
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 

 
 
 
 
 
 

Ivo Rohula 
 
 

MOBIILNE MÕÕTESEADE PÄIKESE 
KIIRGUSANDMETE HÕIVEKS 

 
MOBILE DEVICE FOR SOLAR IRRADIATION DATA 

ACQUISITION 
 
 

Magistritöö 
Energiakasutuse õppekava 

 
 
 
 

Juhendaja: lektor Maido Märss, MSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartu 2017  



 2

 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Ivo Rohula Õppekava:  Energiakasutus 

Pealkiri: Mobiilne mõõteseade päikese kiirgusandmete hõiveks 

Lehekülgi:    79  Jooniseid: 43 Tabeleid:  15 Lisasid:   1 

Osakond:  Tehnikainstituut Energeetika osakond 

Uurimisvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika, 4.17 Energeetikaalased uuringud 

CERCS: T140 Energeetika 

Juhendaja: lektor Maido Märss, MSc  

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2017 

Keskkonna jätkusuutlikuse huvides on arenev osa elektrienergia tootmisel 

taastuvenergiaallikatest. Päikeseelektrijaamadega elektrienergia tootmine on nii Eestis 

kui mujal maailmas pidevas arengus. Päikesekiirguse intensiivsus on suhteliselt 

varieeruv suuremate vahemaade vahel. Töö eesmärgiks oli välja uurida mobiilse 

mõõteseadme päikese kiirgusandmete hõiveks vajalikkus ning koostada seadme 

kontseptsioon. Eesmärgi saavutamiseks uuriti päikesekiirgust üldiselt, päikesekiirguse 

intensiivsust Eesti eri punktides ning koostati seadme kolmemõõtmeline kontseptsioon 

koos seadmete valikuga. Päikesekiirguse andmed pärinevad Keskkonnaagentuuri poolt 

esitatud andmemassiividest, mis on mõõdetud kaheksas Eesti meteojaamas. Samuti 

käsitleti päikeseelektrijaamade potentsiaalseid asukohti ja tootlikusi vabavaralise 

tarkvaraga PVGIS. Koostati seadme kontseptsioon ning valiti vajaminevad 

komponendid seadme töökorda seadmiseks. Päikesekiirguse anduriga teostati katselised 

mõõtmised Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi katusel ning mõõteandmeid võrreldi 

samas asukohas oleva ilmajaamaga. Võttes arvesse andmehõivesüsteemi tarbijate 

tarbimist, arvutati seadme salvestusseadme vajalik mahtuvus. 
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SISSEJUHATUS 

 

Keskkonna jätkusuutlikuse huvides peetakse üha suuremat tähtsust elektrienergia 

tootmisel taastuvenergiaallikatest. Fossiilsetest kütustest elektrienergia tootmine 

põhjustab ulatuslikke keskkonnareostusi. Samuti ei ole fossiilsed kütused 

ammendamatud. Seevastu on päikesest kiirguv energiaressurss ammendamatu. 

Päikeseelektrijaamadega elektrienergia tootmine on nii Eestis kui mujal maailmas 

pidevas arengus. Seoses päikesepaneelide tehnoloogiate arenguga ning seadmete 

odavnemisega, ehitatakse pidevalt juurde päikeseelektrijaamu nii era- kui üldtarbijate 

poolt. Inimesed üle maailma on aina rohkem keskkonnateadlikud ning soovivad 

panustada keskkonna hoidmisele läbi taastuvenergiaallikatest toodetud elektri tootmisele 

või selle ostmisele. 

 

Päikesekiirguse intensiivsus ja päikesepaiste aeg määravad ära potentsiaalse 

päikeselektrijaama ehitamise kasulikkuse. Päikesekiirguse intensiivsus on kõrgem ja 

päikesepaiste aeg on pikem ekvatoriaalsetes piirkondades, kus on parimad eeldused 

päikeseelektrijaamade tasuvusele. Eesti asub ekvaatorist üsna kaugel, mis tähendab, et 

Eestis päikeseelektrijaamade rajamine ei pruugi olla tasuv. Eestis puhul on kõige 

suuremaks piiranguks lühikesed ja pimedad talvekuude päevad, mil elektritoodang on 

madal või isegi puudulik. Seevastu on Eesti suvekuud kõrge päikesekiirguse 

intensiivsusega ning pika päikesepaiste ajaga, mis loob head eeldused ka Eestis 

päikeselektrijaamade rajamiseks. Talvekuude madal elektritoodang kompenseeritakse 

suvekuude kõrge toodanguga. 

 

Päikesekiirguse intensiivus on suhteliselt varieeruv ka Eesti mõõtmetes vahemaade 

vahel. Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida mobiilse mõõteseadme päikese 

kiirgusandmete hõiveks vajalikkus. Eesmärgi saavutamiseks uuriti päikesekiirgust 

üldiselt, päikesekiirguse intensiivsust Eesti eri punktides ning koostati seadme 

kolmemõõtmeline kontseptsioon koos seadmete valikuga. Samuti käsitleti 

päikeseelektrijaamade potentsiaalseid asukohti ja tootlikusi vabavaralise tarkvaraga 

PVGIS. Koostati seadme kontseptsioon ning valiti vajaminevad komponendid seadme 
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töökorda seadmiseks. Päikesekiirguse anduriga teostati katselised mõõtmised Eesti 

Maaülikooli Tehnikainstituudi katusel ning mõõteandmeid võrreldi samas asukohas 

oleva ilmajaamaga. Võttes arvesse andmehõivesüsteemi tarbijate tarbimist, arvutati 

seadme salvestusseadme vajalik mahtuvus. 
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1. PÄIKESEENERGIA MUUNDAMINE  

 

1.1. Päikeseenergiast üldiselt 

 

Tänapäeval on suund aina rohkem toota energiat taastuvatest energiaallikatest. 

Päikeseenergiat võib pidada üheks külluislikumaks taastuvenergiaallikaks maailmas. 

Päikeserohketes piirkondades nagu Euroopa lõunaosa, käib intensiivne päikesepaneelide 

tootmine, arendus ja paigaldamine. Päikesest energia tootmine on populaarsust kogumas 

ka Eestis, kus on võrdlemisi halvad tingimused lühikeste ja pimedate talvekuude 

päevade tõttu. 

 

Päikesekiirguse intensiivsus päikese pinnal on hinnanguliselt 6,33 ∙ 10 W/m2. 

Päikesekiirgus läbib päikeselt maale jõudmiseks vahemaa 1,496 ∙ 10  m ehk ühe 

astronoomilise ühiku. Päike kiirgab energiat igas suunas, kuid vaid väike osa sellest 

jõuab maapinnale. Kogus, mis jõuab mingisse kindlasse kohta maa atmosfääris sõltub 

maa positsioonist võrreldes päikesega. Maale jõudev kiirgusenergia 1 m2 pinnaühiku 

kohta on ligikaudu 1367 W/m2. [1] 

 

 

Joonis 1.1. Päikesekiirguse hajumine teekonnal päikeselt maale [1] 
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Joonisel 1.1 on välja toodud skemaatiline seletus päikesekiirguse langemisest päikeselt 

maale. Päikesest kiirguv kiirgushulk on suhteliselt konstante, mistõttu peetakse eelnevalt 

välja toodud pinnaühiku kohta jõudva päikesekiirguse hulka päikesekonstandiks. 

 

Päikesekiirguse sisenemisel maa atmosfääri, osa kiirgust neeldub atmosfääris endas, osa 

hajub ning osa pääseb läbi atmosfääri otsekiirgusena maapinnale, kus kiirgus neeldub 

või peegeldub objektidelt. Päikeseenergia muundatakse tehislikuks energiaks enamasti 

päikesepaneelide toimel peamiselt otsekiirguse kaudu.  

 

Põhilised horisontaalse pinna kiirgustingimusi kujundavad kiirgusvood on päikese 

otsekiirgus ning hajuskiirgus. Päikese otsene kiirgus on osa kiirgusest, mis jõuab 

päikeselt maapinnale paralleelsete kiirte kimpudena. Otsekiirgust mõõdetakse kiirtega 

risti pinnal. Oluline on teada horisontaalsele pinnale langeva otsese kiirguse väärtust 

aluspinna kiirgustingimuste seisukohalt ning seda arvutatakse valemiga 1.1 [2, 3]. 

 

 ´ ∙ ∙  (1.1)

kus ´ on otsekiirguse voog horisontaalsele pinnale, 

  - otsekiirguse voog kiirtega risti olevale pinnale, 

 sin - siinusfunktsioon, 

  - päikese kõrgus. 

 

Päikesekiirguse voog kiirtega risti olevale pinnale S sõltub mitmetest faktoritest [2, 3]: 

1) päikesekonstandist; 

2) päikese ja maa vahekaugusest; atmosfääri ülemisele pinnale jõudev kiirgusvoog on 

jaanuari kuus 3,5% suurem solaarkonstantist ning juuli kuus vastavalt madalam; 

3) füüsilisest kontsentratsioonist atmosfääris vaatluspunkti kohal ehk aerosoolide 

tihedus ning pilvisus; 

4) päikese kõrgusest. 

 

Päikesekiirguse mõõtmisseadmete avanurgad on suuremad, kui päikese diameeter, 

mistõttu mõõdavad seadmed koos otsekiirgusega ka päikese ümber olevast sfäärilt 

tulevat kiirgust. Kiirgus on suurem, kui õhu sumedus on suurem. Otsekiirguse 

nõrgenemise määra hindamiseks kasutatakse läbipaistvuskoefitsente või 
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sumedustegureid. Päikese otsest kiirgust oleks lihtne võrrelda maapinna ja atmosfääri 

ülapiiri vahel, kui päike asuks seniidis, kuid enamasti päike seniidis ei asu. Atmosfääri 

läbipaistvuse karakteristikud sõltuvad päikese kõrgusest rohkem või vähem vastavalt 

valguskiirte teepikkuse muutumise ja kiirguse nõrgenemise tõttu atmosfääris, mistõttu 

on vajalik arvestada atmosfääri läbipaistvuse näitajaid vaatlusmomendil päikese 

kõrgusega. Erinevatel ajahetkedel määratud läbipaistvuse väärtuste hindamiseks on vaja 

suurused taandada päikesega samale kõrgusele ning enamasti valitakse päikese 

kõrguseks sellisel juhul 30°. [3] 

 

Otsekiirguse kuusummad on Eestis enamasti vahemikus 50…100 MJm-2 [2, 3]. 

Otsekiirguse kuusummad on näidatud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 2.2. Otsekiirguse keskmised kuusummad MJm-2  Tõraveres ja Tiirikojal [2, 3] 

 

Joonisel 1.2 on näha, et otsekiirguse keskmised kuusummad Tõraveres ja Tiirikojal on 

peaaegu võrdsed. Märgatav vahe on juuni kuus, mil otsekiirguse kuusumma on 

Tiirikojal ligikaugu 20 MJm-2 suurem [2, 3]. 

 

Päikesekiirguse osa, mis hajub õhu molekulidel, aerosoolidel, pilvedes ning veeaurul 

langedes maapinnale nimetatakse hajuskiirguseks. Aluspinnale jõudes hajub päikesekiir 
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atmosfääris enamasti mitmeid kordi. Aluspinnalt tagasi peegeldunud kiirgus hajub 

atmosfääris uuesti ning jõuab tagasi maapinnale suurendades hajuskiirguse intensiivsust. 

Hajuskiirguse allikaks on otsekiirgus. Hajuskiirgus sõltub erinevatest faktoritest [2, 3]: 

1) päikese kõrgusest; 

2) sumedusest; 

3) pilvede tüübist ja hulgast; 

4) aluspinnalt tagasipeegelduva kiirguse hulk. 

 

Hajuskiirgus on intensiivseim juhul, kui esineb keskmise või ülemise kihi pilvi ehk 

kõrgrünk- või kiudkihtpilved, millisel juhul võib hajuskiirguse intensiivsus olla kuni 

kolm korda suurem kui pilvitu ilma korral. Hajuskiirguse voog moodusab pilvitu ilma 

korral ligikaudu 10% insolatsioonist. Lisanduvalt pilvedele on suureks teguriks ka 

lumikate. Lumikatte korral kasvab otsekiirguse tagasipeegeldumine, mille hajumine 

atmosfääris suurendab omakorda hajuskiirgust [2, 3]. 

 

Hajuskiirguse kuusummad on Eestis enamasti vahemikus 20…300 MJm-2 [2, 3]. 

Hajuskiirguse kuusummad on näidatud joonisel 1.3. 
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Joonis 3.3. Hajuskiirguse keskmised kuusummad MJm-2 Tõraveres ja Tiirikojal [2, 3] 

 

Joonisel 1.3 on näha, et hajuskiirguse keskmised kuusummad Tõraveres ja Tiirikojal on 

peaaegu võrdsed. 

Päikese otsekiirguse ja hajuskiirguse kiirgusvoogude summa väärtust nimetatakse 

summaarseks kiirguseks. Summaarset kiirgust arvutatakse valemiga 1.2 [3]. 

 

 ´ ∙  ( 1.2 )

kus  on summaarne kiirgus, 

 ´ - otsekiirguse voog horisontaalsele pinnale, 

 D - hajuskiirgus. 

