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ABSTRACT 

Kivimaa, L. Characteristics of connections between anthropometric and construction´s 

parametric attributes. – Tartu 2014. Master’s thesis, 92 pages, 30 tables, 38 figures; 

including appendices: 97 pages, 30 tables, 41 figures, A4 format. Estonian. 

Ergonomics has evolved and will continue to evolve into something more than a mere 

academic discipline or a subject. It has become a useful tool/knowledge which helps to 

ensure a safe, comfortable and productive (working) environment (for employees). Only 

small improvements are often needed in order to make the (working) environment 

considerably safer and more comfortable for employees.  

Scientific management measures should be assessed based on the way they impact the 

human body, to which extent they aid the employees to stay healthy, enhance vital 

functions and improve or maintain capacity for work. Work affects both the physiological 

functioning and mental condition of an employee, thus attention needs to be paid to both of 

them. The importance of mental state is often overlooked in comparison to physiological 

factors, because it is easier to notice physical and physiological risk factors in a working 

environment than mental ones. 

As part of the present Master’s thesis, laboratory works were compiled for the Ergonomics 

specialty at the Institute of Technology of the Estonian University of Life Sciences. 

Laboratory works in the fields of construction and cognitive ergonomics enable the 

students of ergonomics to understand and resolve better problems and fields of research 

related to the working environment and everyday life. Laboratory works provide the 

students with theoretical knowledge as well as practical experience in a variety of fields: 

anthropometry, the requirements set for the workplace of an employee working in a sitting 

position, brain-computer interface technology and the ways it can be used for determining 

(employees) mental capacity for work, the construction and ease of use of computer 

keyboards. 

Keywords: construction ergonomics, cognitive ergonomics, anthropometry, laboratory 

work, brain-computer interface, characteristic, parametric, connections.  
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SISSEJUHATUS 

 

Konstruktsiooniergonoomika on õpetus töötaja antropomeetriliste ja konstruktsiooni 

parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikutest
1
. Karl Marx on tööprotsessi 

analüüsides kirjutanud: „Olgu kasuliku töö ehk tootliku tegevuse liigid kui tahes erinevad, 

ometi on füsioloogiline tõde, et need on inimorganismi funktsioonid ja et iga säärane 

funktsioon, ükskõik missugune see on oma sisult ja vormilt, on olemuselt inimese aju, 

närvide, lihaste, meeleorganite jne. kulutus” [1, lk 70]. Teadusliku töökorralduse meetmeid 

tuleb hinnata selle järgi, kuidas see mõjutab inimorganismi, millisel määral see soodustab 

töötaja tervise säilimist, virgutab elutegevust ja suurendab või säilitab töövõimet. Töö 

mõjutab nii töötaja füsioloogilist talitlust kui ka psüühikat, seega tuleb neile mõlemale 

pöörata tähelepanu. Tihti unustatakse füsioloogiliste tegurite kõrval ära ka psüühiliste 

tegurite tähtsus, sest lihtsam on töökeskkonnas näha füüsikalisi ja füsioloogilisi 

ohutegureid kui psüühilisi [2, lk 13].  

Heast töökeskkonnast ning selle pidevast arendamisest on huvitatud nii tööandjad, töötajad 

kui ka riik. „Tööandja ootused on seotud tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumiste 

vältimise, tootlikkuse tõstmise, töötajate hea töövõime ja töötervishoiuspetsialistide 

kompetentsete nõuannetega. Töötaja ootused on seotud töökeskkonna parendamisega, et 

välistada tervisekahjustusi, tervisehäirete õigeaegse avastamise ja vajadusel taastusraviga, 

tööandja poolt toetatavate terviseedenduste võimalustega. Riigi huviks on töötervishoiu ja 

tööohutuse hea taseme abil vähendada töötajate haigestumist ning pikendada inimeste 

töövõimelisuse iga”[3]. 

Antropomeetriliste ja konstruktsiooni parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikute 

ergonoomika alane uurimussuund põhineb füüsilise töökoormatuse, kognitiivsus- ja 

organisatsiooniergonoomikal. Füüsilise töökoormatuse ergonoomika põhineb inimeste 

antropomeetriliste,  füsioloogiliste ja anatoomiliste näitajate ning füüsilise aktiivsuse 

uurimisel ja arendamisel. Tegeletakse tööasendite, töövahendite käsitsemisega, 

korduvliigutustega ning töökoha korraldamisega ja töötehnoloogiaga. 

Kognitiivergonoomika (tunnetuslik) põhineb vaimsete protsesside, milledeks on taju, mälu, 

reageering ja motoorne mälu uurimisel. Tegeletakse vaimse töökoormuse, otsuste 

vastuvõtmise protsessi, usaldatavuse ja tööstressiga. Organisatsiooniergonoomika põhineb 

                                                           
1
 Sada, O. Konstruktsiooniergonoomika. 15 aastat ergonoomikaalast õppe- ja teadustööd. EMÜ. 

Tehnikainstituut. Tartu. – 84 lk. 
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suhtlemisel, meeskonnatöö, töö ja tööaja kujundamise, organisatsiooni kultuuri, 

virtuaalsete organisatsioonide ja kaugtöö uurimisel [4]. 

Ergonoomika on muutunud ja muutub pidevalt veelgi enamaks kui lihtsalt akadeemiline 

eriala või aine. See on muutunud kasulikuks vahendiks/teadmiseks, mille läbi tagada 

(töötajale) ohutu, mugav ja produktiivne (töö)keskkond. Sageli piisab vaid väikestest 

parendustest, et muuta töökeskkonda oluliselt turvalisemaks ja töötajale mugavamaks [5]. 

Magistritöö tulemusena on koostatud laboratoorsed tööd Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudi ergonoomika eriala üliõpilastele. Laboratoorsed tööd keskenduvad 

inimese keha mõõtudele ja mõõtmistele, rõhtasetuses töökoha kavandamisele, töötaja 

psüühilise keskendus- ja puhkevõime määramisele ja töövahendi konstruktsiooni 

mõõtudele ja mõõtmistele ning nende omavahelistele suhteseostele. 

Antropomeetrial on tähtis roll ergonoomilise töökeskkonna loomisel. Antropomeetria on 

inimteaduste haru, mis tegeleb inimese keha mõõtmisega, peamiselt mõõdetakse 

kehaosade suurusi, kuju, tugevust, liikuvust, paindlikust ja töövõimet. Inimesed on oma 

mõõtudelt, kujult ja proportsioonidelt erinevad ning toodete kasutajakeskne disain peab 

tagama nende erinevuste arvestamise ja optimaalsete mõõtude leidmise selleks, et luua 

kõikidele töötajatele sobivate mõõtudega töökohad ja –vahendid. Need erinevused 

tulenevad rassist, soost, vanusest, geneetikast ja eluviisidest [6]. 

Psüühiline keskendus- ja puhkevõime on üks tähtsamaid töötajate töövõime näitajaid. 

Magistritöös on kasutatud psüühilise keskendus- ja puhkevõime määramiseks uudset aju-

arvuti liidese tehnoloogiat, mis registreerib vaatlusaluse ajulaineid ning keskendus- ja 

puhkeseisundi võimet. On oluline, et töötaja suudaks ennast viia keskendunud seisundisse 

ning seda ka säilitada ja vajadusel suudaks väsimuse vältimiseks ajule puhkust anda. 

Uurimistulemused on esitatud konverentsil: 

Kivimaa, L. Psüühilise töövõime uurimismudel aju-arvuti liidese tehnoloogia abil. VIII 

magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad”. 17.04.2014 a Tartu, EMÜ 

Tehnikainstituut. 

Uurimistulemuste kohta on avaldatud artikkel : 

Kivimaa, L. Psüühilise töövõime uurimismudel aju-arvuti liidese tehnoloogia abil. VIII 

magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad”. Tartu 2014. Lk 67…70. 

Artikkel on esitatud lisas (vorm A. 1).  
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

1.1. Ülevaade labortingimustes tehtavatest konstruktsiooniergonoomika     

       alastest uurimistöödest 

 

Konstruktsiooniergonoomika alased uurimistööd, laborid, osakonnad ja erialad ülikoolides 

koguvad kiirelt populaarsust kogu maailmas. Nende peamine eesmärk on luua töötajatele 

võimalikult mugav, ohutu ja töötegemist soosiv töökeskkond selleks, et tagada 

töötootlikkust, tööohutust ning füüsilist ja vaimset tervist võimalikult vähekahjustavat 

töötegevust.  

Ameerika Ühendriikides Ithacas asub Cornelli ülikool, kus on inimfaktorite ja 

ergonoomika alane uurimislabor ja õppeaine. Seal õpetatakse ja uuritakse kuidas 

ergonoomiliste toodete ja (töö)keskkondade abil parendada töötaja jaoks (töö)ohutust, 

tootlikust ja töötervis tagamist. Õpetatakse töökeskkonna parameetreid ja nende mõõtmisi 

(valgus, müra, õhukvaliteet) ning keskendutakse töötaja põhivahenditest tooli ja laua 

ergonoomilisele disainile. Veel tegeletakse seal ka psühholoogiliste teguritega nagu stress, 

motivatsioon, inimestevahelised suhted ja psüühiline töövõime. Inimtegurite ja 

ergonoomika erialas on õppeaine antropomeetria ja tööruumi disain (ergodisain), kus 

tegeletakse staatilise ja dünaamilise füsioloogiaga, kehaosade mõõtmistega, sobivate 

pertsentiilide määramisega ning töökohtade ja töökeskkonna kavandamisega [7]. 

Ameerika Ühendriikides Madisonis asub Wisconsin-Madisoni ülikool, kus on kutsealase 

ergonoomika ja biomehaanika labor. Labor keskendub füsioloogilistele ja 

biomehaanilistele tööaspektidele. Labori eesmärgiks on pidevalt arendada töökohti, 

seadmeid, tööriistu, tooteid ja töökeskkondasid, kus töötajad omaksid keskset rolli, nii et 

nende töö oleks võimalikult efektiivne ja samas nad iseennast füüsiliselt ja vaimselt 

võimalikult vähe kurnaks. Labor on täielikult varustatud erinevate keerukate 

mõõtmisvahenditega, milledega mõõdetakse töötaja keha ning kehaosade kinemaatika- ja 

kineetikaalaseid parameetreid, füsioloogilisi funktsioone ja biopotentsiaale töötamise ajal.  

Labori peamised uuringusuunad on järgmised [8]: 

1. Lihaste ja kõõluste biomehaanika kahjustused. 

2. Primaarne ja sekundaarne vigastuste ennetamine. 

3. Käsijuhtimisega toodete, seadmete ja käsitööriistade ergonoomiline disain. 

4. Füüsilise töö puhul luu-ja lihaskonna vaevuste analüüs ja hindamine. 

5. Meditsiinilise järelevalve korraldamine ülajäsemete vaevuste korral. 
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6. Töötaja taastusravi. 

7. Psühhomotoorne kvantifitseerimine ja manuaalsed (käelised) oskused. 

8. Meditsiiniliste instrumentide ja simulatsioonide ergonoomika. 

Suurbritannias Nottinghami ülikoolis õpetatakse magistriõppes eriala inimfaktorid ja 

ergonoomika. Inimeste/töötajate mitmekesisus ja erinevad omadused (käitumine, kasv, 

iseloom, kogemused) tekitavad teadlastele, inseneridele, disaineritele ja projekteerijatele 

väljakutseid tööstuses. Võimalikult inimkeskse ja ergonoomilise lähenemisega on võimalik 

muuta toodete kasutamist mugavamaks ning tööprotsesse tõhusamaks ja töökeskkonda 

ohutumaks. Kui inimfaktorid ja ergonoomika küsimused jäetakse tahaplaanile, siis on 

tõenäoline, et suureneb tööõnnetuste arv, töösuhted on probleemsed, tootmise efektiivsus 

on väike ja tehakse seadmeid, mis ei pruugi paljudele kasutejatele üldse sobidagi. Kursusel 

õpetatakse inimeste/töötajate füüsilisi, kognitiivseid, sotsiaalseid ja emotsionaalseid 

omadusi, mis kõik seonduvad eduka töökoha projekteerimisega [9]. 

Ameerika Ühendriikides Iowas asub Iowa riiklik ülikool, kus on ergonoomika ja 

inimtegurite alased laborid. Laborites on kaks peamist suunda, milledeks on füüsiline 

töövõime ja kognitiivergonoomika. Füüsilise töövõime ergonoomika laboris tegeletakse 

töötajate kutsealaste vigastuse hindamise ja ennetamise teemadega. Kasutusel on 

videoanalüüs, mille alusel hinnatakse töötajaid, kui nad täidavad oma tööülesandeid. 

Kasutusel on mõõteriistad, millega saab  hinnata tööülesande ja kantava raskuse vahelist 

seost. Joonisel 1.1 on näidatud, kuidas füüsilise töökoormatuse ergonoomika laboris 

töötaja tööraskust hinnatakse [10]. 

 

Joonis 1.1. Füüsilise töökoormatuse määramine ja hindamine [10] 
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1.2.  Ülevaade labortingimustes tehtavatest kognitiivergonoomika alastest   

uurimistöödest 

 

Kognitiivergonoomika alased uurimistööd, laborid, osakonnad ja erialad ülikoolides 

koguvad kiirelt populaarsust kogu maailmas. Kognitiivergonoomika peamine eesmärk on 

tegeleda vaimsete protsessidega nagu mälu, reageering, taju, psüühiline töökoormus ja 

tööstress. Kognitiivergonoomika tegeleb ka eelnimetatud vaimsete protsesside poolt 

mõjutatava interaktsiooniga inimese ja masina vahel [4, 11].  

Iowa riikliku ülikooli kognitiivergonoomika laboris uuritakse psüühilisi inimvõimeid ja 

inimese ning arvuti koostööd erinevates tegevustes. Joonisel 1.2 on näidatud, kuidas 

kognitiivergonoomika laboris uuritakse inimeste ja arvutite vahelist koostööd [10]. 

 

Joonis 1.2. Kognitiivergonoomika labor [10] 

 

North Carolina riiklikus ülikoolis on inimfaktorite ja ergonoomika osakond, millel on 

pikaajaline teadusuuringute kogemus töötada välja meetodeid, et uurida inimeste 

(töö)võimeid, luua mudeleid, et prognoosida töötaja töövõimeid ning anda soovitusi, 

kuidas muuta kogu süsteemi ergonoomilisemaks. Nende missiooniks on [12]: 

1. Arendada uusi teadmisi ergonoomikast ja inimeste võimetest. 

2. Töötada välja efektiivseid kognitiivseid ja füüsilisi töötehnoloogiaid. 

3. Parendada töötaja tööaja kvaliteeti. 

4. Tagada puuetega inimestele iseseisev ja kvaliteetne elu. 
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Kanadas asuva Galgary ülikooli kognitiivergonoomika labori peamine eesmärk on sõiduki 

juhtimise simulaatori abil vähendada liiklususõnnetuste ja seeläbi ka hukkunute ja 

vigastatute arvu. Simulaatori abil luuakse teaduspõhiseid uuringuid ja tehakse analüüse, 

mis aitavad inimestel ohutumalt liigelda. Galgary ülikoolis viimati läbiviidud 

kognitiivergonoomika alased projektid [13]: 

1. Vanade ja noorte juhtide käitumine, kui nad liiklevad keerulisel ristmikul. 

2. Kuidas tähelepanu kõrvalejuhtimine mõjutab juhti ja reisijaid? 

3. Kuidas ohutult ületada maanteid ja raudteid? 

4. Intelligentsete transpordiüsteemide tehnoloogiate hindamine. 

 

Ameerika Ühendriikides Atlantas asub Georgia Tehnikainstituut, kus on 

kognitiivergonoomika labor. Seal laboris tegeletakse inimoperaatori ja tema poolt 

kasutatavate vahendite omavahelise dünaamilise koostoime loomisega. 

Uurimisvaldkonnad on lennujuhtimine, raudteetransport, sõiduõpe ja inimese tervishoid. 

Keskendutatakse sellele, kuidas inimesed saaksid saavutada ja hallata oma eesmärke, 

jäädes ise terveks, kuidas suudetakse õnnetusi vältida. Õnnetuste ennetamiseks on 

esmatähtis hoida töövõime kõrge ja töökoormus väike [14]. 

 

Hollandis Twente ülikoolis on kognitiivpsühholoogia ja ergonoomika osakond. Sealne 

teadustöö põhineb (inimeste poolt) kasutatavate tehniliste süsteemide ja inimese 

infotöötluse vahelise võimekuse uurimisel.  Tihedalt tehakse koostööd ka teiste 

teadusharudega, et teadustöö tulemused oleksid rohkem elulisemad [15]. 

 

Ameerika Ühendriikides asub Michigani ülikool, kus on ergonoomikakeskus. Seal 

tegeletakse kognitiivergonoomikaga, mitmeliigiliste liidestega, tähelepanu ja selle 

katkestamise juhtimisega, kognitiivmodelleerimisega ning insenerieetikaga. 

Kognitiivergonoomika aitab operaatoril saada aru sellest, kuidas süsteemid toimivad nii, et 

oleks tagatud turvalisus ja töötõhusus. Mitmeliigiliste liideste abil uuritakse, kuidas 

levitada infot ja käsklusi läbi nägemise, kuulmise ja puudutuste. Tähelepanu ja selle 

katkestamise juhtimisega tahetakse luua arusaama ja oskusi, kuidas saaks inimene ise 

juhtida oma tähelepanuseisundit ja selle hindamise võimet vastavalt vajadusele. 

Kognitiivmodelleerimine võimaldab luua arvutuslikke mudeleid inimvõimetest [16]. 
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK, ÜLESANDED, AKTUAALSUS JA UUDSUS 

2.1. Uurimistöö eesmärk ja ülesanded 

 

Uurimistöö eesmärk oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi ergonoomika eriala 

jaoks antropomeetria, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alased laboratoorsed tööd. 

Laboratoorsed tööd on mõeldud ergonoomikaalase õppetöö edendamiseks läbi teoreetiliste 

ja praktiliste teadmiste, mida üliõpilased laboratoorseid töid tehes omandavad. 

Eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Antropomeetria, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alase kirjanduse 

analüüs. 

2. Labortööde teoreetilise ja praktilise osa metoodika koostamine. 

3. Andmete kogumine ja analüüs. 

4. Antropomeetria alaste stendide koostamine. 

5. Laboratoorsete tööde koostamine. 

6. Laboratoorsete tööde menetluskontroll. 

7. Kokkuvõtte tegemine. 

2.2. Uurimistöö aktuaalsus ja uudsus 

 

Uurimistöö on aktuaalne, sest antropomeetria, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika 

alased laboratoorsed tööd aitavad ergonoomika eriala üliõpilastel paremini mõista ja 

parendada töökeskkonna ning ka igapäevaelu alaseid probleeme ja uurimisvaldkondasid. 

Laboratoorsed tööd annavad üliõpilastele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi kogemusi 

antropomeetriast, isteasendis töötava inimese töökohale esitatavatest nõuetest, 

kognitiivergonoomikast, aju-arvuti liidese tehnoloogiast ja selle abil töötaja psüühilise 

keskendus- ja puhkevõime määramisest ning arvutiklaviatuuride ehitusest ja 

kasutusmugavusest ning teadusliku uurimistöö meetoditest. 

Uurimistöö uudsuseks on ergonoomika eriala edendamiseks loodud kuus antropomeetria,  

konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alast laboratoorsete tööde juhendit koos 

õppevahenditega. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

3.1. Teoreetiline osa 

Magistritöös esitatud kuue laboratoorse töö uurimisobjektiks on inimese füüsilised ja 

psüühilised tunnusparameetrid, konstruktsiooniparameetrid ning nende konstruktiivsed 

suhteseosed. Laboratoorse töö teoreetilises osas käsitletakse uurimisteemaga seotud 

põhimõisteid, probleemi olemust, teaduslikke seisukohti ja rakendusalasid. 

Koostatud on kolm antropomeetria alast laboratoorsete tööde juhendit. Esimeses neist 

mõõdetakse kõiki tähtsamaid antropomeetrilisi tunnuseid. Teise laboratoorse töö jaoks on 

koostatud rõhtasendis töötajate jaoks käte ulatusalade stend, millega määratakse 

vaatlusaluste käte ulatusalad. Kolmanda laboratoorse töö jaoks on koostatud rõhtasendis 

töötajale infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stend ning kontrollpaneelid, 

milledega viiakse läbi uurimisülesanne.  

Koostatud on kaks kognitiivergonoomika alast laboratoorsete tööde juhendit. Esimeses  

töös mõõdetakse aju-arvuti liidese tehnoloogia abil vaatlusaluste keskendus- ja 

puhkeseisundi võimet tähelepanu püsivuse ja konsentratsiooni määramise, pöörleva 

baleriini ja kaugusesse vaatamise järgi. Teises töös on kasutatud psüühilise keskendus- ja 

puhkevõime määramiseks aju-arvuti liidese teel juhitavat minihelikopterit.  

Konstruktsiooniergonoomika alaseid laboratoorseid töid on koostatud üks. Selles töös 

uuritakse klaviatuuride disaini, klahvide paigutust ja kasutamismugavust. 

Kõikides laboratoorsetes töödes käsitletakse antropomeetriliste ja konstruktsiooni 

parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikuid. 

3.2. Praktiline osa 

 

Laboratoorsete tööde praktilise osa sooritamine on kavandatud tegemiseks EMÜ 

Tehnikainstituudi ergonoomika laboris. Laboratoorse töö praktilises osas käsitletakse 

uurimisteemaga seotud probleemi olemust ja selle probleemi lahendamist läbi erinevate 

praktiliste ülesannete. 

Praktilise töö tegemiseks kasutatavad vahendid on käte ulatusalade stend (joonis 3.1), 

infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stend (joonis 3.2), kontrollpaneelid, 

Puzzlebox Orbit mõttejõul liikuv minihelikopter koos infrapuna seadme ja Neurosky 
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Mindwave peakomplektiga (joonis 3.3), iOS või Android tarkvaral põhinev mobiiltelefon 

või tahvelarvuti, ergonoomiline klaviatuur, NS PsühhoTest arvutiprogramm, 

nägemismotoorika analüsaator, teleskoopgoniomeeter, stopper, mõõdulint ning laua- ja 

sülearvutid. 

Käte ulatusalad rõhtasendis stend on koostatud kirjandusallikate [2, lk 52; 17, 18] põhjal 

ja sellel on esitatud käte suurim haardeala a, optimaalne haardeala b, hõlphaardeala c , 

jämeda käsitsitöö ala d ja peene käsitsitöö ala e.  

 

Joonis 3.1. Käte ulatusalad rõhtasendis stend 

Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala rõhtasendis stend on koostatud 

kirjandusallika [2, lk 52] põhjal, millel on sektor a kõige sagedamini kasutatavate 

juhtseadisete ja infoesitusvahendite paigaldamiseks. Sektor b on harvem kasutatavate 

juhtseadiste ja infoesitusvahendite ning sektor c harva kasutavate juhtseadiste 

paigaldamiseks. 

 

Joonis 3.2. Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala rõhtasendis stend  



13 
 

Aju-arvuti liidese (brain-computer interface) tehnoloogia võimaldab otsest infovahetust 

välise seadme ja inimese aju vahel. Aju-arvuti tehnoloogia süsteemi eesmärgiks on 

välisseadme juhtimine, kasutades inimese mõttejõudu. Selle tehnoloogia abil on võimalik 

määrata ka aju keskendus- ja puhkeseisundi võimet. 

 

Joonis 3.3.  Aju-arvuti liidese tehnoloogia seadmed 

Praktiliste tööde käigus üliõpilane omandab paremini teoreetiliste teadmiste osa ja saab 

laboratoorsete tööde lahendamisel kogemuse konstruktsiooniergonoomikast ja 

kognitiivergonoomikast. 

Üliõpilased omandavad nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi selleks, et kogeda 

õpitu rakendatavust, otstarbekust ja mõistmist. Kõiki neid teadmisi saab ergonoomika 

eriala asjatundja edukalt kasutada teemakohaste ülesannete lahendamisel. 

