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Eesti Maaülikooli Tehnikamajas asuv taastuvenergeetika õppelaboratoorium on rajatud 

2014. aastal ettevõtte Energiatehnika OÜ poolt.  Laboratooriumi kasutuse põhiülesandeks 

on uurida energiasalvestitest, energia tarvitajatest ja taastuvenergia seadmetest  koosneva 

süsteemi omavahelist koostööd.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on laiendada Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimalusi, et tõsta labori töötamise kvaliteeti ja 

optimiseerituse taset. 

Magistritöö tulemusena koostatakse programmeerimiskeelega Python programm, mis 

esitab graafiliselt reaalajas taastuvenergeetika labori päikesepaneelide ja tuuliku poolt 

muundatava elektrienergia rahalist väärtust vastavalt Nord Pool AS Elspot elektrienergia 

börsi hetkehinnale. Programm summeerib muundatud rahalised väärtused, esitades sellega 

programmi töötsükli käigus muundatud elektrienergia rahalise koguväärtuse ning 

salvestades mõõtetulemused selleks ettenähtud dokumenti. Kaardistatakse võimalikult 

palju labori väliseid andmeallikaid, millest pärinevaid andmeid saab kaasata  

taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi töösse ning pakutakse uusi rakendusi ja 

edasiarendusi, mida saab teostada tuginedes laboratooriumi andmebaasi võimekusele 

Kirjutatud programmi saab kasutada Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboratooriumi 

kasutajaliidese täiendamisel ning see on lähtematerjalina kasutatav teiste töös välja 

pakutud taastuvenergeetika labori edasiarenduste elluviimiseks.  

Märksõnad: taastuvenergiaseadmed, andmehõive, andmebaas, mikrovõrk, Python,  
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2014 by Energiatehnika OÜ. The main purpose of the laboratory is to conduct research on 
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renewable energy equipment.  

The aim of this Master’s thesis is to expand  the application possibilities of the database of 

The Laboratory of Renewables in Estonian University of Life Sciences in order to  

improve the laboratory’s quality and its level of optimization. 
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program which graphically presents the monetary value of electric energy converted by 

the wind turbine and solar panels of the Laboratory of Renewables in accordance with the 

current price of the Nord Pool AS Elspot market. The program summates the monetary 

values of converted energy, thereby presenting the total monetary value of the converted 
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n – mõõtepunkti järjekorra number 
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SISSEJUHATUS 
 

Üha suurenevast tarbimisest tulenevate kliimaprobleemide aktuaalsus ja fossiilsete kütuste 

varude vähenemine seab inimkonna olukorda, kus jätkusuutliku elukeskkonna 

säilitamiseks ja pöördumatute keskkonnaprobleemide vältimiseks tuleb kasutusele võtta 

uusi teaduspõhiseid ja tehnilisi lahendusi.  

 

Elektri mikrovõrkude kasutuselevõtt võimaldab vähendada emissioone, tõsta 

elektrivarustuse töökindlust, ning vähendada tarbijate kulusid. Mikrovõrkude eeliseks 

tsentraliseeritud elektrienergia võrgu ees on tema paindlikus, mis võimaldab 

mikrovõrkude rajamisel lähtuda iga võrgu asukohast, eesmärkidest ja seadmetest, 

saavutamaks kõrgeimat optimiseerituse taset. Samas, tuleb mikrovõrkude varieeruvuse 

tõttu kõrgeima optimiseerituse taseme huvides luua igale võrgule selle eripäradele vastav 

juhtimissüsteem, mis on üheks põhiliseks väljakutseks mikrovõrkude rajamisel.  [1] 

Juhtimissüsteemi üheks tõhususe tõstmise meetodiks on arendada selle andmetepõhise 

juhtimise (inglise keeles data-driven) võimekust. Andmepõhise juhtimise aluseks on 

mikrovõrgu andmebaasi ja selle haldamise kvaliteet, kus kajastatakse näiteks 

elektrienergia tunnipõhise nõudluse ning hinna, kui ka ilmastikulisi andmeid, nagu näiteks 

tuule kiirus ja päikesekiirgus. [2]   

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on laiendada Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

laboratooriumi (tuntud ka kui digitaalelektroonika labor) andmebaasi rakendusvõimalusi, 

et tõsta labori töötamise kvaliteeti ja optimiseerituse taset.  Eesmärgi saavutamiseks 

seatakse järgnevad ülesanded: 

 kaardistada võimalikult palju labori väliseid andmeallikaid, millest pärinevaid 

andmeid kaasata  taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi töösse; 

 välja pakkuda uusi rakendusi ja edasiarendusi, mida saab teostada tuginedes 

laboratooriumi andmebaasi võimekusele käesoleval hetkel. 

 

Magistritöö esimeses peatükis antakse põgus ülevaade Eesti Maaülikooli 

taastuvenergeetika laboratooriumi olemusest, ülesehitusest ja töötamise põhimõttest. 
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Esitatakse ülevaade tervikliku süsteemi moodustavatest seadmetest ja nende 

nimiandmetest ning tutvustatakse labori tehnilist võimekust. 

 

Teises peatükis esitatakse erinevad andmeallikad, mida saab kasutada Eesti Maaülikooli 

taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamisel. Peatükk 

annab ülevaate andmeallikate üldisest olemusest, kättesaadavusest ning võimalustest, 

kuidas neid andmeid kasutada labori rakendusvõimaluste laiendamiseks. 

 

Kolmandas peatükis analüüsitakse võimalikke Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasi edasiarendusi. Esitatakse loetelu hetkel laboratooriumi poolt 

mõõdetavate ja võimalike labori välistest andmeallikatest hangitavate andmete kohta. 

Kirjeldatakse edasiarenduste täide viimiseks vajalikke protsesse, vajaminevaid vahendeid 

ja andmeid ning saavutatavaid praktilisi väljundeid. 

 

Neljandas peatükis kirjeldatakse üksikasjalikult programmi, mis esitab reaalajas 

taastuvenergeetika labori poolt muundatud elektrienergia rahalist väärtust, loomist.  

Esmalt antakse ülevaade programmi koostamise etappidest ning vajaminevate 

programmide ja tarkvarateekide seadistamisest. Seejärel kirjeldatakse üksikuid ülesandeid 

täitvate programmide koostamist ning terviklikuks programmiks kokku seadmist. Lisaks 

esitletakse programmis kasutatavaid valemeid ning programmiga loodud näidisgraafikuid. 

Lisas 1 on esitatud programmi kood, ms kuvab graafiliselt taastuvenergeetika 

laboratooriumi tuuliku poolt muundatava elektrienergia rahalist väärtust. Lisas 2 esitatud 

programmi kood kuvab graafiliselt taastuvenergeetika laboratooriumi päikesepaneelide 

poolt muundatava elektrienergia rahalist väärtust. 

 

Magistritöö koostamisel kasutatud materjalide ja kirjanduse näol on tegemist peamiselt 

erinevate tehniliste väljaannete ja juhenditega ning osaliselt teemakohaste uurimuste ja 

artiklitega.  
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1. EESTI MAAÜLIKOOLI TAASTUVENERGEETIKA 

LABORATOORIUM 
 

1.1.  Taastuvenergeetika labori olemus ja eesmärk 
 

Magistritöö uurimisobjektiks on Eesti Maaülikooli Tehnikamajas asuv taastuvenergeetika 

laboratoorium, mis rajati 2014. aastal ettevõtte Energiatehnika OÜ poolt.  Labor on rajatud 

õppe eesmärgil, et uurida energiasalvestitest, energia tarvitajatest ja taastuvenergia 

seadmetest  koosneva süsteemi omavahelist koostööd. [3] 

 

Oma olemuselt võib pidada Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboratooriumit 

mikrovõrguks. Mikrovõrgu (inglise keeles microgrid) all mõistetakse üldjuhul 

väiksemastaabilist elektrisüsteemi, mis moodustub kogumi elektri põhivõrgust eraldatud 

tarbijatest ja elektrienergiat muundavatest seadmetest. Seadmed, millest mikrovõrk 

koosneb, ei ole üksikasjalikult fikseeritud, kuna need varieeruvad mikrovõrgu 

geograafilise asukoha, rajamise eesmärgi ja muu määrava põhjal. Mikrovõrgu 

definitsiooni võib omistada süsteemile, mis kogu ülejäänud elektrisüsteemist täielikult 

eristatav, on võimeline funktsioneerima iseseisvalt sõltumata elektri põhivõrgust. [4]  