 

Summaarne kiirgus sõltub samadest faktoritest, kui selle komponendid otse- ja 

hajuskiirgus. Tiheda pilvisuse korral võrdub enamasti summaarse kiirguse väärtus 

hajuskiirguse väärtusega. Summaarse kiirguse iseärasus seisneb sellest, millise 

osakaaluga on summaarses kiirguses selle komponente.  Atmosfääri hea läbipaistuvse, 

pilvituse ning päikese suure kõrguse korral on otsekiirguse osa summaarses kiirguses 
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suurem kui hajuskiirguse osa. Osaliselt pilvedega kaetud taeva korral võib nendelt 

pilvedelt hajunud kiirgus oluliselt suurendada summaarset kiirgust. [3]. 

 

Summaarse kiirguse kuusummad on Eestis enamasti vahemikus 20…630 MJm-2 [2, 3]. 

Summaarse kiirguse kuusummad on näidatud joonisel 1.4. 

 

 

Joonis 4.4. Summaarse kiirguse keskmised kuusummad MJm-2 Tõraveres ja Tiirikojal 

[2, 3] 

 

Joonisel 1.4 on näha, et summaarse kiirguse keskmised kuusummad Tõraveres ja 

Tiirikojal on enamjaolt võrdsed. 

 

Kiirguskliima iseärasused seisnevad atmosfääri keskmisest optilisest seisundist, 

varieeruvusest ja õhusaaste allikate ligidusest. Õhusaasteallikate ligiduses on 

atmosfääris aerosoolide kontsentratsioon suurem ning seetõttu on atmosfääri 

läbipaistvus oluliselt erinev. Kiirguskliima on erinev ka sisemaal ja veekogude 

läheduses. Veekogude ääres tekkiv veeaur vähendab õhus olevate aerosoolide sisaldust. 

 



 14

1.1.1 Päikesepaneelide tehnoloogiad 

 

Päikesepaneelidega elektrienergia tootmine kujutab endas siiski suurt väljakutsed, 

hoolimata piiramatust päikeseenergia ressursist. Päikesepaneelide efektiivsus on 

enamasti madal. Paneelide efektiivsus tuleneb fotoelementide efektiivsusest. 

Päikesepaneelid koosnevad ridapaigutusega fotoelementidest, mis toodavad elektrit. 

Päikesepaneelide efektiivsus tuleneb ehitusel kasutatud pooljuhtide materjalidest ning 

fotoelementide konstruktsioonist. Enamustel üldkasutatavatel päikesepaneelidel jääb 

efektiivsus vahemikku 10-20%. Tehnoloogia on viimastel aastatel läbinud erinevaid 

läbimurdeid ning on arenenud, kui paneelide efektiivsust ei suudeta enamjaolt tõsta üle 

20%. Nanotehnoloogias toimuvate innovaatiliste läbimurretega seoses oleks võimalik 

päikesepaneelide võimalikku efektiivsust ja väljundvõimsust olulisel määral tõsta. [4,5] 

Fotoelektrilised muundurid on enamasti valmistatud pooljuhtmaterjalidest. Levinuimaks 

kasutatavaks materjaliks on räni. Fotoelektrilisteks muunduriteks võib lugeda ka ka 

[4,5]: 

1) ventiilfotoelemendid; 

2) vaakum- ja gaastäitega fotoelemendid; 

3) fototransistorid ja –türistorid; 

4) elektroskeemilised vedelikelemendid. 

Energeetikas on elektri tootmiseks kasutusel vaid ventiilfotoelemendid. Teiste eelnevalt 

välja toodud muundurite kasutegur on liiga madal lähtudes energeetilisest seisukohast 

ning neid kasutatakse valgusmõõtmis tehnikas ning valgusele reageerivates 

automaatikaseadmetes [4,5]. 

Päikesepaneelidega abil elektri tootmine toimub läbi pooljuhtide fotoefekti. Pooljuhile 

lisatud sobiva isolaatori korral, toimub elektronide liikumine päikesekiirguse toimel. 

Seadmele lisades väline vooluahel, tekitatakse pooljuhis elektrivool. [4,5] 

Enamlevinuimate fotoelementide paksuse vahemik on enamasti 0,2 kuni 0,3 millimeetrit 

ning pinna suuruseks 15 cm2. Soovitud voolu ja pinge saavutamiseks ühendatakse 

fotoelemendid jata- või rööpühenduste kombineerimisega mooduliteks, millega 

omakorda luuakse päikesepatareisektsioonid ning päikesepatareid. [4,5] 
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Joonisel 1.3 on välja toodud enimlevinud fotoelemendi ehitus: 

 

Joonis 1.3. Ränifotoelemendi ehitus: 1) peegeldusvastane kiht, 2) ribaline NiCr 

elektrood, 3) n-pooljuht (näiteks fosfordoteeringuga räni) paksusega umbes 2µm, 4) p-n-

siire, 5) p-pooljuht (näiteks boordoteeringuga räni), 6) metallelektrood, 7) footon ja selle 

toimel tekkivate laengukandjate paar [4,5] 

Fotoelemendis võivad osa footoneid neelduda ilma laengut tekitamata, mistõttu ei teki 

ka elektrienergiat. Antud juhul tekib elektrienergia asemel soojusenergia, mis on puhas 

energiakadu. Seoses muude protsessis tekkivate energiakadudega, on monokristall-räni 

fotoelemendi kasuteguri piirväärtuseks ligikaudu 28%. Laboratoorsetel tingimustel on 

saavutatud kasutegur kuni 24% ning tööstuslikel tingimustel 14% kuni 17%. Vastavalt 

eelnevalt välja toodud suurustele on 1 kW/m2 kiirgustiheduse korral voolutihedus antud 

elektroodidel ligikaudu 300 kuni 400 A/m2. [4,5] 

Tabelis 1.1 on välja toodud päikesepaneelide efektiivused erinevatest materjalidest 

pooljuhtide lahenduste korral. 

Tabel 1.1. Päikesepaneelide efektiivsused erinevate materjalide puhul [4,5]: 

Materjal Efektiivsus, % 

Amorfne räni 5-7 

Kristalne räni 14-18 

µc-Si 9 

CIGS 6-12 

CdTe 9-11 

HIT 19 
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Tabelist 1.1. võib välja lugeda, et suurim kasutegur on õhukestest räni-kristallplaatidest 

koostatud HIT tehnoloogial vastavalt kuni 19%. Madalaim kasutegur on amorfsest ränist 

valmistatud päikesepaneelil vastavalt 5-7%. 

 

1.1.2.  Päikeseenergia potentsiaal Euroopas ja Eestis 

 

Päikesekiirguse intensiivsus pinnaühiku kohta ning päikesepaiste kestus on kohaliku 

kliimaga, kohaliku aastaajaga ning laiuskraadiga ekvaatori suhtes. Eesti asub kõrgel 

laiuskraadil, mistõttu on ka päikesekiirguse ressursid võrreldes ekvaatoril ligemal 

olevatele riikidele madal. Talveperioodil ligikaudu 3 kuul aastas on päikesepaneelide 

tootlikus 30% võimsusest ning alla selle. Otstarbekaim lahendus on päikeseenergia 

tootmist soojuseks ja elektrienergiaks rakendada kombineeritult teiste allikatega. 

Suveperioodil, kui on suurenenud päikesekiirguse intensiivuss ja päikesepaiste aeg, on 

Eestis head eeldused päikeseenergia tootmiseks. [5] 

 

Joonisel 1.4 on välja toodud päikesepaiste kestus Eestis aastal 2015. 

 

 

Joonis 1.4. Päikesepaiste kestuse aasta lõikes Eesti territooriumil aastal 2015 [6] 
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Jooniselt 1.4 võib välja lugeda, et valdaval osal Eesti territooriumist on päikesepaiste 

kestus vahemikus 1601-1901 tundi aastas. Madalaim päikesepaiste kestus on sisemaal, 

suurem mere rannikualadel. Pikim päikesepaiste kestus üle 2200 tunni on Vilsandi ja 

Saaremaa läänepoolsetes piirkonnas. Lühim päikesepaiste kestus on Peipsi järve 

läänerannikul, kui päikesepaiste kestus on vahemikus 1501-1600 tundi. 

 

Joonisel 1.5 on välja toodud päikesekiirguse hulga aastane summa ja päikeseenergia 

potentsiaal Eestis. 

 

 

Joonis 1.5. Päikesekiirguse hulk ja päikeseenergia potentsiaal Eestis aastatel 1998-2011 

päikesepaneelide optimaalse kaldenurgaga [7,8] 
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Jooniselt 1.5 võib välja lugeda, et globaalses skaalas on Eestis eristatavad 

päikesekiirguse hulga poolest Eesti ida- ja lääneosa vastavalt idaosas 1100 kW·h/m2 

ning lääneosas keskmiselt 1200 kW·h/m2. Lisanduvalt on graafikul märgitud 

päikeseenergia tootmise potentsiaal 1 kW süsteemi puhul, mis jääb idaoas vahemikku 

900 kW·h/kW ning lääneosas 825 kW·h/kW piirkonda. 

 

Joonisel 1.6 on välja toodud päikesekiirguse hulga aastane summa ja päikeseenergia 

potentsiaal Euroopas. 

 

 

Joonis 1.6. Päikesekiirguse hulk ja päikeseenergia potentsiaal Euroopas aastatel 1998-

2011 [7,8] 

 

Jooniselt 1.6 võib välja lugeda, et päikesekiirguse hulk ja potentsiaal on madalaim 

Euroopa põhjaosas Islandil, Norras, Rootsis ja Soomes. Suurim potentsiaal on 
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Portugalis, Hispaanias, Itaalias, Sitsiilias, Sardiinias, Kreekas. Eesti jääb hinnanguliselt 

madala potentsiaaliga riikide hulka.  

 

1.1.3.  Päikeseenergia tootmise eelistest ja puudustest 

 

Seoses elektrienergia tootmisega päikeseenergiast, väheneb otseselt keskkonda reostav 

osa, kuna sellevõrra väheneb fossiilsete kütuste põletamine ja energeetiliste maavarade 

kaevandamine. Siiski, ka päikeseenergiast elektri tootmine põhjustab keskkonna reostust 

läbi päikeseenergiasüsteemide ehitusel, transpordil ning paigaldusel vajaminevate 

fossiilsetest kütustest ning maavarade kaevandamisest toodetud produktidest, on see 

hulk väga madal. Päikeseenergeetika laialdasem kasutus loob head eeldused olemaks 

sõltumatud taastumatutest fossiilsetest energiaallikatest. Päikeselt kiirguv piiramatu 

ressurss on kindel valik jätkusuutliku energiaallika puhul. [5,9,10] 

Päikesekiirgus on intensiivsem piirkondades ligemal ekvaatorile, kuid päike paistab igal 

pool maakeral, mistõttu on võimalik päikesekiirgusest elektrienergiat toota kõikjal. 

Päikeseenergiast elektri tootmine on hea alternatiiv piirkondades, kus puudub võimalus 

olla ühenduses elektrivõrguga. Samuti seisneb eelnevalt mainitud tingimuse tähtsus ka 

poliitilises võtmes, kuna on võimalik energiavarustus viia sõltumatuks teistest riikidest. 

[5,9,10] 

Päikesepaneele on lihtne paigaldada ning sellega saab hakkama iga huviline. On 

võimalik osta eelnevalt toodetud konstruktsioonid, mis vajavad vaid mõne 

kinnitusvahendiga kinnitamist. Tänapäeval on juba üsnagi levinud päikesepaneelide 

rakendamine elektrienergia tootmiseks eramajadel, kuigi suuremahuliste päikeseparkide 

rajamine nõuab suhteliselt suurte maaalade hõivatust. [5,9,10] 

Päikeseenergiast elektrienergia tootmine on üldiselt kallis. Päikesepaneelide hinnad on 

kõrged, kuid hoolduskulud on pea olematud. Päikesepaneelide ehitusel kasutatakse üsna 

kalleid ning väheleiduvaid materjale ning tootmine nõuab spetsialiseeritud tööjõudu. 

Põhiliseks hoolduseks on päikesepaneelide puhastamine tolmust ja muust peale 

langevast sodist soovitavalt mõned korrad aastas. Päikesepaneelide paigaldamise 

kasulikkus on võimalik vastavate programmidega kerge vaevaga prognoositav, mistõttu 
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on kerge saada ülevaadet piirkondade kohta, kus päikesepaneelide rakendamine on 

kasulikum ja vähemkasulikum. [5,9,10] 

Päikesest on võimalik energiat toota vaid siis, kui päike paistab ehk päevasel ajal. 

Päevasel ajal on enamasti tarbimine madal, mistõttu ei pruugi olla tarbimine võrdväärde 

tootmisega. Energia salvestamise tehnoloogiad on kallid, kuid akude ja muude 

salvestusseadmetega on võimalik ühtlustada energiavarustust. Ületoodetud 

elektrienergia on võimalik müüa tagasi elektrivõrku. [5,9,10] 

 

1.1.4. Energia salvestamine 

 

Energia salvestamisel on läbi aegade olnud kolm põhilist rolli. Esimeseks rolliks on 

tiputarbimise kompenseerimine madalama tarbimise ajal või madalama elektrihinna ajal 

salvestatud energiaga. Teiseks rolliks on varutoite või muu sarnase tehnoloogia kaudu 

varustuskindluse suurendamine. Kolmandaks rolliks on elektrikvaliteedi hoidmine 

elektripaigaldistes ja elektrivõrkudes. [11] 

Taastuvenergiaallikate süsteemi integreerimiseks kasutatakse salvesteid järgmistel 

viisidel [11]: 

1) Taastuvenergiaallikate väljundvõimsuse ühildamine tegeliku koormusega, 

taastuvenergiaallika väljundvõimsuse kõikumiste tasandamine ning kasutus 

reservtoiteallikana olukordades, kui taastuvenergiallikate poolt elektri 

tootmist ei toimu (oluliseim punkt elektrikvaliteedi tagamiseks võrguga 

ühendatud ja võrguga lahutatud ühenduslahenduste puhul). 

