
  

 

 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 

 

 

 

 

 

 

Mihkel Salem 

 

 

ELAMU AUTONOOMSE ELEKTRIVARUSTUSSÜSTEEMI 

OPTIMEERIMINE 

 

OPTIMIZATION OF THE AUTONOMOUS ELECTRICITY 

SUPPLY SYSTEM FOR A RESIDENTIAL HOUSE 

 
 

Magistritöö 

Energiakasutuse õppekava 

 

 

 

      Juhendajad: teadur Alo Allik, PhD 

     Elektrilevi peaspetsialist Erki Guhse, MA 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2019 



  

LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Mihkel Salem Õppekava:  Energiakasutus 

Pealkiri: Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine 

Lehekülgi: 72 Jooniseid: 34 Tabeleid: 10 Lisasid: 4 

Osakond:  Energiakasutuse õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: 4. Loodusteadused ja tehnika 

4.17. Energeetikaalased uuringud 

T140 Energeetika 

Juhendaja(d): Alo Allik, Erki Guhse 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu, 2019 

Päikeseenergia on piiramatuim loodusressurss. Päikeseenergiat saab elektriks muundada 

protsessiga, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad liikuvate osade 

puudumise tõttu. Samuti ei kaasne elektritootmisprotsessi kestel keskkonnareostust. Uuringu 

eesmärgiks on päikeseenergiast elamu tarbeks autonoomse elektritootmise optimeerimine. 

Selle tarvis uuriti põhjalikumalt kahte Elektrilevi OÜ kolmest offgrid-projektist. Üksikasjalik 

teave esitatakse jaama töös tekkinud probleemide kohta, otsides põhjusi ja leidmaks lahendusi 

nende kõrvaldamiseks. Töös käsitletakse üksikasjalikumalt plii-happeakude kontseptsiooni. 

Järgnev analüüs viiakse läbi jaama jälgimisseadmest saadud teabe abil. Eesti laiuskraadidel on 

problemaatilisemad just talvekuud piiratud päevavalguse esinemise aja tõttu, mis tingib 

vajaduse täiendavate, alternatiivsete energiaallikate, näiteks varugeneraatori järele. Jaamas on 

esinenud probleeme, mil varuregulaator ei seisku ilma manuaalse sekkumiseta. 

Märksõnad: helioenergia, offgrid, inverter-laadija, generaator, aku  

 

  



 

3 

 

ABSTRACT 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract  of  Master’s Thesis 

Author: Mihkel Salem Curriculum: Energy Application Engineering 

Title: Optimization of the Autonomous Electricity Supply System for a Residential House 

Pages: 72 Figures: 34 Tables: 10 Appendixes: 4 

Department / Chair: Chair of Energy Application Engineering 

Field of research and (CERC S) code: 4. Natural Sciences and Engineering 

4.17. Energetic Research 

T140 Energy research 

Supervisors: Alo Allik, Erki Guhse  

Place and date: Tartu, 2019 

Solar energy is the most unlimited resource. Electrical energy can be produced from solar 

energy in a process where the necessary devices are inaudible and quite invulnerable as there 

are no moving parts.  Also, there is no pollution created by the electricity production process. 

The main objective of this research is the management of the grid-independent electricity 

production for a residential house from solar energy.  For this, two offgrid projects from 

Elektrilevi, LLC was explored, as an example.  Detailed information is presented about the 

problems encountered during the operation in the station, looking for causes and finding 

solutions for their elimination. The concept of lead-acid batteries is discussed in more detail. 

The subsequent analysis is conducted using the information derived from a station’s tracking 

device. The winter months are more problematic, as the Estonian latitude has a very limited 

time of daylight and therefore additional energy sources like a spare generator were needed. 

There have been problems at the station when the spare generator does not stop without 

manual intervention. 
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AES − Automatic Economy Switch, automaatne säästurežiimilülitus 

AGM − Absorbed Glass Mat, immutatud klaaskiud-plaat 

BMS − Battery Management System, aku juhtimise seade 

BOS − Balance of System , süsteemi 

Cah − akupanga mahutavus ampertundides, Ah 

CWh − akupanga mahutavus vatt-tundides, Wh 

CIGS cell − Copper Indium Gallium Selenide solar cells,  

  vask-indium-gallium-seleniid  päikeseelemendid 

DC − Direct Current, alalisvool 

DOD − Depth of Discharge, tühjenemissügavus 

I − elektrivool, A   

Imp − Maximum Power Point current, vool maksimaalse võimsuse korral,  A 

Isc − short-circuit current, lühisvool, A 

IEC − Inernational Electrotechnical Commission, Rahvusvaheline Elektrotehnika  

  Komisjon,    

LCD − Liquid Crystal Display, vedelkristallnäidik 

MP − Maximum Power, maksimaalne võimsus 

MPP − Maximum Power Point, maksimaalse võimsuse punkt 

MPPT − Maximum Power Point Tracking, maksimaalse võimsuspunkti otsing 

PWM − Pulse-Width Modulation, pulsilaiusmodulatsioon 

PV − photovoltaic, fotogalvaaniline 

PVGIS − Photovoltaic Geographical Information System, fotogalvaanika  

  geograafiline infosüsteem 

SCADA − Supervisory Control And Data Acquisition, järelvalve ja andmete kogumine 

SOC − State of Charge, laetuse tase 

SOH − State of Health, tervislik seisund 

STC − Standard Test Conditions, standard testtingimused 

U − pinge, V 

UPS  − Uninterruptible Power Supply, katkematu toite allikas 

Vmp  − maximum power point Voltage, pinge maksimaalse võimsuse korral, V 

Voc − open-circuit Voltage, avatud ahela pinge, V 
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SISSEJUHATUS  

Energiahindade tõus on kõrgendanud huvi energiafirmadest sõltumatu energiavarustatuse 

vastu. Alates Eesti liitumisest avatud energiaturuga 2011. aastal on Eestis elektrienergia hind 

tõusnud. Kui septembris 2012 oli elektri börsihind Eesti hulgiturul keskmiselt 

42,2 EUR/MWh [1], siis ainuüksi 2018. aasta jooksul on elektrienergia hind kallinenud 41,8% 

ja detsembris 2018 oli kuu keskmine hind 53,05 EUR/MWh [2]. Kui varasematel aastatel olid 

alternatiivsed energiaallikad kordades kallimad, olles vaid jõukamate firmade ja eraisikute 

huviorbiidis, siis täna on seadmete hinnad muutunud kättesaadavamateks laiemale ringile 

huvilistele. Päikeseelektrijaama maksumust arvestatakse tihti suhtena, mitu eurot kulub ühe 

vati tootmisvõimsuse paigaldamiseks ehk EUR/W [3]. Kui viie aasta eest oli 11 kW 

päikeseelektrijaama hind 2–3 EUR/W [3], siis aastal 2016 oli installeeritava vati hinnaks 

1,3  EUR/W [4]. 2018 aasta alguses oli hind juba isegi alla ühe euro vati kohta [5].  

Teema on aktuaalne, kuna offgrid-jaama seadmete hulka kuuluvad ka akud, mis moodustavad 

oma maksumuselt ligikaudu poole jaama seadmete kogumaksumusest ilma generaatorita. [4] 

Samal ajal laieneb akude kasutusvaldkond ning sellest lähtuvalt nõudlus akudele pidevalt. 

Offgrid jaama töö efektiivsuse hindamisel lähtutakse sellest, kui palju elektrienergiat saadakse 

päikesepaneelidelt ning kui palju alternatiivsetelt energiaallikatelt. Mida vähem alternatiivseid 

allikaid kasutatakse, seda efektiivsem on jaam ja seda täpsemalt on seadmed 

dimensioneeritud.  

Akude maksumus on püsinud stabiilselt kallimas suurusjärgus. Energia salvestustehnoloogia 

pole märgatavaid tehnoloogilisi edasiarenguid teinud. Seetõttu pole ratsionaalne akupanga 

mahutavuse suurendamine elementide lisamisega või asendamisega suurema mahutavusega 

elementidega. Tulemuseks on akupanga üledimensioneerimine, mis omakorda mõjub aku 

elueale negatiivselt. Ratsionaalne on olemasolevaid lahendusi optimeerida nii, et pole vaja 

teha olulisi materiaalseid kulutusi, vaid leida võimalusi akude eluea maksimeerimiseks ning 

efektiivsuse optimeerimiseks. See on teostatav üksnes süsteemi testides ja süsteemi 

komponentide ning aku konfiguratsioone sobitades, mille tulemuseks on süsteemi 

optimaalsem ja tõrgeteta töö.  
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Töö uudsuse loob kodukasutuses olevate päikeseelektrijaamade automaatikatõrgete teemaliste 

eestikeelsete uurimistööde ja materjalide puudumine ning teemakohaste võõrkeelsete 

uurimistööde vähesus ning neile materjalidele piiratud ligipääs. 

Eelnevast tingituna teostati käesoleva magistritöö teemavalik. Töös uuritakse iseseisvat 

elektrienergia tootmise protsessi elamu tarbeks, selleks vajalikke seadmeid ning oskusteavet. 

Töö on koostatud seireandmete ja erialakirjanduse põhjal.  

Uurimistöös keskendutakse päikeseenergia elektrienergiaks muundamisele offgrid ehk 

võrguvaba lahenduse teel. Uuritakse päikesejaama tootlikkuse optimeerimise võimalusi kolme 

töötava jaama seireandmete põhjal. Jaamad rajas Elektrilevi 2016. aastal Eestisse kolme 

väikemajapidamise tarbeks. Analüüsitakse alates jaamade käikuandmisest kuni aprillini 2019 

neis esinenud rikete olemust ja põhjusi. Varasemad antud teema kohased allikad on [6–8]. 

Päikesest elektrienergia tootmine on aktuaalne ning arenev valdkond. Analüüsitakse 

pilootprojekti raames rajatud jaamades esinenud seadmete talitlustõrkeid ja probleeme. Nii on 

kolmest jaamast suurimas esinenud probleeme, mil generaator ei seisku ilma manuaalse 

sekkumiseta. Töös kirjeldatakse katsetega läbiviidud ja väljatöötatud lahendust, testides 

akupanga ja generaatori  juhtseadmete konfiguratsioonide muutmise teel generaatori talitlust 

jaamas. Töös otsitakse võimalusi jaama komponentide täiustamiseks ning uuritakse, kas ilma 

generaatorita, st üksnes päiksepaneele ja akupanka kasutades on Eesti geograafilisest asendist 

tulenevates tingimustes võimalik keskmise tarbimisega majapidamise tarbimisvajadused täiel 

määral rahuldada. Uuritakse nii päikesepaneelide hulga kui akupanga suuruse muutmise 

mõttekust ning juhtseadmete konfiguratsioonide optimeerimise võimalikkust jaamas tagamaks 

selle tõrgeteta töö. Tootlikkuse seisukohast on probleemsed kuud novembrist jaanuarini 

ebapiisava pikkusega valge aja tõttu ööpäevas. Analüüsitakse 2017. ja 2018. aastal ühes neist 

päikesejaamadest toodetud elektrienergia koguseid ja jaama tootlikkuse seost ilmaga. Töös 

kasutatud andmed pärinevad jaamade seireseadmest, mille täpsusklass on nii seadme tootja, 

kui Elektrilevi poolt heaks kiidetud. Töös kasutatud ilma seireandmed pärinevad 

Keskkonnaametist. 

Töös leitakse lahendused järgmisele uurimisküsimusele: 

Kuidas vältida automaatikatõrkeid, et rahuldada aastaringne energiavajadus keskmise 

tarbimisega majas?  
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Töö eesmärk on päikeseenergia elektrienergiaks muundamisel Eesti laiuskraadidel 

optimaalseima lahenduse leidmine, parendades elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi 

energiakasutust, seda ilma olulisi lisakulutusi tegemata. Töö eesmärgi saavutamise 

tulemuslikkuse näitaja on süsteemi aastase fossiilkütuse kulu  vähenemine. 

Töö on jagatud nelja peatükki. Esimene peatükk tutvustab päikeseenergiaga seotud mõisteid, 

üldist teavet päikesekiirgusest ja -energiast ning päikeseenergia kasutamise ajalugu. 

Räägitakse Eestis päikeseelektritootmise hetkeseisust, tootmiseks vajaliku peamise 

komponendi ehk päikesepaneeli tööpõhimõttest, selle ehitusest ja valmistamise tehnoloogiast. 

Lisaks tutvustatakse põgusalt päikesepaneelidega  elektritootmise ökoloogilise jalajäljega 

seonduvat. Teine peatükk tutvustab süsteemi komponente, mis on vajalikud toimiva 

autonoomse elektrivarustussüsteemi koostamiseks. Kolmandas peatükis räägitakse töös 

kasutatud materjalidest ning metoodikast, antakse ülevaade analüüsitavatest Elektrilevi OÜ 

projektidest, millest kahte kirjeldatakse lähemalt, esitades jaamade tehnilised parameetrid 

ning käsitletakse ühe jaama varugeneraatori talitlustõrget. Neljas peatükk käsitleb süsteemi 

talitlustõrgete analüüsi ja juhtumiuuringut, mille järel esitatakse uuringu käigus saadud 

tulemused ning toimub arutelu ning autor toob esile omapoolsed järeldused, soovitused  ning 

annab omapoolse hinnangu lõpptulemusele. 

Uurimistöö on vormistatud vastavalt Eesti Maaülikoolis kehtivale juhendile [9], kõik joonised 

ja tabelid on koostanud autor, välja arvatud juhud, kus on märgitud teisiti. 

Tänuavaldused kuuluvad juhendajatele pühendatud aja, nõuannete ja nendepoolse koostöö 

eest, olles käesoleva töö valmimisel igakülgselt abiks. 
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1. PÄIKESEENERGIA 

 

1.1.  Maale langeva päikesekiirguse hulk 

 

Tänapäeval kasutatakse üha sagedamini mõistet „helioenergia“. Sõna helio- tuleneb 

kreekakeelsest sõnast helios viidates päikesele, seega helioenergia on päikeseenergia. Eestis 

on aastas keskmiselt 252 päeva, mil esineb päikesepaistet [10]. Päikesekiirgus jõuab Maale 

elektromagnetlainetena otsese ja hajusa kiirgusvoona. Otsene kiirgus on pilvitu ilma korral 

ning tekitab varju. Hajuskiirgus jõuab maapinnani pärast atmosfääris pihustunud osakeste 

tõttu hajumist ning esineb pilves ilma korral ega tekita varju, kandes endas siiski energiat, 

mida on võimalik helioenergia seadmetega soojus- ja elektrienergiaks muundada. [11] Aastas 

Maale langeva Päikese kiirgusenergia hulk on 178 000 TW. See arv ületab kogu inimkonna 

energiakulu samal ajavahemikul umbes 15 000 korda. Eesti suurusele pindalale langenud 

energiast piisaks, et täielikult rahuldada maailma praegused energiavajadused. [12] 

Hinnanguliselt hajub Maale jõudvast päikesekiirgusest 25%. Helioenergiat mõõdetakse 

horisontaalpinnale langeva energiahulgana ehk kWh/m2 [11]. Probleem ei seisne mitte 

päikeseenergia kättesaadavuses, vaid muundamiseks vajalikus tehnoloogias [13]. 

Helioenergia kaudne kasutus leiab pidevat rakendust, otseseim päikesekiirgusest saadava 

energia kasutusviis on ruumide kütmine ja valgustamine ning vee soojendamine päikese 

toimel. Energiakasutuse efektiivsemaks muutmiseks projekteeritakse maastikul majadel aknad 

päikese suunas ning temperatuuri muutuste vähendamiseks kasutatakse soojust absorbeerivaid 

materjale. Teadliku planeerimisega vähendatakse küttekulusid hinnanguliselt 10%...40%. 