 

Taastuvenergeetika laboris olevate seadmete tööparameetreid ja süsteemi tööd mõõdetakse 

reaalajas, mõõtetulemused salvestatakse ning esitatakse numbrilisel ja graafilisel kujul 

veebilehel energia.emu.ee. Veebilehel väljastatakse andmed päikesepaneelide, tuuliku, 

generaatori, akude, ülikondensaatori, tarvitite ja koormuse kohta.  Samuti tuuakse välja 

ilmastikuandmed, mille mõõtmiseks on EMÜ Tehnikamaja katusel ilmajaam. [3]  

 

Taastuvenergeetika labor koosneb järgnevatest seadmetest: [3] 

 taastuvenergia seadmed; 

 muundurid, muutmaks elektrienergiat majapidamiskõlblikuks; 

 kohtvõrk, mille eesmärgiks on imiteerida reaalset elektrivõrku; 

 juhtimiskilp tulemuste mõõtmiseks ja vajalike lülituste tegemiseks; 

 server, kuhu salvestatakse mõõdetud andmed, mille põhjal luuakse internetis 

kättesaadav kasutajaliides; 
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 lauaarvuti, kus paiknevad seadmete juhtimiseks vajalikud kasutajaprogrammid; 

 Raspberry Pi’l põhinev süsteem, mis kuvab kasutajaliidese EMÜ Tehnikamaja 1. 

korruse fuajees; 

 ilmajaam ilmastikuolude mõõtmiseks. 

 

Joonisel 1.1 on esitatud ülevaade taastuvenergeetika labori seadmete koostoimimisest ja 

paiknemisest süsteemis. 

 

 
 

Joonis 1.1. EMÜ taastuvenergeetika labori põhimõtteskeem.  

 

Joonise 1.1 põhjal võib väita, et taastuvenergeetika labor on jagatud sisuliselt kolmeks 

osaks: taastuvenergia seadmed ja nende muundurid, kohtvõrk koos sisalduvate seadmetega 

ning server koos juhtsüsteemi ja kasutajaliidesega.  
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Jooniselt 1.1 on näha, et EMÜ Tehnikamaja katusel olevate taastuvenergia seadmetest 

pärinev elektrienergia muundatakse inverteritega alalisvoolust laialdaselt kasutusel 

olevaks 230 V ja 50 Hz vahelduvvooluks. Tuuliku ja tuuliku inverteri  ühendusskeemi 

vahele on paigaldatud alaldi, et tuuliku poolt muundatud vahelduvvool esmalt 

alalisvooluks muudetaks. Juhtimiskilbil lülitatakse kontaktoreid (tähisega ―K‖) vastavalt, 

kas taastuvenergia seadmete inverteritest väljuv elektrienergia suunatakse kohtvõrku 

akupatareisse salvestamiseks või EMÜ Tehnikamaja elektritarbe katteks. Samuti tehakse 

lülitusi akude laadimise või sinna salvestatud elektrienergia kasutamise osas. 

Akupatareides  salvestatud energiat kasutatakse juhul, kui katkeb ühendus elektrivõrguga. 

[3] 

 

Lisaks akupatareidele on kohtvõrgu osaks ka ülikondendsaator, mille ülesanne on 

tasakaalustada järske võimsuskõikumisi ning inverter, mis muundab ülikondensaatori 

jaoks 230 V vahelduvvoolu 48 V alalisvooluks. Sünteetiline energiaallikas sisaldab endas 

mitmeid muundureid, mille ülesandeks on jäljendada taastuvenergia seadet vastavalt 

ettenähtud graafikule. Sünteetilise energiaallika tööks vajaminev elektrienergia tuleb 

Tehnikamaja jaotuskilbist. Juhitava koormuse süsteem koosneb kahest elektriradiaatorist 

ja kalorifeerist, mille koormust saab sujuvalt reguleerida. Selle eesmärgiks on üleliigse 

toodetud energia ära tarvitamine ja kohtvõrgu süsteemi kaitsmine. [3] 

 

Joonisel 1.1 on tähistatud seadmete juures voolutrafod (tähisega „VT‖). Nendega 

mõõdetakse väärtuseid, mis iseloomustavad seadmete tööd. Ilmajaamast ja voolutrafodest 

pärinev info salvestatakse serveriarvuti andmebaasi, mida hallatakse päringukeelega SQL 

ning luuakse tulemusi reaalajas esitatavad graafikud. Tavakasutajale avaneb ligipääs 

andmetele veebilehel energia.emu.ee. [3] 

 

 

1.2.  Taastuvenergeetika laboratooriumi seadmete iseloomustus 
 

1.2.1. Päikesepaneelid ja päikesepaneelide inverter 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikamaja katusele on paigaldatud kokku kümme DelSolar 

D6P250B3A polükristall päikesepaneeli, mille koguvõimsus on 2,5 kW. Päikesepaneelide 

ja tuuliku paigutus EMÜ Tehnikamaja katusel on esitatud joonisel 1.2. [5]   
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Joonis 1.2. EMÜ Tehnikamaja katusel olevad päikesepaneelid ja tuulik. [foto: Alo Allik] 

 

Tabelis 1.1 on esitatud päikesepaneeli DelSolar D6P250B3A andmed. Tabelis 1.1 esitatud 

elektrilised andmed on mõõdetud tingimustel, kui päikesepaneeli temperatuur on 25°C 

ning kiirgusintensiivsus on 1000 W/m
2
. [6]  

 

Tabel 1.1. DelSolar D6P250B3A polükristall päikesepaneeli andmed [6] 

Parameetri nimetus Parameetri väärtus 

Maksimaalne väljundvõimsus 250 W 

Kasutegur 15,3 % 

Avatud ahela pinge 37,37 V 

Maksimaalse võimsuse pinge 30,95 V 

Lühise vool 8,63 A 

Maksimaalse võimsuse vool 8,12 A 

Mõõdud 1650 x 990 x 42 mm 

Mass 18,5 kg 

 

Päikesepaneelide kaldenurka on võimalik muuta ning 10 paigaldatud päikesepaneeli on 

Tehnikamaja katusel olevat ruumi arvestades jagatud kahe ja kolme rea kaupa 

väiksemateks üksusteks. Päikesepaneelide kaldenurga muutmine toimub käsitsi. Samuti 

tuleb neid efektiivsuse tagamiseks puhastada mustusest (tolm jms) ja lumest vastavalt 

vajadusele.  [2, 4] 
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Päikesepaneelide poolt muundatud elektrienergia majapidamiskõlbulikuks muutmise 

tarbeks on kasutusel inverter Solivia 2.5 G3, mille andmed on esitatud tabelis 1.2. 

 

Tabel 1.2. Inverter Solivia 2.5 G3 andmed [9] 

Parameetri nimetus Parameetri väärtus 

Maksimaalne sisendvõimsus 3100 W 

Nominaalne sisendvõimsus 2750 W 

Sisendpinge  125...540 V 

Maksimaalne sisendvool 18 A 

Nominaalne sisendvool 9,8 A 

Nominaalne väljundvõimsus 2500 W 

Väljundpinge 210...264 V 

Väljundsagedus 50 Hz 

Maksimaalne kasutegur 96% 

 

Joonisel 1.3 on kujutatud Tehnikamajas olevat päikesepaneelide inverterit Solivia 2.5 G3. 

 

 

 

Joonis 1.3. Päikesepaneelide inverter Solivia 2.5 G3. 
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Taastuvenergeetika labori kasutusjuhendis on kirjas, et päikesepaneelide muundur lülitub 

sisse järgnevatel tingimustel: [7]  

1) inverteri alalisvoolu lüliti on lülitatud sisse; 

2) päikesepaneelide väljundpinge ületab 110 V; 

3) juhtpaneelil on sätestatud päikesepaneelide inverteri välis- või kohtvõrgu ühendus; 

4) võrgupinge parameetrid vastavad standardile EN 50438. 