2) Liigse taastuvenergia salvestamine koormuse madalseisus kasutamiseks 

juhuks, kui koormus on kõrgseisus (oluline hinnamanipulatsioonide puhul 

võrguga ühendatud süsteemilahenduste korral). 

Nõrkades võrkudes on oluline salvestite kasutamine, kuna suur osakaal on juhusliku 

tootmisega taastuvenergiaallikatel. [11] 

PV-süsteemide eripärade välja selgitamiseks on võetud aluseks kontorihoone, kus 

tarbitakse keskmiselt aasta läbi 290-300 kW·h/h. Kontorihoone kõrvale on mõeldud 

teoreetiline päikeseelektrijaam suurusega 34100 m2, mis koosneb 15% kasutegurige 

päikesepaneelidest paigaldatud 45 kraadilise nurga alla ning jaama tootmiskaoks hinnati 
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ligikaudu 20%. Selline teoreetiline päikeselektrijaam toodab ligi 95% hoone aastasest 

tarbimisest. Kontorihoone näitel on erinevaid teoreetilise arvutusmeetodeid kasutades 

välja selgitatud, et kohapeal otse on võimalik ära tarbida päikesepaneelide poolt 

toodetud päikeseenergiast 38-44% toodangust, mis moodustab omakorda 36-42% kogu 

tarbimisest. Ületoodetud elektrienergia on tarvis salvestada või müüa võrku. Leitakse, et 

antud juhul kontorihoones on vajadus energiasalvesti järgi madal. Elamutes on enamasti 

võimalik ära tarbida kaks korda vähem kui kontorihoones. Peamiseks puuduseks Eestis 

on tootmise ebaühtlus. Tootmise erinevus suveperioodil ja talveperioodil võib erineda 

koguni kuni 112 korda. Eelnevalt välja toodud puudus loob vajaduse nii pikaajaliste 

(salvestus mitmed kuud) kui ka lühiajaliste (salvestus kuni paar päeva) energiasalvestite 

järele. [11]   

Energiasalvesteid päikeseelektrisüsteemidele arvutatakse keskmise tootmise ja tarbimise 

tunniandmete alusel. Vajalik on leida tootmise ja tarbimise vahe tundidel, millal 

tarbimine on suurem kui tootmine. Lisades päikeseelektrisüsteemidele päikest järgiv 

ajam, on võimalik salvestusseadme vajadust vähendada kuni 10%: Harvemini 

kasutatakse salvesti määramiseks pimeda aja esinemissageduse ja keskmise 

elektritarbimise analüüsi. Talvekuudel võib pimedat aega esineda keskmiselt 18 kuni 22 

tundi, kuid tegelikkuses on võimalik, et pimedat aega on järjest kuni 96 tundi. [11] 

Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni (IEC) poolt 2011. aastal avaldatud uuringus 

on kirjeldatud, mis mahus erinevaid salvestustehnoloogiaid maailmas kasutatakse. Kõige 

suurema osa kasutatavatest salvestustehnoloogiatest moodustab 

hüdroakumulatsioonijaamad vastavalt ligi 99% kogu installeeritud võimsusest 127 GW, 

mis moodustab kõikidest maailma elektritootmisjaamae kogu võimsusest ligikaudu 3%. 

Hüdroakumulatsioonijaamadele järgnevad kasutuselt suruõhk salvestid ja NaS akud. 

[11,12] 

Tabelis 1.2 on välja toodud erinevat tüüpi elektrisalvestid nende salvestusmetoodika ja 

klassifikatsiooni järgi [11,12]. 
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Tabel 1.2. Elektrisalvestite liigitus [11,12] 

Elektrisalvestid 
Mehaaniline Elektrikeemil

ine 
Keemili

ne 
Elektriline Soojuslik 

Hüdroakumulatsioonija
amad (PHS) 

Tavalised akud 
(LA, NiCd, 
MiMH, Li, 

NaS) 

Vesinik 

Kakskiht 
ülikondensaat

orid (DLC) 

Vesinik-
kütuseeleme

ndid 

Suruõhkenergiasalvesti
d (CAES) Läbivooluakud 

(Redox, 
Hübriid) 

Tehisgaa
s 

Ülijuhtenergia
salvestid 
(SMES) 

Vesinikmoo
tor Hooratasenergiasalvesti

d (FES) 
 

Tabelist 1.2. võib välja lugeda, et elektri salvestusviise on väga palju ning igaks 

juhtumiks on võimalik leida sobiva rakendusega salvestusseade. 

 

1.1.5. Tootmise ja tarbimise kattuvus 

 

Elektrienergiat on võimalik toota vaid päevasel ajal, mil paistab päike. 

Päikeseintensiivsus on kõrgeim keskpäeval. Peamine tarbimine on aga hommikuti ning 

õhtuti, kui enamasti päikesepaneelide tootlikus on puudulik või väga madal. See 

tähendab, et päikesepaneelide tootlikus ja hoone sh elanike tarbimine enamus osas ei 

kattu. Joonisel 1.7 on välja toodud ühe Eestis asuva liginullenergiahoone tarbimise ja 

tootmise kattuvuse graafik.  
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Joonis 1.7. Liginullenergiahoone elektrienergia tarbimise ja tootmise kattuvus [13] 

 

Joonisel 1.7 võib välja lugeda, et graafikul märgitud sektsioon A näitab hoone 

elektrienergia tarbimist, sektsioon B näitab päikesepaneelide poolt toodetud 

elektrienergia hulka ning sektsioon C näitab osa, mil päikesepaneelide tootlikus kattub 

hoone tarbimisega. Jooniselt on näha, et enamus päikesepaneelide toodangust toodetakse 

siis, kui tarbimine on madal. [13] 

 

Eramute tarbeks rajatud päikeselektrijaamade muutuva võimsusega elektri toodangut on 

võimalik tasakaalustada elektritarbijate juhtimisega. Elektritarbijate juhtimine seisneb 

selles, et tarbijad töötavad siis, kui elektrit toodetakse ning ei tööta siis, kui elektrit ei 

toodeta. Antud põhimõtet on võimalik rakendada seadmete puhul nagu kütteseadmed, 

jahutusseadmed ja ventilatsiooniseadmed. [14] 
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2. PÄIKESEKIIRGUSE ANDMED JA PERSPEKTIIVNE 

TOOTMINE EESTIS 

 

2.1. Päikese kiirgusandmed Eesti meteojaamades 

 

Päikesekiigusandmete hõive seadme vajalikkust väljendab kõige paremini 

päikesekiirgusandmete varieerivus Eesti eri punktidest. Ülevaate saamiseks 

päikesekiirguse andmete kohta Eestis, võrreldakse meteojaamade 2015. aasta andmeid 8. 

Eesti eri punktis. Andmed on saadud Keskkonnaagentuurist Andres Annuki poolt. 

Kiirgusandmed on registreeritud igatunniste summaarsete kiirguste summana W/m2 

Eesti kaheksas erinevas meteojaamas. Mõõtmistulemused pärinevad Tiirikoja, Tartu, 

Pärnu, Harku, Narva, Haapsalu, Roomassaare ning Vilsandi mõõtepunktidest. Andmed 

on esitatud ühikus W/m2, kuid kuna andmed on antud tunnikeskmiste summana, võrdub 

W/m2 W·h/m2-iga. Tabelis 2.1 on esitatud energia hulgad kuu lõikes. 

 

Tabel 2.1. Energiahulgad pinnaühiku kohta kuu lõikes Eesti meteojaamades W·h/m2 
2015. aastal 

 Tiirkoja Tartu Pärnu Harku Narva Haapsalu Roomassaare Vilsandi 

Jaanuar 9768 9160 8177 6079 7397 7280 9155 8199 

Veebruar 24476 24648 21126 20127 19099 20494 23974 23363 

Märts 64298 64519 58995 60014 60895 59443 67654 69927 

Aprill 93208 95445 94880 102228 98420 100424 117121 117589 

Mai 146446 150062 150564 159150 152667 150423 164192 166673 

Juuni 170073 172960 184424 167938 181475 170614 196145 188923 

Juuli 153217 155967 155051 157408 159764 159635 169582 172761 

August 158769 157313 161046 163726 155466 161928 169202 167829 

September 72634 74480 80275 69822 72690 71485 85520 83769 

Oktoober 45681 45910 47796 44351 43065 46737 54716 52652 

November 11760 12409 9889 10220 10419 9234 14365 12326 

Detsember 7334 7152 5935 5767 4405 5372 7989 6877 

Summa 957664 970025 978158 966830 965762 963069 1079615 1070888 
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Mõõteandmete lihtsustamiseks ja parema ülevaate saamiseks teisendatakse W·h/m2 

kohta kW·h/m2 kohta tasemele. Tabelis 2.2 on esitatud samad mõõteandmed 

konverteerituna ühikuks kW·h/m2. 

 

Tabel 2.2. Energia hulk pinnaühiku kohta kuu lõikes Eesti meteojaamades kW·h/m2 

2015. aastal 

 Tiirikoja Tartu  Pärnu  Harku  Narva  Haapsalu  Roomassaare Vilsandi  

Jaanuar 9,8 9,2 8,2 6,1 7,4 7,3 9,2 8,2 

Veebruar 24,5 24,6 21,1 20,1 19,1 20,5 24,0 23,4 

Märts 64,3 64,5 59,0 60,0 60,9 59,4 67,7 69,9 

Aprill 93,2 95,4 94,9 102,2 98,4 100,4 117,1 117,6 

Mai 146,4 150,1 150,6 159,2 152,7 150,4 164,2 166,7 

Juuni 170,1 173,0 184,4 167,9 181,5 170,6 196,1 188,9 

Juuli 153,2 156,0 155,1 157,4 159,8 159,6 169,6 172,8 

August 158,8 157,3 161,0 163,7 155,5 161,9 169,2 167,8 

September 72,6 74,5 80,3 69,8 72,7 71,5 85,5 83,8 

Oktoober 45,7 45,9 47,8 44,4 43,1 46,7 54,7 52,7 

November 11,8 12,4 9,9 10,2 10,4 9,2 14,4 12,3 

Detsember 7,3 7,2 5,9 5,8 4,4 5,4 8,0 6,9 

Summa 957,7 970,0 978,2 966,8 965,8 963,1 1079,6 1070,9 

 

Tabelis 2.2 on välja toodud vaatluse all olevate Eesti meteojaamades mõõdetud energia 

hulgad pinnaühiku kohta kuu lõikes. Tabelist võib välja lugeda, et energia hulk 

pinnaühiku kohta talvekuudel ja suvekuudel on teatavasti äärmiselt erinevad. Suurim 

erinevus esineb Roomassaare meteojaamas, kui detsembris oli energia hulk pinnaühiku 

kohta 8,0 kW·h/m2 kohta ning juunis 196,1 kW·h/m2. Erinevus ligikaudu 24,5 kordne. 

Madalaim energia hulk pinnaühiku kohta aasta lõikes esines 2015. aastal Tiirkoja 

piirkonnas vastavalt 957,7 kW·h/m2. Kõrgeim energia hulk pinnaühiku kohta aasta 

lõikes esines Roomassaare meteojaamas vastavalt 1079,6 kW·h/m2. Joonisel 2.1 on 

näidatud eelnevalt välja toodud väärtused kuu summade lõikes graafikul. 

 

 

 



 

 

Joonis 2.1. Energia hulk pinnaühiku kohta kuu lõikes vaatluse all olevates meteojaamades

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember

En
er
gi
a 
hu

lk
 p
in
na

üh
ik
u 
ko

ht
a 
 k
uu

s,
 k
W
∙h
/m

2

Tiirikoja

Tartu 

Pärnu 

Harku 

Narva 

Haapsalu 

Roomassaare 

Vilsandi 

 



Joonisel 2.1 on välja toodud kõikide meteojaamade energia hulgad pinnaühiku kohta 

kuu lõikes. Jooniselt võib välja lugeda, et valdavalt on energia hulgad pinnaühiku kohta 

kõrgemad Roomassaare ja Vilsandi meteojaamades.  

 

Joonisel 2.2. on välja toodud vaatluse all olevates meteojaamades mõõdetud 

energiahulgad pinnaühiku kohta aasta lõikes. 

 

 

Joonis 2.2. Energia hulk pinnaühiku kohta aasta lõikes kõigis meteojaamades 

 

Jooniselt 2.2 võib välja lugeda, et energia hulk pinnaühiku kohta aasta lõikes on oluliselt 

suuremad Roomassaare ja Vilsandi meteojaamades. Madalaim väärtus esineb Tiirikoja 

meteojaamas. Teoreetiliselt tähendab see seda, et Roomassaare ja Vilsandi piirkonnad 

on Eesti oludes kõige soodsamad piirkonnad päikeseelektrijaamade rajamiseks ning 

Tiirikoja piirkond kõige ebasoodsam päikeselektrijaama rajamiseks. 