Vaatluse alla on võetud uued probleemid nagu hoonete jahutamine, mis on keskmiselt kolm 

korda energiakulukam kui kütmine, lisaks on seda tunduvalt keerulisem saavutada. [14] 

Helioenergia kasutamine on energiasäästlik ega suurenda CO2 emissiooni, olles samal ajal 

ammendamatu tasuta energiaallikas. Võrguvaba ühenduse loomisega saavutatakse täielik 

energiasõltumatus tootmisviisil, millel on madalad püsikulud. Globaalselt on päikeseenergia 

tehniline kasutamine minimaalne. Puudustena võib loetleda helioenergia vaid päevasel ajal 

esinemise, mistõttu saab öösel kasutada vaid salvestatud energiat, samuti selle sõltuvus 

kliimast ja aastaajast. Tänane tehnoloogia võimaldab helioenergiast muuta elektrienergiaks 
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umbes viiendiku. Tootmiseks vajalike seadmete tootmisele kaasneb paraku märkimisväärne 

keskkonnareostus. [11] Eestis on hetkel päikeseelektrijaamade pidev juurdekasv. Kui 

esimesed üksikud päikesepaneelidega elektritootjad liitusid elektrivõrguga aastal 2013, siis 

tänaseks on liitujaid juba mitusada [15].  

Joonis 1 kujutab Tartumaal Haaslavas asuvat Jugari Jõujaama päikeseelektrijaama 

liitumisvõimsusega 0,27 MW [15], mis asub üle hektari suurusel maa-alal ja koosneb 1150-st 

päikesepaneelist koguvõimsusega 316 kW. Jaama aastane elektrienergia toodang on ca 

300 MWh, millest piisab ca 80 keskmise suurusega majapidamise elektritarbe katmiseks. [16] 

 

Joonis 1. Haaslava Jugari Jõujaama päikeseelektrijaam [16]. 

 

Antud jaam oli esimene Eesti päikeseelektrijaam, kus teostati edukalt võrgueeskirja 

nõuetekohasuse katsetused. Antud katsetused on nõutud kõikidel üle 200 kW jaamadel ning 

ilma nende katsetuste läbimiseta pole taastuvenergiatoetust võimalik saada. See moodustab 

aga üle poole elektri müügist saadavast tulust. Jaama rajamisel on kasutatud Premium klassi 

WINAICO 275 W polükristallpaneele ning Fronius Eco invertereid. Jaam lülitati võrku 

septembris 2017. [16] 

Joonis 2 kujutab Rakveres asuvat 0,6 MW [15] liitumisvõimsusega Taaravainu päikeseelektri-

jaama koguvõimsusega  706,2 kW. [16] 
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Joonis 2. Rakvere Taaravainu päikeseelektrijaam [17]. 

 

Selle toodang edastatakse kinnistu naabruses paiknevatele tööstustele ning ülejääk müüakse 

võrku. Päikeseelektrijaam toodab energiat koguses, mis võimaldab katta üle 160 keskmise 

kodutarbija aastase elektrivajaduse. Jaam lülitati võrku detsembris 2017. [16] 

 

 

1.2.  Päikeseenergia kasutamise ajaloost 

 

Kuigi päikeseenergia on tänapäeva puhta energiamajanduse jaoks leidnud dünaamilise ja 

kindla rolli, on fotogalvaanikal pikk ajalugu, mis tõi ellu päikeseenergia kontseptsiooni. 

Päikeseenergia elektriks muundamise kulud on viimase 15 aasta jooksul tublisti langenud. 

Tegelikult on aga päikeseenergia kasutamine inimese poolt väärika ajalooga.  

Päikeseenergia kasutamisest on esmakordselt meie ajaloos andmeid 7. sajandist e.m.a. mil 

tule süütamiseks kasutati suurendusklaasi ja nõguspeegleid. 3. sajandil e.m.a. kasutati Kreekas 

ja Roomas läätsedel ja peeglitel põhinevaid süütamispeegleid religioossetel eesmärkidel 

tõrvikute süütamiseks.[18] 18. sajandil kasutati Aafrika ekspeditsioonidel päikesekaste toidu 

valmistamiseks, mis töötasid samuti läätsede ja peeglite abil päikesekiirte koondamise 

põhimõttel.[19] Aastal 1839 avastati fotogalvaaniline efekt Prantsuse teadlase Edmond 
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Becquereli poolt, kes katsetas elektrolüütilist elementi, mis koosnes kahest, elektrit juhtivas 

lahuses paiknevast metallelektroodist [18]. Element genereeris rohkem elektrit, kui seadmele 

langes suurem valgushulk. Esimesed päikeseelemendid pani kokku juba aastal 1883 Charles 

Fritts ning need põhinesid seleenil. Nende kasutegur oli kõigest 0,5%. Aastal 1954 arendati 

Belli laborites ränist fotoelement ning loodi USA-s fotoelektri teooria. Tulemuseks oli 

esimene päikesepaneel, mis oli võimeline konverteerima piisavalt päikeseenergiat elektriks 

nii, et seda saaks kasutada tegelikuks elektritootmiseks. Räni kasutuselevõtt suurendas 

oluliselt päikesepaneeli kasutegurit, ulatudes kuni kuue protsendini, kuid nende maksumus oli 

ülikallis. Aastal 1955 alustas Western Electric päikeseelementidega toidetavate seadmete 

jaemüüki. Esimesed edukad tooted olid päikesepatareidega varustatud arvemasinad ja 

perfokaartide dekodeerijad. Aastal 1956 ilmus müügile 1 W võimsusega päikesepaneel, mille 

hind oli kolossaalne, makstes 300 $. Aastal 1958 kasutas satelliit The Vanguard I vähem kui 

1 W võimsusega päikesepaneelide komplekti raadio toitmiseks. [20] Samal aastal kasutati 

PV-tehnoloogiat Vanguard II, Explorer III ja Sputnik-3 pardal. Aastal 1966 käivitas NASA 

esimese orbitaaluurimisjaama, mille toiteks oli juba 1 kW võimsusega paneelide kogum. [21]  

 

 

1.3.  Päikesepaneeli tööpõhimõte 

 

Päikeseenergia muundamine elektrienergiaks toimub fotoelektriliste elementide abil, mis 

tekitavad suletud vooluringis alalisvoolu, muundades sellele langeva valguskiirguse footonite 

energia elektrienergiaks. Päikeseelement on oma tööpõhimõttelt pooljuhtelement, mille töö 

põhineb p-n-juhtivusel. Fotoelektriliste elementide liitmisel koostatakse päikesepaneel. 

Päikesepaneelides kasutatava üksiku fotoelemendi poolt toodetav pinge on vaid 0,5 V. [20] 

Elemendid ühendatakse kas jadamisi või rööbiti, sõltuvalt sellest, kui suurt voolutugevust või 

pinget soovitakse saada. Iga üksik element koosneb p- ja n-tüüpi pooljuhtmaterjali kihist, mis 

koosnevad ränitüüpi päikesepatarei korral puhastatud ränist. Lisandite abil on need muudetud 

kas p- või n-tüüpi pooljuhiks. Kui n-tüüpi pooljuhiks on enamasti booriga rikastatud räni, siis 

p-tüüpi pooljuhiks on enamasti fosforiga rikastatud räni. Lisaks on efektiivsuse 

suurendamiseks päikesepaneel kaetud peegeldamisvastase kihiga. Valguse toimel pannakse 

pealmises pooljuhis selle laengukandjad liikuma, kuna päikesekiirguse energia on piisavalt 

tugev, et lüüa üksikud laengukandjad neid kinni hoidvast tuumast lahti. Et p-n siirde abil on 

määratud voolu ainus võimalik liikumissuund, hakkavadki laengud selles suunas liikuma. 
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Mõlemad pooljuhid on  ühendatud omavahel juhtmete abil läbi välise vooluahela, mis 

tekitabki kinnise vooluringi ning võimaldab saadavat elektrivoolu seda tarvitavate seadmete 

käitamisel kasutada. Tootlikkus sõltub päikese intensiivsusest ja paneelide efektiivsusest. [22] 

Kõige adekvaatsemad andmed päikese intensiivsuse kohta erinevates regioonides on saadaval 

internetis asuvatest andmebaasidest nagu PVGIS [23] või mõnest internetis olemasolevast 

analoogsest infosüsteemist. Päikesepaneelid toodavad alalisvoolu, mis inverteri abil 

muundatakse vahelduvvooluks.  

 

Joonis 3. Päikeseelement-katusekivid on paigaldatuna peaaegu märkamatud [24].  

 

Juba aastaid on kasutuses kilepaneelid ja vask-indium-gallium-seleniid disainelemendid 

(CIGS cell). Neist valmistatud fassaadikattematerjalid ning disainpaneelid sulanduvad hoone 

fassaadi, jäädes märkamatuks. Samuti on kasutusel päikeseelement-katusekivid (joonis 3) 

[24]. 
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Joonis 4. PV-paneeli lihtsustatud tööpõhimõte [25]. 

 

Joonis 4 kujutab PV-paneeli lihtsustatud tööpõhimõtet [25]. Päikesekiirgus jaguneb oma 

olemuselt kolmeks: otsekiirgus, hajuskiirgus ja maapinnalt peegelduv kiirgus. Otsekiirgus on 

paralleelsete kiirtena leviv otsene päikesekiirgus, mis jõuab maapinnani, kui taevas on pilvitu, 

kandes kõige enam energiat. Otsekiirgust on Eestis kõige sagedamini Põhja-Eestis ja saartel. 

Lõuna-Eestis on pilvisust rohkem ja päikesepaneelide tootlikkus väiksem. Difuusne ehk 

hajuskiirgus tekib pilvede või udu mõjul, kuid samuti põhjustab selle teket õhusaaste. 

Hajuskiirguse korral paneelide orientatsioon ilmakaarte suhtes tootlikkust ei mõjuta. 

Päikeseenergia ressurss Eestis koondub vahemikku märtsist kuni septembrini, mis moodustab 

umbes 82% aastasest päikeseenergiast. Peaaegu poole kiirgusenergiast saame  mai-, juuni- ja 

juulikuu jooksul, mis on ligi 442 kWh/m2. Seevastu detsembris saame üksnes 7 kWh/m2. [10]
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1.4.  Päikesepaneeli ehitus 

 

Päikesepaneel on pooljuhtseade, mis on erinevate kihtidena kokku pressitud. Eristatavaid 

kihte on viis, milleks on peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas, polümeerist 

kilematerjal, omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid, polümeerist kilematerjal ning 

plastikplaadist alusmaterjal. [26] Joonis 5 kujutab polükristallpaneeli tööpinna lähivõtet 

pildistatuna ca 15 cm kauguselt. 

 

Joonis 5. PV-paneeli lähivaade. 

 

Et tegemist on polükristallpaneeliga, on ära tuntav tööpinna sinaka varjundi poolest, samal 

ajal kui monokristallpaneeli tööpinna värvus on pruun. 
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1.5.  Päikesepaneeli valmistamine 

 

Fotogalvaanikatööstus on käesoleval sajandil kiiresti arenenud, seda alates materjalide 

tasemest kuni suurte moodulite valmistamiseni. Kaks peamist aspekti, millele keskenduvad 

turuosalised, on kvaliteet ja usaldusväärsus. Turul pakutakse PV-mooduleid, mis on kaetud 

20-aastase garantiiga. Garantii peaks hõlmama ohutut käitamist (elektrilised, termilised, 

mehaanilised ja tuleohud) ning vastuvõetava jõudluse taseme ehk piiratud võimsuse 

vähenemise (enamik deklareerib 1% Pmax kadu aastas). Nende väärtuste saavutamiseks on 

valdkond reguleeritud IEC standarditega. [27] 

Päikesepaneele valmistatakse ka Eestis. Paneelide kallimateks komponentideks on 

fotoelemendid, mida Eestis ei toodeta, vaid tuuakse enamasti Aasiast: Lõuna-Koreast, 

Taiwanist ja Hiinast. Robot joodab fotoelementidele külge elektrit koguvad kontaktid ja 

ühendab elemendid omavahel ritta. Valmis read asetatakse spetsiaalsele karastatud klaasile. 

Klaasi ja elementide vahel on polümeerkile. Seejärel joodetakse elementide read kokku. 

Paneelile asetatakse veel üks polümeerkile ja paksem kaitsekile. Kiletatud paneelid 

lamineeritakse pressi all kokku. Seejärel lõigatakse ära üleulatuvad polümeerkile osad. Iga 

paneeli katsetatakse, jälgides, et paneel vastaks nõutud parameetritele. Igale paneelile 

paigutatakse enne lamineerimist ainult talle omane triipkood. Seejärel paigaldatakse 

alumiiniumraam ja ühenduskarp. [20] Paneeli moodustavatest elementidest ja kihtidest annab 

piltlikuma ülevaate joonis 6. 

 

Joonis 6. PV-paneeli koostejoonis [28]. 
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Paneeli efektiivsus on elemendi efektiivsus. Paneeli  kvaliteet on seotud koostekvaliteediga 

ning kasutatud materjalidega. Kvaliteeti mõjutab paneeli lamineerimise ja kinnitatuse täpsus, 

välistades õhu, tolmu ja niiskuse juurdepääsu. Odavate kilede peamine probleem on nende 

läbipaistvuse vähenemine ultraviolettkiirguse toimel ja seetõttu paneeli koostamisel odavate 

materjalide kasutamine viib tootlikkuse kiirele langusele. Õhu juurdepääs elementideni 

põhjustab aga elementide oksüdeerumist ja seeläbi tootlikkuse langemist, kuna kilel on alati 

teatud hapnikuleke. Vähendada õnnestub seda vaid ülikvaliteetseid materjale kasutades. 

Ebakvaliteetsel paneelil toimub kasutusaja alguses tootlikkuse langemine, mis aga hiljem 

stabiliseerub jäädes aja möödudes konstantseks, kallima paneeli tootlikkus väheneb ajas 

lineaarselt. Samuti võib leida elementidevahelist jootepraaki, mistõttu hakkavad üleminekud 

kuumenema. See võib viia kuni aukude sissepõlemiseni paneeli tagakülje plaadile, tootlikkus 

väheneb ning lõppkokkuvõttes muutub paneel kasutuskõlbmatuks. Paneeli kihtide vahele 

niiskuse pääsemine viletsalt liimitud külgedest viib sama tulemuseni. [4] 

Päikesepaneelid jagunevad neid moodustavate elementide valmistamise materjalide alusel 

monokristall- (efektiivsus 11...17%) ja polükristall- ehk multikristallpaneelideks (efektiivsus 

11...15%). Nende tootlikkuses olulisi erinevusi pole ja nii sobivad mõlemad Eesti tingimustes 

kasutamiseks eelistusteta. Lisaks on õhukesekihiline element ehk thin film element, mille 

efektiivsus on küll pisut väiksem (3-11%), kuid pakub arhitektidele erinevaid põnevaid 

võimalusi ning uudseid lahendusi. [29] Kui tänapäeval on ränipaneelide aktiivkihi paksus 

0,2 mm, siis esimestel ränipaneelidel oli aktiivkihi paksuseks 0,8 mm. Mida paksem on kiht, 

seda rohkem kulub sellest elektroni läbitungimisel energiat. Tänu kihtide õhemaks 

muutmisele on võidetud efektiivsuse kasvus. [4] 

PV-paneeli elektriliste parameetrite peamiseks iseloomustajaks on volt-amper tunnusjoon. 