Menetluskontrollid on tehtud selleks, et kontrollida, kas labortööde teoreetilised ja 

praktilised osad ning õppevahendid ja õppetingimused on õppekava raames magistriastme 

üliõpilastele tasemekohaselt teostatavad. Menetluskontrolli ajal on tuvastatud  labortööks 

ettevalmistusliku, praktilise ja tulemuste vormistamise osa toimumise kestus õppeaines 

ettemääratud ajamahu raames. Menetluskontrollide käigus on hinnatud õppemetoodiliste 

vahendite ja tingimuste vastavust ning labortööde praktilise sooritamise sobivust 

labortöödes ettenähtud ülesannete täitmiseks. Menetluskontrollide eesmärgiks oli 

käsitletavatel teemadel – antropomeetria, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika teemal 

koostatud laboratoorsetele töödele hinnangu andmine. Hinnangukriteeriumid joatusid 

järgmiselt – alla 60 % tulemus on mitterahuldav, 60…70 % on rahuldav, 70…80 % 

tulemus on hea, 80…90 % on väga hea ja üle 90 % tulemus on eeskujulik.  
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4. ANTROPOMEETRIA ALASED LABORATOORSED TÖÖD 

 

4.1. Põhimõisted ja määratlused 

 

Alljärgnevalt on esitatud koostatud laboratoorsetes töödes esinevad põhimõisted ja 

määratlused. 

Antropomeetria (anthropometry) – inimkeha mõõtmine [19, lk 48]. 

Projekteerimine (design) – plaani, kavandit koostama [19, lk 537]. 

Töötaja (worker, employee) – füüsiline isik, kes teeb töölepingu alusel teisele isikule ehk 

tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile [20]. 

Antropomeetrilised tunnused (anthropometric characteristics) – inimkeha ja selle osad 

[2 lk 278]. 

Rõhtasend (seating position) – isteasend [2, lk 49]. 

Töökoht (workstation) –töökoht on ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknev 

töötamiskoht ja selle ümbrus või muud töötamiskohad, kuhu töötajal on töötamise ajal 

juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korralduse [21]. 

Stend (display) – alus väljapanekute jaoks, katseseade [19, lk 657]. 

Infoesitusvahend (information presentation tool) – vahend/seade, mida kasutatakse 

andmete edastamiseks juhtimisobjekti seisundi, tööprotsessi kulgemise, energeetiliste 

ressursside, sidekanalite seisundi jms kohta [2, lk 65]. 

Juhtseadis (control device) – juhtimisaparaat, seade, millega juhitakse juhtimisobjekti 

töökäiku [19, lk 204]. 

4.2. Laboratoorne töö teemal „Antropomeetria” 

 

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  
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Uurimistöös käsitletakse inimeste antropomeetrilisi andmeid ja mõõdetakse neist 

tähtsamad. Laboratoorse töö üldosas seletatakse miks ja kuidas määratakse ning 

mõõdetakse antropomeetrilisi tunnuseid. Töö praktilises osas mõõdetakse inimese keha 

antropomeetrilised väärtused. 

 

LABORATOORNE TÖÖ 1 

ANTROPOMEETRIA 

Töö eesmärk: õppida tundma inimese antropomeetrilisi tunnuseid ja mõõtmismeetodeid. 

Kasutatavad vahendid: reguleeritava kõrgusega tool, mõõdulint, joonlaud. 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Antropomeetriliste andmete mõõtmine ja protokollimine. 

3. Mõõdetud kehaosade pertsentiilide määramine. 

4. Andmetöötluse tegemine ja saadud tulemuste võrdlemine etteantud andmetega. 

5. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

6. Tööst kokkuvõtte tegemine. 

Tööohutus 

1. Labortööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise  ja 

praktilise osaga ja olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Laboratoorses töös tuleks mõõtmiste ajal kanda võimalusel lühikeste säärtega 

pükse ja lühikeste varrukatega särki. 

3. Kehaosade mõõtmisel vältida traumade tekitamist. 

4. Enne töö alustamist tuleb küsida õppejõult luba iseseisvaks tööks. 

Töö üldosa 

Antropomeetria on antropoloogia osa, mis tegeleb inimese keha mõõtmisega. Töökoha, 

elukoha või ka mingi seadme loomisel tuleb arvestada sellega, kellele seda tahetakse luua. 

On teada fakt, et inimesed erinevad keha mõõtude poolest. Need erinevused tulenevad 

rassist, soost, vanusest, geneetikast, eluviisidest. Kõige tähtsam ja enimjälgitav kehamõõde 

inimestel on nende pikkus. Inimese antropomeetrilised andmed on projekteerimise jaoks 

väga tähtsad. Antropomeetrilisi andmeid kasutatakse somatograafias, mis on meetod 
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inimese skeemaatiliselt kujutamiseks tehnilise dokumentatsiooni tarvis, et luua õigete 

proporatsioonidega töökoht, seade või ese [1 lk 16]. 

Kui luuakse töökoht kellelegi personaalselt, siis on see tegevus lihtne. Tuleb võtta selle 

inimese antropomeetrilised põhinäitajad ja saabki teha tema kehamõõtudele sobiva 

töökoha. Kui tahetakse terves firmas korraga luua ühesuguseid töökohti, siis on asi 

keerulisem, sest need loodud töökohad ei pruugi paljudele töötajatele sobida. Ka erinevate 

tööriistade,  tööpinkide, töötoolide, autoistmete, vannide, WC-pottide ja mööbliesemete 

projekteerijad peavad arvestama sellega, et võimalikult suurel osal nende tarbijatest oleks 

mugav neid seadmeid kasutada. Ebasobivate mõõtudega tööriistad ja seadmed võivad 

põhjustada (töö)õnnetusi ja  aeglustada oluliselt tööviljakust. Töökoha valed mõõdud 

võivad oluliselt suurendada töötaja väsimust. Palju ebasobivate mõõtudega tooteid on 

müügil ka rahvusvahelise kaubanduse pärast, sest lõpptarbijate kasv võib oluliselt erineda 

tootjamaa tarbijate kasvust ja kehaehitusest. Keskmine hiinlane on näiteks keskmisest 

ameeriklasest 10 sentimeetrit lühem, mis on juba väga suur erinevus ning kindlasti peaks 

neile projekteeritud tooted olema juba erinevate mõõtudega [1 lk 16; 2 lk 70]. 

Seisva inimese mõõtude alusel arvutatakse vähim ruum, mida inimene võtab enda alla 

erinevates tööasendites. Veel arvutatakse selle alusel vähim vahekaugus töötajate vahel, 

lühim ulatusala ning mitmesuguste avade, käikude, treppide ja luukide mõõdud. „Punktide 

kõrgus istme tasandist on lähtealus isteasendis töökoha konstruktsiooniliste parameetrite 

arvutamiseks. Nii leitakse seljatoe kõrgus kaela, õla, abaluu alumise nurga ja vööjoone 

kõrguse järgi” [3, lk 45]. 

On mõeldamatu, et projekteerijad ja ettevõtted suudaks igale inimesele valmistada täpselt 

tema mõõtudele sobivaid tooteid. Kehaosade mõõtmisel, leidmaks soovitud osa 

inimkogumist, kasutatakse pertsentiile. Pertsentiil on antud juhul sajandikosa mõõdetud 

inimkogumi väärtusest, millele vastab antropomeetrilise tunnuse kindel väärtus. Üldjuhul 

üritatakse toodet projekteerida nii, et see oleks sobilik 90 % tarbijatest ehk tarbijatele, kes 

jäävad vahemikku 5…95 pertsentiili. Toodet ei projekteerita sobivaks sellisel juhul viiele 

% kõige lühemate ja viiele % kõige pikemate kehamõõtudega tarbijatele. 50 pertsentiili 

vastab keskmisele tulemusele vaadeldud kogumist [3 lk 277; 4 lk 18]. 

Antropomeetriliste tunnuste arvväärtusi kasutatakse neljal erineval viisil [3, lk 44]: 

1. Vahetult, kui kehaosa mõõde vastab projekteeritava seadme tunnussuurusele. 
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2. Ümberarvutatult, kui mõõdetava inimese kehahoiak ei vasta 100 protsendiliselt 

uuritavale tööasendile. 

3. Ligikaudsete orientiiridena töökoha elementide asukoha kindlaksmääramisel. 

4. „Reguleeritavate tunnussuuruste reguleerimisulatuse arvutamiseks”.  

Antropomeetrilised andmed jaotatakse tähtsuse järgi kolme klassi, mille järgi disainerid ja 

projekteerijad tooteid loovad [4, lk 19]: 

1. Väga tähtsad andmed on need, millede mittearvestamisel võib toode tarbijale olla 

(väga) ebamugav kasutada või lausa eluohtlik. Nendeks andmeteks on olenevalt 

tootest inimese erinevad laiused, tähtsamad pikkusmõõdud ja käte haardeulatused. 

2. Tähtsad andmed. Nendega mittearvestamisel võib toode tarbijale tunduda 

ebamugav. Tähtsad antropomeetrilised andmed on olenevalt tootest näiteks jala 

pikkus, käe haardeulatused ees, õlgade laius, inimese pikkus istudes. 

3. Arvestatavad andmed. Neid üldjuhul projekteerimisel arvestatakse, aga need ei 

avalda tarbijale märkimisväärset mõju.  

Joonistel 1…5 on näidatud kehamõõtmete tähistused, mille järgi mõõdetakse 

antropomeetrilisi tunnuseid [5, lk 44; 6]. 

 

Joonis 1. Erinevate kehaosade pikkus- ja kõrgusmõõtmete tähistused [5] 

 

Enne pikkus- ja kõrgusmõõtmete mõõtmist tuleb vaatlusalusel jalast jalanõud  ära võtta. 
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Joonis 2. Isteasendis kehamõõtmete tähistused [5] 

 

Joonis 3. Iste- ja püstasendis kehamõõtmete tähistused [5] 

 

Joonis 4. Labakäe ja –jala mõõtmete tähistused [5] 
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Joonis 5. Siruulatuste mõõtude tähistused [5] 

Seadmete ja ruumide optimaalsed mõõdud ja paiknemiskohad määratakse erinevaid 

antropmeetrilisi tunnuseid arvestades. Keskmist kehapikkust kasutatakse mitmesuguste 

töövõtete vähima lubatud ala määramisel. Silmade kõrgus põrandast määrab ära näiturite 

asukohad. Õla ja küünarnuki kõrgusmõõtmete järgi määratakse juhtimisseadiste asukohad 

ja kõrgused. Küünarnuki kõrgusmõõde määrab ära tööpindade kõrguse, mis oleneb veel ka 

tehtava töö raskusastmest. Suu kõrgusmõõtme järgi põrandast määratakse näiteks 

mikrofonide kõrgus [3, lk 44]. 

Tabelis 1 on näidatud 20…60 aastaste hollandlaste antropomeetrilised andmed [5, lk 251]. 

Hollandlased on valitud sellepärast, et nende meeste ja naiste keskmised pikkused on 

võrreldavad eestlaste omadega. Eestlaste kohta nii täpseid antropomeetrilisi andmeid ei 

leidu. Mõõdetavad tunnused ja kehamõõtude tähistused ühest kuni kolmekümne viieni on 

leitavad joonistelt 1…5. Eesti meeste keskmine pikkus on 180 cm ja naistel 168 cm, 

millega eestlased kuuluvad ühtede pikemate rahvaste hulka Euroopas [6]. 

Tabel 1. Antropomeetrilised andmed millimeetrites [5, lk 251] 

Mõõdetav tunnus 
Mehed (pertsentiili) Naised (pertsentiili) 

5% 50% 95% 5% 50% 95% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kiirupunkt (kasv) 1690 1795 1900 1545 1650 1755 

2. Silmade kõrgus 1575 1670 1765 1435 1530 1625 

3. Õla kõrgus 1400 1495 1590 1265 1365 1465 

4. Küünarnuki kõrgus 1055 1135 1215 980 1050 1120 
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Tabel 1 järg 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Puusade kõrgus 885 960 1035 780 845 910 

6. Sõrmenukkide kõrgus 745 795 845 705 775 845 

7. Sõrmeotsade kõrgus 645 690 735 605 675 745 

8. Kiirupunkt istudes 885 940 995 820 875 930 

9. Silmade kõrgus istudes 770 820 875 695 750 805 

10. Õla kõrgus istudes 570 620 670 515 565 615 

11. Küünarnuki kõrgus istudes 195 240 280 200 240 280 

12. Reie paksus 120 140 160 125 150 175 

13. Tuhara-põlve pikkus 575 620 665 550 600 650 

14. Tuhara-põlveõndla pikkus 470 520 570 440 495 550 

15. Põlve kõrgus 520 565 610 450 505 560 

16. Põlveõndra kõrgus 415 455 495 370 405 445 

17. Õlgade laius 430 475 520 355 400 445 

18. Õlgade laius (õlanukkideni) 385 410 445 330 360 390 

19. Puusade laius 340 375 410 340 395 450 

20. Rindkere sügavus 240 285 330 230 290 350 

21. Kõhu sügavus 245 310 375 230 295 360 

22. Õla-küünarnuki pikkus 340 375 405 305 335 365 

23. Küünarnuki-sõrmeotsade pikkus 455 490 525 405 440 475 

24. Käe pikkus 750 805 860 665 720 775 

25. Turja-sõrmenukkide pikkus 635 685 735 560 610 660 

26. Pea pikkus 190 200 210 175 185 195 

27. Pea laius 150 160 170 140 150 160 

28. Käelaba pikkus 180 195 210 160 175 190 

29. Käelaba laius 80 90 100 70 80 90 

30. Jalalaba pikkus 225 275 295 220 240 260 

31. Jalalaba laius 90 100 110 80 90 100 

32. Käte siruulatus 1720 1845 1970 1510 1635 1760 

33. Küünarnukkide ulatus (käed 

puusas) 
905 975 1045 790 865 920 

34. Haardeulatus seistes 2000 2125 2250 1780 1905 2030 

35. Haardeulatus istudes 1190 1280 1890 1085 1175 1265 

Tabelis 50 % tähendab, et tegemist on keskmise näitajaga (mõõduga). 5 pertsentiili 

tähendab, et 5 % inimestest on väiksemate mõõtudega kui on esitatud mõõdud. 95 

pertsentiili tähendab, et 95 % inimestest on väiksemad kui on esitatud mõõdud ja 5 % 

inimestest on suuremate mõõtudega. 

Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Antropomeetria (anthropometry) – inimkeha mõõtmine [7, lk 48]. 

Projekteerimine (design) – plaani, kavandi koostamine [7, lk 537]. 
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Pertsentiil (percentile) – sajandikosa mõõdetud kogumi väärtusest, millele vastab kindel 

väärtus  [3, lk 227]. 

Töötaja (worker, employee) – füüsiline isik, kes teeb töölepingu alusel teisele isikule ehk 

tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile [8]. 

Antropomeetrilised tunnused (anthropometric characteristics) – inimkeha ja selle osad 

[3, lk 248]. 

Antropomeetrilised andmed (anthropometric data) – antropomeetrilised tunnused ja 

tunnusväärtused vastavalt pertsentiilidele [3, lk 248]. 

Töö praktiline osa 

Töö tegemine 

Laboratoorse töö tegemiseks on vaja kõigepealt tutvuda laboratoorse töö juhendiga. Tööd 

tuleb teha vähemalt kahekesi. Üks üliõpilane on vaatlusalune, kelle antropomeetrilisi 

andmeid mõõdetakse ja teine on mõõtmiste läbiviija. Kui ühe üliõpilase andmed on 

mõõdetud, siis vahetatakse kohad ja mõõdetakse teise üliõpilase andmed. Mõõdetavad 

kehaosad koos tähistustega tuleb võtta joonistelt 1…5. Mõõtmised teha võimalikult täpselt 

(millimeetri täpsusega), siis on tulemused tõesemad ja neid saab etteantud tulemustega 

võrrelda.  

Tulemuste vormistamine 

Mõõdetud antropomeetrilised andmed tuleb märkida tabelisse 2. Kui mõõdud on märgitud, 

siis tuleb oma keha mõõte võrrelda mõõtudega tabelist 1 ja märkida, millisesse pertsentiili 

kuulutakse. Mehed võrdlevad mõõtmistulemusi meeste andmetega ja naised naiste 

andmetega. Võrdluses tuleb kirja panna pertsentiil (%), millisesse vahemikku teie näitaja 

kuulub (table 1). Kui te olete näiteks mees pikkusega 1850 mm (kiirupunkt, kasv), siis te 

kuulute vahemikku 50…95 %. See tähendab, et te kuulute vahemikku, kus 50 % inimestest 

on teist kindlasti lühemad ja 5 % kindlasti pikemad. Kui te olete naine pikkusega 

1800 mm, siis te kuulute vahemikku 95…100 %, seega te olete 5 % kõige pikemate naiste 

seas ning 95 % naistest on teist kindlasti lühemad. 
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Tabel 2. Mõõdetud antropomeetrilised andmed 

Mõõdetav tunnus Tulemus mm Pertsentiil % 

1. Kiirupunkt (kasv)   

2. Silmade kõrgus   

3. Õla kõrgus   

4. Küünarnuki kõrgus   

5. Puusade kõrgus   

6. Sõrmenukkide kõrgus   

7. Sõrmeotsade kõrgus   

8. Kiirupunkt istudes   

9. Silmade kõrgus istudes   

10. Õla kõrgus istudes   

11. Küünarnuki kõrgus istudes   

12. Reie paksus   

13. Tuhara-põlve pikkus   

14. Tuhara-põlveõndla pikkus   

15. Põlve kõrgus   

16. Põlveõndra kõrgus   

17. Õlgade laius   

18. Õlgade laius (õlanukkideni)   

19. Puusade laius   

20. Rindkere sügavus   

21. Kõhu sügavus   

22. Õla-küünarnuki pikkus   

23. Küünarnuki-sõrmeotsade pikkus   

24. Käe pikkus   

25. Turja-sõrmenukkide pikkus   

26. Pea pikkus   

27. Pea laius   

28. Käelaba pikkus   

29. Käelaba laius   

30. Jalalaba pikkus   

31. Jalalaba laius   

32. Käte siruulatus   

33. Küünarnukkide ulatus (labakäed 

puusas) 

  

34. Haardeulatus seistes   

35. Haardeulatus istudes   

Peale mõõtmistulemuste kandmist tabelisse 2 ja pertsentiilide märkimist, tuleb vastata 

küsimustele ja kordamisküsimustele ning teha saadud tulemustest kokkuvõte. 

Küsimused 

1. Millega tegeleb antropomeetria? 

2. Mitmele % tarbijatest üritatakse üldjuhul valmistada sobivat/mugavat toodet? 

3. Mis on pertsentiil? 



23 
 

4. Miks peavad projekteerijad arvestama väga tähtsate antropomeetriliste andmetega? 

5. Mis on keskmise eesti mehe ja naise pikkus? 

Kordamisküsimused 

1. Kas Teie kõik antropomeetrilised andmed kuulusid ühte vahemikku või mitmesse 

(näiteks 30 tulemust kuulusid vahemikku 5…50 % ja 5 tulemust vahemikku 

50…95 %)? 

2. Kas Teie kohta tulemused olid suuremad või väiksemad keskmistest näitajatest? 

3. Nimetage viis kõige tähtsamat antropomeetrilist mõõdet, millega projekteerijad 

kindlasti peaksid toote kavandamisel arvestama? 

Kirjandus 

1. Kristjuhan, Ü. Kaasaegse ergonoomika alused. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2000. – 

49 lk. 

2. Konz, S. Johnson, S. Work Design. Occupational Ergonomics. Arizona: Holcomb 

Hathaway Publishers, 2004. – 641 lk. 

3. Fominõh, J. Freyberg, J. Toom, E. Teaduslik töökorraldus. – Tallinn: Valgus, 

1983. – 343 lk.  

4. McKeown, C. Office Ergonomics. Practical Applications. US: Taylor & Francis 

Group, 2008. – 249 lk.  

5. Pheasant, S. Haslegrave, M, C. Bodyspace. Anthropometry, Ergonomics and the 

Design of Work. US: Taylor & Francis Group, 2006. – 332 lk. 

6. Beardmore, R. Human Factors. 2009. Kättesaadav: http://www.roymech.co.uk/U 

seful_Tables/Human/Human_sizes.html (03.02.2014) 

7. Kull, R. Raiet, E. Õigekeelsussõnaraamat – Tallinn: Valgus, 1980. – 925 lk. 

8. Maasik, S. Piiriüleste töötajate maksustamine Eestis. 2011. Kättesaadav: 

http://www.sisekaitse.ee/public/Finantskolledz/konverents/2011/Sirli_Maasik.ppt 

(28.02.2014). 

4.3. Laboratoorse töö „Antropomeetria” menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (~1 tund) toimub üliõpilasel 

iseseisvalt laboris või laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 2 tundi. 

http://www.roymech.co.uk/U%20seful_Tables/Human/Human_sizes.html
http://www.roymech.co.uk/U%20seful_Tables/Human/Human_sizes.html
http://www.sisekaitse.ee/public/Finantskolledz/konverents/2011/Sirli_Maasik.ppt


24 
 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

Kokku kulub laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Mõõdetud antropomeetrilised andmed on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Mõõdetud antropomeetrilised andmed 

Mõõdetav tunnus Tulemus mm Pertsentiil % 

1. Kiirupunkt (kasv) 1821 50…95 % 

2. Silmade kõrgus 1684 50…95 % 

3. Õla kõrgus 1505 50…95 % 

4. Küünarnuki kõrgus 1125 5…50 % 

5. Puusade kõrgus 930 5…50 % 

6. Sõrmenukkide kõrgus 811 50…95 % 

7. Sõrmeotsade kõrgus 680 5…50 % 

8. Kiirupunkt istudes 985 50…95 % 

9. Silmade kõrgus istudes 871 50…95 % 

10. Õla kõrgus istudes 680 95…100 % 

11. Küünarnuki kõrgus istudes 283 95…100 % 

12. Reie paksus 136 5…50 % 

13. Tuhara-põlve pikkus 576 5…50 % 

14. Tuhara-põlveõndla pikkus 473 5…50 % 

15. Põlve kõrgus 546 5…50 % 

16. Põlveõndra kõrgus 427 5…50 % 

17. Õlgade laius 478 50…95 % 

18. Õlgade laius (õlanukkideni) 385 5…50 % 

19. Puusade laius 360 5…50 % 

20. Rindkere sügavus 241 5…50 % 

21. Kõhu sügavus 201 0…5 % 

22. Õla-küünarnuki pikkus 392 50…95 % 

23. Küünarnuki-sõrmeotsade pikkus 512 50…95 % 

24. Käe pikkus 850 50…95 % 

25. Turja-sõrmenukki pikkus           730 50…95 % 

26. Pea pikkus 201 50…95 % 

27. Pea laius 151 5…50 % 

28. Käelaba pikkus 192 50…95 % 

29. Käelaba laius 85 5…50 % 

30. Jalalaba pikkus 265 5…50 % 

31. Jalalaba laius 96 5…50 % 

32. Käte siruulatus 1838 5…50 % 

33. Küünarnukkide ulatus (käed puusas) 902 5…50 % 

34. Haardeulatus seistes 2244 50…95 % 

35. Haardeulatus istudes 1386 50…95 % 
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Küsimuste vastused 

1. Antropomeetria tegeleb inimese keha mõõtmisega. 

2. Üldjuhul kavandatakse toodet projekteerida nii, et see oleks sobiv 90-le % 

tarbijatest. 

3. Pertsentiil on sajandikosa mõõdetud väärtusest, millele vastab kindel väärtus. 

4. Väga tähtsate andmetega mittearvestamine võib põhjustada niisuguse toote, mis on 

tarbijale väga ebamugav või lausa eluohtlik kasutada. 

5. Eesti meeste keskmine pikkus on 180 cm ja naiste 168 cm. 

Kordamisküsimuste vastused 

1. Mõõdetud tulemused kuulusid kõikidesse vahemikesse. Kõige rohkem tulemusi jäi 

aga vahemikesse 5…50 % ja 50…95 %. Ükski tulemus ei jäänud täpselt 

väärtuseks 50 %. 

2. Kuigi kiirupunkti (kasv) pertsentiil on natuke üle 50 %, siis kõige enam andmeid 

jäi vahemikku 5…50 %. Tulemused olenevad kindlasti ka kehaehitusest, 

vaatlusalune on kõhna kehaehitusega. 