 

Päikesepaneelide muundur on seadistatud töötama Eesti elektrivõrkudes. [7] 

 

1.2.2. Tuulik ja tuuliku inverter 

 

Tehnikamaja katusele on paigaldatud lisaks päikesepaneelidele tuulik Windspot 3.5 

tootjalt Sonkyo Energy. Tuulik on kolme labaga ning see töötab vastutuule korral. Tuuliku 

rootor paigutub horisontaalselt. Tuuliku paiknemine Tehnikamaja katusel on näidatud 

joonisel 1.2. Tuuliku andmed on esitatud tabelis 1.3. [10] 

 

Tabel 1.3. Tuuliku Windspot 3.5 andmed [11] 

Parameetri nimetus Parameetri väärtus 

Nimivõimsus tuule kiirusega 11...12 m/s 3500 W 

Käivitumiseks vajalik tuule kiirus 3 m/s 

Mass 185 kg 

Hinnanguline aastane energiatoodang (5...7 m/s) 4,802...10,839 kW⸱h 

Rootori pindala 12,88 m
2
 

Rootori läbimõõt 4,05 m 

Maksimaalne tuule kiirus 60 m/s 

Nominaalne pöörlemiskiirus tuule kiirusega 11...12 m/s 250 min
-1

 

 

Joonisel 1.4 on kujutatud Tehnikamajas olevat tuuliku inverterit WindyBoy WMA 

WB3600TL. 

 



14 

 

 

Joonis 1.4. Tuuliku inverter WindyBoy WMA WB3600TL. 

 

Taastuvenergeetika labori kasutusjuhendis on kirjas, et tuuliku tööks peavad olema 

täidetud järgnevad tingimused: [7] 

1) juhtpaneelilt on valitud tuuliku inverteri välis- või kohtvõrgu ühendus; 

2) tuuliku seiskamislülitid S1 ja S2 on OFF asendis; 

3) tuule kiiruseks on vähemalt 3m/s; 

4) võrgupinge parameetrid vastavad standardile EN 50438. 

 

Selleks, et tuuliku poolt muundatav elektrienergia oleks majapidamiskõlbulik, muudetakse 

tuuliku rootori poolt ebaühtlaselt genereeritav vahelduvvool esmalt alalisvooluks alaldiga 

W4G-20K. Seejärel muudetakse alalisvool vahelduvvooluks inverteriga Windy Boy 

3600TL. [7] 

 

Tuuliku muundur on seadistatud töötama Eesti elektrivõrkudes. [7] 

 

1.2.3. Akud ja akude inverter 

 

Akude eesmärgiks kohtvõrgus on salvestada energiat. Akudes salvestatud energiat 

kasutatakse näiteks juhtudel, kui katkeb ühendus elektrivõrguga, on vaja lisavõimsust või 

on tarvis süsteemi käivitada. Süsteemis on kokku 8 akupatareid, mis on ühendatud kaheks 

neljast akust koosnevast jadaks. Mõlema jada nimipinge on 48 V (neli 12 V akut). 

Akupatareide energiamahutavus täislaetult on 20 kWh. Akude puhul tuleb jälgida, et 
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nende laetusaste oleks üle 50%. Allapoole antud piiri seisvate akude eluiga lüheneb. 

Täislaetuks loetakse akut, mille laetusaste on üle 95%. Joonisel 1.5 on kujutatud neli 

juhtimiskilbis olevat Victron Energy akud, mis moodustavad ühe tervikliku akupanga. [4, 

9]  

 

 

Joonis 1.5. Juhtimiskilbis asuvad Victron Energy akud. 

 

Koos akudega on kasutusel kohtvõrgus inverter Sunny Island 6.0H, mille tööpõhimõte on 

sarnane UPS-ile (uninterruptible power supply). Juhul, kui ühendus elektrivõrguga katkeb, 

tagatakse akude poolt energiavarustus. Akude inverteri eesmärgiks on muundada 230 V 

vahelduvvool 48 V alalisvooluks ja vastupidi. [7]  

 

1.2.4. Ülikondensaator ja ülikondensaatori inverter 

 

Ülikondensaatori Maxwell BMOD ülesandeks kohtvõrgus on järskude võimsuse 

kõikumiste tasakaalustamine. Ülikondensaatori mahtuvus on 165 F ja nimipinge 48 V. 

Joonisel 1.6 on kujutatud ülikondensaator. [4, 10] 
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Joonis 1.6. Ülikondensaator Maxwell BMOD. 

 

Ülikondensaatori inverteriks on Flexiva Zemis WG5K, mis on kujutatud joonisel 1.7.  

 

 

Joonis 1.7. Ülikondensaatori inverter Flexiva Zemis WG5K. 

 

Ülikondensaatori inverteri eesmärgiks on muundada 230 V vahelduvvool 48 V 

alalisvooluks ja vastupidi. [7] 

 

1.2.5. Sünteetiline generaator 

 

Sünteetilise energiaallika seadmete komplekti eesmärgiks on imiteerida etteantud 

korrapära järgi energiaallikat. Näiteks võib see imiteerida tuuliku poolt muundatud 

elektrienergiat. Selleks on sünteetiline generaator ühendatud teiste taastuvenergia 

seadmetega, et nende koormuskarakteristikute põhjal neid jäljendada. [1, 11] 
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Sünteetiline generaator sisaldab endas järgnevaid seadmeid: [7]   

1) sagedusmuundur; 

2) siinusfilter; 

3) eraldustrafo; 

4) alaldi; 

5) inverter Windy Boy 3600TL. 

 

Sünteetiline generaator saab vajamineva elektrienergia elektrivõrgust, mis läheb esmalt 

sagedusmuundurisse DELTA VFDEL037EL43A. Sagedusmuundurit on tarvis, et muuta 

sünteetilise generaatori väljundpinget, mida reguleeritakse sagedusmuunduri sageduse 

muutmisega. Sagedusmuunduri reguleerimine toimub käsitsi. Joonisel 1.8 on kujutatud 

sagedusmuundur DELTA VFDEL037EL43A. [7] 

  

 

Joonis 1.8. Sünteetilise generaatori süsteemi kuuluv sagedusmuundur. 

 

Sagedusmuundurist liigub elektrienergia edasi siinusfiltrisse, kus toimub 

sagedusmuundurist väljuva elektrienergia ebastabiilsuste ja harmooniliste, mis võivad teisi 

seadmeid ohustada, likvideerimine. Joonisel 1.9 on kujutatud sünteetilise generaatori 

süsteemi kuuluvat siinusfiltrit. [7]  
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Joonis 1.9. Sünteetilise generaatori süsteemi kuuluv siinusfilter. 

 

Seejärel liigub elektrienergia edasi eraldustrafosse, et elektrienergia liikumine oleks 

ühesuunaline. Samuti ei võimalda inverteri Windy Boy 3600TL sisse ehitatud 

kaitsefunktsioonid elektrienergiat tagasi samasse võrku edastada. Joonisel 1.10 on 

kujutatud sünteetilise generaatori süsteemi kuuluvat eraldustrafot. [7] 

 

 

Joonis 1.10. Sünteetilise generaatori süsteemi kuuluv eraldustrafo. 

 

Eraldustrafost tulev vahelduvvool muundatakse alaldiga alalisvooluks, mis kulgeb 

inverterisse Windy Boy 3600TL, kus muundatakse elektrienergia majapidamiskõlbulikuks 

230 V ja 50 Hz vahelduvvooluks. [7]  
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1.2.6. Juhitav koormus ja juhitava koormuse inverter 

 

Juhitava koormuse komponentideks on kalorifeer, mille koormust saab reguleerida ning 

kaks elektriradiaatorit.  Koormuse eesmärk on kaitsta kohtvõrgu süsteemi ning tarbida ära 

üleliigset toodetud elektrienergiat. Joonisel 1.11 on kujutatud kalorifeeri ja 

elektriradiaatoreid.  [3, 15]  

 

 

Joonis 1.11. Elektriraadiaatorid (vasakul) ja kalorifeer (paremal). 