Päikesepaneeli tehnilises iseloomustuses kasutatakse indeksit mp (või mpp) ja lühendeid MP 

ning MPP parameetrite kirjeldamiseks, mis tähendab maximum power point. Tegemist on 

punktiga paneeli voolu-pinge karakteristikul, kus voolu ja pinge korrutis, ehk võimsus, on 

maksimaalne. [29] 
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Peamised päikesepaneelide tehnilised parameetrid standard-testtingimuste juures (STC): 

Pmax – maksimaalne väljundvõimsus (W) 

Vmp  ˗ pinge maksimaalse võimsuse korral (V) 

Imp  ˗ vool maksimaalse võimsuse korral (A) 

Voc ˗ avatud ahela pinge (V) 

Isc ˗ lühisvool (A) 

Power tolerance – võimsustolerants (± %) 

Paneeli maksimaalse koormusvoolu ja lühisvoolu vahe on üldlevinud paneelidel suurusjärgus 

0,5 A,  näiteks Amerisolar 265 W paneeli puhul (lisa 1) on see erinevus 0,4 A. Seega erinevalt 

tavalisest elektriallikast päikesepaneeli klemmide lühistamine pole ohtlik vaid vahel isegi 

nõutav ohutuse eesmärgil, et järjestikku ühendatud paneelide summaarne avatud ahela 

klemmipinge ei ületaks ohtlikke väärtusi. [4] 

 

 

1.6.  Päikese abil elektritootmise ökoloogiline jalajälg 

 

Kuna enamasti keskendutakse päikeseenergia atraktiivsele küljele, peetakse sageli 

enesestmõistetavaks, et päikeseenergia on oma olemuselt keskkonnasäästlik ja seetõttu ei 

pöörata päikeseenergia elektrienergiaks muundamise juures selle protsessi 

süsinikuomadustele erilist tähelepanu. Siiski on päikeseenergia elektrienergiaks muundamisel 

oma ökoloogiline jalajälg. Nii on nimetatud selle suuruseks 12...24 g CO2 / kWh kohta.[30] 

Näiteks eelpool lühidalt kirjeldatud Haaslava Jugari 315 kW jõujaama aastane elektritoodang 

on hinnanguliselt 300 MWh aastas. CO2 emissiooniks on hinnatud 246 tonni [16]. Vastavalt 

Euroopa Komisjoni toote keskkonnamõjude hindamise metoodikale toodavad tootmisahela 

eelprotsessid 80...95% PV elektrijaama kogu elutsükli heitkogustest. See hõlmab toorainete 

kaevandamist, pooljuhtmaterjalide tootmist, moodulite tootmist ja süsteemide bilansi (BOS - 

Balance of System) komponente ja nende ehitust. Ehkki CO2 jalajälg on energiasüsteemi 

süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise kontekstis ülimalt tähtis, on olulised ka teised PV-

süsteemi komponentide tootmisega seotud mõjud, näiteks hapestumine, eutrofeerumine, 
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abiootiliste ressursside tarbimine ja tahkete osakeste heitkogused. Euroopas on see tingitud 

toetustest lähtuvate tariifide pärandist. Nii makstakse tootjale päikesest elektrienergia 

tootmise eest ilma, et selle tekitanud rajatiste keskkonnamõjusid arvesse võetaks. Kuna 

eesmärk oli asendada süsinikdioksiidmahukas põlvkond puhta energiaga, võiks väita, et 

multikristallilise ränidioksiidi elektrijaama 24 g/kWh on ikkagi märkimisväärselt parem 

tulemus kui 500...1000 g CO2 eraldumist sama koguse elektrienergia tootmisel muude 

fossiilsete allikate abil. Samuti on märkimisväärsed taaskasutuse eesmärgil amortiseerunud 

seadmete ümbertöötlemisele tehtavad kulutused. Maailmas on välja töötatud programme, mis 

pakuvad amortiseerunud päikesepaneelide kogumist ja ümbertöötlemisse suunamist ilma 

lisatasuta juba PV-paneeli ostes, eelrahastades 100% hinnangulistest kogumis- ja 

ümbertöötlemiskuludest juba paneeli müügi ajal. Fondid investeeritakse piiratud 

investeerimiskontole, mille vahendeid kasutataksegi üksnes seadmete kogumiseks ja 

ümbertöötlemiseks. [31] 

Prantsusmaal käivitati programm, mis võiks olla uus võrdlusalus kogu ülejäänud maailma 

jaoks. Kui kõige konkurentsivõimelisemad pakkumised keskenduvad hindadele ja tehnilistele 

nõuetele, on Prantsusmaa loonud süsteemi, mis tagab riigipoolse lisandväärtuse. Näiteks 

pakkumine päikeseenergia võimsuse 200 MW kohta andis 15% hindamisboonuse 

projektidele, milles kasutati paneelide tootmisel madalama süsinikusisaldusega ehk väiksema 

ökoloogilise jalajäljega PV-paneele. Teisisõnu, arendajatel, kes soovisid Prantsusmaal energia 

müügilepingu sõlmida, tuli konkureerida rohkem kui lihtsalt hinnaga. Nad pidid 

konkureerima oma projektide keskkonnasäästlikkusega. [30] 

Kuigi tundub, et poliitika kaitseb niimoodi varjatult siseriiklikku tootmist ja kaubandust, võib 

väita, et see aitab riigil tagada võimalikult keskkonnasäästlikku taastuvenergia programmi. 

Kuigi on tõsi, et see välistab hulga madalama astme paneelitootjaid, kellel pole vahendeid, et 

investeerida vähese CO2 heitmega tootmisse, kaitseb poliitika tõhusalt Prantsusmaad 

süsinikdioksiidiintensiivsemate PV-paneelide kasutuselevõtu eest, ohverdamata programmi 

majanduslikku konkurentsivõimet. See on selge näide, kuidas keskkonnamõjude hindamist 

saab efektiivselt konkurentsiprotsessi kaasata. [30] 

Taaskasutatavad on päikesepaneelide klaasist ning metallist detailid ning kuni 95% paneelide 

pooljuhtmaterjalidest. Ränikristallidel põhinevad paneelid purustatakse ning nendest 

eraldatakse klaas, plastik ning metall. Võimalik on  massi järgi taaskasutada üle 80% 

päikesepaneelist. Paneele kattev kaitsev klaasikiht on sarnane ehituses ning autotööstuses 
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kasutatavale klaasile. See võimaldab seda taaskasutada näiteks klaasvilla või vahtklaasi 

tootmiseks. Materjalide eraldamiseks kasutatakse erinevaid keemilisi vanne. See meetod 

võimaldab kuni 90% klaasist ning 95% pooljuhtmaterjalidest taaskasutusse võtta. [31]  

 

 

1.7.  Elektrivõrgust eraldatud ehk offgrid süsteem 

 

Võrguvaba ehk offgrid süsteem on autonoomne elektrienergia tootmise lahendus ja sellel 

puudub igasugune ühendus elektrivõrguga. Võrguühenduse võimalusega ehk ongrid süsteemi 

eeliseks  on osaline energiasõltumatus ning salvestusseadme järele vajaduse puudumine, kuna 

pimedal ajal saab tarbida võrgust. See annab võimaluse säästa süsteemi kogumaksumusest, 

sest  salvestusseadmena kasutatava aku maksumus on umbes 50% kogu süsteemi 

maksumusest ilma generaatorita. [4] Lisaks oleks valgusküllasemal ajal nagu näiteks suvel, 

mil seade toodab elektrienergiat rohkem, kui tarbida jõutakse, võimalus ülejääv elektrienergia 

müüa võrku. Siiski peab arvestama, et elektriettevõttel on energia  müügil ja ostmisel erinevad 

tingimused, millest võrku müüdavale energiale kehtivad rangemad nõuded energia 

kvaliteedile ning lõppkokkuvõttes kogu seadmestikule. Kõige kasulikum oleks rajada ongrid 

süsteem, millel puudub võrku toitmise võimalus. See aitaks kokku hoida elektriarvetelt ning 

samuti tagaks osalise energiasõltumatuse. Sellise süsteemi puhul on oluline, et puuduks 

igasugune, ka ekslikult võrku tagasi toitmise võimalus. Selle tagamiseks kasutatakse 

kontaktoritest koosnevat lülitusskeemi.  

Paljudel juhtudel on põhjuseks just võrguühenduse kättesaadavuse puudumine või selle 

võimaluse loomise ebaratsionaalselt kallis maksumus. Sellisel juhul kasutatakse offgrid 

süsteemi.  Eeliseks on täielik energiasõltumatus ning elektriarvete puudumine. Kuna tootmine 

toimub ainult valges, samal ajal tarbida on vaja ka pimedas, lisandub  energia salvestamise 

vajadus. Enamasti kasutatakse selleks otstarbeks akusid. Spetsiaalselt taastuvenergeetika 

tarbeks toodetud akud on kallid ja nõuavad suhteliselt täpseid laadimis- ja kasutamistingimusi 

nii elektriliste parameetrite kui paigalduskeskkonna ning hoolduse suhtes. Samuti pole nende 

kasutustsüklite arv isegi ideaalsetel tingimustel piiramatu, kuid valede võtete kasutamisel võib 

nende eluiga lüheneda kordades. Enamasti nähakse aku tootja poolt paigalduskeskkonna 

temperatuuriks ette +20...+25℃.  
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2.  SÜSTEEMI KOMPONENDID 

 

2.1.  Möödaviigudioodid ja nende otstarve 

 

Päikesepaneelide tõrgeteta toimimiseks kasutatakse möödaviigudioode, järgnevalt (joonis 7) 

on toodud  nende töö põhimõtteskeem. Nimelt kui osa PV-paneelist on varjatud, ei genereeri 

varjutatud elemendid varjamata elementidega võrdselt elektrienergiat. Kuna mooduli kõik 

elemendid on ühendatud järjestikku, peab iga elementi läbima sama suur vool. Varjutamse 

tulemusena suureneb aga varjutatud elementide takistus ja sellest lähtuvalt suureneb nende 

pingelang. Tekkinud tarbimisvõimsus hajub soojusena, mis põhjustab “kuumade punktide” 

tekke. See omakorda põhjustab kogu grupi voolu-pingekõvera languse. Varjutamise mõju 

sõltub ka sellest, kuidas moodulile vari langeb.  

 

Joonis 7. Möödaviigudioodide tööpõhimõte [32]. 

 

Möödaviigudioodide funktsioon on varjudest tingitud kahjuliku mõju minimeerimine, kuna 

nad võimaldavad voolul varjutatud elementidest mööda minna ja sellega vähendada mooduli 

pingekadu. Kui moodul varjatakse, muutub möödaviigudiood "ettepoole avatuks" ning vool 

juhitakse läbi dioodi elemendist mööda, tulemusena väheneb paneeli varjutatud alade lokaalne 

kuumenemine [32,33]. 
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Möödaviigudioodidele kehtivad mitmed standardid, milles määratakse nii neile kui nende 

testimisele esitatavad nõudmised, nii näiteks rakendatakse dioodidele testi käigus mooduli 

lühisvool ühe tunni kestel keskkonnatemperatuuril +75℃. [32] 

 

 

2.2.  Akud 

 

Sõltumatute süsteemide korral salvestatakse paneelidelt tulev elektrienergia akudesse. 

Akutehnoloogia on turule toonud erinevaid akusid, kuid hinna ja salvestatava energia suhe on 

parim pliiakudel. Kuigi nende kaal on suurem kui nii mõnelgi teisel akutüübil, ei oma see 

statsionaarse paigalduse korral suurt tähtsust. Seetõttu osutuvadki sobivaimaks just pliiakud. 

Koduses elektrijaamas tuleb kasutada kindlasti süvatsükliakusid, kuna nad taluvad pikaajalist 

väikesevoolulist tühjakslaadimist ning samuti võivad pikemat aega olla süvatühjenemise 

piiril. Pliiakud jaotuvad lame- või toruplaat avatud pliiakudeks (flooded batteries, open-vent 

batteries) ja suletud pliiakudeks (VRLA e valve regulated lead-acid batteries, sealed 

batteries). [20] 

VRLA akud on levinumaks akutüübiks, mida kasutatakse nii UPS-süsteemides kui  

telekommunikatsioonisüsteemide varutoiteallikana. Nad on hooldusvabad ning eralduv 

vesinik rekombineeritakse sisemiselt nii, et elektrolüüti pole aku eluea jooksul võimalik lisada 

ega asendada. Korpusel on klapp, mis vabastab aku riknemise korral tekkida võiva ülerõhu. 

Kui avatud happeaku peamisteks riknemiste põhjusteks on plaatide korrodeerumine (86%) ja 

elementide lühistumine (10%), siis VRLA aku peamisteks riknemise põhjusteks on plaatide 

korrodeerumine (59%) ning kuivamine (33%). [34] 

Suletud pliiakude alaliigiks on lameplaat (AGM e Absorbed Glass Mat) akud ja lame- ning 

toruplaat-geelakud. Kuna toruplaat-geelakude laadimisel tekkiv gaas kondenseerub 

akukorpuses taas veeks, siis ei vaja nad otseselt ventileeritud ruumi. Olles hooldusvabad pole 

ka happetase neis kontrollitav. AGM akude plaatide vahel on elektrolüüdiga immutatud 

klaaskiudmaterjal. Geelaku puhul esineb elektrolüüt geeli kujul. Sobivaimaks akutüübiks 

elektrienergia salvestamiseks koduses päikesejaamas on avatud pliiaku (Lead-acid battery). 

[20] 
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Laadimis- ja tühjenemise tsüklite arvu suurenemisel väheneb aku mahutavus.[35] Aku 

tervislik seisund (SOH - State of Health) on osa BMS-i (Battery Management System) esitatud 

teabest. Kuna SOC (State of Charge) ja SOH pole otseselt mõõdetavad, on nende hindamiseks 

vaja akumudelil põhinevat algoritmi. On välja töötatud erinevaid akumudeleid. Üldiselt 

jagatakse akumudel nelja klassi: füüsiline mudel (elektrokeemiline), statistiline mudel, 

analüütiline mudel ja elektrilise ekvivalentskeemi mudel. Laialdaselt kasutatakse elektrilise 

ekvivalentahela mudelit. See mudel võimaldab aku parameetrite analüüsi, kasutades 

ahelakomponentide matemaatilisi arvutusi. Aku eluiga loetakse lõppenuks, mis tähendab 0% 

SOH, kui mahutavus on vähenenud 80% -ni nimimahutavusest. [36]  

Päikesejaama akupanga suuruse valikul tuleb arvestada kolmepäevase energiavaruga, mis 

tagaks energiavarustuse ebapiisava päikesevalguse korral. Pidev üle 50% tühjenemissügavuse 

lubamine (DOD – depth of discharge) vähendab nii akude kasutegurit kui eluiga. DOD 10% 

akude tühjenemissügavusena on efektiivseim nende eluea suhtes. Tühjenemissügavuse 

vastandparameetriks on laetuse tase SOC. Spetsiaalsed, süvatsükli akud kannavad märget 

"Deep Cycle" või "Deep Discharge" ja neile lubatav tühjenemissügavus on kuni 80% nende 

mahutavusest [20]. Kuna akude hind moodustab ca 50% süsteemi kogumaksumusest ilma 

generaatorita [4], siis tuleb neid õigesti käidelda ja hoiustada, et saada nende elueast kätte 

maksimum. Akupanga ampertundides ja vatt-tundides mahutavuse vaheline seos pingega on 

seotud elektrotehnika üldalustega. Aku mahutavus ampertundides on arvutatav valemiga: 

𝐶𝐴ℎ =
𝐶𝑊ℎ

𝑈
 ,                                                                        

kus  CAh  on akupanga mahutavus Ah;  

       CWh    – akupanga mahutavus Wh;  

       U       – aku nimipinge V. 