3. Viis kõige tähtsamat antropomeetrilist mõõdet, millega projekteerijad kindlasti 

peaksid toote kavandamisel arvestama on kiirupunkt, õlgade laius, haardeulatused 

istudes ja seistes ning silmade kõrgus. 

Kokkuvõte 

1. Antropomeetria on antropoloogia osa, mis tegeleb inimese keha mõõtmisega. 

2. Erinevate antropomeetriliste tunnuste alusel määratakse seadmete ja ruumide 

optimaalsed mõõdud ja paiknemiskohad. 

3. Vaatlusaluse kehatunnustest 48,6 % jäid pertsentiilivahemikku 5…50 % ja 42,9 % 

kehatunnustest pertsentiilivahemikku 50…95 %. 5,7 % tunnustest jäid vahemikku 

95…100 %  ja 3,5 % kehatunnustest jäid vahemikku 0…5 %. Seega on tulemused 

pertsentiilide järgi hajusad. 

4. Mõõdetavaid tunnuseid oli keerukas mõõta ja saadud tulemused on esialgsed. 

5. Järeldada võib seda, et ainult inimese pikkuse või laiuse järgi ei saa luua sobivaid 

tooteid/töökohti, vaid arvesse tuleb võtta rohkem tunnuseid. 

6. Konstruktsiooniergonoomika alaste probleemide käsitlemisel on vajalik lähtuda 

inimeste kehade antropomeetrilistest mõõtudest. 



26 
 

Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 4 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 4. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter   Hinnang % 

Teoreetiline osa 88 

Praktiline osa 85 

Tasemekohalisus 82 

Teostatavus 95 

Vahendid/tingimused 85 

Vastavus teemale 95 

Üldhinnang 88,3 ehk väga hea 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „Antropomeetria” on väga hea ehk 88,3 %. 

4.4. Laboratoorne töö teemal „Käte ulatusalad rõhtasendis” 

 

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  

Uurimistöös käsitletakse töötajate käte ulatusalasid rõhtasendis. Laboratoorse töö üldosas 

saadakse teada, kuidas liigitatakse käte ulatusalasid ning kuidas tuleb käsi õigesti liigutada. 

Praktilises osas kinnistatakse saadud teadmised läbi erinevate ülesannete lahendamise. 

LABORATOORNE TÖÖ 2 

KÄTE ULATUSALAD RÕHTASENDIS 

Töö eesmärk: õppida tundma töötaja käte ulatusalasid rõhtasendis. 

Kasutatavad vahendid: käte ulatusalade stend, töölaud, reguleeritava kõrgusega tool, 

joonlaud, mõõdulint. 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tutvuda käte ulatussalade stendiga. 
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3. Määrata õppejõu poolt antud variantide puhul vasaku ja parema käe haardealade 

kaugused abstsiss- ja ordinaattelgedel esitatud ning joonlauaga täpselt mõõdetud 

arvväärtustena kolmel erineval katsel. 

4. Määrata oma väljasirutatud käe (vasak ja parem) pikkuse pertsentiili vahemik alas a 

(andmed Tabel 1. Antropomeetrilised andmed millimeetrites, laboratoorne töö 1.) 

5. Käepikkuse täpse pertsentiili arvutamiseks teha pertsentiilivahemikust 

interpoleerimine ja saadud tulemuse alusel anda hinnang antropomeetrilise 

sobivuse kohta haardealas a töötamiseks. 

6. Uurimistulemuste vormistamine. 

7. Andmetöötluse tegemine ja saadud tulemuste võrdlemine normidega. 

8. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

9. Tööst kokkuvõtte tegemine. 

Tööohutus 

1. Laboratoorsele tööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise 

sisuga ja olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Käte ulatusalade stend tuleb asetada horisontaalsele ja sobiva suurusega tööpinnale 

(-lauale), mis peab olema asjadest tühi. 

3. Stend tuleb paigaldada nii, et see laboratoorse töö ajal püsiks liikumatult. 

4. Stendi peale ei tohi asetada töösse mittepuutuvaid esemeid, mis võiksid stendi 

rikkuda. 

5. Enne töö alustamist tuleb saada õppejõult luba iseseisvaks tööks. 

Töö üldosa 

Kuigi enamik kontoritöötajaid ja ka teiste valdkondade töötajad kasutavad rõhtasendis 

töötades samu vahendeid (telefonid, klaviatuurid, monitorid jne), võivad nende käte 

tööliigutused ja -ulatused olla väga erinevad. See tuleneb sellest, et inimesed on erineva 

suuruse ja kujuga ning töövahendite erinevast asetusest töölaual või töövahendite enda 

disainist. On oluline meeles pidada, et ei ole olemas ühte ideaalset (rõhtasendis) töökohta, 

mis sobiks oma mõõtudelt ja seadmete paigutuselt kõikidele inimestele. Ebasobivas 

asendis pikaajaline töötamine põhjustab aga erinevaid vaevusi ja haigusi [1]. Saar Poll 

sotsiaaluuringute firma poolt 2005. aastal Eestis läbiviidud elanikkonna uuringu aruandest 

selgub, et üle poolte küsitletud töötajatest puutub oma töös kokku korduvate randme ja 

käsivarte liigutustega ning jõudu nõudvate käteliigutustega. Vähem põhjustab füüsilist 
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kurnatust kätele ebamugav tööasend. Rõhtasendis töötades on väga oluline roll tööasendil. 

Tööasend ja –liigutused peavad tagama vaba liikumise, töö sooritamise mugavuse ja 

minimaalselt  töötajat väsitama [2].  

Luu- ja lihaskonna vaevused on kõige sagedamini esinev füüsiline probleem, mis tuleneb 

ebaergonoomilistest tööoludest. Luu ja lihaskonna vaevused arenevad pika aja jooksul, 

kurnates närve, kõõluseid ja lihaseid, kõige rohkem mõjutavad need aga käsi ja randmeid. 

Mida kauem töötaja töötab mittesobivates tingimustes, seda tõenäolisem on, et esialgsest 

kergest vaevusest areneb tõsine haigus [3]. 

Et töötaja oleks tervem ja väsiks tööpäeva jooksul vähem, siis peab töökoha kavandama 

nii, et see oleks konkreetsele töötajale võimalikult mugav. Selleks tuleb arvestada töötaja ja 

töökoha liigutusvälja. Liigutusväli on töökoha osa, kus paiknevad juhtseadised ja 

töövahendid ning kus töötaja sooritab tööliigutusi. Liigutusväli joatatakse haardealaks, 

hõlphaardealaks ja optimaalhaardealaks. ٫٫Haardeala on töökoha liigutusvälja osa, mida 

piiravad suurima väljasirutusega käte liigutamisel õlaliigesest tekkivad kaared. 

Hõlphaardeala on töökoha liigutusvälja osa, mis on piiratud pingutuseta väljasirutatud käte 

liigutamisel õlaliigestest tekkivate kaartega. Optimaalhaardeala on piiratud kaartega, mis 

tekib, kui liigutatakse küünarvart küünarliigestest, toetudes küünarnukile, ning kui õlg on 

suhteliselt liikumatu’’ [4, lk 51]. Liigutusvälja määramisel tuleb lähtuda ka väikest ja väga 

suurt kasvu inimestest. Kusjuures ei ole soovitatav paigaldada juhtseadiseid inimese kehale 

lähemale kui 15 cm [4, lk 51]. Joonisel 1 on näidatud vasaku ja parema käe maksimaalsed 

ning optimaalsed ulatusalad. Veel on joonisel näidatud mõlema käe ühist optimaalset 

tööala [5]. 

 

Joonis 1. Käte ulatusalad [5] 
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Kahe käega töötades peavad liigutused olema võimalikult üheaegsed, sümmeetrilised ja 

suunalt vastupidised, et saavutada kogu keha tasakaalu ning seeläbi hõlbustada tööd. Tuleb 

eelistada lihtsaid, sujuvaid ja kaarjaid käeliigutusi. Töö tuleb teha võimalike vähima arvu 

liigutustega. Tööliigutused ei tohi ulatuda väljaspoole tööala (haardeala). Kahe käega 

töötades ei tohi nende liikumisteed mingil juhul lõikuda [4, lk 61]. 

Kuigi kontoritöötajad kasutavad klaviatuuri päevas mitu tundi, siis sageli nad ei mõtle 

sellele, et vale klaviatuuri või vale käteasendite puhul võib see töö neile kahjulikult 

mõjuda. Töötajal(e) tuleks valida ergonoomiline klaviatuur ning jälgida tuleks seda, et käte 

ja randmete asendid oleks võimalikult õiged. Klaviatuur peab asetsema otse ja sirgelt 

kasutaja ees. Klaviatuur tuleb paigutada nii, et seda kasutades randmete juures ei tekiks 

mingit nurka vasakule või paremale. Küünarnukist kuni sõrmeotsteni peaks käsi olema ühe 

sirge joonena. Õlavarre ja küünarvarre vaheline nurk peaks olema 90˚. Olenevalt inimese 

individuaalsetest omadustest võib seda nurka muuta kas 20˚ üles või alla. Klaviatuur peaks 

asuma umbes 10 cm kaugusel laua servast, samas paljudele kontoritöötajatele meeldib ka 

oma randmeid hoida laua peal, siis asub klaviatuur 25 cm laua servast. Mida väiksem on 

klaviatuur (eriti sülearvutid), seda suurem on käte ja randmete asendite kõrvalekalle 

normidest [6, lk 84; 7, 8, 9, 10].  

Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Rõhtasend (seating position) – isteasend [4, lk 50]. 

Töökoht (workstation) – töökoht on ettevõtte territooriumil või tööruumis paiknev 

töötamiskoht ja selle ümbrus või muud töötamiskohad, kuhu töötajal on töötamise ajal 

juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korralduse [11]. 

Liigutusväli (motion field) – töökoha osa, kus paiknevad juhtseadised jm. tehnika- ja 

töövahendid ning kus inimene teeb tööliigutusi [4, lk 51]. 

Haardeala (catchment) – töökoha liigutusvälja osa, mida piiravad suurima väljasirutusega 

käte liigutamisel õlaliigesest tekkivad kaared [4, lk 51]. 

Hõlphaardeala (ease catchment) – töökoha liigutusvälja osa, mis on piiratud pingutuseta 

väljasirutatud käe liigutamisel õlaliigesest tekkivate kaartega [4, lk 51]. 
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Optimaalhaardeala (optimal catchment) – piiratud kaartega, mis tekivad, kui liigutatakse 

küünarvart küünarliigesest, toetudes küünarnukile ning kui õlg on suhteliselt liikumatu 

[4, lk 51]. 

Stend (display) – alus väljapanekute jaoks, katseseade [12, lk 657]. 

Koordinaadid (coordinates) – matemaatilised või geograafilised arvud, mis on aluseks 

punkti asukoha määramisel [12, lk 299]. 

Klaviatuur (keyboard) – klahvistik [12, lk 274]. 

Abtsisstelg (abscissa axle) – x-telg (horisontaaltelg) [12, lk 24]. 

Ordinaattelg (ordinate axle) – y-telg (vertikaaltelg) [12, lk 478]. 

Töötaja (worker) – füüsiline isik, kes teeb töölepingu alusel teisele isikule ehk tööandjale 

tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile [13]. 

Töö praktiline osa 

Töö tegemine 

Laboratoorse töö tegemiseks on vaja kõigepealt tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

Õppejõu käest tuleb küsida oma variandinumber, variandid koos seal oleva kahe numbriga  

on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Uurimisvariandid 

Variandid 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suunanumbrid 

1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 

7 6 5 1 2 3 4 5 8 6 

Töötehnoloogiliste operatsioonide kaardistamiseks määrata käelaba pikema sõrme järgi 

käeasendite koordinaadid selleks, et tuvastada erinevate käsitsitööde tegemisel käte asetusi 

erinevates asetusalades. 

Tööd on soovitatav teha kahekesi, siis saab katsetulemused täpsemalt fikseerida (üks on 

vaatlusalune ja teine on mõõtmiste läbiviija). Seejärel asetada ja kinnitada käte ulatusalade 

stend õppejõu poolt määratud horisontaalsele töölauale (numbrid, tekstid ja tähed peavad 

jääma enda poole õigetpidi). Pärast seda tuleb istuda õppejõu poolt antud reguleeritavale 

toolile ja see vastavalt oma keha mõõtudele sobivale kõrgusele reguleerida. Stendi ees 



31 
 

toolil tuleb istuda sirge seljaga ja stendile võimalikult lähedal, aga mitte päris vastu lauda 

või stendi. Istuda tuleb täpselt stendil oleva punast värvust nulljoonega ühel sirgel,  katse 

ajal ei tohi ülakeha kallutada vasakule või paremale. Seejärel tutvuda stendil olevate 

ulatusaladega ja tähistega. Stend on esitatud joonisel 2. 

 

Joonis 2. Käte ulatusalad rõhtasendis stend  

Stendil on punase värvusega esitatud tähed a, b, c, d ja e, mis tähistavad erinevaid 

haardealasid. Kõik need tähed on esitatud eraldi nii stendi vasakul kui ka paremal poolel. 

Ala a näitab käte suurimat haardeala. Ala b näitab käte hõlphaardeala. Ala c näitab käte 

optimaalhaardeala. Ala d näitab jämeda käsitsitöö (klaviatuuri paiknemine) optimaalset 

ala. Ala e näitab peene käsitsitöö (väikedetailide koostetöö) optimaalset ala. Stendil 

esitatud haardealad ei pruugi sobida inimestele, kes on keskmisest inimesest tunduvalt 

pikemad või lühemad. Tabelis 2 on esitatud stendil olevate (haarde)alade tähistused, 

seletused ja mõõdud. A täht tähendab tabelis abtsisstelge ja O täht ordinaattelge. 

Tabel 2. Stendil olevate haardealade seletused ja mõõdud [4, lk 52]. 

Haardeala tähis ja 

nimetus 

Mõiste seletus Ala mõõdud mm 

1 2 3 

Suurim haardeala – a 

Töökoha liigutusvälja osa, mida piiravad 

käte suurimal väljasirutusel ja liiguta-

misel õlaliigesest tekkivad kaared 

A: 700…900 

O: 600…800 

Hõlphaardeala – b 

Töökoha liigutusvälja osa, mis on 

piiratud pingutuseta väljasirutatud käte 

liigutamisel õlaliigesest tekkivate 

kaartega 

A: 620…700 

O: 530…600 

Tabel 2 järg 
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1 2 3 

Optimaalhaardeala – c 

Piiratud kaartega alad, mis tekivad 

küünarvart küünarliigesest liigutades, 

toetudes küünarnukile tingimusel, et õlg 

on suhteliselt liikumatu 

          A: 0…620 

          O: 0…530 

Jämeda käsitsitöö 

optimaalne ala – d 

Jämeda käsitsitöö alas tehakse keskmise 

täpsusega töid ja selles alas peab asuma 

ka arvutikasutaja klaviatuur 

A: 0…320 

   O: 140…460 

Peene käsitsitöö 

optimaalne ala – e 

Peene käsitsitöö alas tehakse 

väikedetailide koostetöösid ja teisi suurt 

täpsust nõudvaid töid 

           A: 0…180 

  O: 180…340 

 

Tulemuste vormistamine 

Haardealade mõõtmine 

Selleks, et tuvastada erinevate käsitsitööde tegemisel käte asetusi erinevates asetusalades 

on vajalik töötehnoloogiliste operatsioonide kaardistamiseks määrata mõlema käelaba 

pikema sõrme järgi käeasendite koordinaadid.  

Stendil on koordinaatteljestik, kus on numbritega märgitud abstsisstelgede (horisontaalsed) 

ja ordinaattelgede (vertikaalsed) kaugused millimeetrites. Stendil on ka numbrid 1…8 nii 

vasakul kui ka paremal poolel. Need numbrid määravad ära, mis suunal tuleb määrata oma 

käte haardealad ehk suurimad ulatused. Saades õppejõu käest teada variandinumbri (tabel 

1), tuleb seal olevad kaks numbrit kanda tabelisse 3. Seejärel asetada väljasirutatult 

ükshaaval oma käed stendile alasse a, Teile antud esimese numbri suunas (vasak käsi 

stendi vasemal ja parem käsi stendi paremal poolel) ja määrata väljasirutatud keskmise 

sõrme järgi kordinaatteljestikul mõõtejoonlauaga käte haardealade kaugused ning kanda 

need tulemused tabelisse 3. Mõlema käe kohta tuleb märkida tabelisse 

koordinaatteljestikult (abstsiss-, ordinaattelg) mõõdetud näidud. Katset tehes ei tohi 

istmikku toolilt tõsta, aga ülakehaga ettepoole kummardada võib. Analoogselt toimida alas 

b, mõõtes väljasirutatud käe ja keskmise sõrme kaugust ning kanda andmed tabelisse 3. 

Katset tehes ei tohi istmikku toolilt tõsta, kummarduda ettepoole ega pingutada keha või 

kätt ettesirutamisel. Olenevalt vaatlusaluse kehamõõtudest, võivad käed etteantud 

haardealadest ka natuke kaugemale või lähemale ulatuda.  

Teisel katsel tuleb toimida analoogselt nagu esimesel, ainult nüüd tuleb kasutada  

uurimisvariandis olevat teist numbrit. 
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Katsel number kolm tuleb uurida käte ulatusala kahe esimese katsevariandi ülesannete 

kombinatsioonina (käed on korraga stendil), registreerides mõõdetud kaugused vasaku ja 

parema käe asetuste kohta alades a ja b ning b ja a, käseasetusi vahetades. 

Tabel 3. Käte koordinaadid haarde- ja hõlphaardealal rõhtasendis 

Katse Ala 

Õppejõu 

antud 

variandi 

numbrid 

Parem käsi –

abstsisstelg 

mm 

Parem käsi – 

ordinaattelg 

mm 

Vasak käsi – 

abstsisstelg 

mm 

Vasak käsi –

ordinaattelg 

mm 

1 
a      

b      

2 
a      

b      

3 

a    – – 

b  – –   

b    – – 

a  – –   

Pärast mõõtmistulemuste tabelisse 3 kandmist tuleb täita labortöö ülesanded 4 ja 5 ning 

kanda tulemused tabelisse 4. Esiteks tuleb mõõta stendil väljasirutatud käte pikkused. 

Pertsentiilivahemiku  andmed tuleb võtta laboratoorse töö „Antropomeetria” tabelist 1. 

Täpse pertsentiili leidmiseks tuleb teha pertsentiilivahemiku kohta interpoleerimine. 

Tabel 4. Käte haardeulatuste hinnang nende pikkuste ja pertsentiilide järgi 

Mõõdetav 

tunnus 

Pikkus 

mm 

Pertsentiili- 

vahemik % 

Täpne 

pertsentiil 

% 

Hinnang Märkused 

Vasak käsi      

Parem käsi      

Peale ülesannete lahendamist vastata küsimustele ja kordamisküsimustele ning teha saadud 

tulemustest kokkuvõte. 

Küsimused 

1. Miks on (rõhtasendis) töötajale vaja luua personaalsed töökohad? 

2. Mis on hõlphaardeala ja optimaalhaardeala erinevused? 

3. Missugused peavad olema käte tööliigutused, kui töötatakse kahe käega korraga? 

4. Kui lähedale enda kehast ei ole soovitatav paigaldada juhtseadiseid? 

5. Mis on liigutusväli? 
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Kordamisküsimused 

1. Kui suured ja kas üldse olid Teie käte pikkuste erinevused vasaku ja parema käe 

ulatusalades a ja b? 

2. Mida iseloomustab määratud pertsentiilivahemik? 

3. Mida iseloomustab arvutatud pertsentiili täpne arvväärtus? 

4. Milleks määratakse käte ulatusala stendil käteasetuste koordinaate? 

5. Mis ulatusalasse ja mis suunanumbril on otstarbekam paigutada töövahendeid ja 

juhtseadiseid töötaja töövõime ja eksimatuse tagamiseks? 

Kirjandus 
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Kättesaadav: http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-

ergonomics-at-the-office-and-in-the-field.aspx (28.01.2014). 

2. Saar Poll OÜ. Tööelu barometer 2005. Elanikkonna uuringu aruanne. 2005. 
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4. Fominõh, J. Freyberg, J. Toom, E. Teaduslik töökorraldus. – Tallinn: Valgus, 1983. 

– 343 lk.  

5. Work study. Working area. Kättesaadav: http://www.transtutors.com/homework-

help/industrial-management/work-study/working-area.aspx (29.01.2014). 
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8. Wolfenden, F. Phan, T. Workplace Ergonomics. The University of Sidney. 

Kättesaadav: http://sydney.edu.au/arts/downloads/documents/workplace_ergono 

mics 1.pdf (10.02.2014). 

9. Computer Workstations. OSHA. Kättesaadav: https://www.osha.gov/SLTC/ 
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http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics-at-the-office-and-in-the-field.aspx
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10. Lee, X. 2-Piece Split Keyboards. 2011. Kättesaadav http://xahlee.info/ 

kbd/split_keyboards.html (10.02.2014). 

11. Tööinspektsioon. Töökoht. Kättesaadav: http://www.ti.ee/index.php?page=966& 

(29.01.2014). 

12. Kull, R. Raiet, E. Õigekeelsussõnaraamat – Tallinn: Valgus, 1980. – 925 lk. 
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(28.02.2014). 

4.5. Laboratoorse töö „Käte ulatusalad rõhtasendis” menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (~1 tund) toimub üliõpilasel 

iseseisvalt kas laboris või laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 1,5 tundi. 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

Kokku kulub laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Mõõdetud tulemused on esitatud tabelites 5 ja 6. 

Tabel 5. Käte koordinaadid haarde- ja hõlphaardealal rõhtasendis 

Katse Ala 

Õppejõu 

antud 

variandi 

numbrid 

Parem käsi –

abstsisstelg 

mm 

Parem käsi – 

ordinaattelg 

mm 

Vasak käsi – 

abstsisstelg 

mm 

Vasak käsi –

ordinaattelg 

mm 

1 
a 2 330 725 335 720 

b 2 260 555 270 560 

2 
a 6 760 300 765 290 

b 6 680 260 690 260 

3 

a 2 310 710 – – 

b 6 – – 700 280 

b 6 680 280 – – 

a 2 – – 300 680 

Kahe käe koostoime erinevatel ulatusaladel ei mõjutanud oluliselt käte ulatusalade 

kaugusi. 

 

http://xahlee.info/%20kbd/split_keyboards.html
http://xahlee.info/%20kbd/split_keyboards.html
http://www.ti.ee/index.php?page=966&
http://www.sisekaitse.ee/public/Finantskolledz/konverents/2011/Sirli_Maasik.ppt
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Tabel 6. Käte haardeulatuste hinnang nende pikkuste ja pertsentiilide järgi 

Mõõdetav 

tunnus 

Pikkus 

mm 

Pertsentiili- 

vahemik % 

Täpne 

pertsentiil 

% 

Hinnang Märkused 

Vasak käsi 830 50…95 70,8 Hea Vasakukäeline 

Parem käsi 830 50…95 70,8 Hea  

 

Hinnang käte ulatustele on hea. 

Küsimuste vastused 

1. Töötajate tööliigutused ja –ulatused on erinevad ning seega tuleks luua töökoht 

konkreetsele töötajale. Sobiv töökoht tõstab töötootlikkust, töötaja motivatsiooni 

ning oht töötaja tervisele on minimaalne. 

2. Hõlphaardeala on töökoha liigutusvälja osa, mis on piiratud pingutuseta 

väljasirutatud käte liigutamisel õlaliigestest tekkivate kaartega. Optimaalhaardeala 

on piiratud kaartega, mis tekivad, kui liigutatakse küünarvart küünarliigestest, 

toetudes küünarnukile, ning kui õlg on suhteliselt liikumatu. 

3. Kahe käega töötades peavad liigutused olema võimalikult üheaegsed, 

sümmeetrilised ja suunalt vastupidised, et saavutada kogu keha tasakaalu ning 

seeläbi hõlbustada tööd. Tuleb eelistada lihtsaid, sujuvaid ja kaarjaid käeliigutusi. 

Kahe käega töötades ei tohi nende liikumisteed mingil juhul lõikuda. 