 

Koormuse tööd juhitakse inverteriga Delta VFD022EL21A, mis on kujutatud joonisel 

1.12.  [4] 

 

Joonis 1.12. Koormuse inverter inverteriga Delta VFD022EL21A. 

 

Lisaks koosneb juhitava koormuse süsteem neljast 230 V pistikust, kuhu saab ühendada 

elektriseadmeid. 
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1.2.7. Ilmajaam 

 

EMÜ Tehnikamaja katusel asub ilmajaam Davis Vantage Pro2 Plus (Cabled), millega 

mõõdetakse peamiselt järgnevaid ilmastikulisi parameetreid: [16]  

 tuulekiirus ja –suund; 

 päikesekiirgus; 

 UV-kiirgus; 

 välisõhu temperatuur; 

 õhurõhk; 

 suhteline õhuniiskus. 

 

Ilmajaama poolt mõõdetud andmetele on võimalik ligi pääseda aadressil 

http://energia.emu.ee/weather/, kus on võimalik saada informatsiooni viimase nädala, kuu 

ja aasta andmete kohta. Andmeid on võimalik väljastada aasta või kuu kaupa tekstifaili 

kujul. [7] 

 

1.2.8. Süsteemi mõõte- ja analüüsiseadmed 

 

Süsteemi toiteahelatele on paigaldatud mõõdetavatesse kohtadesse 10 voolutrafot P2 TC5. 

(paiknemine kujutatud joonisel 1.1). Voolutrafode eesmärgiks on toiteahelates olevate 

voolude väärtused muuta sobilikumaks mõõteseadmetele. 9 voolutrafot on kujutatud 

joonisel 1.13 Viimane neist asub teistest eemal. [7] 

 

 

Joonis 1.13. Voolutrafod P2 TC5. 

 

Voolutrafodega sobilikuks muudetud voolusid mõõdetakse ühe energiaanalüsaatoriga 

Janitza UMG605 ja kahe Janitza UMG103-ga. Nende peamiseks ülesandeks on süsteemi 

http://energia.emu.ee/weather/
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jälgimine ja andmete salvestamine. UMG605-l on sisseehitatud mälu, suurusega 250 MB, 

andmete, võrgusündmuste ja transientpingete salvestamiseks. Analüsaatoritel UMG103 ei 

ole sisseehitatud mälu, ning nende mõõtetulemused salvestab analüsaator Janitza 

UMG605. Energiaanalüsaatorid on kujutatud joonisel 1.14. [7]  

 

 

Joonis 1.14. Energiaanalüsaatorid Janitza UMG605 (vasakul, ekraaniga) ja kaks Janitza 

UMG103 (paremal, ekraanita). 

 

Taastuvelektroonika labori juhendis oleva põhjal on hetkel energiaanalüsaatorid 

seadistatud selliselt, et nad salvestavad viimase kuu aja mõõteandmed. Uute andmete 

salvestamisel kirjutatakse vanimaid andmed pidevalt üle. Andmete pikaajaliseks 

salvestamiseks ja töötlemiseks on serveri arvutisse installeeritud Janitza 

andmetöötlusprogramm GridVis, mis laeb mõõteseadmetest andmed iga tunni aja järel 

taastuvenergeetika labori serveri andmebaasi. [7]  

 

1.2.9. Juhtimine, andmebaas ja kasutajaliides 

 

Süsteemi juhtseadmete kapis asub operaatoripaneel (HMI – human machine interface). 

Paneelil on kokku üheksa lehekülge, millest esimene võimaldab süsteemi juhtida ning 

ülejäänud kuvavad mõõtetulemusi. Turvameetmeid silmas pidades on blokeeritud 

programmis toimingud, mis võivad teadaolevalt taastuvenergeetika laboris rikkeid 

põhjustada. Operaatorivõrku on võimalik kasutada läbi arvutivõrgu kasutades selleks 

ettenähtud tarkvara. Operaatoripaneeli kasutajaliides on kujutatud joonisel 1.15. [7] 
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Joonis 1.15. Operaatoripaneeli puutetundlik kasutajaliides juhtkilbil. 

 

Juhtpaneelil saab määrata sünteetilise generaatori ja koormuse väärtuseid, lülitada 

päikesepaneele ja tuulikut kohtvõrku või võrgutööle ning juhtida ülikondensaatori tööd. 

[7] 

 

Juhtsüsteemis on kaks programmeeritavat loogika kontrollerit (PLC – programmable logic 

controller) PLC1 ja PLC2. Mõlemad PLC-d on tootja Delta mudelid DVP20SX211T. 

PLC2 ülesanne on lugeda ülikondensaatori voolu ja pinge mõõtetulemusi ning juhtida 

ülikondensaatori inverterit Flexiva Zemis WG5K. Ülejäänud juhtimisfunktsioonid täidab 

PLC1. Näiteks on PLC1 ülesandeks mõõta päikesepaneeli inverteri alalispinge sisendist 

voolu ja pinge väärtuseid, anda koormuse inverterile ette vajaminev töösagedust, lülitada 

radiaatoreid sisse või välja ning anda sünteetilisele generaatorile ette vajaminev 

töövõimsus. PLC1 külge on lisatud kaks lisamoodulit, et suurendada portide arvu ja 

salvestada temperatuure. PLC1 ja PLC2 on kujutatud joonisel 1.16. [7, 17] 
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Joonis 1.16. PLC1 (vasakul)   koos kahe lisamooduliga (märgitud punasega) ja PLC2 

(paremal). 

 

Janitza mõõteseadmetega mõõdetavad andmed laetakse serveriarvutisse Janitza 

andmetöötlusprogrammiga GridVis, mis töötab koos SQL andmebaasiga. Mõõtetulemused 

laetakse serverisse iga tunni aja järel. Andmed laetakse kahte andmebaasi: [7]  

1. MySQL serveri andmebaasi nimega „janitza_data‖ laetakse labori veebilehele 

kuvatavad andmed. 

2. GridVis tarkvara poolt laetakse andmebaasi nimega „janitza‖, milles saab andmeid 

töödelda, analüüsida ja mõõta. 

 

Andmebaasi haldamiseks on süsteemis IBM serveriarvuti operatsioonisüsteemiga Ubuntu, 

mille eesmärgiks on andmebaaside salvestamine ja haldamine. Samuti on serveriarvutisse 

installeeritud virtuaalmasin, mille operatsioonisüsteemiks on Windows 7, kuhu on 

installeeritud kasutajaliidese loomiseks ja seadmete juhtimiseks ettenähtud programmid. 

[7] 

 

Süsteemi poolt mõõdetavad ja salvestatud andmed kuvatakse numbrilisel ja graafilisel 

kujul Interneti aadressil energia.emu.ee, kus on võimalik näha infot kogu tervikliku 

süsteemi, päikesepaneelide, tuuliku, sünteetilise generaatori, akupatareide, 

ülikondensaatori, koormuse ja ilmajaama andmete kohta.  Samuti on võimaldatud ligipääs 

vanematele, arhiivis säilitatavatele, mõõtetulemustele ning neid alla laadida tekstifailina. 

EMÜ Tehnikamaja fuajees asub Raspberry Pi-l põhinev süsteem, mis kuvab mõõdetavad 

andmed taastuvenergeetika labori veebilehelt fuajees olevale ekraanile. [7, 8]   
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2. TAASTUVENERGEETIKA LABORATOORIUMI 

ANDMEBAASI VÄLISED ANDMEALLIKAD 

 
2.1.  Väliste andmeallikate otsimise metoodika 

 

Magistritöö üheks eesmärgiks on leida erinevaid EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi 

andmebaasi väliseid andmeallikaid, mida saaks kasutada labori rakendusvõimaluste 

laiendamisel. Eesmärgi saavutamiseks tutvuti esmalt labori seadmete, kasutusvõimaluste 

ja eripäradega. Seejärel hangiti teemakohast informatsiooni ja tutvuti erinevate 

kättesaadavate andmeallikatega, kasutades selleks Internetti ja erialast kirjandust. 