 

Akude paigaldusruumi temperatuur peab jääma vahemikku +10℃ kuni +30℃. Optimaalne 

temperatuur on +20℃. Maksimaalne temperatuuri erinevus elementide või plokkide vahel 

stringis ei tohi ületada 5℃ (5 K). [37] 
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VRLA akud on lihtsalt kasutavad, kuna nad on hooldusvabad, ei eralda laadimisel gaasi 

(tingimusel, et aku laadimine ei toimu ülepingega) ning on paigaldatavad isegi raskesti 

ligipääsetavatesse kohtadesse. Nende mahutavus samade mõõtmete juures on 20% väiksem 

võrreldes avatud pliiakudega ning ampertunni hind on oluliselt kõrgem. Samas on suletud 

akud ülelaadimise suhtes väga tundlikud. Ülelaadimine põhjustab akus gaasi eraldumist läbi 

kaitseklapi, mis tähendab vee kadu, mida ei saa enam asendada, tulemuseks on mahutavuse 

vähenemine ja enneaegne vananemine. Erandiks on toruplaatakud. [36] 

Akud ei konkureeri teiste energiaallikatega. Näiteks 10 liitri (8,4 kg) diislikütuse põletamine 

tekitab ca 100 kWh soojusenergiat. Tarbides 10 liitrit diislikütust, mille keskmine efektiivsus 

on 20%, saab genereerida 20 kWh elektrienergiat. See on energia, mis on vajalik 24 V 700 Ah 

aku laadimiseks. Sellisel akul on aga maht 300 liitrit ja mass 670 kg. Teise võrdlusnäitajana 

on vee soojendamine. 1 liitri (1kg) vee temperatuuri tõstmine 100 kraadi võrra ehk 

normaalrõhul keemistemperatuurini nõuab 0,1 kWh energiat. Vajaliku 0,1 kWh 

elektrienergiaga varustamiseks on aga vaja ca 4 kg massiga akut. [36] 

Pliiaku mahutavus on otseses sõltuvuses sellest, kui kiiresti toimub aku tühjakslaadimine. 

Mida suurem on voolutugevus tühjakslaadimisel, seda väiksem on tema mahutavus. Toodud 

seost tuntakse Peukerti seaduse nime all. Seda sõltuvust võime kujutada mahutavuse ja 

tühjenemisvoolu suuruse funktsioonina. Mida suurem on aku tühjenemiskiirus, seda vähem 

saadakse mahutavust ampertundides. See on seotud difusiooniprotsessiga. Kui aku 20 tunni 

tühjenemisel (tühjendusvool I = C/20), siis 200 Ah aku puhul tähendab see, et nimivõimsust 

saab tarnida  voolutugevusega  A∙h / 20 tundi = 10 A. Kui tühjenemisvool oleks 200 A, 

tühjeneks sama aku oluliselt kiiremini. 200 Ah mahutavusega geelaku efektiivne võimsus on 

siis ainult 100 Ah ja nii tühjeneb see juba 30 minutiga. [36] 

Järgnevalt on loetletud ning kirjeldatud peamisi aku enneaegset vananemist põhjustavad 

tegureid.  

Liigse tühjenemissügavuse lubamine. Mida sügavamale lastakse akul tühjeneda, seda 

kiiremini see vananeb. Ligikaudu 80%-lise tühjenemissügavuse piiri ületamisel käivitub 

vananemisprotsess ebaproportsionaalselt kiiresti. Lisaks, kui aku on tühjalt seisma jäetud, 

hakkavad plaadid sulfateeruma. Aku vananeb isegi siis, kui seda hoitakse täislaetuna 

kasutamata. Vananemine toimub sel juhul peamiselt positiivse laenguga plaatide 

korrodeerumise tõttu. [36] 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Peukerti_seadus&action=edit&redlink=1
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Laadimine toimub liiga kiiresti ja akut ei laeta lõpuni täis. Akusid saab kiiresti laadida 

suure laadimisvooluga, kuni pinge gaasi eraldumiseks on saavutatud. Kuigi suurema vooluga 

laadimist võib mõnel korral isegi lubada, lühendab see tegelikult akude eluiga. Erandiks on 

spiraalrelement-akud ja mõned AGM-tüüpi akud. See on tingitud aktiivse materjali sidususe 

vähenemisest, mille tulemuseks on selle pudenemine. [36] See väljendub aku konteineri põhja 

ladestunud kollaka sagu kihina [35]. Soovitatav on hoida laadimisvoolu väärtus amprites kuni 

viiendik ehk 20% nimimahutavusest ampertundides. See on vool, mis veel ei põhjusta aku 

kahjustumist, kuid aku temperatuur ei tohi ületada 48℃ [20]. Kui temperatuur tõuseb, tuleb 

laadimine katkestada ja lasta akudel jahtuda enne laadimise jätkamist. Kui aku on laetud 

vooluga üle C/5, võib selle temperatuur järsult tõusta ja laadimispinge temperatuuri-

kompensatsioon muutub hädavajalikuks. [36]  

Näiteks  50% tühjenenud 12 V 100 Ah vedela elektrolüüdiga avatud aku laadimine 33 A 

(C / 3) tulemuseks on temperatuuri tõus 10…15℃. Maksimaalne temperatuur saavutatakse 

laadimise põhifaasis. Suuremad akud muutuvad veelgi kuumemaks, kuna tekkinud soojuse 

hulk suureneb, kuid see hajutatakse olemasolevale, muutumatu suurusega pinnale. Sama 

kehtib see suure sisetakistusega akude kohta või kui aku on liiga sügavale tühjendatud. [36] 

Näiteks 200 Ah aku parimaks laadimisvooluks on 6...10 A, suurim soovitatav laadimisvool on 

20 A ning suurim laadimisvool, mis ei põhjusta veel aku kõlbmatuks muutumist on 40 A. [20] 

Kuigi akud taastuvad täielikust tühjendamisest, mõjub see teenindamisel nende elueale väga 

kahjulikult. Nii ei tohiks akut kunagi täielikult tühjendada, aga samuti mitte tühjalt seisma 

jätta. Kasutatava aku pinge pole tema tühjenemissügavuse taseme määramiseks õige näitaja. 

Aku pinget mõjutavad paljud muud tegurid, nagu näiteks tühjenemisvoolu suurus ja 

temperatuur. Alles siis, kui aku on peaaegu täielikult tühjenenud (DOD 80%…90%), langeb 

tema pinge kiiresti. Laadimine peaks käivitatama oluliselt varem enne sellise olukorra 

tekkimist. Olukorda saab vältida akumonitori kasutades. See on vajalik seade mahukate ja 

kallihinnaliste akupankade kasutamisel. Kui  akut kasutatakse osaliselt laetud olekus 

(vahemikus 20%...60% DOD), siis lisaks sulfateerumisele toimub elektrolüüdi kihistumine, 

mis on iseloomulik vedela elektrolüüdiga akude puhul. Osalist laadimistsüklit ei tohiks 

järjestikku lubada rohkem kui maksimaalselt 30 tsüklit, suurema tühjenemissügavuse korral 

isegi vähem. Samuti toimub elementide ebaühtlustumine, mille põhjuseks on asjaolu, et aku 

elemendid pole kunagi identsete parameetritega mahutavuse ja laadimisefektiivsuse osas. Kui 

aku töötab mittetäielikus laadimistsüklis, jäävad nõrgemad elemendid täitumises järjest enam 
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maha. Täislaadimisel elemendid küll ühtlustuvad, kuid efektiivsemad elemendid saavad üle 

laetud. Elementide ebaühtlustumine süveneb veelgi, kui suurendada tühjenemissügavust või 

laadimiskiirust. Ebaühtlustumise vältimiseks peaks aku täielikult täis laetama vähemalt iga 

30…60 tsükli järel. [36] 

Alalaetus lühendab aku eluiga. Aku pideva osaliselt laetuna jätmise  korral toimub aeglane 

sulfateerumine. Seetõttu on soovitav akut mitte seisma jätta 50% laetuna ning regulaarselt, 

näiteks see iga 30 päeva järel 100% täis laadida. Liiga sügava tühjenemise lubamise kõrval 

ongi just mittetäielikult täislaadimine aku enneaegse vananemise peapõhjusteks. [36] 

Ülelaadimine põhjustab ülemäärast gaasi eraldumist ja seeläbi veekadu. Avatud pliiakude 

veekao saab küll lihtsalt taastada, kuid positiivse laenguga plaatide korrodeerumise 

kiirenemise tagajärg on korvamatu. Suletud akud on ülemäärast vee eraldumist põhjustava 

ülelaadimise suhtes veelgi tundlikumad. Sagedase ülelaadimise peapõhjus on enamasti 

temperatuurikompensatsiooni puudumine või üheaegselt laetavatel elementidel 

dioodisolaatorite kasutamine. [36] 

Temperatuur on akude laadimisel oluline. Samas võib aku temperatuur  erinevatel põhjustel 

oluliselt varieeruda. Kiire tühjenemine ja kiirem laadimine põhjustab akus liigset soojuse 

eraldumist, määrav on aku asukoht. Paigalduskoha temperatuur võib vahel varieeruda 

vahemikus −20℃ …+50℃. Kõrgem keskmine töötemperatuur toob kaasa aku kiirendatud 

vananemise, kuna temperatuuri tõustes keemilise lagunemise protsess akus suureneb. 

Akutootjad määravad enamasti aku kasutusea ümbritseva keskkonna temperatuuri +20℃ 

juures. Aku kasutusiga langeb poole võrra iga 10℃ temperatuuri tõusul. [36] Teise 

kirjandusallika andmetel lüheneb aku eluiga 50% koguni iga 8,3℃ aku temperatuuri tõusu 

kohta [38]. Gaaside eraldumise pinge ja järelikult optimaalsed tasandus- ja 

hoolduslaadimispinged on pöördvõrdelised temperatuuriga. See tähendab, et fikseeritud 

laadimispinge korral on külm aku ebapiisavalt laetud, soe aku aga laetakse üle. [36] Lisaks on 

aku laetuse astmel otsene mõju elektrolüüdi külmumistemperatuurile. Graafikul joonis 8 on 

näidatud, kui 100% täislaetud akul on selleks temperatuuriks −54℃, siis 0% laetuse tasemel 

on selleks juba −8℃. [29] 

Lisaks tuleb arvestada temperatuurist sõltuva aku mahutavuse muutumisega. Süvatsükli 

pliiakude mahutavus on tootja poolt antud +20℃ juures. Temperatuuri mõjul mahutavusele 
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väheneb mahutavus 10% temperatuurilanguse iga −8,5℃ korral, temperatuuri tõus +8,5℃ aga 

suurendab mahutavust 10%. [20] 

 

Joonis 8. Aku elektrolüüdi külmumistemperatuuri sõltuvus aku laetuse tasemest [29]. 

 

Aku laetuse tase on määratav ligikaudselt pinge järgi, kuid enne mõõtmise teostamist tuleb 

aku mitmeks tunniks laadimis- ja koormusvooluta jätta. Peale aku taaskoormamist tuleb 

oodata 20...30 min ja alles siis teostada mõõtmine, kuna pingelangu tõttu on pinge esialgu 

madalam. Näiteks kui 12 V nimipingega aku korral kontroller või inverter lülitab tarbijad 

välja juba 11,5 V juures, siis on arvestatud, et 20 minuti möödumisel tõuseb aku pinge 12 V 

lähedale. Tabel 1 kajastab enamlevinud nimipingetega pliiakude pinge järgi laetuse taseme 

(SOC) määramise andmeid. [29]  

Tabel 1. Aku laetuse tase pingeastme järgi 

Laetuse tase 

(SOC) 

Elemendi pinge 

(V) 

12 V aku pinge 

(V) 

24 V aku pinge 

(V) 

48 V aku pinge 

(V) 

100% 2,12 12,72 25,44 50,88 

90% 2,08 12,48 24,96 49,92 

80% 2,07 12,42 24,84 49,68 

70% 2,05 12,3 24,6 49,2 

60% 2,03 12,18 24,36 48,72 

50% 2,01 12,06 24,12 48,24 

40% 1,98 11,88 23,76 47,52 

30% 1,96 11,76 23,52 47,04 

20% 1,93 11,58 23,16 46,32 

10% 1,89 11,34 22,68 45,36 
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Ampertunni arvesti kasutamine on kõige praktilisem ja täpsem viis aku laetuse taseme 

jälgimiseks.  Seade kujutab endast akumonitori, mille põhifunktsiooniks on jälgida ja näidata 

aku tühjenemissügavust, et vältida aku ootamatut täielikku tühjenemist. Akumonitor jälgib 

pidevalt akusse sisenevat ja sealt väljuvat voolu, korrutades voolu ajaga. Selle tulemusena 

saadakse akusse sisse või sealt välja voolavate ampertundide arv. Näiteks 10 A 

tühjenemisvoolu 2 tundi tähendab, et aku on tühjenenud 10 ∙ 2 = 20 A∙h. [36] 

 

 

2.3.  Laadimiskontrollerid ja inverterid 

 

Laadimiskontrollerite abil laetakse akupanka päikesepaneelide poolt genereeritud 

elektrienergiaga. Inverteri abil muundatakse päikesepaneelidelt ning akudest saadav 

alalispinge kodumajapidamises tarbitavaks vahelduvpingeks. Inverterid erinevad väljastatava 

siinuspinge poolest. Lihtsamad ja odavamad inverterid väljastavad moduleeritud siinuspinget, 

mis on pulseeriv, lainekujult kandiline. Sellist pinget kannatavad enamus koduseid 

elektroonikaseadmeid ja valgusteid. Kui tarbijate näol on aga tegemist mootoritega, siis on 

toiteks nõutav siinuspinge, mistõttu on vajalik siinusinverter. Viimane  võib olla teostuselt 

kombineeritud inverter-laadija ühes kestas, võimaldades võrgu olemasolul täita ka 

laadimiskontrolleri ülesannet, laadides akusid näiteks madalama elektrihinna korral võrgust 

saadava odava elektrienergiaga või varugeneraatorist saadava elektrienergiaga. [15] Kui 

kasutatakse akude energiat, toimib seade DC-AC inverterina, lülitades võrgutoitele või 

generaatori käivitamisel hakkab sama seade toimima akulaadijana. Lisaks on kallimatel 

inverteritel erinevad sisseehitatud kaitse- ja süsteemiintegratsioonifunktsioonid, nagu näiteks 

AES - automatic economy switch ehk automaatne säästurežiimile lülitus. Kui funktsioon on 

töös, väheneb tühijooksul või väikse koormusega inverteri energia omatarve ca 20%. AES-

režiimi asemel võib kasutada nn otsingurežiimi, millega väheneb tühijooksul inverteri 

omatarve ca 70%. Kui otsingurežiimis olles töötab inverter inverterrežiimis, lülitatakse 

inverter tühijooksul või väga väikese koormuse puhul (tavaliselt 40 W) välja ja uuesti sisse 

kahesekundiliste intervallidega. Kui väljundvool ületab sätestatud taseme (tavaliselt 100 W), 

jätkab inverter tööd, sätte mitteületamisel lülitub inverter uuesti välja. Otsimisrežiimi sisse- ja 

väljalülitustaseme sätted on kasutaja poolt seadistatavad. [39] 
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Lihtsaimad laadimiskontrollerid on pulsilaiusmodulatsioonkontrollerid (PWM – pulse width 

modulation). Seade reguleerib laadimist vooluimpulsside pikkuse ja sageduse muutmisega. 

Aku täitudes lühenevad impulsid. PWM-tehnoloogiaga jääb osa energiast kasutamata. [15]. 

Tehnoloogiliselt on efektiivsem  MPPT ehk maximum power point tracking 

laadimiskontroller. Selle tööpõhimõte baseerub maksimaalse võimsuse punkti otsimisel ehk 

seade korrutab pidevalt voolu ja pinge väärtusi. Selle tulemusena saadakse paneelist 

keskmiselt 30% rohkem võimsust kui PWM tehnoloogial põhineva laadimiskontrolleri 

kasutamisel [20]. Joonis 9 esitatud graafikul on kujutatud MPPT kontrolleri I-V ja P-V 

karakteristikud. 

Kasutades PWM laadimiskontrollerit alustatakse laadimist siis, kui pinge paneelidel on 

tõusnud akude laadimiseks vajaliku tasemeni. Joonis 9 graafikul kujutab seda võimsuspunkt 

aku pingel. MPPT kontroller sisaldab MPP punkti otsiva algoritmiga muutuva 

karakteristikuga DC-DC muundurit. Kontroller laseb pingel tõusta MPP pingeni ja 

konverteerib selle aku laadimiseks sobivaks pingeks. [20]  

 

Joonis 9. MPPT kontrolleri I-V ja P-V karakteristikud [20]. 