4. Juhtseadiseid ei ole soovitatav paigutada kehale lähemale kui 15 cm. 

5. Liigutusväli on töökoha osa, kus paiknevad juhtseadised jm. tehnika- ja 

töövahendid ning kus inimene teeb tööliigutusi. 

Kordamisküsimuste vastused 

1. Ulatuslades a ja b ei esinenud käte vahel märkimisväärseid erinevusi. 

2. Määrab ära suhtelise positisooni.  

3. Pertsentiili arvväärtus näitab, kuhu te kuulute võrreldes teistega. Keskmine tulemus 

on 50 %. 

4. Et töötaja saaks teada oma käte ulatusalade kaugused ning seeläbi saab kavandada 

töövahendite ja juhtseadiste paigutust ja asukohti töölaual. 

5. Kõige otstarbekam on paigutada juhtseadiseid ja töövahendeid aladesse c, b ja d. 

Kõige sobivamad suunanumbrid on 1 ja 2, ebasobivamad 7 ja 8.  
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Kokkuvõte 

1. Tööasend ja –liigutused peavad tagama vaba liikumise, töö sooritamise mugavuse 

ja minimaalselt  töötajat väsitama. 

2. Parema käe ulatusalad erinesid vasaku käe ulatusaladest ainult natukene (kuni 

10 mm). Hõlphaardealas b ulatusid nii vasaku kui ka parema käe keskmised sõrmed 

kuni 15 mm  ka alasse a. Käteasetuste erinevus kolmandas katses ei vähendanud 

oluliselt ulatuskaugusi, mis olid kahes esimeses katses, kus mõõdeti kordamööda 

ühe käe ulatuskoordinaate.   

3. Vaatlusaluse pikkuse (1820 mm) juures oli haardeala sobivus hea. Hõlphaardeala 

määramisel ulatusid sõrmeotsad alasse a, mis ei vähenda alal b tehnoloogiliste 

operatsioonide sooritamise kvaliteeti. 

Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 7 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 7. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter Hinnang % 

Teoreetiline osa 92 

Praktiline osa 90 

Tasemekohalisus 88 

Teostatavus 87 

Vahendid/tingimused 93 

Vastavus teemale 90 

Üldhinnang 90 ehk eeskujulik 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „Käte ulatusalad rõhtasendis” on eeskujulik ehk 90 %. 

4.6. Laboratoorne töö teemal „Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala 

rõhtasendis”                       

               

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  
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Uurimistöös käsitletakse infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala rõhtasendis.  

Laboratoorse töö üldosas saadakse teada, kuidas ja missuguseid infoesitusvahendeid 

kasutatakse. Praktilises osas kinnistatakse saadud teadmised läbi erinevate ülesannete 

lahendamise. 

 

LABORATOORNE TÖÖ 3 

INFOESITUSVAHENDITE JA JUHTSEADISTE PAIGALDUSALA RÕHTASENDIS 

Töö eesmärk: õppida tundma infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala rõhtasendis. 

Kasutatavad vahendid: infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stend, töölaud, 

reguleeritava kõrgusega tool, stopper, kontrollpaneelid. 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tuvuda infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stendiga. 

3. Täita kiiruse ja õigsuse peale etteantud stsenaarium. 

4. Uurimistulemuste vormistamine. 

5. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

6. Tööst kokkuvõtte tegemine. 

Tööohutus 

1. Laboratoorsele tööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise 

sisuga ja olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stend tuleb asetada horisontaalsele 

tööpinnale (-lauale), mis peab olema asjadest vaba. 

3. Stend tuleb paigaldada nii, et see laboratoorse töö ajal püsiks liikumatult. 

4. Stendi peale ei tohi asetada töösse mittepuutuvaid esemeid. 

5. Enne laboratoorse töö alustamist tuleb saada õppejõult luba iseseisvaks tööks. 

Töö üldosa 

Juhtseadised ja infoesitusvahendid põhinevad inimene-masin süsteemis. Informatsioon 

jõuab inimesest masinani läbi juhtseadiste ning informatsioon jõuab masinast tagasi 

inimeseni näidikute (infoesitusvahendite) kaudu. Seadmete ja masinate juhtimiseks vajab 



39 
 

operaator sisendinformatsiooni. Joonisel 1 on näidatud süsteemi inimene-masin 

toimimisskeem [1, lk 312; 2 lk 63]. 

 

Joonis 1.   Süsteemi inimene-masin toimimiskeem [1, lk 312] 

Juhtseadmeteks võivad olla hoovad, juhtkangid, roolirattad, pedaalid, vändad, lülitid, 

nupud ja tumblerid ning ka jalgpedaalid. Nüüdisajal on järjest rohkem juhtseadisteks ka 

klaviatuurid ja puutetundlikud ekraanid. Juhtseadmete ja juhtseadistega muudetakse 

masina/seadme töökäiku. Enne juhtseadmete paigaldamist on vaja otsustada, milliseid 

juhtseadmeid kasutada, selleks on vaja teada nende tähtsamaid omadusi. Juhtseadmete ja 

juhtseadiste tähtsamad omadused on nende lülitamiskiirus, töökindlus, lülitamistäpsus, 

paigaldus- ja opereerimisruum ning kasutamismugavus. Rooliratta lülitamiskiirus on 

näiteks palju väiksem kui tumbleril või tavalisel nupul. Hoovad võtavad palju rohkem 

ruumi kui lülitid või nupud, samas hoovasid on mugav kasutada.  

Juhtseadiseid ei tohi paigaldada üksteisele liiga lähedale, muidu võib tekkida olukord, kus 

liiga lähestikku olles vajutatakse kogemata valele juhtseadisele. Ka ei tohi juhtnupud olla 

liiga sarnased, selle vältimiseks kasutatakse erinevate värvustega ja suurustega juhtnuppe. 

Juhtseadiste juhuslikud sisse- või väljalülitamised võivad põhjustada tõsiseid õnnetusi. 

Soovitatav on tähtsamad juhtseadised katta kaitsevarjudega või kasutada selliseid 

seadiseid, mida on raske juhuslikult aktiveerida. Juhtseadis peab olema hästi eristatav. 

Hädalülitid peavad olema selgesti nähtavad ning operaatori loomulikus tööasendis kergesti 

kättesaadavad. Hädalülitid peavad olema kergesti aktiveeritavad ja soovitatavalt punase 

värvusega. Juhtseadise valikul on vaja mõelda ka sellele, kas seadme lülitamisel on vaja ka 

rakendada füüsilist jõudu. Sellisel juhul on sobivateks juhtseadmed nagu hoovad või 

roolirattad, mida saab liigutada kahe käega. Kui vaja on rakendada väga suurt jõudu, siis 

tuleks juba kasutada jalgpedaale.  

Juhtseadised, kus pole vaja kasutada jõudu (nupud, lülitid, tumblerid), peaksid asuma 

peopesade haardeulatuses. Peopeasade haardeulatuse all on mõeldud peopesade ulatust, 
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mitte sõrmeotsade oma. Ideaalne oleks see, kui operaator ei peaks juhtseadiseni 

ulatumiseks oma kehaasendit muutma. Kõige sagedamini kasutatavad ja ka 

avariiolukordade kõrvaldamise juhtseadmed peavad asuma töötajale kõige lähemal. 

Juhtseadiste asukoha määramisel peaks arvestama ka vasakukäelistega. Kui on 

vasakukäelisi töötajaid, siis tuleks juhtnupud paigalda võimalikult tööala keskele. On 

soovitatav asetada juhtseadised kasutamise või kergesti arusaamise järgi järjekorda. 

Selleks, et eksimatult leida kiiresti lüliteid ja nuppe, peab nende vahekaugus olema 

üksteisest vähemalt 15 cm, kui need asuvad vahetult operaatori ees. Kaugemal asetsevate 

lülitite ja nuppude vahe peab olema vähemalt 30 cm [1, lk 312; 2 lk 39; 3, 4 lk 100]. 

Infoesitus on kas visuaal- või helisignaalid. Visuaalsignaalid on  digitaalsed või analoogsed 

andmed, näidud, signaalid, kuvad ning signaalvärvused, mida kasutatakse juhtimisobjekti 

seisundi, tööprotsessi kulgemise, energeetiliste ressursside ning sidekanalite seisundite 

andmete edastamiseks operaatorini. Infoesitusvahendeid kasutatakse siis, kui operaator ei 

saa tööeset või tööprotsessi kauguse/ohtlikkuse tõttu ise jälgida. Samuti ei ole silmadega 

võimalik kogu infot näha (rõhud, temperatuurid, kiirused jne). Enamikes süsteemides on 

infoesitusvahendid ainsad võimalused, et jälgida juhtimisobjekti seisundit. Näiturid ei tohi 

olla silmadele lähemal kui 0,3 meetrit, muidu tuleb silmi pingutada. Näituritel olev info 

peab olema loetava suurusega ja kergesti arusaadav. Infoesitusvahendite paigutamisel tuleb 

arvestada suurima ja optimaalse nägemisvälja mõõtmeid. Vasakule-paremale on soovitatav 

kasutada nägemisvälja, mis ei oleks suurem 15˚ ning suurim lubatud 95˚. Kõige tähtsamad 

tablood ja signaallambid tuleb paigutada nägemisnurga all 20…50˚ allpool operaatori 

silmade horisontaaljoont. Osutiga näiturid peavad asuma võimalikult otse operaatori ees, et 

vältida info valesti lugemist. Kui töölaual on mittekasutatavaid tabloosid, siis need tuleb 

kinni katta või sealt eemaldada.   

Et teave oleks kiiresti mõistetav, kasutatakse infoesitusvahenditena ka värvusi. Punane 

värvus on üldjuhul keelav või ohu tähendusega. Kollane värvus on hoiatava tähendusega. 

Roheline värvus on lubav või ohutu, samas võib see tähendada ka mingit kohustust. Sinine 

värvus on osutav ja informeeriv. Helisignaale kasutatakse peamiselt hoiatusteks ja avariide 

korral või siis kiire ja kahepoolse side loomiseks [1, lk 330; 2 lk 63; 4 lk 114; 5, 6 lk 168]. 

Tuumaelektrijaamad 

Esimese tuumareaktori käivitasid rühm Itaalia füüsikuid aastal 1942. Esimene 

tuumaelektrijaam avati 1954. aastal Nõukogude Liidus Obniskis.  
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Tuumaenergia tekib aatomituumade lõhustamisel tekkivast vabanevast energiast. 

Tuumareaktoris luuakse energia tootmiseks kindel ja kontrollitud ahelreaktsioon, mille 

lõhustumise järel vabaneb soojusenergia. Saadavat soojusenergiat kasutatakse vee 

kuumutamiseks ja auru tekitamiseks, saadava auru abil pannakse tööle elektrienergiat 

tootvad turbogeneraatorid [8, 9, 10]. 

Palju on tuumaelektrijaamade juures räägitud nende ohtlikkusest. Tuumajaamad on 

ohtlikud siis, kui täpselt ja õigeaegselt ei peeta nende juures kinni hooldus-, ehitus-, 

järelvalve ja kasutuseeskirjadest. Energia tootmise statistika järgi on tuumaenergeetikas 

hukkunuid 10 korda vähem kui gaasienergia tootmise puhul ja 100 korda vähem kui 

hüdroenergia puhul. Ohutuse tagamiseks täiendatakse pidevalt olemasolevaid 

tuumaelektrijaamasid ning viimase, neljanda põlvkonna tuumaelektrijaamades kasutatakse 

uue põlvkonna kergvee reaktoreid, millel on operaatorist sõltumatult toimivad 

ohutussüsteemid. Siiski on tuumaelektrijaamadega juhtunud ajaloos ka avariisid. Neist 

kindlasti kõige kuulsam ja ainsana inimohvritega lõppenud oli Tsernobõli avarii 1986. 

aastal Ukrainas. Avarii tekkis seoses reaktori konstruktsioonivigadega ja operaatorite 

juhtimisvigadega ning hetk enne avariid suurenes reaktori võimsus nimivõimsusest 100-

korda suuremaks. Tekkis plahvatus, mille tagajärjel vallandusid õhku radioaktiivsed ained, 

mis saastasid suuremal või vähemal määral üle poole Euroopast ja osa Venemaa idaosast 

[10, 11]. 

2014 aasta jaanuarikuu seisuga oli maailmas 435 töötavat tuumaelektrijaama ning 71 oli 

ehitusjärgus [12]. Joonisel 2 on esitatud maailmakaart, kuhu on peale kantud 

tuumaelektrijaamade asukohad [13]. 

 

Joonis 2. Maailma tuumaelektrijaamade paiknemine [13] 
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Jooniselt on näha, et  ülekaalukalt kõige rohkem tuumaelektrijaamasid asub Lääne-

Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis. Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas on ainult 

mõned tuumajaamad ning Okeaanias pole ühtegi. 

Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Infoesitusvahend (information presentation tool) – vahend/seade, mida kasutatakse 

andmete edastamiseks juhtimisobjekti seisundi, tööprotsessi kulgemise, energeetiliste 

ressursside, sidekanalite seisundi jms kohta [2, lk 65]. 

Juhtseadis (control device) – juhtimisaparaat, seade, millega juhitakse juhtimisobjekti 

töökäiku [7, lk 204]. 

Informatsioon (information) – andmed, teated [7, lk 187]. 

Töötaja (worker) – füüsiline isik, kes teeb töölepingu alusel teisele isikule ehk tööandjale 

tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile [8]. 

Visuaalsignaal (visual signal) – nägemise kaudu tajutav märguanne [7, lk 634, 796]. 

Helisignaal (sound signal) – kuulmise kaudu tajutav märguanne [7, lk 634, 156]. 

Tuumaelektrijaam (nuclear plant) – aatomielektrijaam [7, lk 741]. 

Töö praktiline osa 

Eellugu 

Seoses toimunud 7,8 magnituudisele maavärinale sai üks Lääne-Euroopas asuv tuumajaam 

tõsiseid kahjustusi, millega kaasnes oht võimalikuks radioaktiivseks keskkonnareostuseks. 

Kui tuumajaama reaktoreid ei suudeta sulgeda kiiresti ja korrektselt, siis paiskub õhku suur 

kogus raadiumi ning radooni, mis saastaks suure osa Euroopast. 

Töö tegemine 

Üks üliõpilastest (vaatlusalune) täidab stsenaariumit, mis on ette antud. Teine üliõpilane 

mõõdab stopperiga selle stsenaariumi täitmise aega ja kontrollib, et tehtavad liigutused 

ning vajutused oleksid korrektsed. Tuumajaama kontrollruumi operaator peab võimalikult 

kiiresti ja korrektselt täitma juhendi järgi kõik etteantud ülesanded, et kahjustunud 
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reaktorid sulgeda. Kui on vaja midagi vajutada või pöörata, siis seda tegevust tuleb 

vaatlusalusel imiteerida võimalikult täpselt vastavuses reaalsele vajutusele või liigutusele.   

Õppejõult tuleb saada laboratoorse töö ülesande variandi number (tabelid 1 ja 2). Seejärel 

tuleb kontrollpaneelid asetada õiges järjekorras stendile ( joonis 3).  

 

Joonis 3. Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stend 

Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala stendile (joonis 3) tuleb sihtotstarbeliselt 

asetada vasakult paremale kontrollpaneelid 1…4 (joonis 4), milledel on esitatud erinevad 

näiturid ja juhtseadised. 

 

Joonis 4. Kontrollpaneelid 1…4 [14, 15, 16, 17] 

Ülesanded, mida operaator peab täitma õiges järjekorras on alljärgnevad: 

1. Lülitage stopper sisse. 

2. Kontrollpaneelilt number 4, ülemiselt tabloolt tuleb leida reaktori kahjustamise 

hetke kellaaeg ja märkida see tabelisse 3. Tablool ei ole kõiki kellaaegu, seega 
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tuleb leida ning registreerida see aeg, mis on reaalajale (praegusele ajale) kõige 

lähemalolev. 

3. Kontrollpaneelil number 4 tuleb vajutada nuppu Scram, et aktiveerida tuumajaama 

üldhäire. Peale seda algab töötajate evakuatsioon ja  päästemeeskondade liikumine 

tuumajaama poole. 

4. Kontrollpaneelil number 3 asuvatelt analoognäituritelt tuleb leida kontrollnäidud ja 

kanda need tabelisse 3. Tabelisse 3 tuleb kanda kõik näidud ühest veerust. Mis 

veerust Teie peate näidud võtma, selle leiate tabelist 1 vastavalt oma tööülesande 

variandinumbrile. Olenevalt veerust, tuleb märkida kas neli või viis näitu. 

5. Kontrollpaneelilt number 3 alumiselt tabloolt tuleb tabelisse 3 kanda kõikide 

signaalvärvuste näidud (7 tk,  kollased – hoiatavad, rohelised – kohustavad). 

6. Kontrollpaneelilt number 2 tuleb leida ja kanda tabelisse 3 kõikide analoognäiturite 

näidud (6 näiturit) ja ühikud. 

7. Kontrollpaneelilt number 2 tuleb sektoris 12 pöördlüliteid (2 lülitit) keerata 90˚ 

vastupäeva selleks, et välja lülitada punased kontrolllambid. Seejärel vajutada 

sektorites 13 ja 14 reaktorite seiskamisnuppe (7 musta nuppu). 

8. Kontrollpaneelil number 1 asuvatelt analoognäituritelt tuleb leida kontrollnäit ja 

kanda see tabelisse 3. Tabelis 2 on näidatud, mis reast ja veerust näit võtta.   

9. Kontrollpaneelilt number 1 tuleb välja lülitada kõik kaheksa reaktorit. Selleks 

purustage plastikust kaitsekatted ja pöörake kõiki tumblereid 90˚ vastupäeva.  

10. Lülitage stopper välja. 

Kui kõik ülesanded sai kiirelt (aeg kuni 500s)  ja korrektselt täidetud (kuni 1 viga), siis 

suudeti radioaktiivne keskkonnareostus ära hoida. Tabelisse 3 tuleb märkida veel kogu 

ülesandele kulunud aeg ja vigade arv, mis vaatlusalusel tööülesande täitmise käigus tekkis 

(valed vajutused, vale järjekord jne). 

Tabel 1. Analoognäiturite veergude variandid kontrollpaneelilt number 3 

Variandi nr Veerg Variandi nr Veerg 

1. 10. 9. 2. 

2. 9. 10. 1. 

3. 8. 11. 10. 

4. 7. 12. 9. 

5. 6. 13. 8. 

6. 5. 14. 7. 

7. 4. 15. 6. 

8. 3. 16. 5. 
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Vastavalt variandile, tuleb tabelist 1 valida õige veerg. 

Tabel 2. Analoognäiturite ridade ja veergude variandid kontrollpaneelilt number 1 

Variandi nr Rida Veerg Variandi nr Rida Veerg 

1. 3 3 9. 8 3 

2. 3 1 10. 8 5 

3. 1 2 11. 5 4 

4. 2 7 12. 5 6 

5. 7 4 13. 9 2 

6. 7 6 14. 9 4 

7. 7 2 15. 9 6 

8. 8 1 16. 4 5 

Vastavalt variandile, tuleb tabelist 2 valida õige rida ja veerg. 

Tabel 3. Vaatlusaluse tegevuskava fikseeritud näidud, vigade arv ja kulunud aeg 

Tegevuskava Fikseeritud näidud 

1. Reaktori kahjustumise kellaaeg paneelilt  4    

2. Analoognäiturite näidud paneelilt 3  

3. Värviliste klahvide näidud paneelilt 3  

4. Kuue analoognäiturite näidud paneelilt 2  

5. Analoognäituri näit paneelilt 1  

Variandi nr Vigade arv Täitmiskestus 

Labortöö ülesandeid täidavad koostöötavad üliõpilased kordamööda individuaalselt. Kui 

katse kestis üle 500 s või tehti rohkem kui üks viga, siis tuleb katse teha uuesti. Seejärel 

tuleb vastata küsimistele ja kordamisküsimustele ning teha labortööst kokkuvõte. 

Küsimused 

1. Mis juhtseade on parim, kui on vaja rakendada suurt jõudu? 

2. Kui kaugel vähemalt peavad näiturid asuma operaatorist? 

3. Mida tähistatakse üldjuhul punase värvusega? 

4. Kus kohas ja mis aastal avati esimene tuumaelektrijaam? 

Kordamisküsimused 

1. Kas Teile sobis ülesande täitmiseks kontrollpaneelide asetus stendil? Kui ei 

sobinud, siis mida Te muudaks? 

2. Mis ülesanne oli Teile kõige raskem ja ajamahukam? Mis oli selle põhjuseks? Mida 

Te soovitaksite lahenduseks? 

3. Kus Te olete oma tavaelus kokku puutunud infoesitusvahendite ja juhtseadistega? 
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4.7. Laboratoorse töö „Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala     

rõhtasendis” menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (~1 tund) toimub üliõpilasel 

iseseisvalt laboris ja laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 1 tund. 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

Kokku kulub laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Mõõdetud tulemused on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Vaatlusaluse fikseeritud näidud, vigade arv ja kulunud aeg 

Tegevuskava Fikseeritud näidud 

1. Reaktori kahjustumise kellaaeg paneelilt  4   12:34 

2. Analoognäiturite näidud paneelilt 3 0,2; 0; 3,3; 2,2 

3. Värviliste klahvide näidud paneelilt 3 24 – 35, 41; 24 – 33, 37, 43; 26 – 35, 41 

4. Kuue analoognäiturite näidud paneelilt 2 0; 230; 0; 360; 50; 750 

5. Analoognäituri näit paneelilt 1 4,6 

Variandi nr 6 Vigade arv 0 Täitmiskestus 410 s 

 

Vaatlusaeg oli 410 s ja vigu ei esinenud. 

 

Küsimuste vastused 

1. Suure jõu kasutamise vajaduse korral on parim jalgpedaal(id). 

2. Näiturid ei tohiks silmale lähemal olla kui 30 cm. 

3. Punane värvus on üldjuhul keelav või mingi ohu tähistamiseks. 

4. Esimene tuumaelektrijaam avati 1954. aastal Nõukogude Liidus Obniskis. 

http://carlwillis.wordpress.com/2011/08/08/inside-chernobyl-nuclear-power-plant-2011-part-ii-deaerator-corridor-and-unit-1-control-room/p1020046/
http://carlwillis.wordpress.com/2011/08/08/inside-chernobyl-nuclear-power-plant-2011-part-ii-deaerator-corridor-and-unit-1-control-room/p1020046/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scram
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Kordamisküsimuste vastused 

1. Kontrollpaneelide asetus töölaual sobis ülesande täitmiseks. 

2. Kõige ajamahukamad olid need ülesanded, kus oli vaja leida näiturite näidud. 

3. Infoesitusvahendite ja juhtseadistega olen oma elus kokku puutunud arvutit 

kasutades, autoga sõites, viljakuivatis  ja CNC-pingiga töötades. 

Kokkuvõte 

  

1. Juhtseadised ja infoesitusvahendid põhinevad inimene-masin süsteemis. 

Informatsioon jõuab inimesest masinani läbi juhtseadiste ning informatsioon jõuab 

masinast tagasi inimeseni näidikute (infoesitusvahendite) kaudu. 

2. Tuumajaama reaktorid suudeti sulgeda 410 sekundiga ja sulgemise käigus ei tehtud 

ühtegi juhtimisviga, seega hoiti suurem keskkonnakatastroof ära.  

3. Infoesitusvahendite ja juhtseadiste õige paiknemine võimaldab kasutajal neid 

kergesti jälgida või neid vajutada. 

4. Et infoesitusvahendeid ja juhtseadiseid oleks võimalikult kerge leida ja üksteisest 

eristada, siis need peaks olema erinevat värvusest ja ei tohiks olla teineteisele liiga 

lähedal. 

 

Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 5 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 5. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter Hinnang % 

Teoreetiline osa 85 

Praktiline osa 92 

Tasemekohalisus 88 

Teostatavus 94 

Vahendid/tingimused 93 

Vastavus teemale 90 

Üldhinnang 90,3 ehk eeskujulik 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „Infoesitusvahendite ja juhtseadiste paigaldusala     

rõhtasendis”  on eeskujulik ehk 90, 3 %. 
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5. KOGNITIIVERGONOOMIKA ALASED LABORATOORSED TÖÖD 

 

5.1. Põhimõisted ja määratlused 

 

Alljärgnevalt on esitatud koostatud laboratoorsetes töödes esinevad põhimõisted ja 

määratlused. 

