

erinevus esines valgustuse häirivuse ja valgustuse pimestuse juures erinevatel 

valgustustugevustel. Sealt tulenevalt tekitas valgustus räigust, kuid ei vähendanud 

katseisiku töövõimet vaid tekitas diskomforti. 

 

Laboriuuringus võrreldi erinevatel valgustustugevustel ’’DTS Scena 650/1000S’’ 

halogeenvalgusteid ja kahel värvustemperatuuril (3000 K ja >5300 K) ’’ADJ COB Cannon 

Wash’’ RGBA LED valgusteid. Uuriti nende spektrite erinevust, valgustemperatuuri ja 

värviesituse üldindeksit. Uuringust selgus, et halogeenvalgusti värviesituse üldindeks oli 
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väga hea (99-100) ning RGBA LED valgusti värviesituse üldindeks oli puudulik (3000 K, 

Ra=24). Puudulikust värviesituse üldindeksist tulenevalt ei tohiks ’’ADJ COB Cannon 

Wash’’ RGBA LED valgusteid kasutada esinejate valgustamisel. Esineja valgustamisel 

peaks LED valgustid olema valget värvi RGBW- või CW/WW valgusdiood (LED) 

valgusteid, mis annab kõrgema värviesituse üldindeksi võrreldes valgustitega, mis segavad 

soovitava värvi kokku erinevat värvi valgusdioodidest [9]. Seda peaks arvestama 

teatrisaalide ja kontsertsaalide valgustuse disainimisel, kus vaja valgustada valge 

valgusega sümfooniaorkestrit ja värvivalgusega näiteks bände. Kui soovitakse eri värvi 

valgust ja ka valget valgust, siis peaks kasutama RGBW LED valgusteid, kui värvilist 

valgust ei soovita kasutada, siis peaks kasutama CW/WW valgusdiood (LED) valgusteid. 

 

Tulevikus esinejate valgustuse uurimisel võiks lisaks halogeen valgustitele uurida ka 

valgusdiood (LED) valgusteid esinejate valgustamisel ning kaasata uuringusse rohkem 

katseisikuid, et saada laiaulatuslikumad tulemused. Lisaks võiks esinejate valgustamisel 

katses kasutada rohkemaid eestvalgustamise võtteid näiteks teatrites kasutatavat 

balansseeritud valgustamist kuue valgustiga ning valgustust kohalt ja alt [3].   
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

 

Magistritöös analüüsiti kirjanduse ja katsemeetodi alusel erinevaid esinejate valgustamise 

meetodeid, võrreldi erinevat tüüpi valgustite omadusi ning eestvalguse mõju esineja 

töövõimele ja nägemisvõimele.  

Uuringu tulemustest järeldati, et 

1. Analüüsides erinevaid esinejate valgustamise meetodeid selgus, et peamiselt 

kasutatakse nelja valgustamise meetodit – valgustus eest, valgustus kohalt, 

valgustus alt ja balanseeritud valgustus. Esineja valgustamisel peaks arvestama 

Eesti Vabariigi standardis (EVS-EN 12464-1:2011) nõutavat vähimat nõutavat 

kaitsenurka. 

2. Parima värviesitusindeksiga valgusti on halogeenvalgusti. Parima 

valgusviljakusega valgustid on LED- ja metall-halogeniidvalgustid. Katsest selgus, 

et ’’ADJ COB Cannon Wash’’ RGBA valgusti ei sobi värviesituse üldindeksi tõttu 

esineja eestvalgustamiseks. Eestvalgustamiseks peaks kasutama LED-valgustitest 

valge valgusdioodiga LED-valgusteid, mille värviesitusindeks on kõrgem. 

3. Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et valgustuse häirivusel, pimestusel ja valguse 

peegeldusel pindadelt, valgustite kahe erineva positsiooni vahel statistiliselt olulist 

erinevust ei esinenud. Statistiliselt oluline erinevus esines valgustuse häirivuse ja 

valgustuse pimestuse juures erinevatel valgustugevustel enamus katsete puhul. 

Häirivus oluliselt ei erinenud vaid teisel katsel valgustugevuste 66% ja 100% 

võrdlusel. Valguse peegeldus pindadelt katsete käigus oluliselt ei erinenud. 

4. Analüüsides valgustamise mõju esineja töövõimele selgus, et häirekindluse testi 

käigus esineja töövõime oluliselt ei muutunud. Kokku tehti Snelleni testis rohkem 

vigu kõrgemal valgustugevusel (9 m kaugusel tehti vigu 5/ 12/ 26; 16,5 m kaugusel 

tehti vigu 4/ 8 /10). Valgustustiheduse suurenedes oli nägemiskatses märgata 

vigade arvu suurenemist. 