 

Lihtsa ehitusega ja odavate laadijate suurimaks puuduseks on asjaolu, et nad ei ole võimelised 

kontrollima akude laadimisvoolu ja -pinget. See pole hea akude kasutamisel nende elueale 

ning seetõttu on soovitav kasutada protsessorjuhtimisega laadimiskontrollereid. Need 

seadmed on võimelised jälgima laadimise ajal pidevalt nii laadimisvoolu kui -pinget ning 

laadimine toimub etappide kaupa. [20] Sellised kontrollerid on küll suurusjärgu võrra 
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kallimad, kuid lõppkokkuvõttes säästetakse akude eluea pikendamise arvelt. Järgnevalt on 

kirjeldatud laadimisprotsesse üksikasjalikumalt. Joonis 10 esitatud graafikul on kujutatud aku 

laadimise etapid [29]. 

Põhilaadimine (bulk). Tühjenenud akut laetakse alguses konstantse maksimaalse lubatud 

vooluga, kuni klemmipinge tõuseb määratud tasemeni. Selleks ajaks on aku täituvus ca 80%. 

[20] 

Absorptsioonlaadimine (absorption). Laadimise lõpuosas toimub 100%-line laadimine. Sel 

etapil on pinge konstantne ja vool langeb järk-järgult. Absorptsioonlaadimise aeg on 

laadijasse programmeeritud, see sõltub aku mahutavusest ja tüübist, olles kestusega 2 kuni 20 

tundi. [20] 

Hoolduslaadimine (float). Laadimine toimub väiksemal pingel kui absorptsioonlaadimine, 

kompenseerides akude isetühjenemist. [20] 

 

Joonis 10. Aku laadimise etapid [29]. 

 

Tasanduslaadimine (boost, equalize). Kord kuus tehtav laadimistsükkel, mil tõstetakse 

laadimispinget 2,45 V-ni elemendi kohta ja mis väldib elementide pingete ja seeläbi 

mahutavuste ebaühtlustumist. [20]  
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2.4.  Varugeneraator 

 

Varugeneraatori kasutamine võib osutuda vajalikuks paneelide madala tootlikkuse korral 

pikemal pilvisel perioodil ning kui akupargi energia on ära kasutatud. Samuti siis, kui 

vajaminev võimsus ületab võimsuse, mida paneelid, inverter või akupank suudavad 

väljastada. Lisaks võrguühendusega skeemides võrgukatkestuse korral. Diiselgeneraatori 

poolt räägib madalam müratase ning odavama, erimärgistatud kütuse kasutamise võimalus. 

Lihtsamate generaatorite pingeparameetreid hoitakse paigal mehaaniliselt, mistõttu järskude 

koormusemuutuste tagajärjel hakkab pinge kõikuma, mis võib segada tundlikuma 

elektroonikaaparatuuri tööd. Seetõttu oleks mõistlik eelistada digitaalse pingekontrolliga 

generaatoreid, millel sellised probleemid puuduvad. Generaatori soetamisel tuleb arvestada nii 

faaside arvuga kui nimivõimsusega. Kui ülejäänud süsteem on ehitatud ühefaasiliseks, kuid 

sellega ühendatakse kolmefaasiline generaator, siis saadakse generaatori nimivõimsusest vaid 

kolmandik, kuna kahe faasi võimsused jäävad kasutamata. Samuti võib generaatoril olla 

elektriline starter ning automaatika selle käivitamiseks ja seiskamiseks automaatselt vastavate 

pinge-, koormus- ja akuparameetrite, ajakriteeriumite jms järgi. [20] 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

 

3.1. Tarbimisgraafik  

 

Koduse päikesejaama rajamisel on peamiseks kriteeriumiks õige planeerimine. Esimese 

sammuna tuleb jälgida pikema perioodi tarbimist, mille alusel koostatakse majapidamise 

tarbimisgraafik. See kujutab endast koormuste jagunemist erinevate tarbijate vahel nii 

ajaliselt, kui maksimaalsete tipukoormuste järgi, sellele tuginedes valitakse süsteemi valitavad 

ja lülitatavad seadmed. Logiseadmena võib kasutada spetsiaalset võrguparameetrite 

registreerimisvõimekusega logerit ehk võrgu kvaliteedianalüsaatorit. Lisaks on kasutatavad 

mitmed tarbimise simulatsiooni võimaldavad programmid ja tarbimissimulaatorid [40], mis  

arvestavad majapidamises olevate elektriseadmete iseloomuga, elanike arvuga, kasutamise 

otstarbega ja kellaaegadega, kliimaparameetritega jne. Tarbimisnõudluse 24-tunnine 

simulatsioon on kujutatud joonistel 11 ja 12 graafikutel, kasutades programmi 

CREST_Domestic_electricity_demand_model_1.0. 

 

Joonis 11. Simulatsioon hoone aktiivsete kasutajate arvu ja päikesekiirguse hulga W/m2 järgi 

CREST_Domestic_electricity_demand_model  keskkonnas. 
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Joonis 12. Simuleeritud koormusgraafik CREST_Domestic_electricity_demand_model 

keskkonnas. 

 

Töös vaadeldavate jaamade planeerimiseks jälgiti majapidamise tarbimist poole aasta jooksul, 

et kaasata tarbimisandmeid erinevatel aastaaegadel. Kuna poole aasta andmete põhjal 

koostatud graafikus pole tarbimise muutus ajas eristatav, siis kasutati näidiseks koostatud  

 Joonis 13. Võrgu kvaliteedianalüsaatori Elspec abil salvestatud andmete põhjal koostatud 

majapidamise koormusgraafik. 

 

graafiku tarbeks kaheksa päeva andmeid maist 2014. Joonis 13 kujutab Nihujärve 

päikesejaama planeerimise käigus võrgu kvaliteedianalüsaatori Elspec G4500 BlackBox poolt 

salvestatud andmetest kaheksa päeva andmete valimi põhjal koostatud tarbimisgraafikut. 

 

 

3.2.  Projekteerimisel arvestatavad põhimõtted 

 

Päikesejaama planeerides  peaks kogu süsteem olema arvestatud põhimõttel, et keskpäevaks 

oleks akupank täis laetud ning päevane tarbimine toimuks paneelidelt läbi inverteri. Süsteemi 
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komponendid peavad olema valitud selliselt, et kogu süsteem on tasakaalus. Pole mõistlik 

installeerida ülisuurt akupanka ja vähe päikesepaneele, kuna nii ei saaks akupank pikema aja 

jooksul sajaprotsendiliselt täis [4]. Nagu juba eelpool mainitud, mõjuks see akude elueale 

negatiivselt. Üldiselt kehtib põhimõte, et pigem olgu päikesepaneele rohkem kui vähem. 

Otstarbekas oleks süsteemi integreerida smart load automaatika ehk targa koormuse juhtimise 

lisamoodul, mis tuvastab sageduse muutumise põhjal süsteemi tootlikkuse, kogu ülejääv 

võimsus suunatakse tarbimisse, jaotades seda tarbijagruppide vahel [4]. Seade võimaldab 

juhtida näiteks mitut elektriboilerit põhimõttel, kus lülitatakse sisse vaid üks. Oodatava 

temperatuuri saavutamisel lülitatakse sisse järgmine ning samal põhimõttel kaskaadselt 

järgmine. Koormuse vähendamise huvides lülitatakse boilereid töösse ja hoitakse töös 

ühekaupa. Kui kõigil boileritel on temperatuur saavutatud, saab lisada mõne ruumi kütte. 

Määratav on nii koormuste järjestus kui prioriteet. Põhimõte on saadav energia maksimaalselt 

ära kasutada.  

 

 

3.3.  Analüüsitavad Elektrilevi offgrid projektid 

 

Aastal 2016 käivitas Elektrilevi OÜ pilootprojekti, mille raames tegeldi optimaalse võrguvaba 

lahenduse leidmise- ja testimisega kolmele  majapidamisele. Valitud objektid olid pikkade ja 

amortiseerunud madalpingeliinide lõpus asuvad, probleemse pingekvaliteediga 

liitumispunktid. Eesmärk oli testida sellise liitumispunkti toiteks oleva objekti 

elektrienergiaga varustatuseks offgrid-jaama ja leida lahendus ning hinnata selle otstarbekus 

osade klientide täielikult võrguvabale ühendusele üleviimiseks. Otstarbekuse määravad nii 

jaama ehitus- ja käidukulud kui alternatiivina uue rajatava madalpingeliini ning trafoalajaama 

ehitusega kaasnevad kulud. Selleks tuleb aga veel tänaseni planeeritud kolmeaastases 

testfaasis olevaid väikejaamu pidevalt täiustada, et leida optimaalseim viis helioenergia 

elektrienergiaks muundamisel.  Üheks ülesandeks neis jaamades on jaama energiakasutuse 

optimeerimine vähendamaks alternatiivsete energiaallikate osakaalu elektri tootmisel. Jaama 

haldusseadmesse edastatavad mõõdetavad ja salvestatavad suurused, mida analüüsi 

läbiviimisel kasutati, on jaama mõõtesüsteemi poolt tagatud täpsusklassiga [41,42]. Kõik 

kasutatavad mõõteseadmed on Elektrilevi poolt heaks kiidetud.  
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3.4.  Objekti kirjeldus 

 

Järgnevalt on toodud kolmest jaamast suurima, Nihujärve jaama täpsem tehniline kirjeldus. 

Võrguvaba ühenduse projekti raames paigaldati krundile päikesepaneelide süsteem. Selleks 

oli päikesepaneelidega varustatud elektritootmis- ning salvestusseade, mis ühendati 

Elektrilevi liitumispunktiga ning paigaldati varugeneraator, samuti jäeti alles vana 

võrguühendus objekti avariiliseks toiteks elektrivõrgu kaudu testperioodil võimalike 

komplikatsioonide korral. Joonisel 14 on kujutatud jaama lihtsustatud põhimõtteskeem.  

 

Joonis 14. Valgamaal Nihujärvel asuva päikesejaama põhimõtteskeem. 



 

36 

 

 

Majapidamise elektrivarustus oli enne päikesejaama ehitust tagatud Elektrilevi võrgu 

liitumispunkti kaudu peakaitsme suurusega 3x16A. Süsteem koosneb päikesepaneelidest ning 

seadmekonteinerist (joonis 15). Päikesepaneelidest tulev alalispinge elektrienergia suunatakse 

läbi kontrollerite akudesse ja/või inverteritesse. Seadmekonteiner on paigaldatud 

päikesepaneelide lähedusse, et vältida pikki alalisvooluahelate ühenduskaableid neis esinevate 

kadude tõttu. Konteinerisse on paigaldatud päikesepaneelide kontrollerid, inverter-laadijad, 

akud, diiselgeneraator, lülitusseadmed, mõõte- ja jälgimisseadmed ning sideseadmed. 

Diiselgeneraator koos kütusemahutiga on teistest seadmetest eraldatud eemaldatava vaheseina 

abil. 

 

Joonis 15. Päikesepaneelid ja seadmekonteiner. 

 

Inverterid muundavad akudest ja/või päikesepaneelide kontrolleritest tuleva 48 V alalispinge 

3x230 V vahelduvpingeks ning see suunatakse elektripaigaldisse. Süsteemil on võimaldus 

elektrivarustus ümber lülitada nii varugeneraatori, kui võrgutoitele. Samuti kuuluvad süsteemi 

nii lokaalsed mõõte- ja jälgimisseadmed, kui sideseadmed, mis võimaldavad andmesidet 

Elektrilevi SCADA süsteemiga. Arvestuslikult peab süsteem tagama kliendile võrguvaba 

elektriühenduse liitumispunktis. Päikesepaneelid ühendatakse süsteemiga VE MPPT 150/85 

[37] kontrollerite kaudu (joonis 16). 
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Joonis 16. Nihujärve jaamas kasutatavad laadimiskontrollerid VE MPPT 150/85. 

 

Energiasalvestuse võime tagab akupank, mis koosneb 24-st geelakust RES 6 SOPzV 850 Ah  

(joonis 17). Akupanga lühisvool on tootja andmetel 5680 A ja eluea pikkuseks 15 aastat [43]. 

Energiamahutavus antud valikuga pangal on 40800 Wh. 

 

Joonis 17. Akupank RES6/850 nimipingega 48V. 

 

Akupanga peakaitseks kasutatakse 500 A nimivooluga sulavkaitsmeid (lisa 3). Akude oleku 

kontrolliks ning mõõtmiseks on akumonitor VE BMV-702 koos temperatuurianduriga.  
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Muundurseadmetena kasutatakse invertereid VE MultiPlus 48/5000/70 (joonis 18). Iga 

vahelduvvoolu faasi kohta on üks inverter ja nii on süsteemis kokku kolm seadet.  

 

Joonis 18. Inverterid VE MultiPlus 48/5000/70. 

 

Kõige kriitilisemaks töökindluse komponendiks kogu kirjeldatud süsteemis on olnud 

generaator, täpsemalt selle vale käivitumine ja seiskumine, millega kaasneb liigne kütusekulu. 

Varutoite tagamiseks on süsteemis 27 kW võimsusega diiselgeneraator AK-030 Inmesol [44] 

joonis 19). Generaatoril on 100 L põhikütusepaak ning 400 L lisakütusepaak. Kuna 

generaatori aku peab olema alati valmis käivitusvoolu väljaandmiseks, on lisatud 

abiseadmena akulaadija VE Cyrix 12-24/120 generaatori starteri aku laadimiseks.  Tankimine 

on üheks peamiseks generaatoriga seotud probleemiks, kuna offgrid-lahendusena rajatud 

jaamad asuvad tihti raskesti ligipääsetavates piirkondades.  Kütusetakso tellimustöö korral on 

tankimiseks nõutav tsisternautoga jaamale ligipääs. Samuti on kütusele kuluv ressurss 

lisakuluks kogu jaama käidu vältel. Generaatori tootja näeb ette kord aastas tehtavad 

hooldustööd, mis on peamiselt seotud sisepõlemismootoriga, sisaldades näiteks õlivahetust. 

Kui generaator nõuab sagedasemat hooldust, on olnud tegu planeerimisel generaatori ebaõige 

valikuga. 



 

39 

 

 

Joonis 19. Generaatori AK-030 Inmesol diiselmootori ja generaatori osa. 

 

Süsteemil on sideühendus Elektrilevi dispetšervõrgu SCADA-ga, mille tagab 

andmekontsentraator TELEM-GWM. Seadmel on funktsionaalsus andmesideühenduseks, 

mõõteandmete edastamiseks, kaugjuhitavate lülitite asendisignaalide edastamiseks ja 

kaugjuhitavate lülitite distantslülituseks. Kõikide VE seadmete mõõteandmed kuvatakse 

lokaalselt ning edastatakse andmekontsentraatorile haldusseadme VE Color Control GX abil. 

Haldusseade on ühendatud jaama kõigi elementidega, milleks on päikesepaneelide 

kontrollerid, akumonitor, inverterid ning andmekontsentraator. PV paneelide ühendamiseks 

inverteritega kasutatakse 16 mm² UV-kindlaid PV-kaableid PV-1F. Generaatori juhtploki 

joonis asub lisades (lisa 2). 