 

Järgnevates peatükkides kirjeldatakse erinevate andmeallikate olemusi ja võimalusi ning 

analüüsitakse nende kasutatavust taastuvenergeetika labori andmebaasi 

rakendusvõimaluste laiendamisel. Eesmärgiks on leida andmeid, mille hankimiseks saab 

koostada automatiseeritud programme, mis kaasavad kasutuskõlbulikud andmed 

taastuvenergeetika labori andmebaasi. 

 

2.2.  Elektrienergia börsi hind 

 

Ühe võimalusena laiendada EMÜ taastuvenergeetika labori rakendusvõimalusi on võtta 

arvesse elektrienergia börsi hinda. Eesti elektrienergia hind on hallatav elektribörsi 

ettevõte Nord Pool AS’i poolt. 

 

Nord Pool AS on Norra, Rootsi, Soome Taani, Eesti, Läti ja Leedu elektribörsi haldav 

ettevõte, mis asutati aastal 2002. Eesti liitus Nord Pooli grupiga aastal 2010. Suuremates 

riikides, nagu näiteks Rootsi, määratakse hinnale mitu piirkonda. Eestis kehtib üks 

piirkond terve riigi peale. [18]  

 

Päev-ette-turul, mis kannab nime Elspot, on elektri tootjatel ja ostjatel võimalus iga päev 

kella 12.00-ni Kesk-Euroopa aja järgi esitada enda elektrihinna pakkumised järgmise 

päeva kohta. Pakkumised tehakse iga 24 täistunni kohta. Saadud pakkumised edastatakse 

Nord Pool’i arvutisüsteemi, kus arvutatakse hinnad väljatöötatud algoritmi järgi, mis 
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arvestab peamiselt elektrienergia pakkumise ja nõudluse tasakaalupunkti. Järgmise päeva 

elektrienergia hinnad tunni aja kaupa avaldatakse igal eelneval päeval kell 12.42 Kesk-

Euroopa aja järgi või hiljem. [19, 20]  

 

Enamus kauplemisest toimub Elspot turul, kuid päeva vältel toimub elektrienergiaga 

kauplemine ka Elbas turul. Elbas turu eesmärk on võimaldada turul kauplejatel enda 

pakkumise korrigeerimist tulenevalt näiteks ootamatust rikkest mõnes elektrijaamas, 

ebatäpsetest prognoosidest ja teistel ettenägematutel põhjustel. Elbas turul saab pakkumisi 

teha alates hetkest, kui Elspoti turu järgmise päeva hinnad kuulutatakse välja. Pakkumisi 

saab teha täistunni kohta, kuid need peavad olema tehtud kuni 1 tund varem. Joonisel 2.1. 

on kujutatud Nord Pooli kodulehel olevatest elektrienergia börsi Eesti piirkonna hinna 

andmetest kuvatõmmis. [11]   

 

 

Joonis 2.1. Nord Pool AS Elspot turu Eesti piirkonna hinnad 24 tunni lõikes, 8.mai 2019 

seisuga. 1 – piirkondade valik; 2 – andmete esitamine tabeli või graafikuna; 3 – andmete 

esitamise ajaline sätestamine; 4 – kuupäevad tähistamaks vastavate päevade hinna 

andmeid; 5 – tunnid, mille vältel elektrienergia hind muutub.  [21] 
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Joonise 2.1 ülaosas on veerg, mis võimaldab valida erinevate Nord Pool’i piirkondade 

vahel. Võimalik on valida kõik piirkonnad korraga (All) või iga riik eraldi  vastavalt riigi 

nime lühendile. Nord Pool’i enda süsteemi hindasid on võimalik näha tähise ―SYS‖ all. 

Hindasid on võimalik kuvada tabeli või graafiku kujul tunni, päeva, nädala, kuu või aasta 

kaupa. Joonisel 2.1 olev kuvatõmmis on tehtud Eesti piirkonna elektrienergia hindadest 8. 

mail 2019. 

 

Nord Pool’i kodulehel olevates kasutajatingimustes on sätestatud, et seal olevaid andmeid 

võib kasutada energiaturul kauplemisel ning erinevate uurimuste ja analüüside läbiviimisel 

tingimusel, et kasutaja poolt säilitatakse kõik Nord Pooli autoriõigustele, omandile ja 

kaubamärgile viitavad märked. Nord Pool’i kodulehel olevate andmete taasesitamine, 

levitamine ning kättesaadavaks tegemine mõnel teisel veebilehel ei ole lubatud ilma Nord 

Pool’i kirjaliku loata. Samuti on keelatud veebilehel olevate andmete automaatne 

andmehõive sellisel moel, mis vähendab Nord Pool’i veebilehe toimevõimet. [22] 

 

Nord Pool’i Elspot elektrienergia turu andmete hankimiseks ja taastuvenergeetika labori 

andmebaasi kaasamiseks saab luua programmi, mis elektrienergia hindade avaldamise aja 

paiku salvestaks need automaatselt  iga päev taastuvenergeetika labori andmebaasi. 

Oluline on programmi koostamisel pidada kinni tingimusest, et keelatud on andmehõive 

meetodid, mis kahjustavad Nord Pool’i veebilehe toimevõimet, selle tõttu ei tohi koostatav 

programm teha liiga tihti päringuid. Andmed salvestatakse taastuvenergeetika labori 

andmebaasi ning kasutatakse eesmärgipäraselt.  

 

2.3.  EMÜ Tehnikamaja tarbimisandmed 

 

EMÜ Tehnikamaja tarbimisandmeid saaks kasutada loomaks võrdluseid ja seoseid 

taastuvenergeetika labori poolt muundatud majapidamiseks kõlbuliku elektrienergia ja 

Tehnikamajas tarbitava elektrienergia vahel. 

 

Tarbimisandmete hankimiseks pöörduti esmalt EMÜ haldusosakonna poole, kes haldab 

lepingut ettevõttega AS Elering. EMÜ haldusosakonna poolt saadud informatsioonist 

selgus, et reaalajas tarbimisandmeid ei ole võimalik saada. Magistritöö kirjutamise hetkel 
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saadab Elering igapäevaselt EMÜ haldusosakonnale eelmise kalendripäeva tunnipõhiseid 

tarbimisandmeid kajastava aruande. 

 

Eelnimetatud lahendus võimaldaks luua erinevaid raporteid ning võrrelda mõõdetud 

andmeid tagantjärgi, kuid reaalajas mõõtetulemusi ja graafikuid esitada võimalik praeguse 

lahenduse juures ei ole. 

 

Vaatamata olemasolevatele piirangutele, saaks olukorda lahendada paigaldades  EMÜ 

Tehnikamaja liitumispunkti sarnase mõõtesüsteemi, millest anti ülevaade magistritöö 

esimeses osas, kasutades selleks voolutrafot ja energiaanalüsaatorit, näiteks Janitza seadet. 

Võttes arvesse, et Tehnikamaja liitumispunkt ei asu taastuvenergeetika labori juhtimiskilbi 

vahetus läheduses, oleks otstarbekas edastada mõõdetud tarbimisandmed üle võrgu. 

Mõõdetud andmed salvestataks taastuvenergeetika labori serverisse, kus neid saab 

kasutada vastavalt eesmärkidele. 

 

2.4.  Ilmaprognoosid 

 

Riikides, kus asuvad suuremad taastuvenergia jaamad, on taastuvenergia seadmetega 

muundatava elektrienergia prognoosimine olulisel kohal elektrivõrgu stabiilsuse 

tagamisel. Mida täpsem on taastuvenergia seadmetega muundatava elektrienergia hulga 

prognoos, mille täpsus omakorda sõltub ilmaprognoosi täpsusest, seda efektiivsemalt saab 

tasakaalustada erinevaid taastuvenergiaga seonduvaid ebastabiilsuseid. [23] 

 

Laialt levinud on ilmaprognoosid, mis keskenduvad peamiselt inimeste igapäevaelu 

mõjutavatele teguritele ning kajastavad maapinna ligidal olevaid ilmastiku tingimusi. 