5. Paremaks esinejate välja-valgustamiseks tuleb valgustid paigutada ruumi suurema 

nurga all ja esinejast võimalikult kõrgele. Võimalusel võiks kasutada kuut valgustit, 

et tagada balansseeritud esineja valgustus, vältida ülevalgustatust, tugevaid 

värvikontraste ja häirivaid varje.  
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KOKKUVÕTE 

 

Uuringute põhjal on teada, et puudulik valgustus ruumis vähendab tööviljakust, suurendab 

vigastusohtu ning on nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt väsitav.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida erinevaid esinejate valgustamise meetodeid, võrrelda 

erinevat tüüpi valgustite omadusi ning eestvalguse mõju esineja töövõimele ja 

nägemisvõimele. 

Uurimustöö raames viidi läbi kirjanduse analüüs, et uurida erinevaid viise esinejate 

valgustamiseks ja võrrelda erinevat tüüpi valgusteid ning nende omadusi. Ankeetküsitluse 

meetodil uuriti valgustuse häirivust, valgustuse pimestavust ja valguse peegeldust 

pindadelt esinejale. Katsemeetodil uuriti valgustuse mõju esineja töövõimele ja 

nägemisfunktsioonile. 

 

Kirjanduse analüüsist selgus, et peamiselt kasutatakse nelja valgustamise meetodit – 

valgustus eest, valgustus kohalt, valgustus alt ja balansseeritud valgustus. Parima 

värviesitusindeksiga valgusti on halogeenvalgusti. Parima valgusviljakusega valgustid on 

LED- ja metall-halogeniidvalgustid. Eestvalgustamiseks peaks kasutama LED-valgustitest 

valge valgusdioodiga LED-valgusteid, mille värviesitusindeks on kõrgem. 

 

Ankeetküsitluse tulemusena selgus, et statistiliselt oluline erinevus esines valgustuse 

häirivuse ja valgustuse pimestuse juures erinevatel valgustugevustel enamus katsete puhul.  

 

Analüüsides valgustamise mõju esineja töövõimele selgus, et häirekindluse katse käigus 

esineja töövõime oluliselt ei muutunud. Snelleni nägemistestis käigus valgustustiheduse 

suurenedes oli märgata vigade arvu suurenemist. 

 

Avalikel üritustel esinejate paremaks valgustamiseks tuleb valgustid paigutada ruumi 

suurema nurga all ja esinejast võimalikult kõrgele. Võimalusel võiks paigutada valgustid 

esineja külgedele vältimaks näo ülevalgustamist ja vähendada otse esinejale tulevat räigust. 

Võimalusel võiks kasutada kuut valgustit, et tagada balanseeritud esineja valgustus, vältida 
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ülevalgustatust, tugevaid värvikontraste häirivaid varje. Valgustite kaugustest, katse 

tulemuste põhjal, võiks eelistada valgustamist 9 m kauguselt, kuna valgustite kaugus 

katsetulemusi oluliselt ei mõjutanud, aga valgustustihedus oli lähemalt valgustades suurem 

ning esineja paremini fookuses. 
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Lisa 1. Ankeetküsitlus 
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Lisa 2. 

Tabel 2.1. Häirekindluse testi tulemused 9 m kauguselt 

1. 
Katseisik, 

n 

2. 
Valgustugevus, 

% 

3. 
Reageerimisaeg, 

ms 

4. 
Hilinenud 
vajutused 

5. 
Varajased 
vajutused 

6. 
Täpsus 
tegur 

7. 
Vead 
kokku 

1 33 356±24,4 0 0 0 0 

2 33 324±53,6 1 4 0,14 5 

3 33 361±22,6 0 1 0,05 1 

4 33 369±23 1 1 0,09 2 

5 33 344±34,2 1 0 0,03 1 

6 33 369±14,3 0 3 0,13 3 

7 33 349±26,9 3 2 0,14 5 

8 33 372±26,6 0 1 0,03 1 

9 33 363±24,3 0 1 0,03 1 

10 33 331±29 1 3 0,17 4 

11 33 337±30,2 0 1 0,03 1 

12 33 336±36,2 0 1 0,05 1 

13 33 339±34,2 0 1 0,03 1 

14 33 332±38,7 1 0 0,05 1 

15 33 348±39,3 0 0 0 0 

1 66 335±55,5 0 0 0 0 

2 66 324±32,5 0 1 0,03 1 

3 66 367±28,3 2 2 0,17 4 

4 66 355±22,6 0 0 0 0 

5 66 377±11,9 0 3 0,09 3 

6 66 351±17,2 0 0 0 0 

7 66 360±27,3 0 0 0 0 

8 66 348±27,6 0 0 0 0 

9 66 356±29,1 0 0 0 0 

10 66 327±39,4 0 1 0,05 1 

11 66 351±29,3 0 0 0 0 

12 66 322±40,5 0 1 0,05 1 

13 66 339±27,1 1 2 0,09 3 

14 66 355±23,4 0 3 0,13 3 

15 66 375±19,7 0 0 0 0 

1 100 335±51,1 0 1 0,03 1 

2 100 326±31,3 0 1 0,03 1 

3 100 386±54,3 1 2 0,13 3 

4 100 364±26,5 0 1 0,05 1 

5 100 370±23,3 0 0 0 0 

6 100 305±16,4 0 3 0,13 3 

7 100 349±31,4 1 1 0,06 2 

8 100 374±17,8 0 3 0,09 3 

9 100 353±24,3 0 1 0,03 1 
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Tabel 2.1. Järg. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