Süsteemi tehnilisi põhinäitajaid kajastab tabel 2, süsteemi komponentide spetsifikatsiooni 

kajastab tabel 3. Tabel 4 kajastab süsteemi releekaitse ja automaatika sätteid.  
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Tabel 2. Süsteemi tehnilised põhinäitajad 

Tehniline näitaja Väärtus Ühik 

Päikesepaneelide nimivõimsus 7,8 kW 

Inverterite summaarne nimivõimsus 13,5 kW 

Võimsustegur (cos ϕ) 1  

Nimivool 3x16 A 

Nimipinge 0,4 kV 

Nimisagedus 50 Hz 

Faaside arv 3  

 

Tabel 3. Süsteemi komponentide spetsifikatsioon 

Nr Nimetus Kogus 

1 Päikesepaneel Amerisolar 265W Poly 30 

2 Generaator Inmesol AK-030 1 

3 Kütusepaak 400L  1 

4 Laadimiskontroller MPPT 150/85 2 

5 Inverter VE Multi Plus 48/5000/70 3 

6 Akupank RES6/850 (48V) 1 

7 Akulaadija generaatori akule 1 

8 Andmeside kontsentraator  TELEM-GWM 1 

9 Haldusseade Color Control GX 1 

10 Akumonitor BMV-702 (temperatuuriandur, šunt) 1 

 

 

Tabel 4. Süsteemi releekaitse ja automaatika sätted  

Funktsioon Sätteväärtus Aeg 

laadimiskontroller VE MMPT 150/85 

Absorptsioonlaadimine 57,6 V 8 h 

Hoolduslaadimine (float) 55,2 V  

Tasanduslaadimine (equalize) 64,8 V 1 h 

inverter MultiPlus 48/5000/70 

Sagedus 50 Hz  

Sisendvool  40 A  

Aku täituvus põhilaadimise lõpuks 85%  

Aku mahutavus 850 Ah  

Väljalülimine minimaalpingekatsest 180 V  

Tagasilülimine  187 V  

Väljalülimine maksimaalpingekaitsest 270 V  

Tagasilülimine  265 V  

Võrgusagedusvahemik 45-65 Hz  

Inverteri väljundpinge 230 V  

Väljalülimise akupinge 44,5 V  

Tagasilülimine 48,5 V  

Madala akupinge alarm 47,2 V  

Absorptsioonlaadimine 56,8 V 8 h 

Hoolduslaadimine (float) 55,2 V  

Laadimisvool  25 A  
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                Tabeli 5 järg 

1 2 3 

haldusseade VE Color Control GX 

Generaator käivitada VDC 47,0 V  

Generaator seisata VDC 56,6 V  

Käivitada aku täituvuselt 45%  

Seisata aku täituvuselt 80%  

Vaikne tund (quiet hour)  23-06  

Generaator käivitada VDC 46,0 V  

Generaator seisata VDC 55,0 V  

Käivitada aku täituvuselt 30%  

Seisata aku täituvuselt 60%  

 

Joonis 20 kajastab seadmekonteineri sisevaadet seadmete poolelt. Konteineris on seadmete 

teenindamiseks piisavalt ruumi, kuigi ruum on lükandseina abil kaheks jagatud. Nimelt poole 

konteinerist hõivab generaatoriruum ning lükandsein on võimalik eemaldada generaatori 

teenindamise ajaks.  

 

Joonis 20. Jaama seadmekonteineri sisevaade. 

 

Seina vajadus oli algselt tingitud parema ruumitemperatuuri jagunemise tarvis, kuna eeldati, 

et generaatori diiselmootor töötades kuumeneb ning kütab liigselt akuruumi. Esimeste aastate 

akupanga temperatuuride mõõtmisandmete põhjal võib vastupidiselt eeldada, et vaheseina 

eemaldamine väldiks akuruumi sügavatesse miinuskraadidesse langemist. 
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4.  TULEMUSED JA ARUTELU  

 

4.1.  Süsteemi talitlustõrked 

 

Kõige kriitilisemaks komponendiks töökindluse seisukohalt, mida on Nihujärve puhul 

täheldatud, on olnud generaator, mis seireandmete põhjal otsustades töötas ilma põhjuseta 

sageli ning töötamise kestused olid ootuspärasest oluliselt pikemad. Selle vale käivitumine ja 

seiskumine toob kaasa liigset kütusekulu ning lisaks toodab nii müra- kui CO2 reostust. 

Käesoleva uurimuse läbiviimiseks kasutati hüpoteetilis-deduktiivset metoodikat. Uurimuse 

käigus katsetati päikeseelektrijaamas seadmete erinevaid konfiguratsioone. Muudeti 

juhtseadme konfiguratsiooni ja oodati järgmist generaatori automaatikast seiskumist või 

mitteseiskumist. Kui pikemal vaatlusel selgus, et juhtumid olid seotud välistemperatuuri 

muutumisega, keskenduti laadimisseadme temperatuurikompensatsiooni funktsiooni ja 

generaatori seiskamissätete seadistusele. Probleem süvenes ilmade soojenedes. Prooviti 

generaatori seiskamist võimalikul akupanga madalamal laetuse tasemel, muutes generaatori 

seiskamissätet laetuse tasemest SOC (state of charge) 95%-lt 80%-ni, see aga ei viinud 

soovitud tulemusteni. Juhtseadme sätteid generaatori juhtimiseks aku laetuse taseme järgi 

kajastab tabel 5. „Quiet hour“ ehk „vaikse tunni“ säte on määratud 23.00 - 6.00, mil 

parameetreid on alandatud, et generaator võimalikult vähe töötaks sellega kaasneva müra 

vähendamiseks. 

 

Tabel 6. Generaatori juhtimise seaded jaanuaris 2018 ja märtsis 2019 sõltuvalt aku laetuse 

astmest 

Generaatori juhtimise sätted sõltuvalt aku laetuse tasemest (SOC) 

jaanuar 2018 märts 2019 

Käivitub, kui SOC langeb alla, % 45 käivitub, kui SOC langeb alla, % 45 

Sama „vaikse tunni“ ajal, % 30 sama „vaikse tunni“ ajal, % 30 

Seiskub, kui SOC ületab, % 95 seiskub, kui SOC ületab, % 80 

Sama „vaikse tunni“ ajal, % 60 sama „vaikse tunni“ ajal, % 60 

 

 Aku tühjenedes generaator käivitus, selle seiskumine oli aga endiselt ettearvamatu. Lisaks on  

mittetäielik laadimine akupanga elueale negatiivse mõjuga [36]. 
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Järgnevalt pöörati tähelepanu akude ja välisõhu temperatuuri ning ebanormaalse režiimi 

ilmnemise võimalikele seostele. Temperatuurikompensatsiooni funktsioon on inverter-

laadijasse sisse ehitatud ning see tõstab laadimispinget temperatuuri alanedes kindla algoritmi 

järgi. Kuigi akutootjate soovitused on mõneti erinevad, siis temperatuuri kompensatsioon 

−4 mV / ℃ elemendi kohta on üldiselt vastuvõetav väärtus. See tähendab 48 V nimipingega 

akupatareile −96 mV ühekraadise temperatuuritõusu kohta [36].  

 
Joonis 21. Akumonitor BMV-702. 

 

Nimetatud funktsioon on tarvilik akude eluea pikendamiseks. Kogu informatsiooni akupanga 

kohta mõõdab akumonitor VE BMV-702 [41] (joonis 21) ning edastab selle haldusseadmele 

VE Color Control GX [42] (joonis 22).  
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Joonis 22. Jaama haldusseade VE Color Control GX. 

 

Haldusseade on konfigureeritav esipaneelil oleva sõrmistiku ning värvilise LCD ekraani abil 

ning see on seotud kõigi süsteemikomponentidega, liites erinevate seadmete poolt edastatavad 

andmesideprotokollid ühtseks, kindla standardiga protokolliks. Seadme tööpõhimõte on 

komplitseeritud seetõttu, et seadme tootja firma Victron Energy on omandanud erinevate 

tootjate patente ning iga eelnev tootja on kasutanud oma seadmes erinevat sideprotokolli 

standardit, raskendades ühtset, kontsentreeritud andmete koondamist. Seadmel on tähtis roll 

monitooringu osas, sest monitooringu andmefailid koostatakse just haldusseadmes. [4]  

Kõik haldusseadmesse edastatavad mõõdetavad ja salvestatavad suurused on mõõtesüsteemi 

poolt tagatud täpsusklassiga [41,42] ja kasutatavad mõõteseadmed on Elektrilevi poolt heaks 

kiidetud.  

Lisaks muude juhtimis- ja jälgimisfunktsioonide täitmisele käivitab haldusseade generaatorit 

vastavate parameetrite ettemääramisel.  Selleks saab valida kas aku laetuse astet või aku 
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pinget. Samuti saab sätestada  samaaegselt mõlema parameetri jälgimist, kuid sätte ületamisel 

toimub mõlemasuunaline juhtimine vaid ühe parameetri järgi. Näiteks kui generaatori 

juhtimine käivitub aku laetuse taseme järgi, siis toimub nii generaatori sisse- kui 

väljalülitamine sama parameetri järgi. Kui aga saavutatakse pinge tingimus, toimub samuti nii 

sisse- kui väljalülitumine pinge sätteväärtuse alusel. Mõlema tingimuse sätestamisel 

arvestatakse käivitamisel küll mõlema sättega, kuid seiskamisel võetakse arvesse vaid 

generaatori käivitanud parameetri sätet. See tähendab, et kui generaator käivitus pingesättest 

ning mõne aja pärast laetuse taseme tingimus saab küll täidetud, kuid aku pinge pole siiski 

nõutavale tasemele jõudnud, siis generaator ikkagi ei seisku. Tabel 7 kajastab juhtseadme 

sätted generaatori juhtimiseks sõltuvalt aku pingest.  

Tabel 7. Generaatori juhtimise seaded jaanuaris 2018 ja märtsis 2019 sõltuvalt aku pingest 

Generaatori juhtimise sätted sõltuvalt aku pingest 

jaanuar 2018 märts 2019 

Käivitub, kui aku pinge langeb alla, V 47,0 Käivitub, kui aku pinge langeb alla, V 47,0 

Sama „vaikse tunni“ ajal, V 46,0 Sama „vaikse tunni“ ajal, V 46,0 

Seiskub, kui aku pinge ületab, V 56,7 Seiskub, kui aku pinge ületab, V 56,6 

Sama „vaikse tunni“ ajal, V 55,0 Sama „vaikse tunni“ ajal, V 55,0 

 

Kuna sätestatud oli generaatori juhtimine pinge järgi, siis lubatud tühjenemissügavuse 

muutmisega generaatori juhtimisele mingit mõju ei avaldatud, kuna käivitumine toimus just 

pingesätte järgi. Eelpooltoodut arvestades pidi ka seiskumine toimuma pingesätte järgi. Kuna 

pingesäte oli seadistatud jahedamate ilmadega ning aluseks sai aku pinge mõõtmine, siis 

generaatori seiskamissätteks oli 56,7 V. Akupanga nimipinge on 48 V. Peale ilmade 

soojenemist muutus olukord ja temperatuurikompensatsiooni algoritm laadimisel enam sellist 

pingelisa ei kasutanud, mistõttu aku pinge ei jõudnud kunagi nõutud väärtuseni. Olukorra 

paranemisele viis kõigest pingesätte 0,1 V võrra langetamine. Uueks sätteks sai 56,6 V.  
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Joonis 23. Generaatori mitteväljalülitumist iseloomustav graafik aku temperatuuril 12…18 ℃ 

(10.10.2018). 

 

Graafik joonisel 23 kirjeldab protsesse jaamas, mis leidsid aset oktoobris 2018, kui aku 

temperatuur ööpäeva lõikes oli vahemikus 12...18℃, generaatori seiskamine toimus 

manuaalselt. Ilmateenistuse andmetel oli välisõhu temperatuur Valgas 10.10.2018 vahemikus 

10,7...12,9℃, andes ööpäeva keskmiseks tulemuseks 12℃ [45]. Graafikult joonisel 24 on 

selgelt välja loetav samade sätetega generaatori töörežiim veebruaris 2018, mil aku 

temperatuur ööpäeva lõikes oli vahemikus 1...3℃ ja generaatori seiskumine toimus 

automaatselt. Ilmateenistuse andmetel oli välisõhu temperatuur Valgas 6.02.2017 vahemikus 

−4,3...−11℃, andes ööpäeva keskmiseks tulemuseks −8,9℃ [45]. 
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Joonis 24. Generaatori ootuspärane töörežiim aku temperatuuril 1...3℃ (6.02.2018). 

 

Samuti tuleb tulevikus arvestada aku vananemisest tingitud mõningast elementide 

klemmipinge alanemist, mistõttu võib taas esineda generaatori seiskumistõrkeid. Sel puhul 

saab samuti olukorra normaliseerimiseks kasutada generaatori seiskamissätte muutmist. 

Akude puhul ei tohi ka unustada, et väljavahetamisele kuuluvad kõik elemendid üheaegselt, 

üksikuid elemente vahetada ei tohi. Jaamal on kvaliteetsed inverterid, mis lubavad vajadusel 

ühe riknenud elemendi süsteemist eemaldada ning kogu süsteem viia 48 V pingelt 46 V 

pingele [4], mis tähendab akupanga pinge langemist. Ka sellisel juhul saab kasutada 

generaatori seiskamissätete muutmise meetodit, et laadimisel saavutaks akupank generaatori 

seiskamiseks vajaliku väärtuse. 
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4.2.  Juhtumiuuring 

 

Akupanga laadimisloogikas temperatuurikompensatsiooni funktsiooni olemasolu tõttu oli 

juhtseadme sätestus generaatori juhtimise osas ebaefektiivne, kuna polnud arvestatud ilmade 

muutumisega esile kerkivate reaalsete olukordadega. Nii talitles generaator ootuspäraselt vaid 

seadistamise hetkel. Generaatori seiskamise pingesätte muutmine viis oodatud olukorrani ning 

akupank laadus piisava pingetasemeni ja generaatori seiskamise automaatika töötas 

ootuspäraselt. Kui jahedamast ilmast tingituna temperatuurikompensatsiooni rakendamisel 

tõsteti 48 V nimipingega akupanga laadimispinget, siis soojematel ilmadel ilma 

temperatuurikompensatsioonita nõutava pingeparameetrini aku pinge ei tõusnud. Generaatori 

seiskamine oli määratud aku pingeväärtusega ning seetõttu soojemate ilmadega aku pinge 

generaatori seiskamiseks vajaliku sätestatud väärtuseni ei küündinud ning generaator ei 

seiskunud. Keerulisemaks muutis olukorra lisaks quiet hour ehk vaikse tunni säte. Selleks on 

valikus määratud öine aeg 23.00 - 6.00, kus kõiki parameetreid on alandatud, et generaatori 

tööaega vähendada. 

Generaatori seiskamiseks vajaliku pingesätte alandamisel saavutati laadimisel generaatori 

seiskamiseks nõutav aku pinge väärtus. Kuna generaatori käitamiseks vajaliku 

sisepõlemismootori töötamiseks on vajalik kütus, siis generaatori seiskumistõrke korral on 

arvestatav liigne kütusekulu. Kui esialgu arvestati paagi täitmise vajadust kord aastas, siis 

tegelik aastane kütusekulu aastal 2018 oli 804 liitrit, millest oma osa on eelpool kirjeldatud 

konfiguratsiooniveal. Tabel 8 kajastab viimase talve 2018/2019 kütusetarneid.  

Tabel 8. Kütusetarne talvel 2018/2019 

Tarne kuupäev Kütuse kogus, L 

7.09.2018 100 

23.11.2018 150 

11.12.2018 400 

16.01.2019 200 

Kokku 850 

 

Null-kütusekuluga kuid pole, kuna generaatori juhtseadme konfiguratsioon näeb ette 

tehnilistel kaalutlustel generaatori käivitamise intervalliks 28 päeva. Samuti on sätestatud 

minimaalseks töötamise kestvuseks 10 minutit. See tähendab pooleaastase nulltsükli ajal 
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generaatori umbes ühe tunni pikkust töötamist. Generaatori tunni kütusekulu on generaatori 

tootja andmete järgi 3,2...6,2 liitrit sõltuvalt generaatori koormusest [44].  