 

Joonisel 2.3 on näidatud eelnevalt välja toodud väärtuste aastased summad parema 

ülevaate saamiseks Eesti kaardil. Eesti kaart on aluseks võetud Päästeameti kodulehelt 

[15]. 
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Joonis 2.3. Mõõdetud energia hulk pinnaühiku kohta aasta lõikes vaatluse all olevates 

meteojaamades 

 

Joonisel 2.3 on näha, et suurimad energia hulgad esinevad Läänemere rannikualadel 

saartel, mis kattub ka esimeses jaotises välja toodud päikesepaiste kestuse aasta lõikes 

graafikuga. 

 

Eelnevalt välja toodud andmete põhjal oleks võimalik arvutada ka perspektiivse 

päikeseelektrijaama tootlikusi Eesti eri punktides, kuid see nõuab mahukat tööd ning 

vastavaid programme. Suurimaks probleemiks on see, et antud kiirgusandmed on 

mõõdetud tasapinnalisel tasandil, kuid reaalselt paigaldatakse päikesepaneelid Eestis 

enamasti 40° kaldenurgaga maapinna suhtes. Selline taandamine tasapinnalt 40° peale 

on ebatäpne ning tulemused ei pruugi vastata tegelikkusele. 

 

 

2.2. Päikeseelektrijaama perspektiivne tootlikus vastavalt PVGIS 

tarkvarale 

 

Vastavalt eelmises jaotises esitatud tingimusele, et meteojaamades mõõdetud 

päikesekiirguse põhjal ei ole täpne prognoosida potentsiaalset päikeselektrijaama 
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toodangut vastavas asukohas, kasutatakse perspektiivse tootlikuse välja selgitamiseks 

vabavaralist tarkvara PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System).  

 

PVGIS on loodud ning hallatakse Euroopa Komisjoni poolt. PVGIS on andmebaasidel 

põhinev tarkvara, millesse on lisatud aastatepikkused päikese kiirgusandmed ja muud 

ilmastiku parameetrid aastatest 1998-2011, mis on vajalikud päikeseenergiaga 

seonduvate arvutuste teostamiseks. Päikesekiirgus on mõõdetud tasapinnalisel pinnal 

maapinna suhtes horisontaalselt. Arvutustulemused on eeldatud olema täpsed juhul, kui 

päikesepaneelidele ei lange varje. [16,17] 

 

Joonisel 2.4 on välja toodud PVGIS tarkvara, milles on välja toodud erinevad vajalikud 

punktid tulemuste arvutamiseks. Järgnevalt on seletatud täitmist vajavad väljad arvutuste 

teostamiseks: 

1) arvutuste teostamise asukoha otsing nimetuste järgi; 

2) arvutuste teostamise asukoha otsing koordinaatide järgi; 

3) arvutustes kasutatava andmebaasi valik; 

4) PV tehnoloogia valik vastavalt soovitud päikesepaneelide tüübile; 

5) soovitud päikeseelektrijaama võimsuse sisestamine; 

6) süsteemi kadude määramine - antud juhul määratakse süsteemi kaoks 5%, mis tuleb 

inverteri tehnilistest andmetest ja Eestis mõõdetud tulemuste põhjal [17]; 

7) päikeseelektrijaama paigaldustüüp kas maapinnal või katusel; 

8) päikesepaneelide kaldenurga määramine – Eestis optimaalselt 40° [17]; 

9) päikesepaneelide suuna määramine vastavalt ekvaatorile – Eestis optimaalne suund 

0° [17]; 

10) täita juhul, kui päikeseelektrijaamale on planeeritud päikest järgiv alusraam; 

11) arvutustulemuste graafiline väljund; 

12) graafilisel väljundil päikese liikumise trajektoori kujutamine suvise ja talvise 

pööripäeva ajal [17] 

13) arvutustulemuste väljundi dokumendi formaadi valik. 
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5) Päikesepaneelide paigalduseks määratakse paigaldus maapinnale (Free-standing). 

6) Päikesepaneelide kaldenurgaks valitakse 40°, mis on Eestis optimaalseks 

paigaldusnurgaks. [17] 

7) Paneelide suunaks ekvaatori suhtes määratakse 0°, andmete sisestamisel vajalik -

45°. [17] 

8) Antud päikeseelektrijaamade planeerimisel päikest järgivaid süsteeme ei rakendata. 

Joonisel 2.5 on näidatud sisestatud andmed päikeselektrijaama planeerimisega Vilsandi 

saarele.  

 

Joonis 2.5. PVGIS tarkvara päikeselektrijaama simulatsioon Vilsandil [16] 

Joonisel 2.5 on välja toodud päikeselektrijaama simulatsiooni algandmed Vilsandil. 

Joonisel 2.6 on välja toodud PVGIS tarkvara tulemused antud simulatsiooni kohta. 
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Joonis 2.6. PVGIS tarkvara päikeselektrijaama simulatsiooni tulemus Vilsandil [16] 

Vastavalt eelnevalt sisestatud tingimustele, arvestab süsteem päikeseelektrijaama kogu 

energiakaoks 14,6%. Hinnangulised kaod ümbritseva temperatuuri ja madala 

kiirgusintensiivuse tõttu 7,3%. Hinnangulised kaod planeeritud paneelide 

paigaldusnurga peegelduse tõttu 3%. Kaod kaablites ja inverteris ning muudes 

seadmetes 5,0%. [16] 

Tulemustena annab tarkvara välja neli erinevat päikesekiirguse seotud parameetrit: 

päeva keskmine süsteemi elektritoodang, kuu keskmine süsteemi elektritoodang, päeva 

keskmine päikesekiirguse hulk ühele ruutmeetrile simuleeritud süsteemis ning keskmine 

päikesekiirguse hulk ühele ruutmeetrile simuleeritud süsteemis. [16] 
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Energia hulk pinnaühiku kohta valitud asukohas on programmis kasutusel olevate 

andmebaaside põhjal 1250 kW·h/m2.  

Simuleeritud 1 megavatine süsteem on tarkvara põhjal võimeline tootma aastas 

keskmisel 1060000 kW·h elektrienergiat. Madalaim toodang jaanuaris vastavalt 20600 

kW·h ning kõrgeim toodang mais vastavalt 164000 kW·h. Aasta keskmine toodang 

kuude lõikes 88500 kW·h. 

Eelnevalt välja toodud simulatsioon koostati 8 asukoha kohta Eestis: Tiirikoja, Tartu, 

Pärnu, Harku, Narva, Haapsalu, Roomassaare ning Vilsandi. Asukohad valiti vastavalt 

eelnevalt käsitletud meteojaamade asukohtadele. Arvesse ei ole võetud 

päikeseelektrijaamade rajamise võimalikkust antud asukohtadesse, vaid kujutab 

potentsiaalselt rajatava päikeselektrijaama toodangu erinevust Eesti erinevates 

punktides. 

Simuleeritud megavatiste päikeseelektrijaamade energiakaod on välja toodud tabelis 2.3. 

 

Tabel 2.3. Simuleeritud päikeseelektrijaamade energiakaod vastavalt PVGIS tarkvarale 

Narva 
Tõra-
vere 

Tiirik-
oja 

Pärnu Haapsalu Harku Vilsandi
Roomas-

saare 
Kaod keskkonna 
temperatuuri ja 

madala 
kiirgusintensiivuse 

tõttu, % 

8,1 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,3 6,9 

Kaod paneelide 
paigaldusnurgast 

tingitud 
peegelduseffektide 

tõttu, % 

3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3 3 

Kaod kaablites, 
inverteris ja muudes 

seadmetes, % 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Kogu energiakadu 
süsteemis, % 

15,5 15 15 15 14,8 14,9 14,6 14,3 

Tabelist 2.3 võib välja lugeda, et PVGIS tarkvara puhul on muutuvad energiakao 

väärtused seoses päikesekiirguse vähesusega, keskkonnatemperatuuriga ning ka vähesel 

määral paneelide kaldenurgast tingitud peegelduseffektide tõttu. Kaod kaablites, 

inverteris ja muudes seadmetes on konstantne, kuna süsteem on igale poole planeeritud 

sama.   
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Simuleeritud megavatiste päikeseelektrijaamade asukohtades mõõdetud energia hulgad 

aasta lõikes vastavalt PVGIS andmebaasidele on välja toodud tabelis 2.4. 

Tabel 2.4. Simuleeritud päikeseelektrijaamade asukohtades mõõdetud energia hulgad 

aasta lõikes  

Asukoht 
Energiahulk pinnaühiku kohta 

aasta lõikes, kW·h/m2 

Narva 1048,4 

Tõravere 1089,4 

Tiirikoja 1066,8 

Pärnu 1154,9 

Haapsalu 1247,4 

Harku 1191,7 

Vilsandi 1246,6 

Roomassaare 1288,4 

Joonisel 2.7 on kujutatud tabelis 2.4 antud väärtused. 

 

Joonis 2.7. Energiahulk pinnaühiku kohta aasta lõikes 

 

Tabelist 2.4 ning jooniselt 2.7 võib välja lugeda, et energiahulga andmete põhjal esineb 

aasta lõikes kõige suurem energiahulk ühele pinnaühikule Roomassaares vastavalt 
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1288,4 kW·h/m2. Päikesekiirguse suurem hulk pinnaühikule loob ka eeldused 

suuremaks tootlikuseks antud piirkonnas. 

Simuleeritud megavatiste päikeseelektrijaamade perspektiivne elektritoodang vastavalt 

PVGIS andmebaasidele on välja toodud tabelis 2.5. 

Tabel 2.5. Simuleeritud päikeseelektrijaamade perspektiivsed tootlikused PVGIS 

andmetel 

Asukoht 
Päikeseelektrijaama 

perspektiivne elektritoodang, 
kW·h 

Narva 883000 

Tõravere 923000 

Tiirikoja 905000 

Pärnu 979000 

Haapsalu 1060000 

Harku 1010000 

Vilsandi 1060000 

Roomassaare 1100000 

Joonisel 2.8 on kujutatud tabelis 2.4 antud väärtused. 

 

Joonis 2.8. Simuleeritud päikeseelektrijaamade perspektiivsed elektritoodangud PVGIS 

andmebaaside põhjal. 
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Tabelist 2.5 ning jooniselt 2.8 võib välja lugeda, et antud tingimustes PVGIS tarkvara 

andmebaaside põhjal küündiks nelja 1 megavatise päikeseelektrijaama aastane 

elektritoodang üle 1 GW·h. Madalaim perspektiivne elektritoodang oleks Narvas 

elektritoodanguga 0,883 GW·h. Kõrgeim perspektiivne elektritoodang oleks 

Roomassaares elektritoodanguga 1,1 GW·h. Protsentuaalselt on vahe madalaima ja 

kõrgeima elektritoodanguga perspektiivsete päikeseelektriparkide elektritoodangu 

erinevus 24,58%. Kõrgeima tootlikusega Roomassaare asukohaga päikeseelektrijaam on 

võimeline tootma 27038 kW·h elektrienergiat rohkem, kui Narva asukohaga 

päikeseelektrijaam. 

 

 

2.3. Päikeseelektrijaamaga toodetud elektrienergia müük võrku 

vastavalt PVGIS andmetele  

 

Võrku müüdav ja võrgust ostetava elektri hind kujunevad erinevatest komponentidest. 

Võrgust ostetav elekteri hind koosneb kolmest komponendist: elektrienergia hind 

vastavalt elektribörsile, võrgutasud ning elektrihinnale rakendatavad maksud sh 

käibemaks, elektriaksiis ning taastuvenergia tasu. Võrgust ostetavale elektrihinnale 

lisandub elektrimüüja marginaal, mis sõltub sellest, mis pakkujalt elektrit ostetakse ning 

mis pakett on sõlmitud. Võrku müüdav elekter kujuneb vaid elektrihinnast, mis on 

määratud võrguettevõtte poolt, kellega on elektrimüügileping sõlmitud. Lepingupõhiselt 

maksab võrguettevõte tunnipõhist elektribörsi hinda, millest arvestatakse maha 

bilansihalduri marginaal. Tabelis 2.6 on välja  toodud elektrihinna kujunemise näide 

elektrit võrku müües ning võrgust ostes. Elektrimüüja marginaal on valitud vastavalt 

Alexela Börsihinna paketile. Antud hetkel oli elektrimüüja marginaaliks 0,18 senti/kW·h 

[18]. Võrguteenuste määr on valitud Elektrilevi võrguteenuste hinnakirja järgi, mis 

hakkab kehtima alates 1. juulist 2017 [19]. Elektriaktsiisi määr on võetud vastavalt 

alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele. Taastuvenergia tasu määr on 

valitud vastavalt Eleringi määratud suurusele [20]. [14]  
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Tabel 2.6. Elektrienergia hind 30.05.2017 kell 11-12 [14] 

Komponent Kirjeldus 
Ostmine võrgust Müümine võrku 

senti/kW·h senti/kW·h 

Elektrienergia 
hind 

Elektribörsi 
tunnipõhine elektri 
hind, millele lisandub 
elektrimüüja marginaal 