Aju (brain) – pehme käsnjas koemass [22]. 

Neuron (neuron) – närvirakk [23]. 

Aju-arvuti liides (brain-computer interface) – süsteem, mis võimaldab otsest infovahetust 

inimese aju ja välise seadme (arvuti) vahel [24]. 

Keskendusseisund (attention) – kontsenteeritud, keskendunud seisund [19, lk 257 ja 745]. 

Puhkeseisund (meditation)  – mõtisklev, rahulik seisund, meelisklus [19, lk 544]. 

EEG (electroencephalography) – aju bioelektrilise aktiivsuse registreerimine [19, 105 lk]. 

5.2. Laboratoorne töö teemal „Aju keskendus- ja puhkeseisundi määramine” 

                                     

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  

Uurimistöös käsitletakse aju keskendusseisundi ja puhkeseisundi võime määramist. 

Laboratoorse töö teoreetilises osas saadakse teada, kuidas EEG (elektroentsefalograafia) 

mõõtmised toimuvad ja mis on saadud tulemused. Praktilises osas kinnistatakse saadud 

teadmised läbi erinevate ülesannete lahendamise. 

LABORATOORNE TÖÖ 4 

AJU KESKENDUS- JA PUHKESEISUNDI MÄÄRAMINE 

Töö eesmärk: Mõõta erinevate tegevuste käigus ajus tekkivate elektriliste signaalide 

intensiivsust.  
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Kasutatavad vahendid: NeuroSky MindWave peakomplekt (joonis 1), Android või iOS 

tarkvaral põhinev mobiiltelefon, arvuti, stopper, NS PsühhoTest arvutiprogramm, 

nägemismotoorika analüsaator. 

 

Joonis 1. Peakomplekt 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tutvuda NeuroSky Mindwave peakomplektiga. 

3. Ühendada peakomplekt arvutiga. 

4. Mõõta keskendus- ja puhkeseisundi võimet etteantud kolmes ülesandes. 

5. Mõõdetud tulemuste protokollimine. 

6. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

7. Tööst kokkuvõtte tegemine. 

Tööohutus 

1. Labortööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise sisuga ja 

olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Enne labortöö tegemist tuleb tutvuda NeuroSky MindWave peakomplektiga. 

3. Enne NeuroSky MindWave peakomplekti kasutamist veenduda selle korrasolekus. 

4. Keelatud on peakomplekti lõhkuda, lahti monteerida või mingil muul viisil rikkuda. 

5. Õppejõult tuleb saada luba iseseisva töö alustamiseks. 

Töö üldosa 

“Elektroentsefalograafia (EEG) on aju tegevuse tulemusena tekkivate elektriliste 

signaalide intensiivsuse mõõtmine peanaha pinnalt” [1]. Selle meetodi võttis aastal 

1929 kasutusele saksa neuroloog ja psühhiaater Hans Berger. Elektroentsefalograaf on 

seade, mis mõõdab peaaju bioelektrilist aktiivsust. Mõõtmise ajaks paigaldatakse 
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uuritava subjekti peanaha pinnale, aju pinnale või ajju elektroodid, mille abil 

registreeritakse aju poolt tekitatud elektrilained [2]. EEG aitab täpsustada epilepsiat, 

erinevaid krambihoogusid, ebaselgeid teadvuskaotushoogusid, ajukasvajat, traumast 

tingitud ajukahjustusi, teadvusehäiret, ajusurma. EEG uuring on turvaline ja valutu [3]. 

Mõõdetud EEG signaal sisaldab erineva sageduse ja amplituudiga komponente, millele 

lisanduvad ka häired. Häirete hulka kuuluvad EEG mõõtmistel lihaste ja 

südametegevuse signaalid ning ka peanaha ja elektroodide halvast kontakstist (higine 

nahk jne) tekkivad ebatäpsused. Need häired muudavad EEG mõõtmised keerukaks 

[2]. 

EEG signaal jaotatakse sageduse järgi viieks osaks: 

1. Delta lained (0,5…3,5 Hz). Suure amplituudiga aeglased lained. On 

iseloomulikud une kolmandale ja neljandale faasile, koomale. 

2. Teeta lained (3,5…7,5 Hz). Iseloomustavad magavat või magama jäävat, 

unistavat, stressis, sügavalt mediteerivat inimest. 

3. Alfa lained (7,5…14 Hz). Kõige tugevam signaal on domineeriva ajupoolkera 

pea küljel. Iseloomustab puhkavat, mediteerivat, mittemõtlevat inimest. 

4. Beeta lained (14...30 Hz). Kõige tugevam on signaal otsaesisel. Lained on 

kiired ja väikesed. Need lained iseloomustavad mõtlevat, aktiivses tegevuses, 

keskenduvat või närvilist inimest.  

5. Gamma lained (30…42 Hz). Näitavad energia vaba liikumist ajus. Vastavad 

kõrgematele teadvuse tasemetele. Intutsiooni ja kreatiivsuse allikas [2, 4, 5]. 

Jälgides seda, kuidas erinevad elektrilised signaalid liiguvad erinevates ajuosades, saame 

näha aju tegevuse aktiivsust ning seda, mis aju piirkonnad on konkreetsetes tegevustes 

rohkem aktiivsed. Kui mingi aju piirkond on seotud kindlat liiki aktiivsusega tegevusega, 

siis kõik seal olevad neuronid võnguvad sama perioodilisusega ning saadakse mingi kindla 

sagedusega EEG signaal [6]. Keerukate algoritmide kaudu, vastava tarkvaraga muudetakse 

saadud EEG signaalid numbrilisteks väärtusteks, et neid oleks lihtsam töödelda ja 

analüüsida. Täpsemalt muudetakse signaalid siis tähelepanu keskendus- (attention) ja 

puhkeseisundit iseloomustavateks näitajateks (meditation) [7]. EEG uuringute 

tehnoloogiate lähituleviku murrangud seisnevad ajusignaalide mobiiltelefoniga või 

tahvelarvutiga lugemises ning andmete koheses kättesaadavuses, mis muudab selle 

tavakodanikule odavaks ja lihtsasti kasutatavaks. 
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Laboratoorses töös kasutatav Neurosky MindWave on peakomplekt, mis suudab otsaesisel 

ja kõrvalesta küljes olevate anduritega lugeda ajusignaale. Kaks mõõdetavat väljundit on 

tähelepanu keskendus- ja puhkeseisundid, mis määratakse protsentides [8]. 

Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Aju (brain) – pehme käsnjas koemass [9]. 

Peakomplekt (headset) – peas olev seade, mis suudab salvestada mingit infot temas 

oleva(te) anduri(te)ga [10]. 

Signaal (signal) – juhtimissüsteemis toimuv muutus või sündmus, toimub info edastamine 

[11]. 

EEG (electroencephalography) – aju bioelektrilise aktiivsuse registreerimine [12, 105 lk]. 

Tähelepanu (attention) – info sihipärane tajumine. Tähelepanu ei ole kaasasündinud 

võime, vaid tekib küpsemise ja õppimise käigus [13]. 

Keskendusseisund (concentration) – võimet võtta ennast sisemiselt kokku ning suunata 

kõik jõud ühele eesmärgile. Segavaid tegureid ei panda tähele [13]. 

Puhkeseisund (meditation) – võimalikult mõtte- ja tegevusvaba meelteseisund 

[12, lk 544]. 

Töö praktiline osa 

Seadistamine 

Laboratoorset tööd tuleb teha vähemalt kahekesi (üks on vaatlusalune ja teine mõõtmiste 

läbiviija). Peakomplekt töötab ühe AAA patareiga, mida vajadusel küsida õppejõu käest. 

Peakomplekti ja mobiiltelefoni omavahel ühildamiseks tuleb kõigepealt sisse lülitada 

Mindwave Neurosky mobile peakomplekt. Lüliti kõrval olev sinine märgutuli hakkab 

seepeale vilkuma, mis tähendab, et peakomplekt on ühildamisreziimis. Seejärel tuleb 

mobiilsel seadmel sisse lülitada bluetooth, mis asub settingsi kaustas. Edasi tuleb sealt 

kaustast valida MindWave Mobile seade ja ning ühendus kahe seadme vahel ongi loodud 

(joonis 2). Kui ühendus on loodud, siis peakomplektil hakkab sinise vilkuva märgutule 

asemel põlema pidevalt sinine lamp (joonis 3). 
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         Joonis 2. Ühildatud bluetooth.                      Joonis 3. Ühildatud peakomplekt. 

Järgmine etapp on peakomplekti asetamine pähe (joonis 4). Tuleb jälgida, et otsaesisel 

paikneval sensoril on hea kontakt nahapinnaga. Juuksed ei tohi jääda naha ja sensori 

vahele. Vasaku kõrvalesta külge tuleb kinnitada klamber nii, et ühendus sensori ja naha 

vahel oleks võimalikult hea. Peakomplekti peast äravõtmisel tuleb kõigepealt lahti lasta 

kõrva küljes olev klamber. 

 

Joonis 4. Peakomplekti asetus [14]. 

Töö tegemine 

Laboratoorse töö tegemiseks on vaja kõigepealt tutvuda laboratoorse töö juhendiga. Tööd 

on soovitatav teha kahekesi, siis on tulemusi parem fikseerida (üks on vaatlusalune ja teine 

on mõõtmiste läbiviija). Laboroorses töös on üliõpilastele antud kolm tegevust, mille ajal 

peakomplekt koos mobiiltelefoni ja selles oleva tarkvaraga loendab nende tähelepanu 

keskendusseisundi (attention) ja puhkeseisundi (meditation) võimet. Iga ülesanne kestab 

60 sekundit, mille jooksul tarkvara salvestab 60 (1 tulemus sekundis) tulemust, millest 

tuleb üliõpilastel leida oma keskmised, maksimaalsed ja minimaalsed tähelepanu 

keskendus- ja puhkeseisundi tulemused protsentides. Tarkvara ise salvestusajal aega ei 

loenda, seega peab teine üliõpilane mõõtma stopperiga aega. Aega hakatakse mõõtma 
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sellest hetkest kui katse algab ja ühe minuti möödudes seisatakse stopper ja katkestatakse 

tarkvara programmi töö. 

Ülesanne 1 : Tähelepanu määramine 

Õppejõu käest tuleb küsida laboratoorse töö TÄHELEPANU PÜSIVUSE JA 

KONTSENTRATSIOONI MÄÄRAMINE juhend ning selle tegemiseks vajalikud 

seadmed. Vastavalt saadud juhendile tuleb ühendada nägemismotoorika analüsaator 

arvutiga ja avada arvutis NS PsühhoTest ning seadistada see nii nagu juhendis on kirjas. 

Katseajaks tuleb märkida 90 sekundit. Katset veel ei alustata!   

Seejärel tuleb avada mobiiltelefonis olev tarkvara nimega EEG recorder. Signaali kvaliteet 

on õige siis, kui ekraanil on kirjas, et Signal quality: 0 ja Connected. Kui see number on 0-

st suurem, siis kvaliteet ei ole hea ja mõõtmisi teha ei saa. Signaali kvaliteedi 

parendamiseks tuleb peanahal olevat sensorit sättida, saavutamaks paremat kontakti oma 

otsaesise ja kõrvalestaga. Kui signaal on olemas, siis tarkvara hakkab loendama Teie 

hetketähelepanu keskendusseisundi võimet (Attention: mingi number 0…100, mis pidevalt 

muutub), aga programm veel ei salvesta seda. Nüüd on kõik esimeseks katseks valmis.  

Seejärel tuleb koos paarilisega teha üheaegselt kolm toimingut: käivitada TÄHELEPANU 

PÜSIVUSE JA KONTSENTRATSIOONI MÄÄRAMISE programm arvutis, hakata 

mõõtma aega stopperiga ja vajutada mobiiltelefoni ekraanil Record (salvesta). Seejärel 

vaatlusalune hakkab täitma TÄHELEPANU PÜSIVUSE JA KONTSENTRATSIOONI 

MÄÄRAMISE testi, kui 60 sekundit möödub, siis teine üliõpilane seiskab stopperi ja 

vajutab mobiiltelefoni ekraanil Stop Recording (lõpeta salvestamine). Peale seda vajutust 

ilmub ekraanile kiri, kus on kirjas Length:…(katse kestus sekundites), Save (salvesta) või 

Cancel (tühista). Üliõpilastel tuleb vajutada Save, et saadud andmed salvestada. Peale Save 

vajutamist tuleb ekraanile uuesti tarkvara programmi avaleht, kus üleval on näidatud 

signaalitugevus ja hetketähelepanu keskendusseisundi tulemus. Nüüd tuleb vajutada kirjale 

Show Recordings (näita salvestisi) ja sealt tuleb võtta kõige alumine salvestis ning vajutada 

sõrmega ekraanil sinna. Õige kuupäeva ja kellaajaga saate kontrollida, kas tegu on ikka 

Teie salvestisega. Seejärel ilmub ekraanile palju erinevaid numbreid, mis on Teie 

ajutegevusest salvestatud andmed. Et Te saaksite neid andmeid oma arvutis edasi töödelda, 

tuleb vajutada üleval paremal ekraani nurgas olevale noolele, peale mida ilmub ekraani 

alaosasse kiri Email, kuhu tuleb vajutada, et need andmed Teie emailile saadetaks. 

Kirjutage To: alla oma meiliaadress, kuhu andmed saadetakse ning vajutage Send (saada). 
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Peale seda saabuvad andmed koheselt Teie poolt valitud meilile. Nendest andmetest peate 

te leidma keskmised eSenseAttention (keskendusseisund) ja eSenseMeditation 

(puhkeseisund) tulemused ning kandma need tabelisse 1. Veel peate tabelisse 1 märkima 

ka minimaalsed ja maksimaalsed tulemused. Kõik need tulemused on antud protsentides. 

Laboratoorse töö tähelepanu püsivuse ja kontsentratsiooni määramise tulemused 

arvutitarkvaralt NS PsühhoTest pange kirja ja töö kokkuvõttesse esitage kõigi 

mõõtmistulemuste võrdlushinnang. 

Ülesanne 2: Pöörlev baleriin 

Avage arvutis veebileht: http://teadvus.wordpress.com/2009/10/16/poorleva-tantsija-

illusioon/. Teie ette ilmub pöörleva tantsija illusioon. Vaatlusaluse ülesanne on selle 

illusiooni pöörlemist 60 sekundi jooksul keskendunult jälgida. Teine üliõpilane paneb 

jällegi katse alguses stopperi tööle ning programmi salvestama (Record). Tulemused tuleb 

saata oma meilile, tuleb leida keskmised, miinimum ning maksimum eSenseAttention ja 

eSenseMeditation tulemused, mis tuleb kanda tabelisse 1. 

Ülesanne 3: Vaade kaugusesse 

Vaatlusalune peab vaatama aknast välja kaugusesse ja olema võimalikult rahulikult ning 

mõelda tuleks võimalikult kergeid mõtteid. Samal ajal mõõdetakse 60 sekundi jooksul 

tarkvaraga vaatlusaluse andmed. Tulemused tuleb saata jälle oma meilile, tuleb leida 

keskmised, miinimum ning maksimum eSenseAttention ja eSenseMeditation tulemused, 

mis tuleb kanda tabelisse 1. Tabelis 1 A tähendab Attention ja M Meditation. 

Kui kõik tulemused on meilile saadetud, siis tuleb salvestatud andmed Show Recordingsi 

alt ära kustutada. Selleks pange oma sõrm salvestise taga olevale sinisele noolele ja 

tõmmake seda aeglaselt paremalt vasakule, ekraanile ilmub kiri Delete (kustuta), millele 

vajutades salvestis kustutatakse seadme mälust. Kustutage kõik üleliigsed salvestised. 

Tabel 1. Keskendus- ja puhkeseisundite võimete hinnangud 

Tegevus 
Keskmine % Maksimaalne % Minimaalne % 

A M A M A M 

Tegevus 1       

Tegevus 2       

Tegevus 3       

 

Peale tulemuste fikseerimist tabelisse 1 tuleb kasutatud seadmed välja lülitada ja vastata 

järgnevatele küsimustele ning teha mõõtmistulemuste põhjal kokkuvõte. 

http://teadvus.wordpress.com/2009/10/16/poorleva-tantsija-illusioon/
http://teadvus.wordpress.com/2009/10/16/poorleva-tantsija-illusioon/
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Küsimused 

1. Mis sagedusteks jaotatakse mõõdetud EEG signaalid? 

2. Mis kuuluvad häirete hulka? 

3. Kuidas nimetatakse seadet, millega mõõdetakse aju bioelektrilist aktiivsust? 

4. Mis ühikutes mõõdetakse tähelepanu keskendus- ja puhkeseisundi taset? 

Kordamisküsimused 

1. Millises kolmest tegevusest oli kõige suurem keskmine tähelepanu 

keskendusseisund? 

2. Millises kolmest tegevusest oli kõige suurem keskmine puhkeseisund? 

3. Kas saadud tulemused vastasid ootustele, mis olid enne katsete tegemist? 

4. Pakkuge ise välja üks tegevus, millega seoses oleks huvitav ja hariv EEG mõõtmisi 

teha? 
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5.3. Laboratoorse töö „Aju keskendus- ja puhkeseisundi määramine”       

       menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (~1 tund) toimub üliõpilasel laboris ja 

iseseisvalt laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 1,5 tundi. 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

Kokku läheb laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Mõõdetud tulemused on esitatud tabelis 2. 

 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/33003/thesis.pdf?sequence=1
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http://www.ablecomm.com/whdibeandhe.html
http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/3443/loogikajaprogrammeerimine.zip/index.html
http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/3443/loogikajaprogrammeerimine.zip/index.html
http://www.esprico.ee/index.php?menuID=588
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Tabel 2. Keskendus- ja puhkeseisundite võimete hinnangud 

Tegevus 
Keskmine % Maksimaalne % Minimaalne % 

A M A M A M 

Tegevus 1 75,9 47,7 100 64 24 29 

Tegevus 2 65 56,9 100 100 17 16 

Tegevus 3 69,3 37,1 100 78 40 1 

 

Kõige suurem keskmine keskendusseisundi võime oli tegevuses 1 (75,9 %). Kõige 

madalam keskmine keskendusseisundi võime oli tegevuses 2 (65 %). Kõige suurem 

keskmine puhkeseisundi võime oli tegevuses 2 (56,9 %). Kõige madalam keskmine 

puhkeseisundi võime oli tegevuses 3 (37,1 %). 

Küsimuste vastused 

1. Delta lained 0,5…3,5 Hz, teeta lained 3,5…7,5 Hz, alfa lained 7,5…14 Hz, beeta 

lained 14...30 Hz, gamma lained 30…42 Hz. 

2. Häirete hulka kuuluvad EEG mõõtmistel lihaste ja südametegevuse signaalid ning 

ka peanaha ja elektroodide halvast kontakstist (higine nahk jne) tekkivad 

ebatäpsused. 

3. Elektroentsefalograaf on seade, mis mõõdab peaaju bioelektrilist aktiivsust. 

4. Mõõdetakse %. 

Kordamisküsimuste vastused 

1. Tegevuses 1, kus tuli oma tähelepanu ja kontsentratsiooni määrata oli kõige suurem 

keskmine tähelepanu keskendusseisundi võime (75,9 %). 

2. Tegevuses 2, kus tuli pingsalt jälgida pöörlevat baleriini oli kõige suurem keskmine 

puhkeseisundi tase (56,9 %).  

3. Ei vastanud. Enne katset omasin arvamust, et kaugusesse vaadates on ülekaalukalt 

kõige suurem puhkeseisundi võime ja kõige madalam keskendusseisundi tase, siis 

tegelikult tulemusnumbrid seda ei näidanud. 

4. Mõõtmisi võiks teha siis, kui vaatlusalune magab. 

Kokkuvõte 

1. Elektroentsefalograafia (EEG) on aju tegevuse tulemusena tekkivate elektriliste 

signaalide intensiivsuse mõõtmine peanaha pinnalt. 

2. Keerukate algoritmide kaudu, vastava tarkvaraga muudetakse EEG signaalid 

numbrilisteks väärtusteks ehk keskendus- ja puhkeseisundiks protsentides. 
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3. Kõige suurem keskmine keskendusseisundi võime oli tegevuses 1 (75,9 %), kus tuli 

määrata tähelepanu püsivust ja kontsentratsiooni. Kõige suurem keskmine 

puhkeseisundi võime oli tegevuses 2 (56,9 %), kus tuli keskendunultlt jälgida 

arvutiekraanil pöörlevat baleriini. Üllatav oli see, et niisama pingevabalt 

kaugusesse vaadates oli kõige madalam keskmine puhkeseisundi võime, ainult 

37,1 %. 

4. Tulemustest võib järeldada, et tegevus, mis võib pealtnäha olla hästi lõõgastav seda 

tegelikult ei ole. 

5. Soovitav on teha rohkem vaatluskatseid, et oleks rohkem võrdlusandmeid. 

Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 3 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 3. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter Hinnang % 

Teoreetiline osa 95 

Praktiline osa 90 

Tasemekohalisus 90 

Teostatavus 93 

Vahendid/tingimused 95 

Vastavus teemale 90 

Üldhinnang 92,2 ehk eeskujulik 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „Aju keskendus- ja puhkeseisundi määramine”  on 

eeskujulik ehk 92,2 %. 

5.4. Laboratoorne töö teemal „Aju-arvuti liidese tehnolooga” 

                                     

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  
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Uurimistöös käsitletakse aju-arvuti liidese tehnoloogiat. Laboratoorse töö üldosas saadakse 

teada, mida see tehnoloogia endast kujutab ja mis sellega on võimalik teha. Praktilises osas 

kinnistatakse saadud teadmised läbi erinevate ülesannete lahendamise. 

LABORATOORNE TÖÖ 5 

AJU-ARVUTI LIIDESE TEHNOLOOGIA 

Töö eesmärk: õppida tundma Puzzlebox Orbit seadmeid, nende tööpõhimõtet ja lennutada 

mõttejõul Puzzlebox Orbit helikopterit ning määrata vaatlusaluse keskendus- ja 

puhkeseisundite võimed. 

Kasutatavad vahendid: Puzzlebox Orbit helikopter (joonis 1), infrapunaseade (joonis 2), 

NeuroSky MindWave peakomplekt (joonis 3), Android või iOS tarkvaral töötav 

mobiiltelefon  koos Puzzlebox Orbiti rakendusega, USB kaabel, stopper.  

 

       Joonis 1. Helikopter         Joonis 2. Infrapunaseade          Joonis 3. Peakomplekt    

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tutvuda Puzzlebox Orbit seadmetega, nende ehituse ja tööpõhimõtetega. 

3. Vajadusel laadida seadmeid enne kasutamist, laadimisjuhendid on laboratoorse töö 

juhendis kirjas. 

4. Ühendada Puzzlebox Orbit mobiiltelefoniga vastavalt juhendile. 

5. Lennutada helikopterit võimalikult kaua kolme erineva lävenditaseme juures. 

6. Mõõdetud tulemuste protokollimine. 

7. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

8. Tööst kokkuvõtte tegemine. 
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Tööohutus 

1. Labortööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise osaga ja 

olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Enne labortöö tegemist tutvuda Puzzlebox Orbit seadmetega. 

3. Enne Puzzlebox Orbit seadmete kasutamist veenduda nende korrasolekus ja 

terviklikkuses. 

4. Keelatud on Puzzlebox Orbit seadmeid lõhkuda, lahti monteerida või kõrgustest 

kukutada. 

5. Ala, kus lennutatakse helikopterit, tuleb mittevajalikest esemetest ja seadmetest 

tühjaks teha. Helikopteri lennualas ei tohi olla esemeid, mis võiksid seda kuidagi 

moodi kahjustada. 

6. Õppejõult tuleb saada luba iseseisva töö alustamiseks. 

Töö üldosa 

Aju-arvuti liidese (brain-computer interface) süsteem võimaldab otsest infovahetust välise 

seadme ja inimese aju vahel. Aju-arvuti liidese (edaspidi AAL) süsteemi põhiline eesmärk 

on välisseadme juhtimine kasutades inimese mõttejõudu. Aju-arvuti liidese kasutamine 

abistab, täiendab või suurendab inimese kognitiivseid ja sensomootoorseid funktsioone. 