Antud jaama probleem seisneb mitte niivõrd valesti koostatud koormusgraafikus, kuivõrd 

asjaolus, et analüüsitud pilootprojekti raames rajatud jaamad ei vasta üldistele ootustele 

päikeseelektrijaamalt. Päikeseelektri kasutamine muudab oluliselt selle kasutajate 

tarbimisharjumusi, kui tegemist on offgrid-lahendusega [4]. Päikeseelektrijaama kasutamine 

eeldab jaama kasutajalt suuremaid koormusi just päevasel ajal, mil päikesepaneelide 

tootlikkus on maksimaalne. Kui akupank on täis laetud, toimukski tarbimine täiel määral 

päikesepaneelidelt läbi inverterite ning saaks rakendatud päikesepaneelide maksimaalne 

võimsus. Nii saaks paneelide poolt toodetav energia  maksimaalselt ära kasutatud. Antud 

väikejaama kasutaja maksab aga jaamast saadava elektri eest  Elektrilevile samasugust hinda, 

nagu ta oleks liini toitel, mistõttu klient rakendab suuremaid võimsusi ajal, mil kehtib 

elektrienergia öötariif, mille maksumus on tema jaoks odavam. Nii toimub aga juba tarbimine 

päeval täis laetud akudelt, mis viib nende kiirema tühjenemiseni, lõppkokkuvõttes nende 

kiirema vananemiseni, sest eluiga on määratud lisaks muudele parameetritele ka tsüklite 

arvuga. Lisaks toimub akude tühjenemisel tarbimine generaatorist. Päikesejaama põhimõte 

nõuab seadmete jõudluse ja nende võimalikult pikaajalise kestvuse osas, et tarbimise osakaal 

oleks suurem just päevasel ajal, mil elektrienergia hind on antud juhul kallim. Praegusel juhul 

kasutatakse elektrienergia eest tasumisel sellises väikejaamas samu hinnapõhimõtteid, mis 

kehtivad võrguga ühendatud klientidele ja nii on hetkel jaama kasutavale kliendile ööelekter 

odavam. Olukord eeldab antud juhul teistsugust elektrienergia eest tasumise hinnamudelit.  

Hüpotees, et akupanga suurendamine tagab süsteemile liinitoitega võrdse stabiilsuse, pole 

antud juhul mõttekas, kuna tekib mitmeid piiravaid tegureid. Nimelt akupanga suurendamise 

maksumus on ebaotstarbekalt kallis, kuna toodetavad PV-süsteemides kasutamiseks mõeldud 

süvatsükli akud kuuluvad kallimasse akude hinnaklassi ning neis süsteemides kasutamiseks ei 

sobi odavad, näiteks UPS-idele mõeldud geelakud [4].  Lisaks on vastuolu, mis mõjub otseselt 

akupanga elueale, kuna üle dimensioneeritud akupank ei saaks mingi aja jooksul 

sajaprotsendiliselt täis. Sellega kiireneb vananemise protsess ning see viib kokkuvõttes akude 

kiiremale riknemisele [36]. Vastuolu, et pank ei saa sel juhul sajaprotsendiliselt täis, 

kõrvaldab esitatud hüpoteesi. Kuna projektis kasutatud diiselgeneraator on tööstuslik, on selle 

hind kõrgem. Kasutatava komplekti ligikaudne maksumus on 8000 EUR. Lisaks on 

generaatori negatiivseks küljeks kõrged käidukulud, mis võivad generaatori eluea jooksul 

ületada isegi soetamis- ja installatsioonikulusid. Antud offgrid-jaama kontekstis ainus 
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positiivne külg, mis räägib generaatori kasuks, on asjaolu, et generaatori hind on küll 2,5 

korda kallim kui akude hind, kuid tema eeldatav eluiga on 40 aastat akude 15 aasta vastu. 

Tühjenemissügavuse mõju oodatavale tsüklite arvule akude eluea jooksul on esitatud 

tabelis  9. 

Tabel 9. Aku tühjenemissügavuse (DOD) mõju tsüklite arvule aku eluea jooksul [36] 

Tühjenemissügavus (DOD), % Tsüklite arv 

10 2550 

20 1800 

30 1230 

40 900 

50 720 

60 600 

70 510 

80 460 

 

Jaamadele esitatud tehniliste nõuete järgi pidi aastaringselt valitsema seadmekonteineris 

temperatuur 0...30℃, mis pidi tagatama küttekeha ning ventilatsiooni abil. Seireandmetest on 

täheldatud, et välisseintele esitatud nõuetejärgne soojusjuhtivuse U-arv U≥0,43 W/m2∙K ning 

katusel U≥0,24 W/m2∙K seda ei taga, kuna ruumi temperatuur on langenud lubamatult palju, 

sealjuures akupanga temperatuuri väärtusena on 7.01.2017 registreeritud –14℃. 

Ilmateenistuse andmetel oli välisõhu temperatuur Valgas 7.01.2017 vahemikus 

−13,7...−23,2℃, andes ööpäeva keskmiseks temperatuuriks −19,5℃ [45]. Tegemist oli 

kolme järjestikuse, keskmisest külmema päevaga (kolme ööpäeva keskmised välisõhu 

temperatuurid olid –14,9...–19,5℃). Kui sellistes oludes tühjeneks aku avariiliselt näiteks 

kümne protsendini laetuse tasemest, järgneks neil temperatuuridel elektrolüüdi külmumine 

ning see viiks aku riknemiseni. Nagu eelpool kirjeldatud, on 0% laetuse tasemel 

külmumistemperatuuriks juba –8℃ [29]. 

Üheks miinuseks vaadeldavas jaamas on märkimisväärne süsteemi omatarve. Omatarve 

hõlmab inverterite, side- ja juhtseadmete elektroonika ning generaatori akulaadija poolt 

tarbitavat energiat isegi olukorras, mil akupank on sajaprotsendiliselt täis ning jaama poolt 

toodetust kliendi poolt midagi ei tarbita ehk teisisõnu olukorras, mil klient on elektrivõrgu 

toitel, toimub tegelikult süsteemipoolne energiatarve. Vaadeldava jaama kontekstis pole see 

küll kliendi poolt kinnimakstav energia, kuid pälvis töö autori tähelepanu. Olukord ilmnes 

2017 aasta veebruari ning märtsi logiandmeid analüüsides. Päikesepaneelide poolt toodetud 

elektrienergia oli neil kuudel vastavalt 32,5 kWh ja 34,6 kWh. Mõne väiksema majapidamise 
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või suvila puhul võib see ületada majapidamise poolt kuus tarbitud elektrienergia kogust 

mitmekordselt. Eelpool toodud elektrienergia kogused olid seda huvipakkuvamad, et neil 

kuudel oli klient täielikult võrgutoitel, samas on päikesepaneelide poolt toodetud 

elektrienergia kogus arvestatav. Teades, et päikesepaneelid ei tooda elektrienergiat, kui 

puudub tarbimine [4], siis järeldusena on antud perioodil toodetud elektrienergia kulunud 

süsteemi omatarbeks. Arvestades, et süsteemis kasutatud geelakude isetühjenemine on 1…3% 

kuus [20], oleks akupanga isetühjenemise kompenseerimisele ja tasanduslaadimisele kuluv 

energiakulu marginaalne. Inverteri omatarve ehk inverteri tühijooksul tarbitav võimsus on 

inverteri tootja andmetel 15 W [39]. Sellest lähtuvalt on ööpäevane inverteri omatarve 

24 ∙ 15 = 360 Wh , kuus kulub omatarbeks juba kokku  30 ∙ 360 = 10800 Wh. Kuna antud 

jaamas on kasutusel 3-faasiline pingesüsteem, mida tekitatakse kolme siinusinverter-laadija 

Victron MultiPlus 48/5000/70 ühendamisega ühtseks süsteemiks [4], siis tuleb saadud 

tulemust korrutada kolmega, ning saame inverterite omatarbe:  3 ∙ 10800 = 32400 Wh ehk 

32,4 kWh, mis on lähedane seireandmetest saadud tulemustele. Joonis 25 graafikul on 

kujutatud summaarsed tootlused ja tarbimine päevade lõikes veebruaris 2017. Joonisel on 

näha veebruaris 2017 päikesepaneelide poolt toodetud elektrienergiat, mis on erinev nullist. 

Kuine omatarve ületab isegi päeva maksimumtarbimist, olles arvestav protsent süsteemi 

kogutootlusest. Väikeste, näiteks suvila lahendusena kasutatavate süsteemide puhul võib 

omatarve olla isegi suurem tarbimisest, kui süsteemi kasutatakse vaid suvel, kuid inverterit 

hoitakse toite all aastaringselt. Suhteliselt suur omatarve on inverterite puhul küll miinuseks, 

kuid samas omatarve väheneb koormuse suurenemisel. 

 

Joonis 25. Graafik, kus päikesepaneelide tootlus päevade lõikes kujutab endast süsteemi 

omatarvet kuus. 
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Arvestades, et veebruar on lühem kuu ning märts pikem, siis eelpool esitatud seireandmetest 

saadud tulemused võib lugeda inverterite omatarbeks. Seetõttu oleks juba süsteemi 

projekteerimisel optimaalseima lahendusena mõistlik võimalusel kasutada ühefaasilist 

süsteemi, kuna esiteks on sellise lahenduse omatarve kolm korda väiksem ning teiseks 

seadmete maksumus ning neis esineda võivate talitlustõrgete tõenäosus kolm korda väiksem, 

seega süsteemi töökindlus kolm korda suurem. On esinenud olukord, mil generaator küll 

käivitus, kuid akude laadimist ei toimunud. Selgus, et süsteemis oli üks akukaitseklemmidest 

maha põlenud, mistõttu tekkisid mõõtmiste anomaaliad ning generaatori töö oli korrapäratu, 

käivitudes päevas mitmeid kordi ning töötades väga lühikest aega.  

Generaatori tihedat käivitumist põhjustas lisaks päikesepaneelide vähene tootlikkus 

talveperioodil, mil päike liigub niigi mööda suhteliselt kitsast ning madalat nurka, mille tõttu 

on paneelide toodang madal. Visuaalne otsevaade paneelidelt suunaga lõunasse on kujutatud 

joonisel 26.  

 

Joonis 26. Visuaalne otsevaade Nihujärve jaama päikesepaneelidelt lõunasse. 
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Lisaks võivad isegi näiliselt piisaval kaugusel, näiteks Nihujärve jaamas paneelidest 85 meetri 

kaugusel kasvavad puud heita paneelidele talvel päeva jooksul varje, mis vähendavad nende 

tootlust veelgi. 

 

 

Joonis 27. Päikese teekonna graafik Nihujärve jaama päikesepaneelide asukohas talvel. 

 

 

Joonis 28. Päikese teekonna graafik Nihujärve jaama päikesepaneelide asukohas suvel.  
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Graafikutel joonistel 27 ja 28 on see selgesti nähtav näilise horisondi piirjoonena.  Sellest 

tulenevalt peab arvestama päikesepaneelide asukoha ning installeeritava võimsuse valikul. 

Kui joonis 27 annab ettekujutuse talvisest päikese teekonnast paneelide paigalduskohas, siis 

joonis 28 väljendab suvist päikese liikumise teekonda. Jooniste võrdlemisel on selgelt nähtav 

suvise ja talvise päevavalge aja erinevus.  

Majanduslikult optimaalseimate süsteemide dimensioneerimise üheks tähtsamaiks 

komponendiks on päikesepaneelid ning nende tootlikkus. Kahjuks paneelide täit toodangu 

potentsiaali monitoorida pole võimalik, kuna toodangut hakatakse piirama, kui akude laetuse 

tase on saavutanud 100% või kui päikesepaneelide toodang ületab akude maksimaalse 

laadimisvõimsuse ning kliendi tarbimise kogusumma. Just seetõttu pole võimalik täies mahus 

monitoorida päikesepaneelide reaalseid võimalikke toodanguid, mis omakorda võimaldaks 

tulevikus majanduslikult optimaalsemaid süsteeme dimensioneerida. Süsteemi rikked ei 

pruugi alati väljenduda automaatsete alarmsignaalide abil, mistõttu on vaja mingilgi kujul 

jaama töö monitooringut. Kõige kriitilisemaks töökindluse komponendiks, mida on Nihujärve 

puhul täheldatud, on olnud generaator, selle vale käivitumine ja seiskumine. Jaama 

töökindluse suurendamiseks tuleb eelistada maksimaalselt tööstuslikke lahendusi.  

Töös võrreldi jaama tootlikkust samal perioodil, kuid erinevate ilmakaartidega aastatel 2017 

ja 2018. Valitud on Viljandimaal asuva Kutja päikesejaama (lisa 4) andmed, kuna Nihujärve 

jaamas esinesid 3G ja 4G sidevõrkude leviprobleemid, mistõttu polnud osaliselt 2018. aasta 

andmed saadaval. Sarnaseid probleeme sidega on esinenud kõigis kolmes jaamas, sest 

tegemist on hajaasustusega piirkondadega, kus kõigi sideoperaatorite levi on kvaliteetseks 

andmesideks ebapiisav. Kutja jaam on väiksem, kui Nihujärve jaam. Jaamale lähim 

päikeseandmete mõõtmise punkt on Viljandis. Tegemist on mitte aastaringselt kasutatava 

elamuga. Kuue 260 W päikesepaneeli summaarne võimsus on 1590 W. Erinevalt Nihujärvest 

on sellel süsteemil üks inverter. Lisaks kontroller, sideseadmed, haldusseade, akupank ja 

muud nende ühendamiseks ning toimimiseks vajalikud seadmed. Varugeneraatori järele 

vajadust pole ja see puudub, kuna elamut kasutatakse suvekoduna. Keskkonnaagentuuri poolt 

esitatud andmete põhjal koostati graafikud (joonised 29-31). 
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Joonis 29. Päikesepaiste tunniandmed 2017 ja 2018 suvekuudel maist augustini. 

 

Võrdluseks valiti kahe erineva aasta andmed, mis erinesid märkimisväärselt päikesepaiste 

kestuse tundide ning ööpäeva keskmiste temperatuuride poolest. Valimisse kaasati erineva 

ilmakaardiga aastate 2017 ja 2018 suvekuud maist augustini.  

 

Joonis 30. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur Viljandis 2017 ja 2018 suvekuudel maist 

augustini. 

 

 

Joonis 31. Kutja jaama poolt maist augustini toodetud elektrienergia statistilised näitajad. 

 

Graafik joonisel 29 näitab selgelt päikesepaiste kestvuse erinevust. Graafikult on näha, et 

minimaalseks päikesepaiste kestuseks oli mõlemal aastal samas perioodis 0 tundi. Samuti on 

maksimaalsed päikesepaiste kestused mõlema aasta samas perioodis olnud sarnased, 
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üllatusena 2017 aasta suvel on maksimumtundide arv ööpäevas koguni suurem. Keskmine 

päikesepaiste kestus antud perioodil seevastu on suurem aastal 2018. Sama perioodi ööpäeva 

keskmiste õhutemperatuuride graafikul (joonis 30) on aastate võrdluses kogu graafik 

nihutatud nii ekstreemumite, kui mediaani väärtuse osas, millest on selgesti näha aasta 2017 

jahedamat suve. Toodetud elektrienergia graafikul (joonis 31) on selge ülekaal 

päikeseküllasemal ning soojemal aastal 2018. Erinevatel aastatel toodetud elektrienergia vahe 

suureneb veelgi, kui erineva päikesevalguse hulga juures on sama keskkonnatemperatuur, sest 

temperatuuri alanedes tõusevad paneeli poolt toodetav võimsus ja pinge oluliselt [20]. 

Päikesepaiste kestust oli 2018. aastal 148 tunni võrra enam kui 2017. aastal. Tabel 10 kajastab 

Kutja jaama toodangu andmeid.  