5,01 + 0,18 5,01 - 0,18 

Võrgutasude 
määr 

Võrguettevõte tasu 
võrguteenuse osutamise 
eest 

6,48 - 

Elektriaktsiis 
Elektrienergia riiklik 
aktsiis 

0,447 - 

Taastuvenergi
a tasu määr 

Taastuvenergiatoetustes
t tulenev rahastus 

1,25 - 

Käibemaks Riiklik maks 20% 2,67 - 

  16,04 senti/kW·h 4,83 senti/kW·h 
 

Elektrienergia hinnaks 30.05.2017 kell 11-12 vahemikus saadi ostmisel võrgust 16,04 

senti/kwh ning müües võrku 4,83 senti/kW·h. Antud lõputöö käigus käsitletakse vaid 

olukorda, kui elektrienergia müüakse kõik võrku. PVGIS tarkvara põhjal simuleeritud 

päikeselektrijaamade perspektiivse tootlikuse tulemused põhinevad kliimaandmetel 

aastatest 1998-2011. Võetakse eelduseks, et sarnased kliimaandmed esinesid ka aastal 

2011. Elektrienergia kuukeskmised hinnad 2011 aastal Eestis on toodud tabelis 2.7.  

Tabel 2.7. Elektrienergia hind 2011 aastal vastavalt elektribörsile Nord Pool [21] 

 

Elektrienergia 

börsihind, EUR/MW·h 

Elektrienergia 

börsihind, senti/kW·h 

Elektrienergia hind, 

senti/kW·h 

Jaanuar 43,15 4,32 4,14 

Veebruar 47,70 4,77 4,59 

Märts 47,84 4,78 4,60 

Aprill 40,32 4,03 3,85 

Mai 47,37 4,74 4,56 

Juuni 47,45 4,75 4,57 

Juuli 42,95 4,30 4,12 

August 47,60 4,76 4,58 

September 40,86 4,09 3,91 
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Tabel 2.7. jätk 

Oktoober 41,49 4,15 3,97 

November 41,12 4,11 3,93 

Detsember 32,61 3,26 3,08 

Keskmine 43,37 4,34 4,16 

 

Tabelist 2.7 võib välja lugeda, et aastal 2011 oli kõige kõrgem elektri börsihind augustis 

vastavalt 4,76 senti/kW·h. Madalaim elektri börsihind kujunes detsembris vastavalt 3,26 

senti/kW·h. Elektrienegia võrku müümise hinnaks on börsihinnast maha võetud 

tänapäevane elektrimüüja marginaal, kuna 2011 aasta kohta puuduvad usaldusväärsed 

andmed. 

Tabelis 2.8 on välja toodud vastavalt PVGIS tarkvarale simuleeritud 

päikeseelektrijaamade toodangu võrku müümise maksumused simuleeritud asukohtades. 

Tabel 2.8. PVGIS tarkvara põhjal päikeselektrijaamade toodangu müügi summad võrku 

 Võrku müüdud elektrienergia maksumus, EUR 
Narva Tõra-

vere 
Tiirik-
oja 

Pärnu Haapsalu Harku Vilsandi Roomas-
saare 

Jaanuar 616 670 740 815 810 794 852 823 

Veebruar 1354 1561 1501 1538 1639 1629 1662 1703 

Märts 3738 3826 3729 3964 4567 4383 4599 4788 

Aprill 4430 4699 4545 4854 5239 5046 5046 5316 

Mai 6425 6471 6425 6790 7473 7246 7473 7701 

Juuni 6117 6117 6026 6619 7076 6756 7167 7350 

Juuli 5391 5432 5432 5679 6090 5761 6214 6337 

August 5038 5267 5130 5588 6046 5679 5954 6137 

Sept. 2734 3051 2902 3250 3519 3179 3484 3621 

Oktoober 1421 1647 1560 1857 2040 1854 1992 2223 

November 531 613 594 712 743 735 723 834 

Dets. 246 330 306 351 360 364 456 462 

Kokku 38042 39683 38890 42015 45603 43426 45623 47294 

 

Tabelist 2.8 võib välja lugeda, et vastavalt PVGIS andmetele ja 2011 aasta elektrienergia 

börsihinnale on perspektiivselt majanduslikult kasulikuim asukoht 1 megavatise 

päikeselektrijaama rajamiseks Roomassaare, kus on võimalik aasta jooksul teenida 

võrku müüdud elektrienergiast 47294 eurot. Majanduslikult kõige madalama 

kasumlikkusega oleks rajada sama päikeseelektripark Narva, kus on võimalik aasta 

jooksul teenida võrku müüdud elektrienergiat 38042 eurot. Kõige kasumlikuma ja kõige 
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madalama kasumlikkusega perspektiivsete päikeseelektrijaamade elektrienergia võrku 

müümise vahe on 24,3 % ehk 9252 eurot. 

 

Joonisel 2.9 on välja toodud eelnevad andmed graafilisel kujul. 

 

 

Joonis 2.9. Simuleeritud päikeseelektrijaamade toodangu müümise võrku summad 

PVGIS andmebaaside põhjal 

 

Joonisel 2.9 on näha, et toodangute rahaline erinevus erinevates Eesti punktides ei ole 

kardinaalselt erinev. Simuleeritud päikeseelektrijaamadega on perspektiivselt võimalik 

rohkem rahaliselt teenida Eesti läänepoolsetel saartel asuvates asukohtades 

Roomassaares ja Vilsandil, Eesti mandri läänerannikul Pärnus ja Haapsalus ning 

põhjarannikul Harkus. Madalamad perspektiivsed rahalised toodangud on antud 

simulatsioonide puhul Eesti mandri sisemaal Tõraveres ja Tiirikojas ning Narvas. 
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3. MOBIILSE MÕÕTESEADME KONTSEPTSIOON JA 

SEADMETE VALIK 

 

 

3.1. Seadme kontseptsioon ja 3D mudel 

 

Magistritöö eesmärgiks oli välja mõelda mobiilne mõõteseade päikeseandmete hõiveks. 

Mõõteseadme disainimiseks on võetud eeldusteks järgmised tingimused: 

1. mobiilsus; 

2. kompaktsus; 

3. kergelt kokku ja lahti monteeritav; 

4. vastupidav kliimatingimustele. 

 

Mobiilne mõõteseade on disainitud nii, et see oleks mobiilne. Seadme mobiilsus seisneb 

selles, seadet on võimalik rakendada igal pool ilma lisanduvate tarvikute ega 

tehnovõrkudeta. Mobiilsuse eelduseks on see, et seadmel oleks oma toiteallikas, 

salvestusseade ning seade internetiühenduse loomiseks mõõteandmete reaalajas 

internetti laadimiseks. Seadme toiteks on antud juhul päikesepaneel, millega toodetakse 

elektrienergiat 12-voldise aku laadimiseks. Akust genereeritakse pingemuunduri abil 

12V alalispingest 230V vahelduvpinge. 230V toitepinget vajavad modem 

internetiühenduse loomiseks, RS485 seade kiirgusanduri andmete hõiveks ning 

logimisseade andmete logimiseks. Päikesekiirgusandmete lugemiseks on ette nähtud 

päikesekiirguse anduri abil. Õhutemperatuuri ning paneeli temperatuuri mõõdetakse 

päikesekiirguse anduri liideste abil. Erinvale kliimale tundlikud seadmed paigaldatakse 

metallist elektrikilpi kaitseastmega minimaalselt IP55, mis tähendab, et elektrikilp on 

vastupidav ning kindel veejugade (tugeva vihma) suhtes. Elektrikilbi täpsed mõõtmed 

valitakse vastavalt seadmete paigutusele kilbis. 

 

Seadme kompaktsus seisneb selles, et seadme dimesioonid ei läheks oluliselt suuremaks 

päikesepaneeli mõõtmetest. Seadme mõõdud on välja toodud joonisel lisas 1. Seadme 
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laiuseks on ligikaudu 1,2 meetrit ning maksmaalseks pikkuseks 2 meetrit, mis tähendab, 

et seade mahub enamus keskklassi sõiduautode pagasiruumi. Seadme maksimaalseks 

kõrguseks transpordi ajal on ligikaudu 0,4 meetrit. 

 

Seade peaks olema kergelt kokku ja lahti monteeritav. Seade disainitakse nii, et 

mõõtevalmidus oleks võimalik peale transporti saavutada vähem kui 15 minutiga. 

Ainukeseks vajalikuks tarvikuks mõõteseadme mõõtevalmidusse seadmiseks oleks 

TORX tüüpi võti. Seadme konstruktsioon on disanitud selliselt, et päikesepaneelide 

kaldenurka maapinna suhtes on võimalik kergesti reguleerida vahemikus 30-50°. 

 

Lisanduvalt peab seade olema vastupidav Eestis esinevatele kliimatingimustele. Seadme 

veetundlikud osad peavad olema kaitstud vee ja niiskuse eest. Seadme konstruktsioon 

peab olema piisavalt tugev, et taluda tuuli kiirusega kuni 32 m/s. Konstruktsioon 

valitakse selliselt, et sellele oleks võimalik vajaduse korral lisada täiendavaid 

kinnitusvahendeid seadme maapinnale kinnitamiseks. 

 

Seadme 3-dimensiooniline kontspetsioon koostati tarkvaras SolidWorks 2013. Seadme 

kontseptsiooniline mudel koostati nii, et seadme komponentide dimensioonid oleks 

reaalsele elule vastavad. Joonisel 3.1 on välja toodud mobiilse mõõteseadme 

kontseptsiooni 3D mudel eestvaates. 
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Joonis 3.1. Mobiilse mõõteseadme kontseptsiooni 3D mudel eestvaates 

 

Joonisel 3.1 on välja toodud disainitud mõõteseadme kontseptsiooniline 3-

dimensioonilise mudeli eestvaade. Jooniselt on näha, et suurimaks komponendiks antud 

seadme puhul on päikesepaneel. Päikesepaneel on paigaldatud konstruktsioonile. 

Seadme põhikonstruktsioon on nelinurkse põhjaga, kuhu külge paigaldatakse elektrikilp 

ning toed päikesepaneeli hoidmiseks. Tagumised toed on reguleeritavad, millega on 

võimalik muuta päikesepaneeli kaldenurka maapinna suhtes. Tagumise toe mõlematesse 

otsadesse ning esimeste tugede ülemistesse otsadesse on paigaldatud uksehinge laadsed 

maapinna kaldenurga suhtes liikuvad kinnitused. Päikesepaneeliga sama nurgaga 

maapinna suhtes on seadme ülesse vasakule nurka paigaldatud päikesekiirguse sensor. 

Päikesekiirguse sensor on paigaldatud päikesepaneelist veidi eemale, et ei tekiks varje, 

mis võivad mõjutada mõõteandmeid. Elektrikilp on paigaldatud mõõteseadme tagumisse 

otsa seadme kompaktsuse eesmärgil. Seadme transpordiks valmistumisel langetatakse 

päikesepaneel konstruktsiooniga elektrikilbi peale. 
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Joonisel 3.3 on välja toodud mobiilse mõõteseadme kontseptsiooni 3D mudel 

tagantvaates. 

 

 

 

Joonis 3.2. Mobiilse mõõteseadme kontseptsiooni 3D mudel tagantvaates 

 

Joonisel 3.2 on näha päikesepaneeli alune konstruktsioon. Päikesepaneel toetub nelja toe 

peale. Päikesepaneeli alune konstruktsioon ulatub alumiste tugedeni ning ülemise ääreni. 

Ülemine äär on omavahel ühendatud konstruktsiooni tugevuse huvides. Konstruktsiooni 

ülemine äär on natukene väljaulatuv päikesekiirguse sensori paigaldamiseks. 

 

Mobiilse mõõteseadme päikesekiirgusandmete hõiveks komponentide valik on 

käsitletud jaotises 3.2. 
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3.2. Seadmete valik 

3.2.1. Päikesepaneel Znshinesolar ZXP6-60 

 

Päikesepaneeliks on antud seadme puhul valitud Znshinesolar ZXP6-60 255W 

nimivõimsusega. Päikesepaneel on kujutatud joonisel 3.3. Antud päikesepaneel koosneb 

60 polükristall elemendist. Paneeli efektiivsus on kuni 15,67%. Paneeli garanteeritud 

tootlikuseks on määratud 25 aastat. Paneel on ehitatud vastu pidama staatilisi jõudusid 

kuni 5400 Pa ehk kuni 550 kg/m2 kohta. [22] 

 

 

Joonis 3.2. Znshinesolar ZXP6-60 255W päikesepaneel 

 

Antud päikesepaneeli tehnilised andmed on toodud tabelis 3.1. 
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Tabel 3.1. Znshinesolar ZXP6-60 elektrilised andmed [22] 

Fotoelementide arv 60 

Nominaalvõimsus, Pmax  255 W 

Nominaalvõimsuse tolerants, % 3 % 

Pinge võimsuse tipus, VMpp 30,33 V 

Vool võimsuse tipus, IMpp 8,41 A 

Avatud ahela pinge, Voc 38,08 V 

Lühisahela vool, Isc 8,65 A 

Paneeli efektiivsus 15,67 % 

Fotoelemendi efektiivsus 17,79 % 

Süsteemi maksimaalne pinge 1000 V DC 

 

Antud päikesepaneeli mehhaanilised andmed on toodud tabelis 3.2. 