AAL süsteemi eesmärk ei ole ainult elu mugavamaks ja põnevamaks muutmine, vaid sellel 

on suur potentsiaal, et aidata inimesi. AAL tehnoloogia abil on võimalik spetsiaalsete 

treeningute tulemusena parendada inimese (töötaja) psüühilist töövõimet. AAL 

tehnoloogia abistab inimesi, kellel on neuromuskulaarsed häired ning aitab taastada nendel 

kahjustunud kuulmist, liikumist ja nägemist. Näiteks on katsetatud robotkätt, mida saab 

juhtida mõttejõul. Ka liikumisvõimetutele inimestele oleks toimiv AAL ideeaalne 

lahendus, nad saaks näiteks ratastooli liigutada mõttejõul sinna kuhu nad ise tahavad 

minna. Esimesed uuringud AAL süsteemi kohta tehti juba 1970. aastatel California 

ülikoolis [1, 2, 3]. 

AAL süsteem toimib tänu meie aju funktsioonidele. Meie ajud on täidetud neuronitega 

(närvirakud). Üksikud närvirakud on ühendatud aksonite (närvikiud) ja dendriididega 

(närviraku jätmed). Iga kord kui me mõtleme, meenutame, liigume või tunneme midagi, 

siis meie neuronid teevad tööd. See töö viiakse läbi väikseste elektriliste signaalidega, mis 

liiguvad neuronist neuronisse kiirusega kuni 400 km/h. Signaalid tekivad tänu elektriliste 
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potentsiaalide erinevustele, mis kantakse edasi ioonimembraanide neuronitega. Saadud 

signaalid edastatakse arvutisse, kus need registreeritakse ja analüüsitakse.  

Teadlastele on suuremateks väljakutseteks AAL-süsteemi puhul liidese keerulised 

mehaanilised lahendused ning sensorid, mis ei ole võimelised andma täiesti kindlat ja 

täpset ligipääsu ajusignaalidele. AAL-süsteeme on kolme erinevat tüüpi. Sissetungiv AAL, 

mille puhul elektroodid paigaldatakse kirurgiliselt otse aju hallainesse, kus neuronsignaalid 

tekivad. Sissetungiv AAL annab kõige parema tulemuse, sest siis ei sega kolp signaali 

levikut ja tugevust. Samas nõuab see keerulist kirurgilist operatsiooni ning pärast 

operatsiooni võib tekkida armkude, mis blokeerib signaali. Osaliselt sissetungivas AALi 

elektroodid paigaldatakse küll koljusse, aga mitte aju hallainesse, tänu millele on väiksem 

oht armkoe tekkimisele. Kolmas variant on mitteinvasiivne AAL, kus elektroodid jäävad 

koljust välja ning saadavad signaalid on seetõttu kõige nõrgemad ja ka ebatäpsemad. 

Joonisel 4 on näidatud, kuidas ajusse sissetungiv AAL töötab.  

 

Joonis 4. AAL süsteemi tööpõhimõte [2] 

Jooniselt on näha, et elektrood on paigaldatud inimajju. Seal see püüab kinni vabad 

elektrisignaalid ja saadab need edasi arvutisse, kus neid töödeldakse juba edasi vastavalt 

vajadusele. 

Kuigi AALe süsteemi on viimastel aastatel palju arendatud ja uuritud, siis paraku ei tööta 

see alati perfektselt. Peamine põhjus on see, et (inim)aju on väga keerukas. Inimajus on 

umbes 100 miljardit neuronit, seepärast AAL süsteem ei suuda püüda kõiki elektrilisi 

signaale, mis tekivad tegevuste või mõtlemiste käigus. Iga neuron ajus saadab ja võtab 

pidevalt vastu signaale läbi keeruliste ühenduste. Samuti toimuvad peaajus ka keemilised 

protsessid, mida ei suudeta veel piisavalt täpselt registreerida. Saadav signaal on nõrk ja 

aldis erinevatele häiretele (silmalaugude pilgutamine võib näiteks tekitada häireid ja 

segadust AAL süsteemi töös) [1, 2, 3, 4]. 
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Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Aju (brain) – pehme käsnjas koemass [5]. 

Neuron (neuron) – närvirakk [6]. 

Aju-arvuti liides (brain-computer interface) – süsteem, mis võimaldab otsest infovahetust 

inimese aju ja välise seadme (arvuti) vahel [1]. 

Signaal (signal) – juhtimissüsteemis toimuv muutus või sündmus, toimub info edastamine 

[7]. 

Elektrood (electrode) – elektrijuht, mille kaudu elektrivool kandub vedelikku, gaasi või 

tahkesse ainesse, võimaldab luua elektrilise ühenduse elektriahela teiste osadega 

[8, lk 106]. 

Keskendusseisund (attention) – kontsenteeritud seisund [8, lk 257 ja 745]. 

Puhkeseisund (meditation)  – mõtisklev, rahulik seisund [8, lk 544]. 

Puzzlebox Orbit 

Puzzleboxi Orbiti puhul on tegemist mõttejõul lennutatava minihelikopteriga. Helikopterit 

saab mõttejõul sundida õhku tõusma, seejärel vastavalt ajutegevusele kas kõrgust koguma 

või maanduma panna. Et helikopterit edukalt juhtida, on vaja õppida ära aju viimine kahte 

seisundisse: kontsentreeritud (attention) ja puhkavasse (meditation) seisundisse. Töötab 

see seade Android või iOS tarkvaral põhinevate mobiiltelefonide-tahvelarvutitega. Kopterit 

juhtiv infrapunaseade pannakse mobiilse seademe kõrvaklapiauku ja elektoentsefalograafia 

(EEG) peakomplekt ühendub mobiilse seadmega. Kui helikopter ja mobiilne seade ei saa 

omavahel head signaali, siis võib tegu olla halva kontaktiga peanaha ja sensori vahel. Siis 

tuleks peavarustuse sensorite asukohti/kinnitusi sättida või otsaesist niisutada. 

Töö praktiline osa 

Seadistamine 

Laboratoorset tööd tuleb teha vähemalt kahekesi (üks on vaatlusalune ja teine mõõtmiste 

läbiviija). 
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Enne laboratoorse töö tegemist tuleb vajadusel laadida infrapunaseade ja helikopteri sees 

olevad akud. Laadimine viiakse läbi USB kaabliga, mis on komplektiga kaasas (joonis 5). 

 

Joonis 5.  USB kaabel 

Enne helikopteri aku laadimahakkamist tuleb veenduda, et see oleks välja lülitatud (OFF 

positsioon). Kui seadmed on 100 % laaditud, siis ilmub USB kaabli peasse punane tuli 

(joonis 6). 

 

Joonis 6. Punane märgutuli, kui seade on 100 % laetud 

 Peakomplekt töötab ühe AAA patareiga, mida vajadusel küsida õppejõu käest. 

Seadmete omavahel ühildamiseks tuleb kõigepealt sisse lülitada Mindwave Neurosky 

mobile peakomplekt. Lüliti kõrval olev sinine märgutuli hakkab seepeale vilkuma, mis 

tähendab, et peakomplekt on ühildamisreziimis. Seejärel tuleb mobiilsel seadmel sisse 

lülitada bluetooth, mis asub settingsi kaustas. Edasi tuleb sealt kaustast valida MindWave 

Mobile seade ja ning ühendus kahe seadme vahel ongi loodud (joonis 7). Kui ühendus on 

loodud, siis peakomplektil hakkab sinise vilkuva märgutule asemel põlema pidevalt sinine 

lamp (joonis 8). 

 

         Joonis 7. Ühildatud bluetooth                      Joonis 8. Ühildatud peakomplekt 
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Järgmine etapp on peakomplekti asetamine pähe (joonis 9). Tuleb jälgida, et otsaesisel 

paikneval sensoril on hea kontakt nahapinnaga. Juuksed ei tohi jääda naha ja sensori 

vahele. Vasaku kõrvalesta külge tuleb asetada klamber jällegi nii, et ühendus sensori ja 

naha vahel oleks võimalikult hea. Peakomplekti peast ära võtmisel tuleb kõigepealt lahti 

lasta kõrva küljes olev klamber. 

 

Joonis 9. Peakomplekti asetus [9] 

Järgmiseks tuleb ühendada infrapunaseade mobiilse seadmega. Selleks tuleb 

infrapunaseade ühendada mobiilse seadme kõrvaklapipesaga. Kui mobiilsel seadmel on 

ümber kaitseümbris, siis see võib segada nende omavahelist ühendamist ning see tuleb 

eemaldada. Peale nende ühendamist tuleb mobiilse seadme helitugevus keerata maksimumi 

peale, et ühendus oleks võimalikult tugev.  

Nüüdseks kui seadmed on omavahel ühendatud ning peakomplekt pähe pandud, võib 

avada mobiilses seadmes oleva Orbiti tarkvara. Ekraani alla tekib olekuriba, kus on kirjas 

sõnad Welcome, Flight, Advanced ja Support. Welcome (tere tulemast) all on kirjas 

inglisekeelne õpetus, kuidas laadida, ühendada ja kasutada antud tehnoloogiat. Flight 

(lend) on see, mida tuleb vajutada antud laboratoorse töö tegemise jaoks. Üleval paremal 

nurgas on sinine kiri Connect, mida tuleb vajutada. Peale seda peaks Signal (roheline joon) 

minema mõne sekundi pärast 100 % peale. Kui ei lähe, siis kontrollida otsaesise ja kõrva 

küljes oleva sensori ühendust ning vajadusel vajutada Disconnect ja uuesti Connect. Kui 

100 % signaal on olemas, siis on seadmete vahel ühendus olemas laboratoorse töö 

sooritamiseks. Kui tahate helikopteri lendu katkestada, siis vajutage Disconnect. 

Tarkvaraga tutvumine 

Mobiilse seadme ekraanil jooksevad protsendid, mis näitavad vaatlusaluse  tähelepanu 

keskendumis- (attention) ja puhkeseisundi (meditation) võimet 100 % skaala ulatuses. 
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Need numbrid muutuvad pidevalt vastavalt vaatlusaluse mõttetegevuse muutustele. Kui 

vaatlusalune tahab suurendada oma tähelepanu keskendumist, siis ta peab olema 

võimalikult keskendunud millelegi. Vaatlusalune võiks mõttes teha raskeid matemaatilisi 

ülesandeid, keskenduda ühele tegevusele, lugeda tähestikku tagurpidi või lihtsalt koondada 

oma mõtted sellele, et keskendumist näitav punane joon oleks võimalikult pikk. Kui 

vaatlusalune tahab suurendada oma puhkeseisundi võimet, siis peab ta lõõgastuma. 

Vaatlusalune võiks hingata sügavalt ning aeglaselt, mõelda ei tohiks millelegi konkreetsele 

ja vältida tuleks erutunud seisundit. Välja ei tohiks teha ka hetkest, millal helikopter õhku 

tõuseb.   

Keskendus- (attention) ja puhkeseisundi (meditation) skaalade all on valged 

lävendiliugurid (valged ümmargused ringid), mille abil saab määrata mõttetaseme 

(protsentides), mida ületades helikopter õhku tõuseb. Kui mõlemad liugurid liigutada 100 

%-ni (maksimaalne asend), siis tõuseb helikopter õhku hetkest, kui vaatlusaluse üks 

seisunditestest, kas keskendus- või puhkeseisund on  tõusnud 100 %-ni, helikopter lõpetab 

lendamise kui mõlemad näidud langevad alla 100 %. Kui mõlemad liugurid liigutada 0 % 

peale (minimaalne asend) ,siis on helikopter kogu aeg õhus. Lävendiliugureid võib 

liigutada ka teineteisest erinevatele kohtadele. Kui liigutada näiteks keskendusseisundi 

liugur 70 % peale ja puhkeseisundi liugur 40 % peale, siis tõuseb helikopter lendu siis, kui 

vaatlusalune on saavutanud seisundi, kus ta keskendusseisundi võime on vähemalt 70 % 

või puhkeseisundi võime vähemalt 40 %. Helikopter püsib seni õhus, kui vaatlusaluse 

vähemalt üks mõttetegevuse võime on kõrgem paikapandud lävendiliugurite näitudest. 

Joonisel 10 on näidatud, kuidas saab lävendiliugurit  manuaalselt sablooni abil 50 % peale 

panna. Selleks tuleb sabloon asetada ekraanile paralleelselt ning sablooni äärmised servad 

peavad olema lävendiliuguri joontega kohakuti. Sablooni keskel olev joon peab jääma 

lävendiliuguriga kohakuti. 

Orbit tarkvara loendab helikopteri õhus olemise ajal skoori (saavutatud punktide arvu). See 

skoor oleneb sellest, kui suurele %-le on lävendiliugur liigutatud ja helikopteri õhus oldud 

ajast. Mida kauem on helikopter õhus ja kõrgemad on lävendikünnised, seda suurem tuleb 

ka skoor. Tarkvara loendab selle tegevuse skoori, mille võime on hetkel suurem. Skoori 

loendatakse sellest hetkest, kui vaatlusaluse mõttetegevuste võimed ületavad 

lävendiliugurite omasid ning skoori loendamine lõppeb siis, kui vaatlusaluse mõlemad 

mõttetegevuste võimed langevad alla lävendikünnistest. Mobiilse seadme ekraanil on 

kuvatud hetkeskoor (Current), eelmise katse skoor (Last) ja parim skoor (High), mis on 
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vaadeldavate katsete juures registreeritud. Skoori arvestamiseks peab vähemalt üks 

lävendiliuguritest olema asetatud 40 % või suurema % peale.  

Käskluse Advanced (edasijõudnud) all saab muuta helikopteri lennukõrgust, vasakule-

paremale liikumise kiirust ja ulatust ning ka edasi-tagasi lendamist. Selleks, et katsete 

käigus helikopter liiga kiiresti ja kõrgele lendu ei tõuseks, tuleb need seadistused viia 

miinimumi lähedale, aga mitte päris miinimumi, muidu ei hakka helikopter üldse tööle 

(joonis 11).  

          

          Joonis 10. Lävendiliuguri seadistamine  Joonis 11. Lennuomaduste seadistamine 

Lennu ajal tuleb kindlasti jälgida, et helikopter ei kukuks alla liiga kõrgelt (üle 0,5 m), 

vajadusel peab paariline helikopteri kinni püüdma. Vaatlusi tehes tuleks helikopter asetada 

kateederlaua alumisele plaadile ja seejärel tuleb läbipaistva isoleerpaelaga vahed kinni 

panna nii, et helikopter ei mahuks sealt välja lendama (joonis 12).  

 

 

Joonis 12. Helikopteri asukoht vaatluste ajal 
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Kui helikopter kuskile suure hooga vastu lendab või kõrgelt maha kukub, siis see lülitub 

turvareziimi, et helikopterile ei tekiks rohkem viga. Et helikopterit uuesti tööle saada, tuleb 

vajutada selle küljes olevat nuppu esialgu OFF ja siis uuesti ON asendisse ning kopter on 

uuesti valmis lendamiseks. Kui kopter on sisse lülitatud (ON), aga seda ei lennutata mitu 

minutit, siis see lülitub välja, et säästa akut. Kui see on juhtunud, siis tuleb OFF ja ON 

lülitused teha, kui tahetakse seda jälle lennutada. 

Enne laboroorse töö tegemist tuleks teha paar proovilennutamist. Lülitage sisse helikopter, 

vajutades selle küljes olevat väikest valget nuppu ON peale ning pange lävendiliugurid 

soovitud tasemeteni. 

Katsete tegemine ja saadud tulemuste vormistamine 

Kui seadmed on omavahel ühildatud ja Orbit tarkvarast arusaam olemas, siis võib hakata 

katset sooritama. Üks üliõpilastest on vaatlusalune ja teine tulemuste registreerija. Katset 

tuleb teha kolme erineva lävendiga ja iga lävendiga kolm korda.  

Esimene katse on selline, kus keskendusseisundi lävend tuleb asetada 50 % ja 

puhkeseisundi lävend 0 % peale. Kui need seadistused on tehtud, siis tuleb helikopter sisse 

lülitada ja vaatlusalusel tuleb hakata keskenduma, et ületada keskendusseisundi 50 % ja 

saada helikopter lendama. Kui Te pole veel vajutanud Connect, siis tehke seda. Kui 

helikopter hakkab lendama, siis teine üliõpilane hakkab stopperiga mõõtma helikopteri 

töös olemise aega sekundites, tehes seda seni, kuni helikopter ennast välja lülitab. Selline 

väljalülitumine võib toimuda vaid hetkeks, seega tuleb registreerijal olla tähelepanelik, et 

see moment ära tunda ja mõõtur peatada ning seejärel tuleb vajutada Disconnect. Kõige 

lihtsam on jälgida mobiiltelefoni küljes olevat infrapunaseadet, millel läheb põlema sinine 

märgulamp, kui vastav lävend on saavutatud. Kohe kui mõtteseisund on langenud alla 

etteantud lävendi, siis lamp kustub ära. Kui katset hakatakse kordama, siis tuleb kõigepealt 

uuesti vajutada Connect, et luua ühendus. Katset tuleb korrata kolm korda. Vaatlusaluse 

ülesanne on hoida mõtteseisundiga helikopterit võimalikult kaua õhus. Kui helikopter 

hakkab tööle ainult korraks, siis antud katset arvestama ei pea ja võib teha selle asemel uue 

katse. Stopperiga mõõdetud helikopteri töösolemise aeg, koos Orbit tarkvara poolt 

mõõdetud punktidega (Last score) tuleb kanda tabelisse 1.  

Teine katse on selline, kus keskendusseisundi lävend tuleb asetada 0 % ja puhkeseisundi 

lävend 50 % peale. Jällegi tuleb vajadusel helikopter uuesti sisse lülitada ning vaatlusalune 

peab hakkama keskenduma, et ületada puhkeseisundi 50 % ning saada helikopter 
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võimalikult pikaks ajaks lendama. Katset tuleb korrata kolm korda. Kui helikopter tõuseb 

õhku kuni kolmeks sekundiks, siis antud katset arvestama ei pea ja võib teha selle asemel 

uue katse.  Mõõdetud ajad ja saadud punktide arv kanda tabelisse 1. 

Kolmas katse on selline, kus keskendusseisundi lävend tuleb asetada 50 % ja 

puhkeseisundi lävend ka 50 % peale. Sellisel juhul läheb helikopter tööle sellest hetkest, 

kui vähemalt üks mõtteseisunditest on üle 50 %. Helikopter lõpetab lendamise kui 

mõlemad mõtteseisundid on langenud alla 50 %. Teha jällegi kolm katset ning mõõdetud 

ajad ning punktide arv kanda tabelisse 1, kus tuleb leida ka keskmised tulemused.  

Tabel 1. Vaatlusaluse psüühiline töövõime 

Lävendi- 

variant  

 

Helikopteri 

tööshoidmise aeg s Kesk-

mine 

Punktide arv 

Kesk-

mine Vaatlus  Vaatlus 

1 2 3 1 2 3 

I – A 50 M 0         

II – A 0 M 50         

III – A 50 M 50         

Peale mõõtmistulemuste kandmist tabelisse 1 tuleb seadmed välja lülitada ja vastata 

järgnevatele küsimustele ja kordamisküsimustele ning teha mõõtmistulemustest kokkuvõte. 

Küsimused 

1. Mis tegurid segavad AAL tehnoloogia 100 %-list toimimist? 

2. Keda ja kuidas peaks toimiv AAL tehnoloogia aitama? 

3. Seletage mõne lausega, kuidas toimib AAL tehnoloogia? 

4. Nimetage kolm erinevat varianti, kuhu ja kuidas paigutatakse elektroodid AAL 

tehnoloogia puhul inimesele? 

Kordamisküsimused 

1. Millele Te mõtlesite, kui tahtsite suurendada oma keskendusseisundi võimet 

(attention)? 

2. Millele Te mõtlesite, kui tahtsite suurendada oma puhkeseisundi võimet 

(meditation)? 

3. Kas Teie tulemused (aeg ja skoor) olid paremad keskendudes, puhkeseisundis või 

mõlemat korraga tehes? 

4. Kas Teie arvates muutusid keskendumise ja puhkeseisundi protsendid olenevalt 

Teie mõttetegevusest või muutusid need juhuslikult? 
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5.5. Laboratoorse töö „Aju-arvuti liidese tehnoloogia” menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (~1 tund) toimub üliõpilasel 

iseseisvalt laboris ja laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 1…1,5 tundi. 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

http://computer.howstuffworks.com/brain-computer-interface.htm
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/33003/thesis.pdf?sequence=1
http://www.kasvaja.net/%20Mis+on+aju%3F/id/399/
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http://peaasi.ee/kuidas-aju-tootab/neuron-ja-sunaps/
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http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/3443/loogikajaprogrammeerimine.zip/index.html
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Kokku kulub laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Mõõdetud tulemused on esitatud tabelis 2. 

Tabel 2. Vaatlusaluse psüühiline töövõime 

Lävendi- 

variant  

 

Helikopteri 

tööshoidmise aeg s Kesk-

mine 

Punktide arv 

Kesk-

mine Vaatlus  Vaatlus 

1 2 3 1 2 3 

I – A 50 M 0 23,7 66,5 9,2 33,1 260 760 100 373,3 

II – A 0 M 50 7,3 4,3 8,1 6,6 72 36 72 60 

III – A 50 M 50 33,7 41,1 223 99,3 409 440 2541 1130 

 

Keskmiselt kõige kauem (99, 3 s)  ja suurima punktide arvuga (1130) suudeti helikopterit 

töös hoida lävendivariandi III puhul, kus vähemalt üks seisund pidi olema üle 50 %. 

 

Küsimuste vastused 

1. Peamine põhjus on see, et (inim)aju on väga keerukas. Inimajus on umbes 100 

miljardit neuronit, seepärast AAL süsteem ei suuda püüda kõiki elektrilisi signaale, 

mis tekivad tegevuste või mõtlemiste käigus. Iga neuron ajus saadab ja võtab 

pidevalt vastu signaale läbi keeruliste ühenduste. Samuti toimuvad peaajus ka 

keemilised protsessid, mida ei suudeta veel piisavalt täpselt registreerida. Saadav 

signaal on nõrk ja aldis erinevatele häiretele (silmalaugude pilgutamine võib 

näiteks tekitada häireid ja segadust AAL süsteemi töös) 

2. AAL tehnoloogia aitab parendada ja hinnata inimeste psüühilist töövõimet. AAL 

tehnoloogia aitab ka neuromuskulaarsete häiretega inimesi. 

3. AAL süsteem toimib tänu meie aju funktsioonidele. Iga kord kui me mõtleme, 

meenutame, liigume või tunneme midagi, siis meie neuronid teevad tööd. See töö 

viiakse läbi väikseste elektriliste neuronsignaalidega, mis liiguvad neuronist 

neuronisse. Peas olevad sensorid püüavad neid signaale. Saadud signaalid 

edastatakse arvutisse, kus need registreeritakse ja analüüsitakse. 

4. Ajusse paigaldatud elektroodid, mille puhul elektroodid paigaldatakse kirurgiliselt 

otse aju hallainesse, kus neuronsignaalid tekivad. Aju pinnale paigaldatavad 

elektroodid, kus  elektroodid paigaldatakse küll koljusse, aga mitte aju hallainesse. 

Kolmas variant on mittekirurgiline, kus elektroodid asetsevad peanahal. 

Kordamisküsimuste vastused 

1. Keskendusseisundi suurendamiseks loendati mõttes numbreid üle ühe. 2, 4, 6 jne. 
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2. Puhkeseisundi suurendamiseks üritati niisama rahulikult olla ja vaadata kaugusesse, 

aga need tegevused hästi ei mõjunud. 

3. Parimad tulemused saadi, kui vähemalt üks tegevus kahest pidi olema üle 50 %. 

4. Keskendudes tulemused olenesid kindlasti mõttetegevusest. Puhkeseisundis seade 

eriti ei allunud mõtetele. 

Kokkuvõte 

1. Aju-arvuti liidese (brain-computer interface) süsteem võimaldab otsest 

infovahetust välise seadme ja inimese aju vahel. 