Taastuvenergia seadmete levikuga on hakatud keskenduma ilmaprognoosidele, mis 

mõjutavad otseselt taastuvenergia seadmeid – näiteks tuulikute puhul prognoositakse tuule 

suunda ja –kiirust 50 kuni 150 meetri kõrgusel. [23] 

 

Taastuvenergeetika labori ilmajaam Davis Vantage Pro2 Plus (Cabled) mõõdab tuule 

kiirust ja –suunda, päikesekiirgust, temperatuuri ning õhurõhku ja –niiskust, mis 

valmistavad osa ilmastikulistest parameetritest, mille alusel võib iseloomustada tuuliku ja 

päikesepaneelide tootlikkust. Samuti salvestab see mõõtetulemusi. 
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Reaalajas mõõdetavad ilmastikulised andmed, s.h eelnimetatud, on kättesaadavad 

mitmetest ilmajaamadest üle maailma, kuid geograafilist asukohta arvestades on 

taastuvenergeetika labori ilmajaamaga mõõdetavad andmed labori jaoks kõige 

aktuaalsemad. Labori rakendusvõimaluste laiendamisel suurt väärtust välistest allikatest 

pärinevatel ilmastikuandmetel ei ole.  

 

Mõned ilmajaamad koostavad erinevate mõõdetavate ja statistiliste andmete põhjal 

ilmaprognoose, milles olevaid andmeid saab kasutada loomaks taastuvenergeetika laborile 

funktsioon prognoosida muundatava elektrienergia hulkasid. Taastuvenergia seadmetega 

muundatava elektrienergia hulga prognoosimisel võib kasutada lisaks ilmaprognoosidele 

ajaloolisi mõõteandmeid. Samuti tuleb arvesse võtta seadmete nimiandmeid (kasutegur 

erinevate töötemperatuuride korral jms). [23]  

 

Metoodiliselt jaotub päikesekiirguse ja tuuleolude prognoosimine järgnevalt: [24, 25]  

1) füüsikaline meetod; 

2) statistiline meetod; 

3) hübriidne meetod. 

 

Füüsikaline meetod põhineb füüsikalistel ilmastikuandmetel (näiteks temperatuur, 

õhuniiskus, pilvkate, õhurõhk ning tuule kiirus ja –suund). Päikesekiirguse prognoosimise 

füüsikaline meetod võib põhineda ka numbrilisel ilma prognoosil (NWP ehk Numerical 

weather prediction), satelliidi või seadmega Total Sky Imager tehtud pilveseirel. [24, 25] 

 

Statistilise meetodi järgi prognoosimine toimub enamjaolt kasutades eelnevalt kogutud 

andmeid ning kasutusele võib võtta tehisintellekti, erinevaid mudeleid ja teised vahendid.  

[24, 25] 

 

Hübriidne meetod on mõlema eelnimetatu kombinatsioon eesmärgiga parandada 

prognooside täpsust. Hübriidse meetodi eesmärk on mõlema meetodi puudujääkide 

vältimine ning kasuliku ühendamine. See on tänapäeval enimkasutatud meetod 

prognoosimiseks. Hübriidse meetodi põhjal on välja töötatud mitmed veelgi 

spetsiifilisemaid prognoosimise tehnikaid. [24, 25]  
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Ilmajaam Davis Vantage Pro2 Plus mõõdab reaalajas andmeid, mida kasutatakse 

füüsikalisel ehk deterministlikul meetodi prognoosimisel, kuid EMÜ taastuvenergeetika 

laboril puudub funktsioon luua ilmastikulisi ja energeetilisi prognoose.   

 

2.4.1. Tuule prognoosimine 

 

Tuule prognoosimise võib jaotada ajaliselt kolme põhilisse klassi: [25] 

1) kohene kuni lühiajaline ehk 8 tundi ette prognoosimine; 

2) lühiajaline ehk päev ette prognoosimine, 

3) pikaajaline ehk mitmepäevane prognoosimine. 

 

Internetis on kättesaadavad mitmete ilmajaamade prognoosid, millest oleks võimalik 

prognoositavate ilmastikuliste andmete põhjal koostada taastuvenergeetika laboris 

prognoose tuuliku Windspot 3.5 poolt muundatavale energiale. Näiteks on 

ilmastikuportaalis Windfinder kättesaadav Tartu Ülenurme Lennujaamas mõõdetavad 

andmed ning 10-päeva prognoos. Joonisel 2.2 on esitatud kuvatõmmis ilmastikuportaali 

Windfinder Tartu Ülenurme Lennujaama 9. ja 10. mai 2019 prognoosist. [26]  

 

 

Joonis 2.2. Windfinder’i Tartu Ülenurme Lennujaama 9. ja 10. mai 2019 prognoos. 1 – 

kuupäeva valik; 2 – kellaaeg (3h täpsusega); 3 – tuule suund; 4 – tuule kiirus; 5 – 

puhangute kiirus; 6 – pilvisus; 7 – sademete liik; 8 – sademete hulk (3h jooksul); 9 – 

temperatuur; 10 – õhurõhk.  [26]  

 

Joonise 2.2 ülemises osas on võimalik valida 10-päeva prognoosi kuuluvate kuupäevade  

vahel. Päevade allosas on mainitud, millal toimus viimane prognoosi uuendus ning 
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millisel mudelil prognoos põhineb. Joonisel 2.2 on näha ka, et prognoos toimub iga 3 

tunni kaupa. Joonisel 2.2 allpool olevas tabelis on näha prognoositavad ilmastikulised 

andmed. Tuule prognoositav suund on tabelis näidatud noolena, kuid kursoriga noole 

peale liikudes näitab see kraadinurka, mis tähendab, et prognoositav tuule suund on 

kättesaadav numbriliselt. [26] 

 

Veebilehel Windfinder prognoositavat infot võib kasutada näiteks luues 

taastuvenergeetika laborile funktsiooni prognoosida tuulikuga muundatava elektrienergia 

hulka.  

 

2.4.2. Päikesekiirguse prognoosimine 

  

Täpne päikesekiirguse prognoosimine võimaldab tõsta päikesepaneelidega muundatava 

elektrienergia kvaliteeti ning vähendab ilmastiku muutlikkusest tulenevaid kulutusi. 

Päikesekiirguse prognoosimine sõltub teguritest nagu näiteks päikese trajektoor ja 

atmosfääri pilvisus ning teistest füüsikalistest ilmastikuandmetest. [24] 

 

Magistritöö autori poolt läbiviidud uuringu põhjal leidub mitmeid artikleid ja infoallikaid 

erinevate päikesekiirguse prognoosimise metoodikate kohta, samuti on kättesaadavad 

erinevate geograafiliste asukohtade päikesekiirgust kajastavad ajaloolised andmed, mida 

saab kasutada muundatava päikeseenergia hulga prognoosimisel. 

 

Levinumad on veebilehed, kust on võimalik saada päikesejaamade tootlikkuse prognoose. 

Enamus neist on tasulised (mõningad tasuta katseperioodiga) ning on suunatud 

elektrienergiaga kauplejatele. Kolm peamist tasuta kättesaadavat tootlikkuse prognoosi 

esitavat veebitarkvara paketti on Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), 

PVWatts ja RETScreen. [27]  

 

2015. aastal läbi viidud uuringu põhjal järeldati, et veebitarkvara pakettidest PVGIS, 

PVWatts ja RETScreen prognoosib päikesejaama tootlikkust võrreldes Kreekas mõõdetud 

reaalsete andmetega kõige täpsemalt PVGIS. [27]  
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Tootlikkust prognoositavatel veebilehtedel on tarvis kasutaja poolt sisestada üldjuhul 

andmed nagu näiteks päikesepaneelide geograafiline asukoht, paneeli tüüp, võimsus, 

kaldenurk ja orientatsioon. Joonisel 2.3 on kujutatud PVGIS kasutajaliidest. [27] 

 

 

Joonis 2.3. Veebitarkvara Photovoltaic Geographical Information System kasutajaliidese 

kuvatõmmis. 1 – päikesepaneeli geograafilise asukoha valik; 2 – väljastatavate andmete 

valimine; 3 – prognoosi koostamise lähteandmete valimine ja päikesepaneeli andmete 

sisestamine; 4 – päikesepaneeli paigaldamise viisi andmete sisestamine: 5 – paneeli 

päikese jälgimise võimekuse andmtete sisestamine; 6 – andmete väljastamise meetodi ja 

formaadi valimine. [28] 

 