Tabel 3.2. Znshinesolar ZXP6-60 mehhaanilised andmed [22] 

Päikesepaneeli mõõtmed 1640 x 992 x 40 mm 

Fotoelemendi mõõtmed  156 x 156 mm 

Kaal 19,5 kg 

Nominaalne töötemperatuur 45°C  2°C 

Töötemperatuuride vahemik -40°C kuni +85°C 

 

Antud päikesepaneeli nimiandmed on saadud standartsetel katsetingimustel 

päikesekiirguse intensiivsusel 1000 W/m2, fotoelemendi temperatuur 25°C ning 

õhumassi konstant 1,5. 

 

3.2.2. Päikesekiirguse andur SMA Sunny Sensorbox 

 

Päikesekiirguse mõõtmiseks on valitud SMA Sunny Sensorbox päikesekiirguse andur. 

Sunny Sensorbox paigaldatakse seadme konstruktsiooni külge. Antud anduril on 

integreeritud fotoelement, mis mõõdab päikesekiirgust. Päikesekiirguse andur on 

näidatud joonisel 3.4. Sunny Sensorbox on võimalik ühildada veebiliidesega Solar 

Portal, mida käsitletakse antud jaotises hiljem. Sunny Sensorbox ühildamiseks 
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andmehõivesüsteemiga on vajalik süsteemi ühendada seadmega koos tarnitav 

kommunikatsiooni moodul RS485. RS485 on kujutatud joonisel 3.5. 

 

 

Joonis 3.4. SMA Sunny Sensorbox päikesekiirguse andur 

 

Joonisel 3.4 on kujutatud Sunny Sensorbox monteerituna Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituudi katusel olevale päikeseelektrijaama konstruktsioonile.  

 

 

Joonis 3.5. RS485 kommunikatsiooni moodul 
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Joonisel 3.5 on kujutatud RS485 kommunikatsiooni moodul süsteemi ühendatult. 

Sunny Sensorbox-i on võimalik installeerida otse olemasoleva päikeseelektrijaama 

konstruktsioonidele. Sunny Sensorboxile on lisatud võimalused ühendada antud seadme 

sisse ka keskkonnatemperatuuri andur, päikesepaneeli pinnatemperatuuri andur ning ka 

anemomeeter. Seadme sisemine skeem on näidatud joonisel 3.6. [23] 

 

 

 

Joonis 3.6. SMA Sunny Sensorbox päikesekiirguse anduri sisemine ühendusskeem: A) 

fotoelemendi ühendusterminal; B) LED signaallamp; C) anemomeetri ühendusterminal; 

D) lisanduvate RS485 tüüpi seadmete ühendusterminal; E) RS485 Power Injectori 

ühendusterminal; F) paneeli temperatuurianduri ühendusterminal; G) ümbritseva 

temperatuuri anduri ühendusterminal [23] 

 

Enamused suuremad päikeseelektrijaamade inverteri tootjatel on ka oma toodetud 

päikesekiirguse andurid. Sunny Sensorbox-i võrreldakse 3 erineva Elektrilevi poolt 

aksepteeritud tootja päikesekiirguse anduritega tabelis 3.3.  
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Tabel 3.3. Teiste tootjate päikesekiirguse andurite võrdlus 

 
Foto-
elemendi 
tüüp 

Täpsus-
klass 

Veebi-
liides 

Paneeli 
temperatuur
i-anduri 
ühilduvus1 

Töö-
temperatuu
r 

Maksi-
maalne 
ühedus-
kaabli 
pikkus2 

Sunny 
Sensorbox 

[24] 
aSi  8% 

Solar 
Portal 

Jah 
-25°C 

...+70°C 
1200 m 

Solaredge  
SE1000-

SEN-IRR-
S1[25] 

Andme
d 

puuduv
ad 

 5% 

SolarEdg
e 

monitori
ng portal 

Jah 
-40°C 

...+85°C 

Andmed 
puuduva

d 

Fronius 
Irradiation 
Sensor [26] 

Mono-
Si 

 5% 
Fronius 
DATCO

M 
Ei 

-40°C 
...+85°C 

30 m 

Steca TA 
ES1 [27] 

Mono-
Si 

 5% 
Stecagri
d Portal 

Jah 
Andmed 

puuduvad 
33 m 

1 Paneeli temperatuurianduri ühendamisvõimalus seadmes sees 
2 Maksimaalne ühenduskaabli pikkus seadmest andmehõiveseadmeni 

 

Tabelist 3.3 võib välja lugeda, et Sunny Sensorboxi täpsusklass on valitud seadmete 

hulgas madalaim vastavalt 8%. Samuti on töötemperatuuri vahemik võrdluse all 

olevatest seadmetest madalaim -25°C kuni +70°C. Kuna Eestis esineb eelnevalt 

mainitud temperatuuride maksimume harva, ei ole antud puudujääk siin kliimas olulise 

tähtsusega. Juhul, kui puudub päikeseelektrijaama ligidal võimalus 

andmelogimisseadme ilmastikukindlasse paika paigaldamine, on Sunny Sensorboxi 

võimalik paigaldada andmelogimisseadmest kuni 1200 meetri kaugusele. Solaredge, 

Froniuse ja Steca poolt toodetud kiirgusandurid on täpsusklassiga  5%. Solaredge ja 

Fronius kiirgusandurid on võimelised töötama temperatuurivahemikus -40°C kuni 

+85°C 

 

3.2.3. Temperatuuri andur PT100 

 

Päikesepaneeli pinna temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse temperatuuriandurit PT100. 

Temperatuuriandur tarnitakse koos kiirguse anduriga Sunny Sensorbox. PT100 

temperatuuriandur on PTC tüüpi andur. [28] 
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Temperatuuri mõõdetakse plaatinaanduritega. Antud plaattinaanduri takistus on 100 Ω 

temperatuuril 0 °C. Uuemate plaatinaandurite mõõtevahemik on alates -254,3 °C kuni 

+1200 °C. Anduri täpsus olenevalt andurist ligikaudu 0,03 °C. Plaatinaandurid on 

stabiilsed, kergelt vahetatavad ja ka korrosioonikindlad. [28] 

 

Mõõtmise põhimõte seisneb plaatina eritakistuse muutumisel proportsionaalselt 

temperatuuriga. Takistust mõõdetakse elektrooniliselt ning tulemused teisendatakse 

proportsionaalseks signaaliks temperatuuriga. Mõõdetav takistus asub enamasti 

ühenduses Wheatstone´i silla abil. Mõõtmistel tuleb arvestada ka juhtme takistusega, 

kuna PT100 temperatuurianduri takistus muutub vaid umbes 0,385 Ω/K. Antud 

temperatuuriandur PT100 on ühendatud kahejuhtmetehnika abil (joonis 3.7). [28] 

 

 

Joonis 3.7. PT100 ühendusskeem [28] 

 

Joonisel 3.7 on välja toodud PT100 temperatuurianduri ühendusskeem. Joonisel on 

näha, et mõõdetav takistus on sildühenduses (Wheatstone´i sild). Andur vajab 

töötamiseks vaid 2 juhet. 

 

3.2.4. Andmeloger SMA Sunny Webbox 

 

Päikesekiirgusandmete hõiveks on valitud seade SMA Sunny Webbox. Seade on 

kujutatud joonisel 3.8. Sunny Webbox on seade, mis võimaldab mõõdetud andmeid 

lugeda, salvestada ning laadida internetikeskkonda Sunny Portal. Mõõtmiste logimise 

intervalli on võimalik muuta vahemikus 5 minutit, 10 minutit ja 15 minutit. Sunny 

Webbox võimaldab monitoorida korraga kuni 50 erinevat päikeseinverterit, samuti ka 

tervet päikeseelektrijaama Sunny Webbox toetab kõiki suhtlusvahendeid olemasolevate 
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SMA inverterite puhul ning on lihtne intergreeida uute ja olemasolevate süsteemidega. 

Sunny Webboxile on võimalik tekitada internetiühendus kohaliku võrgu kaudu kui ka 

modemiga. 

 

 

Joonis 3.8. SMA Sunny Webbox andmeloger tööolukorras ühendatult süsteemi 

 

Sunny Webboxil on seadmesisene tarkvara liides, millele on võimalik ligi pääseda 

kohaliku võrgu ehk LAN abil. Seadmele ligipääsuks on vaja arvutis seadistada Ipv4 

protokoll vastavusse seadme andmetega. Seadme tarkvaras on võimalik näha süsteemi 

ühendatud seadmed, antud hetke reaalaja mõõtmised ning vastavaid seadmeid ja 

mõõtmisi korrigeerida. Joonisel 3.9 on näidatud Sunny Webboxi tarkvara esileht. 

 

 

Joonis 3.9. SMA Sunny Webbox tarkvara esileht [28] 

 

Joonisel 3.9 on näha, et antud juhul on süsteemi ühendatud vaid SMA Sunny Sensorbox 

päikesekiirguse andur. Päikesekiirguse anduri mõõtmisi on võimalik jälgida reaalajas. 

 

SMA poolt toodetud seadmetele on olemas internetipõhine veebiliides Sunny Portal. 

Sunny Portal on PV süsteemide monitooringu leht. Ühendades Sunny Webbox antud 
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lehega, laetakse mõõtmistulemused pidevalt Sunny Portalisse. Antud lehele on võimalik 

ligi pääseda igal ajal igal pool. Sunny Portalis on võimalik mõõtmistulemusi analüüsida, 

visualiseerida graafikutena ning võrrelda mõõtmistulemusi erinevate ajavahemike kohta. 

Pidev süsteemi monitooring loob head eeldused iga mõõtmistulemuste erinevuste, mis 

on tingitud näiteks varjudest, avastamiseks ja lahendamiseks. Joonisel 3.10 on välja 

toodud Sunny Portali esileht. 

 

 

Joonis 3.10. Sunny Portali esileht 

 

Joonisel 3.10 on näha, et Sunny Portal pakub väga palju võimalusi süsteemide 

haldamiseks. Antud juhul on süsteemi ühendatud vaid Sunny Sensorbox, mistõttu 

kuvatakse vaid päikesekiirguse ja temperatuuri andmed. Keskkonnatemperatuur on -273 

°C, kuna temperatuurianduri polaarsus on vale. Kuvatakse ka seadmete asukoht. Antud 

juhul olid seadmed ühendatud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi hoones ja katusel. 

Ühendades süsteemi päikesepaneel, on võimalik reaalajas näha hetke võimsust, kas 

seadmetevaheline suhtlus toimib, kogu toodetud elektrienergia hulka, süsteemi 

tagasimakse suurusi, päikesest elektri tootmisega vähendatud CO2 heitekoguste hulk 
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ning palju muud. Mõõtetulemusi on võimalik väljastada nii andmetabelitena kui ka 

graafikutena. 

  

3.2.5. Päikesepaneeli kontroller Steca PR2020 

 

Aku laadimiseks süsteemis on vajalik pikesepaneeli kontroller. Kontrolleriks on valitud 

Steca PR2020. Seade on kujutatud joonisel 3.11. 

 

 

 

Joonis 3.11. Steca PR2020 [29] 

 

Joonisel 3.11 on kujutatud valitud päikesepaneeli kontroller Steca PR2020. Antud 

kontrollerile eeliseks on see, et seade on varustatud graafilise ekraaniga, kust on 

võimalik põhilised seadmete olukorrad ja laadimistingimused välja lugeda. Seadmel on 

1 sisend ja 2 väljundit. Sisend on päikesepaneeliga ühendamiseks elektrienergia 

edastamiseks. Üks väljund on akule aku laadimiseks ning teine väljund on otse tarbija 

toiteks. Antud seadme nimipinget on võimalik muuta vastavalt süsteemi tingimustele 

12V või 24V peale. Seadme tehnilised parameetrit on välja toodud tabelis 3.4. [29] 
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Tabel 3.4. Steca PR2020 tehnilised parameetrid [29] 

Maksimaalne laadimisvool 50°C juures 20 A 

Maksimaalne koormuse vool  50°C juures 20 A 

Maksimaalne vastuvõetav vool 110 % 

Koormuse liigpinge maksimum 125% 

Seadme maksimaalne tarbimine 12 mA 

Soovitatav töötemperatuuri vahemik -10°C...+50°C

Ühenduskaablite läbimõõdud 16/26 mm2 

Kaal 350g 

Dimensioonid 187 x 96 x 44 mm 

Kaitseaste IP 22 

Süsteemi nimipinge 12/24V 

 

3.2.6. Pingemuundur HQ-INV1KW/12 

 

Seadmete toiteks on vajalik päikesepaneeli väljund 12V alalispinge konverteerida 230V 

vahelduvpingeks. Pingemuunduriks on valitud HQ-INV1KW/12. Antud muundur sobib 

toiteallikaks enamikele seadmetele, mis töötavad toitepingel 230VAC. Toiteallikate 

maksimaalne nominaalvõimsus peab jääma alla 1000W ning lühiajalisel kasutusel alla 

1200W. Disainitud süsteemis on võimsused madalad, mistõttu 300W muundur on sobiv. 