2. Tulemustest on näha, et kõige kauem ja suurima punktide arvuga suudeti 

helikopterit töös hoida lävendivariandi III puhul, kus vähemalt ühe seisundi võime 

pidi pidevalt olema üle 50 %. Ülekaalukalt kõige väiksemad helikopteri 

tööshoidmise ajad ja väiksemad punktide arvud olid lävendivariandi II puhul, kus 

puhkeseisundi võime pidi olema pidevalt üle 50 % maksimumist. Vaatlusalune ei 

osanud kuidagi puhkeseisundis niiöelda mõtlemata olla. 

3. Järelduseks on, et vaatlusalune oskab paremini viia oma aju keskendusseisundisse 

kui puhkeseisundisse. 

4. Vaatlusalusel on soovitatav teha rohkem vaatlusi, et parendada suutlikkust viia oma 

aju tahtmise peale puhkeseisundisse. 

Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 3 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 3. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter   Hinnang % 

Teoreetiline osa 89 

Praktiline osa 90 

Tasemekohalisus 85 

Teostatavus 90 

Vahendid/tingimused 96 

Vastavus teemale 92 

Üldhinnang 89,7 ehk väga hea 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „Aju-arvuti liidese tehnoloogia” on väga hea ehk 90,3 %. 
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6. KONSTRUKTSIOONIERGONOOMIKA ALANE LABORATOORNE TÖÖ 

 

6.1. Põhimõisted ja määratlused 

 

Alljärgnevalt on esitatud koostatud laboratoorsetes töödes esinevad põhimõisted ja 

määratlused. 

Klaviatuur (keyboard) – on grupp vajutatavaid klahve (nuppe), mida kasutatakse üksikult 

või kombineeritult [25]. 

Klahv (key) – sõrmis, mis töötab mehaanilise hoovana või elektrilise lülitina [26]. 

Täht (letter) – kirjatäht, häälikut tähistav märk või sümbol, mis kuulub tähestikku [27]. 

QWERTY klaviatuur (QWERTY keyboard) – maailmas kõige populaarsem (ka Eestis) 

QWERTY klahvide paigutusega klaviatuur. See nimetus tuleb ülemise tähtede rea vasakult 

kuuest esimesest klahvidel olevast tähest [25]. 

Ergonoomiline klaviatuur (ergonomic keyboard) – klaviatuur, mida on mugav kasutada 

ja mida kasutades on risk saada luu- ja lihaskonnahaigusi väike [28]. 

6.2. Laboratoorne töö teemal „Arvutiklaviatuuri konstruktsiooniergonoomika” 

Esitatud põhimõistete ja määratluste omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste 

kordamine ja kinnistamine praktiliselt laboratoorsete tööde käigus. 

Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutatavaid vahendeid, töö ülesandeid, 

tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tulemuste vormistamist, küsimustele 

ja kordamisküsimustele vastamist ning kokkuvõtte tegemist.  

Uurimistöös käsitletakse arvutite klaviatuuride konstruktsiooni ja ergonoomikat. 

Laboratoorse töö üldosas saadakse teada, kuidas klaviatuuril paigutatakse klahve, mis 

osadest koosneb klaviatuur ja tutvustatakse erinevaid ergonoomilisi klaviatuure ning mis 

on enimlevinud tähed tähtsamates keeltes. Praktilises osas kinnistatakse saadud teadmised 

läbi erinevate ülesannete lahendamise. 
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LABORATOORNE TÖÖ 6 

ARVUTIKLAVIATUURI KONSTRUKTSIOONIERGONOOMIKA 

Töö eesmärk: õppida tundma erinevaid klaviatuuritüüpe, klaviatuuride ehitust, 

tööpõhimõtet ja konstruktsiooniergonoomika alaseid põhimõtteid. 

Kasutatavad vahendid: tavaline klaviatuur, ergonoomiline klaviatuur, sülearvuti, 

teleskoopgoniomeeter, stopper. 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Kolmel erineval klaviatuuril andmete sisestamine, et võrrelda nende 

kasutusmugavust. 

3. QWERTY standardiga klahvide paigutusega klaviatuuri sobivuse testimine. 

4. Kolmel erineval klaviatuuril töötamisel randmete asendinurkade mõõtmine. 

5. Mõõtmistulemuste protokollimine. 

6. Küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine. 

7. Tööst kokkuvõtte tegemine. 

Tööohutus 

1. Laboratoorsele tööle tulles peab üliõpilane olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise 

sisuga ja olema võimeline vastama küsimustele. 

2. Enne töö tegemist veenduda klavituuride, lauaarvuti ja sülearvuti korrasolekus. 

3. Enne töö alustamist tuleb õppejõult saada luba iseseisva töö alustamiseks. 

Töö üldosa 

Klaviatuur on üks tähtsamaid ja kõige levinum arvutisse andmete sisestamise vahend.  See 

võimaldab kasutajal sisestada käske ja andmeid, mida ta soovib arvutis töödelda. 

Nüüdisajal puutuvad inimesed nii oma era- kui ka tööelus palju kokku klaviatuuridega, sest 

töö koondub järjest enam arvutite taha. Sellega seoses on viimastel aastatel suurenenud ka 

tähelepanu, mida pööratakse klaviatuuridele ja nende disainile. Klaviatuuri disaini juures 

tuleb arvestada üksikute klahvide asukohtadega ja klahvide grupeerimisega. Ka klahvide 

konstruktsiooni omadused on tähtsad, klahvid ei tohi olla liiga väikesed. Viimasel 

paarikümnel aastal, mille jooksul arvutite kasutamine on muutunud hüppeliselt järjest 

populaarsemaks, on kasutusel olnud peaasjalikult tavalised standardsed 



75 
 

(ristkülikukujulised) klaviatuurid. Need tavalised klaviatuurid aga ei ole kasutajale kõige 

mugavamad ja tervislikumad kasutada, sest need võivad pikaajalisel kasutamisel tekitada 

küünarluu vaevusi, randmete valusid ning karpaalkanali sündroomi (pöidlapoolsete 

sõrmede valu ja tuimsust) [1, 2, 3]. 

Üldjuhul, vastavalt standardile on lauaarvutite klaviatuuridel 103...105 klahvi ja 

sülearvutite klaviatuuridel 85…86 klahvi. Klahvid on jaotatud juht-, funktsioon-, tärgi 

(tippimis)-, navigeerimis- ja numbriklahvideks. Lisaks on klaviatuuridel märgitud ka 

indikaatortuled. Joonisel 1 on näidatud, kuidas on klahvid paigutatud tavalisel lauaarvuti 

klaviatuuril [4, 5]. 

 

Joonis 1. Klahvide paigutus tavalisel klaviatuuril [5] 

Juhtklahve kasutatakse üksi või kombineeritult teiste klahvidega kindlate ülesannete 

sooritamiseks. Enimkasutatavad juhtklahvid on CTRL, ALT ja Windowsi logoga klahv. 

Funktsiooniklahve kasutatakse kindlate ülesannete sooritamiseks. Need on märgistatud 

F1…F12 ja nende funktsionaalsus oleneb kasutatavast programmist. 

Tärgli(tippimis)klahvid hõlmavad numbreid ja tähti nagu kirjutusmasinal. 

Navigeerimisklahve kasutatakse dokumentides, veebilehtedel ja mängudes ringi 

liikumiseks. Nendeks on nooleklahvid, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE 

ja INSERT. Numbriklahve (0…9) kasutatakse käepäraseks ja kiireks numbrite 

sisestamiseks [5]. 

Klaviatuuril on neli tähtsamat komponenti [2]: 

1. Välisraam, mis on enamasti tehtud plastikust;  

2. Plastikmembraan, mille külge on ühendatud andurid. Kui vajutatakse klahvi, siis 

andurid saadavad saadud signaali klaviatuuris olevasse protsessorisse; 
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3. Plastikust klahv (sõrmis), iga klahv on tähistatud erineva sümboliga, et kasutajad 

oskaksid nende tähendusel vahet teha. Klahvid on klaviatuuridel enimvahetatavad 

osad; 

4. Keskne protsessor, mis võtab vastu kogu klahvistikest sisestatud info ning saadab 

selle edasiseks töötlemiseks peaarvutisse ning tulemust on näha arvutiekraanilt.  

Selleks, et disainida mugavate ja parajate suurustega klaviatuure, kasutatakse käte 

antropomeetriat ehk labakäte parameetrite pikkuste mõõtmisi. Üldjuhul viiakse läbakäe 

mõõtmised läbi manuaalselt, kui mõõdetakse ära mõlema käe kõikide sõrmede pikkused, 

mis on aeglane ja võib olla ebatäpne, kui mõõtja eksib.  Klahvide asukohad ja kaugused 

üksteisest klaviatuuril on jaotatud ära selle järgi, et mis sõrmega ideaalis kasutaja neid 

vajutama peaks. Et disainida enamikele kasutajatele sobivat klaviatuuri, selleks tuleb 

arvestada ka keskmistest suuremate ja väiksemate kätega inimeste andmetega. Väga 

väikeste ja väga suurte kätega inimesed peaks kasutama individuaalseid klaviatuure, mis 

on disainitud vastavalt nende mõõtudele [6].  

Kõikidel maailmas toodetavatel klaviatuuridel ei asu numbrid ning tähed ühe ja sama koha 

peal ja ühe ja sama klahvi all. Maailmas kõige populaarsem (ka Eestis) klahvide liigitus 

klaviatuuril on QWERTY. See nimetus tuleb ülemise tähtede rea vasakult kuuest esimesest 

tähest. Neid kasutavad inimesed, kes vajavad kirjutamiseks ladina tähestikuga klaviatuuri. 

Peale QWERTY klahvide paigutusega klavituuride on olemas veel mitmeid teistsuguste 

klahvide paigutustega klaviatuure. Mainida tasuks neist Dvorakit, PLOVERit, Colemaki ja 

AZERTYt. Kuigi mitmed uuringud on näidanud, et Dvoraki klahvistikuga peaks sõrmi 

vähem liigutama kui QWERTYga, pole need erilist populaarsust maailmas saavutanud [3]. 

Ameerika Ühendriikides on loodud standard, et kuidas ja mis sõrmedega tuleks QWERTY 

klaviatuuril erinevaid klahve vajutada. Kuigi isegi kõik QWERTY klaviatuurid ei ole täpselt 

ühesugused ja teisejärguliste klahvide asukoht ja isegi arv võivad muutuda, siis selle 

standardiga on kehtestatud, milliste sõrmedega tuleks vajutada klaviatuuril olevaid tähti, 

sest tähed asuvad kõikidel QWERTY klaviatuuridel sama koha peal. Täpitähti loomulikult 

ei ole kõikidel QWERTY klaviatuuridel. Joonisel 2 on näidatud, mis sõrmedega peaks igat 

klahvi vajutama QWERTY klaviatuuridel, lähtuvalt Ameerika Ühendriikide standardist[7]. 
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Joonis 2. Standard, kuidas tuleks klaviatuuri klahve õigesti kasutada [7] 

Kollase värvusega klahve peab vajutama väikse ehk alates pöidlast viienda sõrmega. 

Rohelist värvvust klahve tuleb vajutada nimeta sõrmega (neljas sõrm pöidlast). Siniseid 

klahve tuleb vajutada keskmise sõrmega (kolmas sõrm pöidlast). Lillat värvust klahve 

tuleb vajutada vasaku käe nimetisõrmega (teine sõrm pöidlast). Beeze klahve tuleb 

vajutada parema käe nimetisõrmega. Helesinist suurt klahvi ehk tühikut tuleb vajutada 

parema käe pöidlaga [7]. 

Erinev tähtede (klahvide) asukohtade paiknemine klaviatuuridel on tingitud osaliselt ka 

sellest, et erinevates keeltes on üksikute tähtede kasutamissagedus erinev. Klahvide asetust 

klaviatuuril määrataksegi tähtede kasutussageduse järgi. Süsteem on selline, et 

enamkasutatavad tähed peavad asuma nendes kohtades, mida on sõrmedega mugav 

vajutada ja et kätt peaks võimalikult vähe liigutama, et vältida sõrmede, randmete ja käte 

väsimist [7]. Tabelis 1 on näidatud nelja enimkasutatava keele tekstides tähtede 

esinemissagedused kahanevas järjekorras (nr. 1 on kõige populaarsem). 

Tabel 1. Eesti, inglise, saksa ja vene keelte tekstides tähtede esinemissageduste järgi 

järjestused [8, 9, 10, 11] 

Keel Eesti Inglise Saksa Vene 

1 2 3 4 5 

1. A E E O 

2. E T N E 

3. I A I A 

4. S O R И 

5. T N S Н 

6. L I T T 

7. U S A С 

8. N H H Л 

9. K R D В 

10. M L U Р 

http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%98
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%9D
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A1
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%9B
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%92
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A0
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Tabel 1 järg 

1 2 3 4 5 

11. O D L К 

12. D U C М 

13. R C G Д 

14. V M M П 

15. G W O Ы 

16. H Y B  У 

17. J F W Б 

18. P G F Я 

19. Ä P K Ь 

20. Õ B Z Г 

21. B V V З 

22. Ü K P Ч 

23. Ö J Ü Й 

24. F X Ä Ж 

25. Š Q ß Х 

26. Ž Z Ö Ш 

27. C - J Ю 

28. W - Y Ц 

29. Y - X Э 

30. Z - Q Щ 

31. X - - Ф 

32. Q - - Ё 

33. - - - Ъ 

 

Lauaarvutite klaviatuuride standardlaiuseks on 16,5 cm ja pikkuseks 45…46 cm. Esimese 

ääre kõrgus peaks olema 2,5 cm ja tagumisel äärel 3,8 cm.  Töötades pikalt tavalise 

klaviatuuriga on randmed pidevalt pinge all, sest nad ei ole kogu käega ühise sirge joonena 

ning see tekitab pikaajalisel kasutamisel luu- ja lihaskonnahaigusi. Veel tekitab vaevusi 

see, kui labakäed on randmete suhtes liigselt ülespoole suunatud. Joonisel 3 on näha, 

kuidas randmed on käe suhtes nurga all, kasutades tavalist klaviatuuri [12]. 

 

Joonis 3. Liigeseid kahjustav käeasend, mis tekib tavalist klaviatuuri kasutades [12] 

http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%94
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%9F
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AB
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A3
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%91
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AF
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AC
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%93
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%97
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A7
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%99
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%96
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A5
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A8
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AE
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AD
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A9
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%A4
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%81
http://et.wikipedia.org/wiki/%D0%AA
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Selleks, et vältida tavalist klaviatuuri kasutades valesid asendeid randmetes, on tootjad 

hakanud kasutajatele müüma teistsuguse disainiga klaviatuure, mis on ergonoomilisemad 

ja kasutajasõbralikumad. Järgnevalt on esitatud andmeid kõige populaarsematest 

ergonoomilistest klaviatuuridest.  

Pööratud ja jaotatud klaviatuurid on disainitud selliselt, et selle kasutajate küünarnukid 

asetseksid kuni sõrmedeni ühel sirgel. Nii ei teki randmetes pingeid ega nurki nagu seda 

juhtub tavalise klaviatuuri kasutamisel. Pööratud ja jaotatud klaviatuurides on klaviatuur 

jaotatud keskelt pooleks ja klahvid on pööratud natuke nurkade alla. Sellised klaviatuurid 

on, võrreldes tavaliste klaviatuuridega populaarsuselt teasel kohal. Tüüpiline pööratud ja 

jaotatud klahvidega klaviatuur on näidatud joonisel 4 [12].  

 

Joonis 4. Ergonoomiline klaviatuur pööratud ja jaotatud klahvidega  

Kaldus pindadega ja eraldatud klahvistikuga klaviatuurid on samuti keskelt jaotatud kaheks 

ja need mõlemad pooled on keskelt üles tõstetud, nähes visuaalselt välja nagu matkatelk. 

Ka selle klaviatuuri kasutamisel vähenevad käte pöördasendid ning randmete juures ei 

tohiks tekkida valesid nurkasid. Üles tõstetud klaviatuuripoolte nurkade kõrgust ja kahe 

klaviatuuri kaugust teineteisest saab reguleerida vastavalt kasutaja soovidele ja 

parameetritele. Joonisel 5 on näidatud kaldus pindadega ja eraldatud klahvistikuga 

klaviatuur [12]. 
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Joonis 5. Kaldus pindadega ja eraldatud klahvistikuga klaviatuur [13] 

Eraldatud pöidadega Kinesis klaviatuur erineb oma disainilt tunduvalt, võrreldes teiste 

levinumate klaviatuuridega ning seda nimetatakse heade kasutusomaduste pärast väga 

ergonoomiliseks (ultra-ergonomic) klaviatuuriks. Sellel on eraldi grupina klahvid, mida 

saab vajutada ainult pöialdega. Ülejäänud klahvid asetsevad nõgusalt allpool üldist 

klaviatuuri tasapinda, nii et randmetel on vajalik tugi olemas ning randmed on ühel joonel 

terve käega. Selle klaviatuuri kasutamine on üheaegselt mugav ja luudele-lihastele 

minimaalselt koormav. Joonisel 6 on näidatud eraldi pöidadega Kinesis klaviatuur [13]. 

 

Joonis 6. Eraldatud pöidadega väga ergonoomiline Kinesise klaviatuur [13] 

Ergonoomilised klaviatuurid on kallid. Nende hind on kordades kõrgem tavaliste 

klaviatuuride omast. Kõrge hinna pärast kasutavad ergonoomilisi klaviatuure vähesed 

arvutikasutajad. 

Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Klaviatuur (keyboard) – on grupp vajutatavaid klahve (nuppe), mida kasutatakse üksikult 

või kombineeritult [3]. 
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Klahv (key cap) – sõrmis, mis töötab mehaanilise hoovana või elektrilise lülitina [14]. 

Täht (letter) – kirjatäht, häälikut tähistav märk või sümbol, mis kuulub tähestikku [15]. 

QWERTY klaviatuur (QWERTY keyboard) – maailmas kõige populaarsem (ka Eestis) 

QWERTY klahvide paigutusega klaviatuur. See nimetus tuleneb tähtede ülemise rea 

(vasakult) kuuest esimesest tähest [3]. 

Ergonoomiline klaviatuur (ergonomic keyboard) – klaviatuur, mida on mugav kasutada 

ja mida kasutades on risk saada luu- ja lihaskonnahaigusi väike [1]. 

Pööratud ja jaotatud klahvidega klaviatuur (split and rotated keyboard) – klaviatuur on 

jaotatud keskelt pooleks ja klahvid on pööratud natuke nurkade alla [12]. 

Kaldus pindadega ja eraldatud klahvistikuga klaviatuur (split tented keyboard) – 

klaviatuur käib keskelt kaheks eraldiseisvaks osaks, nende osade nurkade kõrgust saab 

muuta [12]. 

Eraldatud pöidadega Kinesis klaviatuur (Separate thumbs Kinesis keyboard) – 

Klaviatuuril on eraldi grupina klahvid, mida saab vajutada ainult pöialdega. Ülejäänud 

klahvid asetsevad nõgusalt allpool üldist klaviatuuri tasapinda [13]. 

Töö praktiline osa 

Töö tegemine 

Laboratoorse töö tegemiseks on vaja kõigepealt tutvuda laboratoorse töö juhendiga. Tööd 

on soovitav teha kahekesi, siis on tulemusi parem fikseerida (üks on vaatlusalune ja teine 

on mõõtmiste läbiviija). Laboratoorses töös on üliõpilastel vaja täita kolm ülesannet. 

Ülesanne 1 : kolme erineva klaviatuuriga töötamine 

Üliõpilasele on õppejõu poolt antud kolm erinevat klaviatuuri. Üks on kõige tavalisem 

lauaarvuti klaviatuur, teine on sülearvuti klaviatuur ja kolmas on ergonoomiline pööratud 

ja jaotatud klahvidega klaviatuur. Üliõpilastel tuleb kõigi kolme klaviatuuriga sisestada MS 

Wordi dokumenti üks ja sama etteantud lause, hinnatakse lause sisestamiseks kulunud 

aega, tekkinud vigade arvu ja klaviatuuri kasutusmugavust. Kasutusmugavuse puhul tuleks 

klaviatuurid järjestada mugavuse alusel, nr 1 on kõige mugavam ja nr 3 kõige  

ebamugavam. 

http://kinesis-ergo.com/wp-content/uploads/2013/06/kb_thumbkey-blk540x390.jpg
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Lause, mida tuleb kasutada on järgmine. „Üha rohkem inimesi veedab pikki tunde 

kontorilaua taga istudes ja arvutiekraani vaadates. Sellest tulenevalt oleme üha enam 

kimpus ka mitmesuguste tervisehädadega. Mida kauem neid ignoreerida, seda 

keerulisem on hiljem oma tervist taastada. Endast lugupidav inimene vaatab oma 

töökoha kriitilise pilguga üle ja kohandab selle vastavalt enda vajadustele ja 

mugavusele” [16]. Antud tekst on kontrollitud ja tähtede kasutussagedus tekstis vastab 

eesti keeles kõige enam kasutatavate tähtede kasutussagedusele, see tähendab, et kõige 

rohkem on kasutatud tähte A, siis E-d, siis I-d jne. Saadud tulemused märkida tabelisse 2. 

Tabel 2. Kolme erineva klaviatuuri kasutamisomaduste võrdlus 

Klavituuritüüp Kulunud aeg s Vigade arv Kasutamismugavus 

Tavaline klaviatuur    

Sülearvuti klaviatuur    

Ergonoomiline klaviatuur    

 

Ülesanne 2 : QWERTY klaviatuuriga standardi järgi andmete sisestamine 

Üliõpilasel tuleb sisestada tavalisel klaviatuuril täherida, mis on talle ette antud. Igat tähte 

tuleb vajutada selle sõrmega, millega üliõpilane on harjunud seda tavaliselt tegema. Teine 

üliõpilane paneb tabelisse 3 kirja, mis sõrmega vaatlusalune igat klahvi vajutas ja kas see 

ühtis QWERTY klaviatuuri kasutamise standardiga. Kui tabelis on sõrme ette märgitud V 

täht, siis see tähendab, et tuleb vajutada vasaku käe sõrmega ja kui P täht, siis parema käe 

sõrmega. Täherida mida peab sisestama on alljärgnev: A, E, I, S, T, L, U, N, K, M, O, D, 

R, V, G, H, J, P, B, F, C, W, Y, Z, X, Q. Pärast seda katset proovib üliõpilane sama täherea 

sisestada nende sõrmedega nagu näeb ette QWERTY standard ja annab töö kokkuvõttes 

standardi järgi klaviatuuri kasutamismugavuse kohta omapoolse hinnangu. 

Tabel 3. QWERYTY standardi järgi klahvide kasutamine 

Täht 

Sõrm 
Standardiga ühtivus 

QWERTY 

standard 

Vaatlusaluse 

vajutused  Jah Ei 

1 2 3 4 5 

A Väike sõrm    

E Keskmine sõrm    

I Keskmine sõrm    

S Nimeta sõrm    

T V nimetisõrm    

L Nimeta sõrm    

U P nimetisõrm    

N P nimetisõrm    
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Tabel 3 järg 

1 2 3 4 5 

K Keskmine sõrm    

M P nimetisõrm    

O Nimeta sõrm    

D Keskmine sõrm    

R V nimetisõrm    

V V nimetisõrm    

G V nimetisõrm    

H P nimetisõrm    

J P nimetisõrm    

P Väike sõrm    

B V nimetisõrm    

F V nimetisõrm    

C Keskmine sõrm    

W Nimeta sõrm    

Y P nimetisõrm    

Z Väike sõrm    

X Nimeta sõrm    

Q Väike sõrm    

Standardiga ühtivuse jaotuvus %   

 

Ülesanne 3 : Randmete nurkade mõõtmine 

Üliõpilasel tuleb ülesandes kasutada juba eelpool nimetatud kolme klaviatuuri ja 

teleskoopgoniomeetrit. Üliõpilane peab oma sõrmed asetama klaviatuuril vastavatele 

klahvidele, mis on etteantud ja teine üliõpilane mõõdab randmete juures tekkinud nurgad 

mõlemal käel. Vasaku käe nimeta sõrm tuleb asetada klahvile W, keskmine sõrm klahvile 

E ja nimetisõrm klahvile T. Parema käe nimeta sõrm tuleb asetada klahvile O, keskmine 

sõrm klahvile I ja nimetisõrm klahvile Y. Saadud tulemused tuleb kanda tabelisse 4. 