Joonisel 2.3 kujutatud PVGIS kasutajaliidesel on näha kasutaja poolt sisestavate andmete 

ankeet, kus tuleb päikesepaneelidega muundatava elektrienergia prognoosi saamiseks 

esmalt täpsustada päikesejaama geograafiline asukoht. Seejärel tuleb valida andmete 

väljastamise viis: [28] 

 PV-Estimation – väljastatakse iga kuu keskmise muundatava elektrienergia andmed 

(kW⸱h); 

 monthly radiation – väljastatakse iga kuu keskmise päeva päikesekiirguse energiahulk 

päeva kohta ((W⸱h/m
2
)/päevas); 

 daily radiation – andmetena väljastatakse iga kuu keskmise päeva kiirgustihedus 

päeva vältel (W/m
2
). 
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Seejärel tuleb lisada andmed päikesepaneelide tehnoloogia tüübi, võimsuse, kaldenurga, 

orientatsiooni ja päikese jälgimise võimekuse kohta. Valikus olev esimene lahter 

selgitusega ―Radiation database‖ võimaldab kasutajal valida erinevate lähteandmete 

vahel, mida kasutatakse prognoosi koostamiseks. Valida saab maapinnalt mõõdetud 

andmete ja satelliidiandmete põhjal. [28] 

 

Veebirakenduses PVGIS olevaid prognoose päikesekiirguse kohta saab kasutada loomaks 

taastuvenergeetika laborile funktsiooni prognoosida päikesepaneelidega muundatava 

energia hulka. 
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3. VÕIMALUSED TAASTUVENERGEETIKA 

LABORATOORIUMI EDASIARENDUSTEKS 
 

3.1.  Andmeallikate ülevaade 

 

EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamisel on 

üheks arendamise suunaks olemasoleva süsteemi efektiivsemaks muutmine. Teise suunana 

saab keskenduda andmebaasi uute andmekogumite hankimisele.  

 

Käesolevas magistritöös keskendutakse EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi 

andmebaasi uute andmekogumite hankimisele ning nendel andmetel põhinevatele 

edasiarendustele. Eesmärgi saavutamiseks saab kasutada tarkvaralisi ja riistvaralisi 

lahendusi.  

 

Käesoleval hetkel mõõdab ja salvestab EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi labor 

järgnevaid andmeid, millel põhinevaid tulemusi esitatakse andmeid näiteks tavakasutajale 

ligipääsetavas  liideses, milleks on veebileht energia.emu.ee: 

1) õhutemperatuur, C°; 

2) tuule kiirus, m/s; 

3) tuule suund, °; 

4) päikese kiirgustihedus, W/m
2
; 

5) sademete hulk, mm; 

6) UV-kiirgus, nm; 

7) õhurõhk, mmHg; 

8) õhuniiskus, %; 

9) päikesepaneelide ja tuuliku inverteri väljundvõimsus, kW; 

10) päikesepaneelide ja tuuliku inverteri väljundvool, A; 

11) päikesepaneelide ja tuuliku inverteri väljundpinge, V; 

12) akude laetusaste, %. 

 

Loetelus nimetatud andmete puhul saab lisaks reaalajas mõõdetavatele andmetele kasutada 

taastuvenergeetika laboratooriumi serverisse salvestatud andmeid. Eelnevalt loetletud 
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andmete põhjal esitatakse taastuvenergeetika laboratooriumi kasutajaliideses erinevaid 

graafilisi ja numbrilisi väljundeid.  

 

Magistritöö teises peatükis esitati mitmeid erinevaid laboratooriumi väliseid andmeallikad. 

Nendest andmeallikatest saab kasutada taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi 

rakendusvõimaluste laiendamiseks näiteks järgnevaid andmeid: 

1) tehnikamaja poolt tarbitav võimsus, kW; 

2) Nord Pool’i elektrienergia hind, EUR/MWh; 

3) prognoositav tuule suund, °; 

4) prognoositav tuule kiirus,  °; 

5) prognoositav õhtutemperatuur, C°; 

6) prognoositav õhurõhk, mmHg; 

7) prognoositav päikese kiirgustihedus, W/m
2
. 

 

Järgnevates peatükkides esitatakse ettepanekuid ja võimalusi taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasi edasiarendusteks, kaasates laboratooriumi andmebaasi uusi 

andmekogumeid.  

 

3.2.  Andmeallikate rakendamine taastuvenergeetika laboratooriumis 

 

3.2.1. EMÜ Tehnikamaja tarbimisandmete kaasamine andmebaasi 

 

EMÜ Tehnikamaja tarbimisandmete mõõtmise andmeid saab taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasi salvestada energiaanalüsaatoriga. Sarnaselt juhtimiskilbis 

olemasolevale lahendusele, saaks Tehnikamaja liitumispunkti vastavasse kohta paigaldada 

voolutrafo ning selle juurde energiaanalüsaatori Janitza, mis salvestaks tarbimisandmeid 

serverisse iga ettenähtud aja tagant. Nendele andmetele avaneks ligipääs kasutajatele ning 

neid andmeid saavad automaatselt hankida vastavalt seadistatud programmid. 

 

Serverisse salvestatavate tarbimisandmete põhjal saab esitada taastuvenergeetika 

laboratooriumi kasutajaliideses reaalajas täienevaid graafikuid, mis saaks esitada mitmeid 

erinevaid andmeid.  
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Tehnikamaja poolt tarbitava ja taastuvenergia seadmetega muundatud elektrienergia hulga 

võrdlus. Graafiku x-teljel oleks aja väärtused ning y-teljel esitataks võimsust (kW). 

Graafikul esitataks kaks joondiagrammi, millest üks iseloomustaks taastuvenergia 

seadmete inverterite väljundvõimsust ning teine Tehnikamaja tarbimisvõimsust. Kui 

taastuvenergia seadmete poolt muundatud elektrienergia hulk on suurem, kui Tehnikamaja 

tarbitav elektrienergia hulk, siis oleks graafiliselt näha, et taastuvenergia seadmete 

väljundvõimsust iseloomustava joondiagrammi y-väärtus tõuseb kõrgemale, kui 

tarbimisandmeid iseloomustav joondiagramm ja vastupidi. Samuti saaks vastavaid 

andmeid esitada numbrilisel kujul, näiteks mitu protsenti Tehnikamaja tarbitavast 

elektrienergiast on kaetud taastuvenergia seadmetega.  

 

Kasutades Nord Pool’i elektrienergia hinna andmeid saaks esitada graafikuid, mis 

iseloomustaks Tehnikamaja tarbimisandmete rahalist väärtust või näiteks koostaks iga 

päeva lõpus raporteid näitamaks, millise rahalise väärtuse ulatuses eelneval kalendripäeval 

elektrienergiat tarbiti. 

 

3.2.2. Elektrienergia hinna andmete kaasamine andmebaasi 

 

Magistritöö teises peatükis anti ülevaade Nord Pool’i süsteemist ning selle elektrienergia 

hinna andmetest. 

 

Elektrienergia hinna andmetega võiks koostada mitmeid graafikuid. Näiteks graafik, mis 

esitab reaalajas taastuvenergeetika laboratooriumi taastuvenergia seadmete poolt 

muundatud või Tehnikamaja poolt tarbitava elektrienergia rahalist väärust. Taolise 

graafiku x-teljel oleks hetke aeg ning y-teljel elektrienergia rahaline väärtus.  

 

Elektrienergia hinna andmete põhjal saaks taastuvenergeetika laboratooriumile töötada 

välja süsteemi, mis lülitaks juhtimiskilbis olevat lülitit vastavalt näiteks elektrienergia 

hinnale ja kohtvõrgu akupatareide täituvusele. Süsteemi eesmärgipäraselt toimimise korral 

võetaks näiteks piisavalt kõrge elektrienergia hinna korral Tehnikamaja tarbimise katteks 

kasutusele taastuvenergia seadmetega muundatud või akupatareidesse salvestatud 

elektrienergia. Kui elektrienergia hind oleks sätestatud määrast madalam, siis salvestataks 

elektrienergiat akupatareidesse. 
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Eelnimetatud süsteemi loomine ja optimiseerimine on põhjalik ning aeganõudev protsess, 

millele käesolevas magistritöös ei keskenduta, kuid kindlasti on selle süsteemi 

väljaarendamise protsessiga kaasnev üks võimalik uurimisteemadest tulevasteks 

diplomitöödeks.  