Joonisel 3.12 on kujutatud pingemuundur. [30] 
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Joonis 3.12. Pingemuundur HQ-INV1KW/12 [30] 

 

Joonisel 3.12 on kujutatud valitud pingemuunduri. Jooniselt on näha, et seadmel on 

sobilikud toiteklemmid päikesepaneeli kontrolleriga ühendamiseks. Seade võimalik 

lisatarvikuteta süsteemi ühendada kuni 2 tarbijat. Kolmanda seadme toite jaoks on 

vajalik lisada pistikupesa jagaja. Antud juhul on tarbijateks Sunny Webbox, RS485 ja 

4G modem. Seadme tehnilised parameetrit on välja toodud tabelis 3.5. [30] 

Tabel 3.5. HQ-INV1KW/12 tehnilised parameetrid [30] 

Pidev lubatud koormus 1000 W 

Maksimaalne võimsus 1200 W 

Impulssvõimsus 2000 W 

Sisendpinge 10-12 VDC 

Väljundpinge 230 VAC 

Väljundpinge kuju modifitseeritud siinus 

Väljundpinge sagedus 50 Hz 

Tarbitav vool tühikäigul < 0.4 A 

Kasutegur 85-90 % 

Jahutus ventilaator 

Vahelduvpinge väljundid 2 Schuko toitepesa 

Dimensioonid 310 x 210 x 85 mm 

Kaal 3,3 kg 

Ülekoormuskaitse Sulavkaitse 5 x 30 A 
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3.2.7. 4G ruuter Teltonika RUT955 

 

Andmehõivesüsteemi ühendamiseks internetiga on valitud 4G ruuter Teltonika RUT955. 

RUT955 on turvaline ja töökindel LTE tüüpi ruuter. Antud ruuter võimaldab kõrget 

jõudlust,   täpset mobiilsidelahendust ning GPS süsteemina seadme asukoha määramist. 

RUT955 võimaldab ühenduvust koondada kahe erineva SIM kaardi vahel. Lisanduvalt 

on võimalik seadmele ühendada välised antennid parima signaali saavutamiseks. 

Joonisel 3.13 on kujutatud eelnevalt mainitud seade. 

 

 

Joonis 3.13. Teltonika RUT955 ühendusviisid [31] 

 

Joonisel 3.13 on kujutatud Teltonika RUT955 4G ruuteri ühendusviisid. Seadme 

esipaneelil on näha, et seadmega on võimalik ühenduvus tekitada mitmete erinevate 

süsteemide kaudu. 
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3.2.8. Konstruktsioon alumiiniumprofiilist 

 

Seadme põhikonstruktsiooniks on valitud Miniteci poolt toodetud alumiiniumprofiil. 

Alumiiniumprofiili ristlõige on kujutatud joonisel 3.14. Miniteci toodab lisaks ka antud 

alumiiniumprofiilile standartseid lisakomponente nagu näiteks kinnitusvahendid ja 

hinged. Konstruktsiooni on lihtne paigaldada, kuna kõik komponendid on koostatud 

sama tehnoloogiaga. Profiil on valmistatud 6063 alumiiniumsulamist, mis koosneb 

alumiiniumi, magneesiumi ja räni sulamitest. [33] 

 

 

Joonis 3.14. Alumiiniumprofiili ristlõige [33] 

 

Joonisel 3.14 on kujutatud valitud Miniteci alumiiniumprofiili ristlõige. Valitud 

profiiliks osutus 45 x 45 mõõtmetega õõnsa sisemusega profiil. Õõnes sisu on valitud 

põhjusel, et konstruktsioon oleks võimalikult kerge. Alumiinium on kerge, kuid siiski 

tugev.  

 

Joonisel 3.15 on kujutatud alumiiniumprofiili kinnitustehnoloogia ning profiili 

kinnitusele maksimaalne lubatud jõud. 

 

 

Joonis 3.15. Alumiiniumprofiili kinnitusvahend [32] 
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Joonisel 3.15 on kujutatud alumiiniumprofiili kinnitusvahendi kujutis. Profiilis olevate 

vahede abil on võimalik profiili külge kinnitada erinevaid soovitud komponente. 

Joonisel on näidatud, et kinnitusvahend talub raskust kuni 4000N ehk 407,89 kg. 

 

Joonisel 3.16 on näidatud alumiiniprofiili omavaheliste kinnituste kujutis.  

 

 

Joonis 3.16. Alumiiniumprofiili omavaheliste ühenduste kinnitus [33] 

 

Joonisel 3.16 on näha, et antud profiile on võimalik omavahel ühendada vaid ühe võtme 

abil. Tulemus jääb soliidne ja tugev. 

 

Joonistel 3.17 ja 3.18 on välja toodud lisanduvad vajalikud komponendid 

konstruktsiooni konstrueerimiseks. 
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Joonis 3.17. Alumiiniumprofiili omavaheliste ühenduste ühendusplaat [32] 

 

Joonisel 3.17 on näha, et antud profiile on võimalik omavahel ühendada ühendusplaadi 

abil. See on vajalik seadme kaldenurga reguleerimiseks. 

 

 

Joonis 3.18. Alumiiniumprofiili nurga reguleerimise kronstein [33] 

 

Joonisel 3.18 on näha, et antud profiilide kaldenurka on võimalik kergelt reguleerida 

täna reguleerimise kronsteinile. 

 

Ilmastikuoludele tundlikud seadmed paigaldatakse elektrikilpi perspektiivse suurusega 

400 x 400 x 200 mm kaitseastmega minimaalselt IP55. 
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4. MÕÕTMISED JA TULEMUSED 

 

4.1. Päikesekiirguse anduri katsetamine 

 

Päikesekiirguse andurit SMA Sunny Sensorboxiga teostati testivad mõõtmised Eesti 

Maaülikooli Tehnikainstituudi katusel. Koostati katseskeem, mis on kujutatud joonisel 

4.1. 

 

 

 

Joonis 4.1. SMA Sunny Sensorbox ühenduse põhimõtteskeem 

 

Joonisel 3.5 on näidatud Sunny Sensorboxi põhimõtteline ühendusskeem. Päikeskiirguse 

anduri mõõtmiste teostamiseks on vaja 3 komponenti:  

1) Sunny Sensorbox kiirguse andur; 

2) RS485 Power Injector kommunikatsiooni moodul; 

3) Sunny Webbox. 

 

Vajalikud seadmed ühendati kokku mõõtmiste teostamiseks. Sunny Sensorbox 

paigaldati Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi katusele olemasoleva ilmajaama 

lähedusse. Kiirguse andur paigaldati rõhtsele tasapinnale statiivi otsa. Tasapind, millele 

kiirguse andur paigaldati, korrigeeriti loodi abil maapinna suhtes 90° juurde ehk 

horisontaalselt maapinnaga. Statiiv kinnitati teibiga olemasoleva ventilatsioonikorstna 

külge püsivuse tagamiseks. Paigaldatud süsteem on kujutatud joonisel 4.2. 

 

 



 60

 

Joonis 4.2. SMA Sunny Sensorbox paigaldatud statiivile 

 

Joonisel 4.2 on näha, et kiirguse andur on paigaldatud statiivi otsa tasapinnalisele 

looditud vineerplaadile.  

 

Mõõtmised teostati 3 päeva vältel, millest 1 päev oli pilvine ning teised 2 päeva pilvitud. 

Mõõtetulemused registreeriti 5 minutilise intervalliga. Päikesekiirguse andmeid võrreldi 

olemasoleva ilmajaama Davis Vantage Pro2 Plus ilmajaama päikesekiirguse andmetega. 

Vantage Pro2 Plus on kujutatud joonisel 4.3 
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Jooniselt 4.4 on näha antud mõõteperioodi mõõtmistulemused. Graafilisel kujul on näha, 

et Sunny Sensorboxi mõõtetulemused on enamjaolt sarnased Davise ilmajaama 

andmetele. Sunny Sensorboxi mõõtetulemuste erinevus Vantage Pro2 Plus tulemustest 

on arvutatav valemiga 4.1.  

 % ∙ % ( 4.1 )

kus % on tulemuste erinevus, 

 1 - Vantage Pro2 Plus mõõtetulemus, 

 A2 - Sunny Sensorbox mõõtetulemus. 

 

Valemi 4.1 alusel arvutatakse ühe mõõtetulemuse protsentuaalne erinevus: 

 

%
116 111

116
∙ 100% 4,31	%	 

 

Kõikide mõõtmiste keskmine protsentuaalne erinevus Sunny Sensorboxi ja Vantage 

Pro2 Plus vahel saadi 9,7 %. Sunny Sensorboxi täpsusklass on  8% ning Vantage Pro2 

Plusi täpsusklass pikalt kalibreerimata seadme puhul on  2% [35], seega arvutatud 

erinevus mahub  10% vahemikku. 

 

4.2. Salvestusseadme valik 

 

Mobiilse päikese kiirgusandmete seadme salvestusseadme valik tuleb kindlaks teha 

vastavalt süsteemis olevate seadmete tarbimisele. Seadmete tarbimist mõõdeti samal 

ajal, kui teostati mõõtmised Sunny Sensorboxiga. Süsteemis oli ühendatud antud juhul 

tarbijatena Sunny Sensorbox ja RS485. Ruuteri tarbimine lisatakse mõõteandmetele 

juurde vastavalt ruuteri nimiandmetele. 

 

Mõõtmised teostati mõõteseadmega Fluke 435-2, mis on ette nähtud võimsuse kvaliteedi 

ja energia analüüsi tarbeks. Mõõtmistulemused salvestatakse vastavalt valitud 

intervallile mäluseadmele. Mäluseadmelt andmete lugemine toimub koos lisanduva 

tarkvara Power Log-iga. Mõõdeti ühe faasijuhi voolusid ja pingeid koos neutraaljuhiga. 

Mõõtmiste programmiks valiti Power and Energy, millega mõõdetakse võimsust ja 
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energiakoguseid. Voolu mõõtmiseks kasutati ampertange. Mõõteseade on kujutatud 

joonisel 4.5. 

 

 

Joonis 4.5. Mõõteseade Fluke 435-2 

 

Faasijuhi ja neutraaljuhi andmete mõõtmiseks lisati tarbijate ja toitevõrgu vahele 

võimsuse mõõtmise adapter PMA 16. Võimsuse mõõtmise adapteriga jagatakse üldiselt 

ühes kaablis olevad juhtmed eraldiseisvates juhtmeteks, et mõõta vastavalt faasijuhi ja 

neutraaljuhi väärtuseid. Antud adapteri tööpingeks on 230 V, töösageduseks 50 Hz ning 

töövooluks 16 A. PMA 16 ühendusskeem on toodud joonisel 4.5. [36] 

 

 

Joonis 4.6. Võimsuse mõõtmise adapter PMA 16 [36] 
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Joonisel 4.6 on näha, et võimsuse mõõtmise adapter ühendatakse tarbijate ja toitevõrgu 

vahele pistikupesana. Fluke mõõteseadmega ühendatakse faasijuht ja neutraaljuhi otsad. 

Joonisel 4.7 on kujutatud mõõteahel. 

 

 

Joonis 4.7. Süsteemi seadmete tarbimise mõõtmise mõõteahel 

 

Joonisel 4.7 on näha, et toitevõrgu ja tarbijate vahele on ühendatud PMA 16. 

Mõõteseadmega mõõdetakse faasijuhi ja neutraaljuhi väärtuseid. Võimsuse leidmiseks 

mõõdetakse ampertangidega faasijuhi voolusid. 

Joonisel 4.8 on kujutatud antud mõõteahela tarbijad. 

 

 

Joonis 4.8. Mõõteahela tarbijad Sunny Webbox ja RS485 
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Joonisel 4.8 on näha, et tarbijad on ühendatud vooluvõrku pikendusjuhtme abil. 

Pikendusjuhe on ühendatud vooluvõrku läbi PMA 16-ne. 

 

Mõõtetulemuste põhjal saadi seadmete keskmiseks võimsuseks 48 tunnise 

mõõteperioodi vältel 16,8 W. 4G ruuteri maksimaalne tarbimine on 7 W [31]. 

Reaalsuses ei tööta ruuter pidevalt, kuid salvestusseadme kindlaks minimaalsete 

parameetritega valimiseks arvestatakse, et ruuter töötab pidevalt. Seadmed töötavad 24 h 

päevas. Järgnevalt arvutatakse antud seadmele vajalik salvestusseadme mahtuvus [37]. 

 

Seadmete ööpäevane tarbimine arvutatakse valemiga 4.2:  

 ∙  (4.2)

kus 1 on elektrienergia tarbimine ööpäevas, W·h; 

 1 - mõõteahela seadmete summaarne võimsus, W; 

 2 - 4G  ruuteri võimsus, W; 

  t - tundide arv ööpäevas, h. 

 

Valemi 4.2 alusel arvutatakse seadmete ööpäevane tarbimine: 

 

16,8	 7 ∙ 24	 571,2	W h 

 

Mobiilse mõõteseadme tarbijate ööpäevaseks tarbimiseks saadi 571,2 W·h.  

 

Valitud inverteri kasuteguriks on 85-90%, valitakse 85%.  

Salvestusseadme mahtuvus arvestades inverteri kasutegurit arvutatakse valemiga 4.3:  

  (4.3)

kus 2 on salvestusseadme mahtuvus arvestades inverteri kasutegurit, A·h; 

  - inverteri kasutegur, %. 

 

Valemi 4.3 alusel arvutatakse salvestusseadme mahtuvus arvestades inverteri 

kasutegurit: 
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571,2
0,85

	 672	A h 

 

Salvestusseadme mahtuvuseks arvestades inverteri kasutegurit saadi 672 A·h.  