Sõrmede asetus ja randme nurga mõõtmine goniomeetriga on näidatud joonisel 7. 

 

Joonis 7. Goniomeetriga randmenurga mõõtmine 



84 
 

Tabel 4. Randmenurgad kolme erineva klaviatuuriga töötades 

Klavituuritüüp 
Randmete nurgad ˚ 

Vasak käsi Parem käsi 

Tavaline klaviatuur   

Sülearvuti klaviatuur   

Ergonoomiline klaviatuur   

Töö käigus saadud tulemuste põhjal tuleb vastata küsimustele ja kordamisküsimustele ning 

teha labortöö kokkuvõte. 

Küsimused 

1. Mitu klahvi on üldjuhul klavituuridel? 

2. Miks muutuvad üha populaarsemaks ergonoomilised klaviatuurid? 

3. Mis on klaviatuuri neli tähtsamat komponenti? 

4. Kuidas on saanud QWERTY klahvide paigutusega klaviatuurid oma nime? 

Kordamisküsimused 

1. Missugust klaviatuuri Te kasutate arvutitöös? 

2. Kas kolmel erineval klaviatuuril saadud katsetulemusi hinnates oli kogeda 

kasutusmugavuse erinevusi? Millised need erinevused olid? 

3. Kas Ameerika Ühendriikide standard, millega on kehtestatud, mis sõrmedega mis 

tähte vajutama peaks sobis Teile? Kui ei sobinud, siis mida Te muudaks? 

4. Kas Te olete klavituuril töötades kunagi tundund randmete väsimust või isegi valu? 
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6.3. Laboratoorse töö „ Arvutiklaviatuuri konstruktsiooniergonoomika”       

       menetluskontroll 

 

Menetluskontrolli tulemusena selgus, et töö tegemiseks kulunud aeg jaotub: 

1. Laboratoorse töö tegemise ettevalmistav osa (1 tund) toimub üliõpilasel iseseisvalt 

laboriväliselt. 

2. Laboratoorse töö praktilise osa tegemine võtab aega kahel üliõpilasel 2 tundi. 

3. Tulemuste vormistamine, küsimustele ja kordamisküsimustele vastamine ning 

kokkuvõtte tegemine toimub, vastavalt ülejäänud tunniajale, osaliselt laboris ja 

osaliselt laboriväliselt. 

Kokku läheb laboratoorse töö tegemiseks aega 3 tundi. 

Tulemused on esitatud tabelites 5, 6 ja 7. 

Tabel 5. Kolme erineva klaviatuuri kasutamisomaduste võrdlus 

Klavituuritüüp 
Kulunud aeg 

s 
Vigade arv Kasutamismugavus 

Tavaline klaviatuur 132 1 2. Keskmine 

Sülearvuti klaviatuur 125 0 1. Üle keskmise 

Ergonoomiline 

klaviatuur 
172 1 

3.Üldmulje oli hea, aga väga 

harjumatu kasutada, sest esimest 

korda kasutasin klaviatuuri antud 

ülesannet täitesja tähtede 

leidmine võttis aega. 

 

Klavituuride kasutusmugavus ja –kiirus põhineb paljuski sellel, et missugust klaviatuuri 

ollakse harjunud kasutama. 

Tabel 6. QWERTY standardiga klaviatuuride kasutamine 

Täht 

Sõrm 
Standardiga ühtivus 

QWERTY 

standard 

Vaatlusaluse 

vajutused  Jah Ei 

1 2 3 4 5 

A Väike sõrm Nimeta sõrm  Ei 

E Keskmine sõrm Nimeta sõrm  Ei 

I Keskmine sõrm Keskmine sõrm Jah  

S Nimeta sõrm Keskmine sõrm  Ei 

T V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

L Nimeta sõrm Keskmine sõrm  Ei 

U P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

N P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

K Keskmine sõrm Nimetisõrm/ 

keskmine sõrm 

 Ei 
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Tabel 6 järg 

1 2 3 4 5 

M P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

O Nimeta sõrm Keskmine sõrm  Ei 

D Keskmine sõrm Keskmine sõrm Jah  

R V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

V V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

G V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

H P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

J P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

P Väike sõrm Nimeta sõrm  Ei 

B V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

F V nimetisõrm V nimetisõrm Jah  

C Keskmine sõrm V nimetisõrm  Ei 

W Nimeta sõrm Nimeta sõrm Jah  

Y P nimetisõrm P nimetisõrm Jah  

Z Väike sõrm Väike sõrm Jah  

X Nimeta sõrm V nimetisõrm  Ei 

Q Väike sõrm Väike sõrm Jah  

Standardiga ühtivuse jaotuvus % 65,4 34,6 

QWERTY standardi järgi klahvide vajutamine oli raske ja harjumatu. 

Tabel 7. Mõõdetud randmenurgad kolme erineva klaviatuuriga töötades 

Klavituuritüüp 
Randmete nurgad ˚ 

Vasak käsi Parem käsi 

Tavaline klaviatuur 26 23 

Sülearvuti klaviatuur 20 3 

Ergonoomiline klaviatuur 5 1 

Küsimuste vastused 

1. Lauaarvutite klavituuridel on üldjuhul 103…105 klahvi ja sülearvutite 

klaviatuuridel 85…86 klahvi. 

2. Ergonoomilised klaviatuurid muutuvad populaarsemaks, sest neid on mugav 

kasutada, eed on disainilt huvitavad ning need väsitavad vähe(m) käsi ja randmeid. 

3. Klaviatuuri neli tähtsamat komponenti on välisraam, plastikmembraan, klahv 

(sõrmis), keskne protsessor. 

4. QWERTY klahvide paigutusega klaviatuurid on saanud oma nime sellest, et ülemise 

tähtede rea vasakult paremale kuus esimesest tähte on Q, W, E, R, T ja Y. 
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Kordamisküsimuste vastused 

1. QWERTY klahvide paigutusega sülearvutit. 

2. Kõige mugavam oli andmeid sisestada sülearvuti klaviatuurilt, sest see on 

igapäevaselt kasutuses. Ergonoomilisel klaviatuuril oli väga huvitav ja uudne 

klahve vajutada, aga paremate tulemuste saamiseks oleks vaja sellel rohkem aega 

harjutada. 

3. Hästi ei sobinud, sest on harjutud klaviatuuril klahve teistmoodi vajutama. Väikeste 

sõrmedega on harjumatu klahve vajutada, muudaks nende sõrmedega vajutavate 

klahvide arvu väiksemaks. 

4. Valu ei ole tundnud, kui siis kerget väsimust. Pole kunagi väga pikalt järjest 

klaviatuuri kasutanud. 

Kokkuvõte 

1. Klaviatuur on tähtsaim ja kõige levinum andmete arvutisse sisestamise vahend.   

2. Etteantud teksti sisestamiseks kulus tavalisel klaviatuuril töötades aega 132 s ja 

tekkis üks viga. Sülearvutil töötades kulus aega 125 s ja ei tekkinud ühtegi viga. 

Ergonoomilisel klaviatuuril töötades kulus aega 172 s ja tekkis üks viga. 

Vaatlusalune kasutab igapäevaselt sülearvutit ja sellega seoses on ka sülearvuti 

klaviatuuril andmete sisestamine talle kõige mugavam ja kiirem.  

3. QWERTY standardi järgi tähtede sisestamisel tavalisel klaviatuuril ühtis 

vaatlusalusel 26 tähest 17 ehk 65,4 %. Vaatlusaluse jaoks oli väga harjumatu 

QWERTY standardi järgi etteantud sõrmedega kindlaid klahve klaviatuuril vajutada. 

Vaatlusalusel on aja jooksul kujunenud klahvidele vajutamise kindlad harjumused, 

mida muuta on väga raske.  

4. Kõige väiksemad randmete asendinurgad tekkisid vaatlusalusel ergonoomilist 

klaviatuuri kasutades, vastavalt 5˚ vasakul käel ja 1˚ paremal käel. Kõige suuremad 

nurgad tekkisid tavalist klaviatuuri kasutades, vastavalt 26˚ vasakul käel ja 23˚ 

paremal käel. 

5. Tulemusi võis mõjutada see, et Ameerika Ühendriikides loodud QWERTY standard 

ei arvesta täpitähtedega, mida eestikeelses tekstis on palju. 

6. Soovitaks inimestel ise valida, mis sõrmedega, mis klahve klaviatuuril vajutada, 

sest kõik inimesed on erinevad ja seega üks standard ei saa sobida kõigile. 
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Hinnang laboratoorsele tööle 

Tabelis 8 on esitatud hinnang laboratoorse töö teoreetilisele osale, praktilisele osale, 

tasemekohalisusele, teostatavusele, vahenditele/tingimustele, teemale vastavusele ja nende 

põhjal on arvutatud labortöö üldhinnang. 

Tabel 8. Hinnangud laboratoorsele tööle 

Hinnatav parameeter Hinnang % 

Teoreetiline osa 85 

Praktiline osa 88 

Tasemekohalisus 87 

Teostatavus 95 

Vahendid/tingimused 90 

Vastavus teemale 88 

Üldhinnang 88,3 ehk väga hea 

Üldhinnang laboratoorsele tööle „ Arvutiklaviatuuri konstruktsiooniergonoomika” on väga 

hea ehk 88,3 %. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 

1. Antropomeetria alase, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alased 

uurimistööd, osakonnad ja erialad ülikoolides ning laborites koguvad kiirelt 

populaarsust kogu maailmas. Nende peamine eesmärk on luua nii töötajatele kui ka 

kõigile inimestele võimalikult mugavalt ja ohutult töötegemist soosiv 

(töö)keskkond, et tagada töötootlikkus, tööohutus ning füüsilist ja vaimset tervist 

võimalikult vähe kahjustav töö (elu).  

2. Koostatud on antropomeetria alane laboratoorne töö teemal „Antropomeetria”. 

Menetluskontrolli üldhinnang on väga hea (88,3 %). 

3. Koostatud on antropomeetria alane laboratoorne töö teemal „Käte ulatusalad 

rõhtasendis”.  Menetluskontrolli üldhinnang on eeskujulik (90 %). 

4. Koostatud on antropomeetria alane laboratoorne töö teemal „Infoesitusvahendite ja 

juhtseadiste paigaldusala rõhtasendis”.  Menetluskontrolli üldhinnang on eeskujulik 

(90, 3%). 

5. Koostatud on kognitiivergonoomika alane laboratoorne töö teemal „Aju keskendus- 

ja puhkeseisundi määramine”. Menetluskontrolli üldhinnang on eeskujulik (92,2 

%). 

6. Koostatud on kognitiivergonoomika alane laboratoorne töö teemal „Aju-arvuti 

liidese tehnoloogia”. Menetluskontrolli üldhinnang on eeskujulik (90,3 %). 

7. Koostatud on konstruktsiooniergonoomika alane laboratoorne töö teemal 

„Arvutiklaviatuuri konstruktsiooniergonoomika”. Menetluskontrolli üldhinnang on 

väga hea (88,3 %). 

8. Koostatud laboratoorsete tööde juhendeid on soovitav kasutada Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudi ergonoomika eriala laborites. 

9. Antropomeetria, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alased laboratoorsed 

tööd aitavad ergonoomika eriala üliõpilastel paremini mõista töökeskkonna ning ka 

igapäevaelu alaseid probleeme ja prarendada. 

10. Laboratoorsed tööd annavad üliõpilastele nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi 

kogemusi antropomeetriast, isteasendis töötava töötaja töökohale esitatavatest 

nõuetest, aju-arvuti liidese tehnoloogiast ja selle abil (töötaja) psüühilise 

keskendus- ja puhkeseisundi võime määramisest ning arvutiklaviatuuride 

konstruktsiooniergonoomikast. 
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Lisa A 

Vorm A.1. Avaldatud artikkel konverentsikogumikus „Inimene ja tehnoloogiad” 

PSÜÜHILISE TÖÖVÕIME UURIMISMUDEL AJU-ARVUTI LIIDESE 

TEHNOLOOGIA ABIL 

A Research Model of Mental Capacity for Work via Brain-Computer Interface Technology 

 

Lauri Kivimaa, Viljo Viljasoo, Oliver Sada 

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika osakond 

 

Annotatsioon. Psüühiline töövõime on üks tähtsamaid töötajate töökindluse näitajaid. 

Uurimistöös on kasutatud psüühilise töövõime taseme määramiseks uudset aju-arvuti 

liidese (AAL) tehnoloogiat. AAL tehnoloogia võimaldab otsest infovahetust välise seadme 

ja inimese aju vahel. Uurimistöö eesmärgiks oli katsetada AAL tehnoloogiat selleks, et 

tuvastada selle rakendamisvõimalusi erinevate mõtteintensiivsustega 

keskendumistegevustes psüühilise töövõime parendamiseks. Uurimistöös osales 20 

üliõpilast Eesti Maaülikoolist, kes pidid suutma hoida võimalikult kaua oma tähelepanu 

keskendumisvõime või puhkeoleku mõttetaset ˃50 % maksimumist. Tulemustest on näha, 

et kauem suudeti hoida tähelepanu keskendumisvõime mõttetaset ˃50 % maksimumist. 

Märksõnad: psüühiline töövõime, aju-arvuti liides, keskendunud olek, puhkeolek, lävend, 

mõttetase. 

 

Sissejuhatus 

 

Üha sagedamini on töölt puudumiste ning tekkivate vigade põhjusteks psüühilised 

probleemid. Kui varem keskenduti rohkem töötajate füüsilistele probleemidele, siis nüüd 

on suurenenud psüühiliste pingete allikate hulk. Psüühiline tervis on väga oluline 

komponent pikaajalise ja hea töövõime tagamisel [1,2]. 

 

AAL põhineb aju funktsioonidel. Otse ajju või siis peanahale paigaldatud elektrood püüab 

kinni ajus olevad vabad elektrilised signaalid ja saadab need arvutisse töötlemiseks, kus 

need signaalid muudetakse reaalseks tegevuseks ning seeläbi saab inimene mõttejõul 

juhtida välist seadet. AAL tehnoloogia põhiline eesmärk on aidata neuromuskulaarsete 

(närvi-lihas) häiretega inimesi. 

 

Kuigi AAL tehnoloogiat on viimastel aastatel jõudsalt uuritud ja edasi arendatud, siis 

paraku ei tööta see alati perfektselt. Põhjuseks on inimaju keerukus, mis ei ole 

võimaldanud luua sellist sensorit, mis igas olukorras omaks täpset ja tugevat ligipääsu 

ajusignaalidele. Tihti on saadavad signaalid nõrgad ja ebatäpsed ning altid erinevatele 

häiretele, mis teevad välise seadme täpse juhtimise raskeks [3, 4]. 

 

Uurimistöö uudsuseks on AAL tehnoloogia uudsus (Eestis) ja selle katsetamine erinevate 

mõtteintensiivsustega ülesannetes. Uurimistöö on aktuaalne, sest hästitoimiv AAL 

tehnoloogia võimaldab spetsiaalsete treeningute tulemusena parendada tööülesandeid 

täitvate inimeste keskendumisvõimet ning neuromuskulaarsete häirete põhjusel vähenenud 

töövõimega inimeste töö- ja elukvaliteeti. AAL tehnoloogia juhtimise edukus põhineb 

vaatlusaluse suutlikkusel  oma aju kiirelt viia nii puhke- kui ka keskendunud seisundisse. 

 

 

 



95 
 

Materjal ja metoodika 

 

Uurimistöö käigus uuriti seda, kuidas vaatlusalused üliõpilased suutsid ennast käsu peale 

viia keskendunud (kontsentreeritud) ja puhkeolekusse ning kui kaua ja intensiivselt neid 

olekuid suudeti järjest hoida. Uurimistöö metoodika sisaldab aju teel kontrollitavat 

Puzzlebox Orbit helikopterit, Mindwave Neurosky elektroentsefalograafia (EEG) 

peaandurit, mobiiltelefoni IPhone 5, Puzzlebox Orbit tarkvara, infrapunaliidest ja stopperit. 

 

Sidusandmehõivel on registreeritud mobiiltelefonis olevalt tarkvaralt vaatlusaluste 

uurimistulemused (lävendiprotsendid ja saavutatud punktide arv) tähelepanu 

keskendumisvõime (attention) ja puhkeoleku (meditation) kolme lävendivariandi puhul. 

Helikopteri töös hoidmise kronometreerimine on tehtud stopperiga iga vaatlusaluse ja 

lävendivariandi puhul kolmel korral helikopteri käivitumisest kuni seiskumiseni. Saadud 

andmed on vallashõivel kantud andmete registreerimislehele, tulemuste andmetöötlus on 

tehtud Microsoft Excel 2007. Uurimistöös osales 20 üliõpilast Eesti Maaülikoolist.  

 

Esimene lävendivariant on selline, kus tähelepanu keskendumisvõime lävend on seatud 50 

% maksimumist ja puhkeoleku lävend on seatud 0 % (A 50 M 0). Helikopter läheb tööle 

hetkest, kui vaatlusaluse tähelepanu keskendumisvõime mõttetase ületab 50 % ning 

seiskub siis, kui see langeb alla 50 %. Teine lävendivariant on selline, kus tähelepanu 

keskendumisvõime lävend on seatud 0 % maksimumist ja puhkeoleku lävend on seatud 50 

% (A 0 M 50). Helikopter läheb tööle hetkest, kui vaatlusaluse puhkeoleku mõttetase 

ületab 50 % ning seiskub siis, kui see langeb alla 50 %. Kolmas lävendivariant on selline, 

kus tähelepanu keskendumisvõime lävend on seatud 50 % maksimumist ja puhkeoleku 

lävend on seatud 50 % (A 50 M 50). Helikopter läheb tööle hetkest, kui vaatlusaluse 

puhkeoleku või tähelepanu keskendumisvõime mõttetase ületab 50 % ning seiskub siis, kui 

mõlemad langevad alla 50 %.  

 

Vaatlus, mille kestus jäi alla 3 sekundi arvesse ei läinud ja selle asemel tehti uus vaatlus. 

Kirja läksid helikopteri õhus olemise aeg ja saavutatud skoor, mida loendas mobiiltelefonis 

olev tarkvara. Mida suurem oli vaatluse ajal vaatlusaluse mõttetaseme hetke %, seda 

kiiremini ka skoor suurenes.  

 

Tulemused ja arutelu 

 

Joonisel 1 on esitatud 20 vaatlusaluse tähelepanu keskendumisvõime (A 50 M 0), 

puhkeoleku (A 0 M 50) ja nende koostoime (A 50 M 50) keskmised vaatlusajad. 

 

 
 

Joonis 1. Keskmised vaatlusajad 

Figure 1. The average observation times 
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Jooniselt 1 on näha, et vaatlusalused suutsid puhkeoleku taset üle 50 % hoida keskmiselt  

ainult 14 sekundit järjest. Tähelepanu keskendumisvõime taset suudeti üle 50 % keskmiselt 

hoida 19,3 sekundit järjest. Vähemalt ühte taset üle 50 % suudeti hoida keskmiselt 33,8 

sekundit. Joonisel 2 on esitatud 20 vaatlusaluse keskmised skoorid. 

 

 
 

Joonis 2. Keskmised skoorid 

Figure 2. The average results 

 

Jooniselt 2 on näha, et tulemused on sarnased joonis 1 tulemustega. Kõige väiksem 

keskmine skoor on vaatlusalustel puhkeolekus olles ning suurim kui vähemalt üks 

olekutest on  ˃50 %.  

 

Absoluutsed parimad tulemused olid tähelepanu keskendumisvõime puhul 103,4 sekundit 

ja 1133 punkti. Puhkeolekus olles oli pikim vaatlustulemus 64,3 sekundit ja 660 punkti. 

Vähemalt ühte mõttetaset kahest suudeti kõige pikemalt hoida üle 50 % 223 sekundit ning 

skooriks saadi 2541. 

 

Ka enamik vaatlusaluseid ise kommenteerisid, et neil oli lihtsam keskenduda millelegi 

konkreetsele kui lihtsalt olla puhkeseisundis. Keskenduda aitas vaatlusalustel peast 

arvutamine, numbrite loendamine ja luuletuse/laulu lugemine mõttes. Puhkeolekus 

hingasid vaatlusalused sügavalt ja aeglaselt sisse-välja, vaatasid kaugusesse.  

 

Mitu vaatlusalust ütles pärast vaatlust, et nad ei osanud puhkeseisundis kuidagi olla ja seda 

oli kohe ka tulemustest näha. Veel mainiti seda, et kui vaatlus kestis pikalt (~60 sekundit 

või rohkem), siis vaatluse lõpus väsiti ära ja ei suudetud enam vajaminevat mõttetaset 

hoida. Mõni vaatlusalune läks katset tehes silmnähtavalt pabinasse ja seega oli tema 

edasine keskendumine või puhkeolekus olemine häiritud ja vaatlustulemused jäid väga 

lühikeseks. Veel mainiti segava tegurina ruumis olnud taustmüra ja helikopteri õhku 

tõusmise hetke, mis ehmatas. 
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Kokkuvõte 

 

Käesolevast uurimistööst saab teha järgmise kokkuvõtte:  

 

1. AAL tehnoloogia võimaldab reaalselt registreerida ajusignaale ja nende kaudu saab 

juhtida välist seadet. Sellel tehnoloogial põhineb võimalikkus töötajatel parendada 

psüühilist töövõimet tähelepanu keskendumisvõime ja puhkeoleku arendamise 

harjutuste meeetodil. On oluline, et töötaja suudaks ennast kiiresti viia 

keskendunud seisundisse ning seda ka säilitada ja vajadusel suudaks väsimuse 

vältimiseks ajule puhkust anda. 

2. Välise seadme mõttejõul juhtimine ei ole lihtne ja see nõuab üksjagu harjutamist 

ning vaimset pingutust. Vaatlusalused tegid mõttes üksteisest erinevaid tegevusi 

ning kui ühe vaatlusaluse tähelepanu keskendumisele mõjus hästi näiteks tähestiku 

loendamine, siis teisele ei pruukinud see üldse hästi mõjuda, seega ei ole (veel 

leitud) ühest kindlat mõttetegevust, mis sobiks kõikidele ühtemoodi hästi. 

3. Vaatlusalused suutsid paremini ja pikemalt oma mõtted fokusseerida tähelepanu 

keskendumisvõimeks kui suudeti olla lihtsalt puhkeseisundis. 

4. Juba üle minuti järjest millelegi keskendudes väsiti psüühiliselt ning mõttetase 

hakkas langema ning järgmistes vaatlustulemustes oli seda väsimust ka kohe näha. 

 

Kirjandus 

 

1. Maslach, C. Burnout and engagement in the workplace: new perspectives. 2011. 

Kättesaadav: http://www.ehps.net/ehp/issues/2011/v13iss3_September2011/13_3 

_Maslach.pdf (23.03.2014). 

2. Elenurm, T. Töö intensiivsus mõjutab vaimset tervist. Ajakiri Eesti töötervishoid. 

06/2009.Kättesaadav:http://static.inimene.ee/index.php?sisu=teemakeskus&central

_id=4 5&article_id=427 (23.03.2014). 

3. Grabianowski, E. How Brain-computer Interfaces Work. Kättesaadav: 

http://computer.howstuffworks.com/brain-computer-interface.htm (23.03.2014). 

4. Kuzovkin, I. Adaptive Interactive Learning: a Novel Approach to Training Brain-

Computer Interface Systems. Master`s thesis. 2013. Kättesaadav: 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/33003/thesis.pdf?sequence=1 

(23.03.2014). 

Abstract. The present research paper used the novel brain-computer interface (BCI) 

technology in order to determine the level of mental capacity for work. The aim of the 

research was to test the BCI technology and detect the ways it can be applied in 

concentration activities with different intensities of thought to improve the mental capacity 

for work. In the research participated 20 students from the Estonian University of Life 

Sciences with the task to keep their attention`s level of intensity over 50 % of maximum as 

long as possible both while concentrating and meditation. The results showed that the 

students were able to maintain the attention`s level of intensity longer while concentrating.   

Keywords: mental capacity, brain-computer interface, attention, meditation, threshold, 

level of thought. 
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