 

Tabel 10. Kutja jaama toodang suvekuudel 2017 ja 2018 

Viljandi ja Kutja jaama andmed, suvekuud mai - august  

Aasta 2017 2018 

Päikesepaiste, h 1019,1 1167,4 

Summaarne toodang, kWh 250,0 311,6 

 

Ka elektrienergia toodang oli suvel 2018 suurem kui samal perioodil aastal 2017, ületades 

seda 61,65 kWh võrra. Graafikult (joonis 30) on märgatav erinevus ööpäeva keskmiste 

temperatuuride osas, mis oli 2018. aastal kõrgem kui aasta varem. Päikesepaneeli avatud 

ahela pinge tõuseb külmakraadidega [4]. See tähendab, et päikesepaneelid toodavad 

elektrienergiat jaheda ilmaga sama valgustatuse korral rohkem. Seetõttu võime oletada, et 

erinevus oleks sama temperatuuri korral küll mõnevõrra suurem, kuid kuna 2018 oli keskmine 

õhutemperatuur kõrgem, siis töötasid paneelid mõnevõrra madalama kasuteguriga. Joonis 32 

esitatud graafik väljendab jaama tootlikkust aastatel 2017 ja 2018 suvekuudel maist augustini 

kuude lõikes, mis erinesid teineteisest päikesepaiste tundide poolest tervelt 148,3 tunni võrra. 

 

 

 

 



 

57 

 

 

Joonis 32. Kutja jaama poolt toodetud elektrienergia kogus aastate 2017 ja 2018 suvekuudel.  

 

Ehkki selliste päikeseküllaste ja pikkade päevadega on jaama akupank juba keskpäevaks 

paneelidelt täis laetud ning kogu tarbimine toimuks paneelidelt läbi inverteri, siis 

päikesepaneelidega elektritootmise omapäraks on asjaolu, et kui ei tarbita, siis ka ei toodeta. 

Nii võiks oletada, et suurema tarbimise korral oleks süsteemi tootlus suurem.  

Alljärgnevalt analüüsiti Nihujärve jaama toitel oleva majapidamise tarbimist pikema perioodi 

vältel. Hea ülevaate tarbimisest saab kuu tarbimisgraafikult joonis 33, mis on koostatud nelja 

aasta tarbimise põhjal. Päikesejaama rajamine ja selle toitele lülitumine jääb oktoobrisse 

2016. See annab tarbimisharjumustele ülevaatliku võrdluse juba enne jaama rajamist. 

Analüüsides aasta 2016 esimese poole tarbimist järeldub, et klient on muutnud oma 

tarbimisharjumusi talveperioodil vähenemise suunas. Suveperioodil on tarbimine vastupidiselt 

kasvanud, kuna kasutatakse rohkem ära päikeselist aega. Talveperioodil on tekkinud 

koormuste kasv aastal 2018 veebruaris, millega on seletatav ka oodatust suurem generaatori 

kütusekulu. See tähendab päikesevaesel ajal madalama tootlikkuse korral akude oodatust 

varem tühjenemist generaatori käivitamise tasemeni ning edasist akude laadimist ning 

tarbimist juba generaatorilt. Liigsed tühjenemissügavused omakorda lühendavad aku eluiga, 

sest tühjenemissügavus DOD on otseselt seotud akust saadavate tsüklite arvuga, mille kohta 

koostati tabel 9 vastava infoga. Joonis 34 graafikul on kujutatud Nihujärve jaama generaatori 

töötunde alates jaama rajamisest oktoobris 2016 kuni aprillini 2019. Graafikult on loetav 

generaatori mittetöötamine suvekuudel. Generaator käivitus esimesel aastal liialt tihedalt ning 

segavaks osutus ka generaatori tööga kaasnev müra, mistõttu lülitati tarbija jaanuaris 2017 

võrgutoitele. 



 

58 

 

 

Joonis 33. Nihujärve majapidamise elektrienergia tarbimine alates aastast 2016 kuni märtsini 

2019. 

 

 

Joonis 34. Nihujärve jaama generaatori töötunnid oktoobrist 2016 kuni aprillini 2019. 
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Juhtseadme konfiguratsioonimuudatus viidi sisse jaanuari lõpus 2019. Joonis 34 generaatori 

töötundide graafikult on selgesti eristatav juba jaanuaris 2019 vähenenud töötundide arv. 

Kütusekulu andmete jaoks on koostatud tabel 11. Perioodiks valiti ajavahemik jaanuarist 

aprillini. Aasta 2018 nimetatud perioodi kütusekulu oli 460 L, 2019 sama perioodi jooksul aga 

252 L. Seega on aastal 2019 kulunud 208 liitrit kütust vähem, kui aastal 2018. Selle perioodi 

vaatlemine annab põhimõtteliselt pooleaastase kütusekulu, kuna suvekuudel generaator ei ole 

kolme aasta jooksul automaatikast käivitunud. Hoolduskäivitused toimuvad ka suvel kord 

kuus kümneks minutiks, kuid kuna haldusseade salvestab infot tunnipõhisena, siis tabelis see 

ei kajastu.  

Eelnevat arvesse võttes vähendab jaama optimeerimine kütusekulu ligemale poole võrra. 

Tuletame meelde töös varasemalt mainitud 2018. aasta jooksul kulunud kütuse kogust, 

milleks oli 804 liitrit. Muudatuse järgselt on aastane kütuse kokkuhoid ligemale 400 liitrit, 

mis tähendab kokkuhoidu jaama käitamiskuludelt ja kokkuvõttes oluliselt lühemat jaama 

rajamise tasuvusaega. 

 

Tabel 11. Nihujärve jaama kütusekulu oktoobrist 2016 kuni aprillini 2019 

  2016 2017 2018 2019 

Jaanuar 0 75 228 212 

Veebruar 0 0 132 40 

Märts 0 0 100 0 

Aprill 0 3 0 0 

Mai 0 0 0   

Juuni 0 0 0   

Juuli 0 0 0   

August 0 0 0   

September 0 0 0   

Oktoober 118 32 52   

November 86 124 92   

Detsember 79 128 200   

 

Kõike eelnevalt selles peatükis esile toodut arvesse võttes võimaldab jaama tootlust 

optimeerida seadmete konfiguratsioonide vastavusse viimine tegelike oludega ning 

tarbimisharjumuste muutmine. Viimasel juhul tuleb Elektrilevil muuta hinnapoliitikat offgrid 

lahenduste korral, erinedes tavapärasest, mil odavamaks on ööelekter. Süsteemi toetamiseks 

ebapiisava päikesevalguse korral tasub kaaluda väiksema tuulegeneraatori liitmist süsteemiga, 

kompenseerimaks päikeseelektrit tuuleenergiast toodetud elektriga. Antud uurimistöö ei 

käsitle tuulegeneraatorite valdkonda ning see teema vajaks tulevikus eraldi uurimistööd.  
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KOKKUVÕTE 

 

Töös vaadeldi elamu tarbeks rajatud autonoomse elektrivarustussüsteemi parendamise 

võimalusi. Uurimisobjektidena kasutati Elektrilevi OÜ poolt kolme majapidamise 

energiatarbe tagamiseks rajatud päikeseelektrijaama. Kolmest jaamast kahte tutvustati 

põhjalikumalt ning toodi välja jaamade tehniline spetsifikatsioon. 

Viidi läbi jaama tootluse analüüs erinevate ilmakaartidega aastate suveperioodidel ning  

teostati kliendi tarbimise analüüs. Tõdeti, et soojema ning valgusküllasema suve toodang on 

küll suurem, kuid mitte nii valgusküllane suvi oli jahedam, ning seetõttu oli erinevus 

mõnevõrra väiksem. Erinevate päikesepaiste tundidega aastate suvekuudel sama keskmise 

temperatuuri juures on tootluse erinevus suurem. Lisaks mõjutab tootlust tarbimine. 

Uuriti hüpoteesi, et akupanga suurendamine tagab süsteemile liinitoitega võrdse stabiilsuse. 

Pliiakudega seonduva teoreetilise materjali uurimise alusel tehti järeldus, et akupanga 

suurendamine poleks akude eluea seisukohalt otstarbekas, kuna sel juhul ei saa akupank 

mõningatel juhtudel pikema perioodi jooksul sajaprotsendiliselt täis laetud. Aku mittetäielik 

laadimine pikema aja jooksul põhjustab plaatide sulfateerumist ja lõppkokkuvõttes lüheneb 

nende eluiga. Akupanga suurendamise maksumus oleks ebaotstarbekalt kallis, kuna 

toodetavad PV-süsteemides kasutamiseks mõeldud akud kuuluvad kallimasse akude 

hinnaklassi ning neis süsteemides kasutamiseks ei sobi odavad geelakud. Süsteemi 

maksumust ja töökindlust saab küll optimeerida generaatorist loobumisega, asendades 

generaatori elektrivõrguga, kuid sellise valikuga väljume juba offgrid-lahenduse piiridest.  

Uuriti inverterite omatarvet inverteri tühijooksul ja tõdeti, et mõningatel juhtudel võib see 

ületada tarbimist. Selline võib olla tulemus väikeste süsteemide puhul, mida kasutatakse vaid 

suvekuudel, kuid inverterid on toite all aastaringselt. 

Vaadeldi Nihujärve jaama toitel oleva majapidamise tarbimisharjumuste muutumist kolme 

aasta jooksul ning arutleti antud jaamas kehtivate tarbija poolt Elektrilevile makstava 

elektrienergia hinna üle, mis eirab päikesejaamale esitatavaid ootusi, tarbida suuremas 

koguses eelkõige päeval. Antud jaama probleem ei seisne mitte valesti koostatud 

koormusgraafikus, vaid selles, et analüüsitud pilootprojekti raames rajatud jaamad ei vasta 
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üldistele ootustele päikeseelektrijaamalt. Päikeseelektri kasutamine peab muutma oluliselt 

tarbimisharjumusi, kui tegemist on offgrid-lahendusega. See eeldab antud juhul teistsugust 

elektrienergia eest tasumise hinnamudelit. 

Juba eramaja jaoks jaama projekteerides tuleb arvesse võtta, et süsteemi muudab nii 

töökindlamaks, odavamaks kui vähem nõudlikuks süsteemi väljaehitamine ühefaasilisena 

ning võimalusel see  realiseerida ühefaasilisena. See välistab küll kolmefaasiliste tarbijate 

kasutamise, kuid vähendab oluliselt süsteemi omatarvet ning kokkuvõttes maksumust ning 

töökindlust.  

Käesoleva uurimistöö olulisemaks tulemuseks on akupanga ja varugeneraatori omavaheline 

konfiguratsiooniline sobitatavus, millega välditakse varugeneraatori liigselt pikad töötamised 

akupanga laadimisel. Kuna  generaatori poolt teostatava laadimistsükli lõpetamiseks vajalike 

näitajate saavutamine soojemate ilmadega on mõningatel juhtudel raskendatud seoses 

temperatuurikompensatsiooni poolt juurde antava pingelisa vähenemisega, muudeti 

generaatori seiskamiseks vajaliku pinge sätet juhtseadmes. Soovituslik on generaatori 

seiskamise tingimuseks valitav aku pinge väärtus valida selliselt, et välistemperatuuri tõustes 

jõuab akupanga pingeväärtus generaatori seiskamiseks nõutud tasemele. Tuleb arvestada, et 

generaatori juhtimiseks saab määrata tingimusteks aku laetuse taseme (SOC) ja/või aku pinge. 

Sealjuures toimuvad nii sisse- kui väljalülitamine sama parameetri järgi ning teist parameetrit 

ei arvestata.  

Tõdeti aastate 2018 ja 2019 nelja kuu generaatori töötundide ja kütusekulu andeid võrreldes, 

et akupanga ja varugeneraatori omavahelise konfiguratsioonilise sobitatavuse tulemusena 

väheneb generaatori aastane kütusekulu hinnanguliselt poole võrra suurusjärgus 400 L. 

Jaama optimeerimiseks võib tulevikus kaaluda tuulegeneraatori paigaldamist, mis toetaks 

päikesepaneele elektritootmiseks ebapiisava valguse esinemise korral. 

Antud valdkond on pidevas arengus ja kindlasti on tulevikuvaates täiendava uurimise vajadus 

uute, väljatöötatavate aku- ning paneelitehnoloogiate kasutamise abil jaama tootlikkust 

suurendada, aga samuti jaama kasutamise käigus esile kerkivate probleemide lahendmiseks, 

mis kokkuvõttes võimaldab jaama energiakasutust veelgi parendada. 
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OPTIMIZATION OF THE AUTONOMOUS ELECTRICITY SUPPLY SYSTEM FOR A 

RESIDENTIAL HOUSE 

SUMMARY 

  

The thesis looked at ways to improve the autonomous power supply system for a residential 

house. The solar power plant established by Elektrilevi LLC to ensure the energy 

consumption of three households was used as research object. Two of them were introduced 

in more detail and technical specifications of the stations were introduced. 

The performance of the plant was analysed by different weather maps during the summer 

periods of 2017 and 2018. It was acknowledged that the output of the warmer and brighter 

summer is higher, but the summer with less sunshine hours was cooler and therefore the 

difference was obviously smaller. Considering different hours of sunshine in the summer 

months at the same average temperature, the productivity difference is higher. In addition, 

productivity is affected by consumption. 

The hypothesis was that by increasing the battery bank the system would be provided with 

equal stability as with connected to a power grid. On the basis of the study of the theoretical 

material related to lead-acid batteries, it was concluded that increasing the battery bank would 

not be expedient from the point of view of the life of the batteries, as in this case the battery 

bank in some cases cannot be fully charged to 100% over a longer period. Incomplete 

recharging of the battery for a long time will cause the plates to sulphate and ultimately 

shorten their life. The cost of upgrading the battery bank would be unreasonably costly as the 

batteries for use in PV systems belong to a more expensive battery price range.  

The inverters own consumption of the inverter idle was investigated and it was found that in 

some cases it could even exceed consumption of the household itself. This can be the result of 

small systems that are only used during the summer months, but inverters are powered all 

year round. 

The change in consumption habits of the households fed by the Nihujärve station was 

examined over three years and the current electricity price paid by the consumer to the grid 

operator, which ignores the expectations of the solar station. It should be consumed in a larger 
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amount electricity especially during the daytime. The problem with this station is not the 

wrongly taken load chart, but the fact that the stations built within the analysed pilot project 

do not meet the general expectations of the solar power plant. The use of solar electricity must 

significantly change consumption patterns when it comes to off-grid solutions. This requires a 

different pricing model for electricity. 

Compared to the four-month generator hours and fuel consumption talents of the 2018 and 

2019 generators, it was estimated that as a result of the configuration compatibility between 

the battery bank and the back-up generator, the generator's annual fuel consumption is 

estimated to be halved to around 400 L. 

The most important result of this research is the configuration compatibility between the 

battery bank and the back-up generator, which avoids excessively long operation of the 

generator while charging the battery bank. Since the voltage parameters necessary for the 

completion of the charging cycle by the generator in warmer weather are in some cases 

difficult due to temperature compensation of charging voltage, the setting of the voltage 

required to stop the generator settable in the control unit was decreased. It is recommended 

that the selected battery voltage value will be selected as the condition of the generator 

shutdown so that when the outdoor temperature rises, the battery voltage reaches to the 

required level to stop the generator. It should be taken into account that the state of charge 

(SOC) and/or battery voltage can be used to control the generator. In this case both, switching 

on and off will be managed by the same parameter and the other parameter is not taken into 

account. In addition, the performance of the plant was analysed with different weather maps 

during the summer period of the year and the customer consumption analysis was carried out. 

Theoretical material related to lead-acid batteries was also explored, which led to the 

conclusion that increasing the capacity of the battery bank would not be practical, as in this 

case the battery bank will not always be fully charged in an extended period of time. The cost 

and reliability of the system can be optimised by abandoning the generator by replacing it 

with the grid, but in this case we are leaving the limits of the off-grid solution. It is also 

necessary to take into account while planning the system that it is made more reliable, cheaper 

and less demanding to build a single-phase system. This excludes the use of three-phase 

consumers, but significantly reduces the system's own consumption and overall cost and 

reliability. 
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