 

Järgnevalt arvestatakse süsteemis olukorraga, kui akupank peab ilma laadimata 

seadmeid toitma mitmeid päevi. Päevade arvuks, mil akupank peab ilma laadimata 

seadmeid toitma, valitakse 1, kuna ka pimedatel talvekuu päevadel ei ületa 

päikesepaneelide toodangu puudus ühte päeva. Valemiga 4.4 arvutatakse 

salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme laadimiseta olemise aega:  

 ∙  (4.4)

kus 3 on salvestusseadme maht arvestades laadimiseta päevi, A·h; 

  - salvestusseadme laadimiseta olemise aeg päevades, päeva. 

 

Valemi 4.4 alusel arvutatakse salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme 

laadimiseta olemise aega: 

 

672 ∙ 1	 672	A h 

 

Salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme laadimiseta olemise aega saadi 672 

A·h.  

 

Järgnevalt arvestatakse salvestusseadme mahtuvuse puhul salvestusseadme 

tühjakslaadimise piirmääraga 40% [35] ning arvutatakse valemiga 4.5:  

 

  (4.5)

kus 4 on salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme 
tühjakslaadimise piirmäära, A·h; 

  - salvestusseadme tühjakslaadimise piirmäär, 40%. 

 

Valemi 4.5 alusel arvutatakse salvestusseadme maht salvestusseadme tühjakslaadimise 

piirmäära korral: 
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672
0,4

	 1680	A h 

 

Salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme tühjakslaadimise piirmäära saadi 

1680 A·h.  

 

Järgnevalt arvestatakse arvutustes salvestusseadme mahtuvust mõjutavat temperatuuri 

faktorit. Eesti aastaseks keskmiseks temperatuuriks on ligikaudu +5 °C, seega valitakse 

faktor temperatuuril +4 °C, milleks on 1,3. Seadmete elektrienergiavajadus arvestades 

salvestusseadme mahtuvust mõjutava temperatuurifaktoriga  arvutatakse valemiga 4.6 

[35]:  

 

 ∙  (4.6)

kus 5 on salvestusseadme maht arvestades akupanga mahtuvust mõjutava 
teguriga, A·h; 

  - temperatuurifaktor, 1,3. 

 

Valemi 4.6 alusel arvutatakse elektrienergia vajadus arvestades salvestusseadme 

mahtuvust mõjutava temperatuurifaktoriga: 

 

1680 ∙ 1,3 2184	A h 

 

Salvestusseadme maht arvestades salvestusseadme mahtuvust mõjutava 

temperatuurifaktoriga saadi 2184 A·h.  

 

Süsteemi pingeks soovitakse 12 V, seega salvestusseadme vajalik mahtuvus arvutatakse 

valemiga 4.7: 

  (4.7)

kus  on akupanga vajalik mahtuvus, A·h; 

  - süsteemi pinge, V. 



 68

 

Valemi 4.7 alusel arvutatakse salvestusseadme vajalik mahtuvus: 

 

2184
12

182	A h 

 

24 V süsteemi korral oleks salvestusseadme vajalik mahtuvus: 

 

2184
24

91	A h 

 

 

Seadmete töötamise aegasid ja salvestusseadme eritingimusi arvestades saadi 

salvestusseadme vajalikuks mahtuvuseks 12 voldise süsteemi korral 182 A·h ja 24 

voldise süsteemi korral 91 A·h. 

 

Lisanduvalt teostati arvutused, mil võeti tingimuseks, et tarbijad lülitatakse pooleks 

päevaks kinni ehk tarbijate tööaeg päeva jooksul 12 tundi. Tingimusel, kui seadmed 

töötaksid 12 tundi päevas, saadi salvestusseadme vajalikuks mahtuvuseks 12-voldise 

süsteemi puhul 91 A·h ning 24-voldise süsteemi puhul 45,5 A·h.  
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KOKKUVÕTE 

Antud magistritöö käigus uuriti mobiilse mõõteseadme päikese kiirgusandmete hõiveks 

seadme vajalikkust. Vajalikkuse väljendamiseks vaadeldi päikesekiirguse andmeid 

Eestis meteojaamades mõõdetud andmete põhjal ja vabavaralise tarkvara PVGIS 

andmebaaside põhjal. Koostati andmehõive seadme konsteptsioon ning valiti 

vajaminevad komponendid. Teostati kontrollmõõtmised päikesekiirguse anduriga ja 

mõõdeti seadme tarbijate kogu elektriline tarbimine välja selgitamiseks salvestusseadme 

vajalik maht. 

Järgnevates välja toodud punktides on võetud aluseks käesoleva magistritöö põhjal välja 

selgitatud tulemused, järeldused ja soovitused. 

Magistritöö esimeses jaotises arutleti teoreetilist külge päikeseenergia muundamise 

kohta. Kirjeldati päikeseenergiat üldiselt, päikesepaneelide tehnoloogiaid, 

päikeseenergia potentsiaali Euroopas ja Eestis, päikeseenergia tootmise eeliseid ja 

puuduseid, energia salvestamist ning tootmise ja tarbimise kattuvust. 

Magistritöö teises jaotises vaadeldi päikesekiirguse andmeid Eestis vastavalt 

meteojaamades mõõdetud päikesekiirguse andmetele ning vabavaralise tarkvara PVGIS 

andmebaaside põhjal. Eesti meteojaamades mõõdetud päikesekiirguse andmed on 

saadud Andres Annuki poolt Eesti Keskkonnaagentuurist. Meteojaamade mõõteandmete 

töötlemisel selgus, et suurimad energiahulgad pinnaühiku kohta esinevad Eesti 

läänepoolsetel saartel vastavalt Roomassaares aastase summaga 1079,6 kW·h/m2 ning 

Vilsandil aastase summaga 1070,9 kW·h/m2. Madalaimad energiahulgad pinnaühiku 

kohta esinevad Eesti idapoolses osas vastavalt Tiirikojas aastase summaga 957,7 

kW·h/m2 ning Narvas aastase summaga 965,8 kW·h/m2. Eelmainitud väärtuste põhjal 

võib meteojaamade andmete alusel väita, et soodsaimad piirkonnad päikeseelektrijaama 

rajamiseks on Eesti läänepoolsete saarte rannikualad, kuid ebasoodsaimateks 

piirkondadeks Eesti idapoolsed mandrisisesed piirkonnad. Meteojaamades mõõdetakse 

päikesekiirguse väärtuseid tasapinnalisel pinnal maapinna suhtes horisontaalselt, mis 

tähendab seda, et antud mõõteandmete põhjal ei ole korrektne arvutada perspektiivsete 

päikeseelektrijaamade toodangut. Reaalselt paigaldatakse päikesepaneelid Eestis 40° 

kaldenurga alla maapinna suhtes. Potentsiaalsete päikeseelektrijaamade perspektiivsed 
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elektrienergiatoodangud arvutati vabavaralise tarkvara PVGIS abil. Arvutustulemustest 

selgub, et kõige rohkem oleks võimalik 1 megavatise päikeseelektrijaamaga võimalik 

elektrienergiat toota Roomassaares vastavalt 1,1 GW·h. Kõige vähem on võimalik toota 

Narvas vastavalt 0,883 GW·h. Majandusliku erinevuse väljendamiseks arvestati, et kogu 

toodetav elektrienergia müüakse võrku. Elektrienergia hind määrati vastavalt 

elektribörsi hindadele, millest lahutati maha müüja marginaal. Toodangu rahalisse 

väärtusesse arvutades selgus, et kõige rohkem on võimalik teenida 1 megavatise 

päikeseelektrijaamaga aasta jooksul Roomassaares vastavalt 47294 eurot. Madalaim 

aastane toodang arvutati Narvas vastavalt 38042 eurot. Kasumlikuima ja kõige vähem 

kasumlikuima perspektiivse päikeseelektrijaama elektrienergia võrku müümise 

erinevuseks kujunes 24,3% ehk 9252 eurot. 

Magistritöö kolmandas jaotises modelleeriti 3 dimensiooniline mudel mobiilse 

mõõteseadme päikese kiirgusandmete hõiveks tarbeks. Modelleerimise aluseks võeti 

tingimused, et seade peab olema mobiilne, kompaktne, kergesti lahti ja kokku 

monteeritav ning vastupidav kliimatingimustele. Lisaks tuuakse välja modelleeritud 

seadme tööolukorda viimiseks vajalikud komponendid. 

Magistritöö neljandas jaotises teostati testivad päikesekiirguse anduri Sunny Sensorbox 

mõõtmised Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi katusel. Seade paigaldati katusele 

statiivi otsa rõhtsele looditud tasapinnale. Mõõtmistulemusi võrreldi katusel oleva 

ilmajaama Davis Vintage Pro2 päikesekiirguse mõõteandmetega. Selgus, et kogu 

mõõtmisperioodi vältel oli Sunny Sensorboxi ja Vintage Pro2 mõõteandmete vaheline 

protsentuaalne erinevus keskmiselt 9,7%. Arvestades Sunny Sensorboxi täpsusklassi  

8% ning Vintage Pro2 täpsusklassi 2%, on tulemused aksepteeritavad. Neljandas 

jaotises arvutati lisanduvalt mobiilse mõõteseadme akupanga ehk salvestusseadme 

vajalik mahtuvus. Mõõtmised teostati mõõteseadmega Fluke 435-2 ning võimsuse 

adapteri PMA 16 abil. Mõõteahelasse ühendati tarbijatena Sunny Webbox ning RS485 

kommnikatsiooniliides ning mõõdeti nende võimsust. Mõõteperioodi keskmiseks 

võimsuseks antud seadmete korral saadi 16,8 W. Kolmanda tarbija 4G ruuteri võimsus 

lisati juurde vastavalt ruuteri nimiandmetele 7 W. Salvestusseadme vajalikuks 

mahtuvuseks saadi 12 V süsteemi korral seadmete ööpäevasel töötamisel 182 A·h ning 

24 V süsteemi korral 91 A·h. Seadmete 12-tunnisel töötamisel saadi 12 V süsteemi 

vajalikuks mahtuvuseks 91 A·h ning 24 V süsteemi korral 45,5  A·h. 
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MOBILE DEVICE FOR SOLAR IRRADIATION DATA 

ACQUISITION SUMMARY 

 

The aim of this masters thesis was to examine the necessity of a mobile device for solar 

irraditaion data acquistion. To express the necessity, data measured from Estonian 

meteorological stations and data from freeware software PVGIS were examined. 

Device´s conceptual drawing was made and the needed components were chosen. 

Control measurements were carried out with solar irradiation sensor. Also, device´s 

energy consumers consumption was measured to find out the required storage device´s 

capacity. 

Outlined in the following paragraphs are based on this thesis on the basis of findings, 

conclusions and recommendations.  

In the first section, the theoretical side of conversion solar energy to electrical energy is 

discussed. Discussed topics are solar energy in general, solar technology, solar potential 

in Europe and Estonia, solar energy production´s advantages and disadvantages, energy 

storage and energy production and consumption overlapping. 

In the second section, solar irradiation data measured in Estonian meteorological stations 

and data from PVGIS software were processed. Data from Estonian meteorological 

stations is acquired from Estonian Environmental Agency. Meteorological stations data 

shows that the larger amounts of energy per square meter occur in Roomassaare with a 

value of 1079,6 kW·h/m2 and Vilsandi with avalue of 1070,9 kW·h/m2. The lowest 

value according to meteorological stations occurs in Narva with a value of 965,8 

kW·h/m2. Based on given values, it can be said that the most favorable region for solar 

power plant in Estonia is in Roomassaare area. Meteorological stations measure 

irradiation values on horisontal levels, which means, that it is not possible to correctly 

calculate the prospective solar power plant´s power output. The solar power station´s 

prospective power output is calculated with PVGIS. Based on a 1 megawatt solar energy 

plant, calculation results show that is the best to build the plant in Roomassaare, where it 

is possible to produce total of 1,1 GW·h of energy with a 1 MW plant. The lowest 

possible production occurs in Narva with a production of 0,883 GW·h. Given values are 
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demonstrated in economical differences. Note that the entire electricity produced will be 

sold to the grid. The price of electricity was determined according to the stock exchange 

price, from where the dealer´s margin is subtracted. Production monetary value 

calculations revealed that the most profitable location for 1 MW solar plant is 

Roomassare, where it is possible to produce 47294 eurost worth of electricity. The 

lowest value occures in Narva with amount of 38042 euros. The difference between the 

highest and lowest values are 24,3% or 9252 euros. 

In the third section, the concept of given device was modelled. Modeling was based on 

several requirements: it must be mobile, compact, easy to montage and resistant to 

climatic conditions. In addition to modeling, necessary components were chosen. 

In the fourth section, solar irraditon measurements were done with Sunny Sensorbox on 

the room of Estonian University of Life Sciences Institute of Technology building. The 

sensor was installed on the roof on a stand on a leveled surface. Measurements were 

compared to weather station Vintage Davis Pro2 measurements. It turned out that the 

difference between values during the whole measuring process was 9,7%. Also in the 

fourth section, the device´s energy consumers total power was measured using 

measuring device Fluke 435-2 and power adapter PMA 16. Consumers involved in the 

measurements were Sunny Webbox and RS485 communication interface. The average 

power of the devices during the measurements were 16,8 W. Third consumer´s, 4G 

router, power was added according to device´s data sheet, with was 7 W. Calculations 

were made to find out the required capacity of the storage device. The required capacity 

with 12 V system, when the devices work 24 h per day is calculated 182 A·h and with 

24 V system it is 91 A·h. The required capacity with 12 V system, when the devices 

work 12 h per day is calculated 91 A·h and with 24 V system it is 45,5 A·h. 
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