10 100 316±38,3 0 2 0,09 2 

11 100 350±32,4 0 1 0,03 1 

12 100 312±40,2 0 2 0,09 2 

13 100 330±42,6 0 1 0,03 1 

14 100 333±47,5 2 4 0,23 6 

15 100 353±26,6 0 3 0,13 3 
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Lisa 3. 

Tabel 3.1. Häirekindluse testi tulemused 16,5 m kauguselt 

Katseisik, 

n 

Valgustugevus, 

% 

Reageerimisaeg, 

ms 

Hilinenud 

vajutused 

Varajased 

vajutused 

Täpsus 

tegur 

Vead 

kokku 

1 33 360±28,6 0 1 0,03 1 

2 33 325±56,3 0 2 0,06 2 

3 33 370±24,8 0 1 0,05 1 

4 33 363±20,2 0 0 0 0 

5 33 358±20,9 2 0 0,06 2 

6 33 353±35,9 0 1 0,05 1 

7 33 349±25,3 0 1 0,03 1 

8 33 365±27,6 0 1 0,03 1 

9 33 342±37,7 0 1 0,03 1 

10 33 333±35 0 1 0,05 1 

11 33 351±30,4 0 1 0,03 1 

12 33 305±16,4 0 3 0,13 3 

13 33 332±56,8 0 2 0,06 2 

14 33 308±59,6 0 1 0,05 1 

15 33 355±25,8 0 0 0 0 

1 66 337±28,9 0 0 0 0 

2 66 345±51,3 0 2 0,06 2 

3 66 326±29,1 0 2 0,09 2 

4 66 345±29,4 0 0 0 0 

5 66 377±16,1 1 1 0,06 2 

6 66 349±40,2 0 3 0,13 3 

7 66 346±25,5 0 0 0 0 

8 66 363±30,4 0 3 0,09 3 

9 66 345±33,9 0 1 0,03 1 

10 66 328±62 0 1 0,05 1 

11 66 370±16,9 0 0 0 0 

12 66 286±32,7 0 0 0 0 

13 66 324±40,3 0 2 0,06 2 

14 66 340±34,5 0 3 0,13 3 

15 66 352±24,9 0 1 0,05 1 

1 100 347±27,6 0 1 0,03 1 

2 100 333±39,8 0 1 0,03 1 

3 100 384±30,3 2 4 0,23 6 

4 100 368±22,1 0 1 0,05 1 

5 100 358±23,8 0 4 0,12 4 

6 100 348±36 0 1 0,05 1 

7 100 357±32 1 0 0,03 1 

8 100 364±18,5 0 2 0,06 2 

9 100 358±33,5 5 0 0,14 5 

10 100 339±39,4 0 2 0,09 2 

11 100 360±31,7 0 0 0 0 

12 100 304±41,2 1 2 0,13 3 

13 100 292±102,8 1 4 0,14 5 

14 100 349±26,2 0 3 0,13 3 

15 100 345±71,5 0 2 0,09 2 
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Lisa 4.  

Tabel 4.1. Snelleni nägemistesti tulemused. 

1.  

Katsealune 

2.  

Valgusetugevus 

3.  

Vigade arv kokku  

9 m 

4.  

Vigade arv kokku 

16,5 m 

1 

33 0 0 

66 1 0 

100 2 0 

2 

33 1 0 

66 2 0 

100 4 1 

3 

33 2 2 

66 5 2 

100 6 3 

4 

33 0 0 

66 0 0 

100 0 0 

5 

33 0 0 

66 0 0 

100 0 1 

6 

33 0 0 

66 1 1 

100 1 1 

7 

33 0 0 

66 0 0 

100 2 0 

8 

33 1 0 

66 0 1 

100 2 0 

9 

33 0 2 

66 1 2 

100 2 2 

10 

33 0 0 

66 0 0 

100 0 0 

11 

33 0 0 

66 0 1 

100 0 0 

12 

33 0 0 

66 0 0 

100 1 0 

13 

33 0 0 

66 0 0 

100 2 1 

14 
33 0 0 

66 2 1 
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Tabel 4.1. Järg.. 

1. 2. 3. 4. 

14 100 2 0 

15 

33 1 0 

66 0 0 

100 2 1 
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