 

3.2.3. Prognoositavate andmete kaasamine andmebaasi 

 

Taastuvenergia seadmetega muundatud elektrienergia prognoose saab kasutada samuti, 

lisaks elektrienergia hinna andmetele, juhtimiskilbis olevat lüliti juhtimiseks. Lüliti 

juhtimisprogramm saaks arvestada muundatava elektrienergia prognoose ning selle põhjal 

otsustada akupatareide kasutust. Näiteks kui süsteem mõõdab, et mingi hetkel on 

elektrienergia hind piisavalt kõrge, et Tehnikamaja tarbeks peaks kasutama 

akupatareidesse salvestatud elektrienergiat, aga süsteemil on samuti teave, et ülejärgneva 

tunni jooksul on elektrienergia veel kõrgema hinnaga ning muundatava elektrienergia hulk 

ei ole prognoosi alusel suur, võib juhtimisprogramm otsustada mitte kasutada 

akupatareidesse salvestatud energiat vaid hoida seda edaspidiseks. 

 

Erinevatel asjakohastel andmetel põhinevate prognooside loomise taastuvenergia 

seadmete poolt muundatava elektrienergia kohta võib kasutusele võtta Eesti Maaülikooli 

õppetöös. Näiteks võiks mõne õppeaine raames olla tudengitel ülesandeks koostada 

kättesaadavatel andmetel põhinev prognoos taastuvenergia seadmete poolt muundatava 

elektrienergia kohta. Töö tegemisel tuleb arvesse võtta näiteks taastuvenergia seadmete 

tehnilisi näitajaid ning paigutust, eelnevate aastate tulemusi ja ilmaprognoose. Andmete 

põhjal saab koostada mudeli, mille põhjal luuakse mingi eeloleva perioodi prognoos.  

 

EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi ilmajaama ja salvestatud andmetega saaks hakata 

juba käesoleval hetkel välja töötama süsteemi, mis prognoosiks ilma. Prognooside loomise 

mudeli saab kohandada Tehnikamaja katusel olevate taastuvenergia seadmetega ning 

hakata prognoosima nende poolt muundatava elektrienergia hinda. Lühiajalise 

prognoosimise puhul saab prognoosi reaalsusele vastavuse kontrolli läbi viia kohe, kui 

prognoositav aja periood on lõppenud. Tulevikus tasub kindlasti kaaluda ―iseõppiva‖ 

programmi arendamist, mis vastavalt reaalsetele tulemustele pidevalt optimiseerib 

prognoosimiseks loodud mudelit.  
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3.3.  EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi edasiarendamine 

 

Käesolevas peatükis välja pakutud ettepanekute seast keskendutakse põhjalikumalt Nord 

Pool’i andmete hankimisele. Hangitavate andmete põhjal luuakse programm, mis esitab 

graafiliselt muundatud elektrienergia rahalist väärtust.  

 

Lisaks töötava programmi loomisele luuakse programmi näol ka materjalid ja metoodika, 

mille põhjal saab realiseerida teisi käesolevas peatükis välja pakutud lahendusi. Näiteks on 

koostatud programmis osasid, mille abil saab huvipakkuvatelt veebilehtedelt hankida 

soovitavaid andmeid ning neid salvestada vastavatesse andmehoidjatesse.  

 

Loodava programmi üksikasjad, tulemused ja loomise protsess on kajastatud magistritöö 

neljandas peatükis.  
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4. ELEKTRIENERGIA RAHALIST VÄÄRTUST ESITAVA 

PROGRAMMI KOOSTAMINE 
 

4.1. Programmi koostamise põhieesmärgid 

 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse magistritöö raames valminud kahte programmi ja nende 

koostamist. Programmid erinevad teineteisest vaid ühe programmi rea poolest, millest 

sõltub, kas graafiliselt esitatakse EMÜ Taastuvenergeetika laboratooriumi seadmete poolt 

elektrienergiaks muundatud päikese- või tuuleenergia rahalist väärtust vastavalt Nord Pool 

Elspot turu hindadele. Programmide koostamise põhilised protsessid olid järgnevad: 

1) seadistada virtuaalmasin ja installeerida operatsioonisüsteem Ubuntu 18.04 ning 

vajaminevad tarkvarateegid (library); 

2) kirjutada EMÜ taastuvenergeetika labori andmeid hankiv programm; 

3) kirjutada reaalajas andmeid esitava graafiku programm; 

4) kirjutada andmeid salvestav programm; 

5) kirjutada Nord Pool Elspot elektrienergia turu hinna andmeid hankiv programm; 

6) tervikliku programmi koostamine kirjutatud programmide alusel. 

 

Tervikliku programmi koostamisel loodi algselt eraldi eesmärke täitvad 

väiksemamahulised programmid, mida testiti ning optimiseeriti. Seejärel koostati 

eesmärke täitvate väiksemamahuliste programmide põhjal terviklik, mitut funktsiooni 

täitev,  programm. 

 

Lisas 1 esitatud programm hangib taastuvenergeetika laboratooriumi veebilehelt tuuliku 

inverteri Windy Boy 3600TL väljundvõimsuse ning koostab selle põhjal muundatud 

elektrienergia rahalist väärtust reaalajas esitava graafiku. Lisas 2 esitatud programm täidab 

sama eesmärki, kuid hangib taastuvenergeetika laboratooriumi veebilehelt 

päikesepaneelide inverteri Solivia 2.5 G3 väljundvõimsuse. 

  

Järgnevates peatükkides kirjeldatakse programmide koostamiseks teostatud protsesse ning 

esitatakse ettepanekuid programmi täiendusteks ja edasiarendusteks. 
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4.2.  Programmi koostamiseks vajamineva tarkvara installeerimine ja 

seadistamine 

 

Magistritöö praktilise osa algseks eesmärgiks oli koostada programm kasutades selleks 

ainult operatsioonisüsteemi Windows 10. Katsetades erinevaid meetodeid ja tarkvarateeke 

taastuvenergeetika labori andmete hankimisel aadressilt energia.emu.ee selgus, et 

vajamineva võimekusega tarkvarateek ei ole ametlikult Windowsi operatsioonisüsteemide 

poolt toetatud. Seetõttu kujunes programmi kirjutamise esimeseks sammuks vajaminevale 

tarkvarateegile sobiva operatsioonisüsteemi seadistamine.  [29] 

 

Programmi koostamiseks otsustati kasutusele võtta Linuxil põhinev avatud lähtekoodiga 

operatsioonisüsteem Ubuntu 18.04. Otsustamisel lähtuti operatsioonisüsteemi 

kasutajaliidesest, võimalustest ja juhiste ning õppematerjali kättesaadavusest.  

 

Ubuntu 18.04 installeeriti virtuaalmasinale kasutades selleks avatud lähtekoodiga tarkvara 

VirtualBox. See võimaldab luua kasutaja arvuti operatsioonisüsteemist isoleeritud 

keskkonna, kuhu saab installeerida teisi eraldiseisvaid operatsioonisüsteeme. Joonisel 4.1 

on kujutatud VirtualBox’i kasutajaliidest.  [30] 

 

 

Joonis 4.1. VirtualBox kasutajaliides. 1 – installeeritud operatsioonisüsteemide nimekiri; 

2 – operatsioonisüsteemi lisamine, sätestamine, käivitamine; 3 – valitud 

operatsioonisüsteemi seaded. 
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VirtualBox’i installeerimisel ja sätestamisel lähtuti programmi kasutajajuhendist. 

VirtualBox võimaldab sätestada kasutaja arvuti poolt eraldatavad riistvaralised ressursid, 

nagu näiteks osa püsi- ja muutmälu mahust ning protsessoritest, mida saab virtuaalmasinal 

põhinev operatsioonisüsteem enda tööks kasutada. Joonisel 4.1 kujutuatud VirtualBox’i 

kasutajaliidese vasakus, halli taustaga osas, on nimekiri seadistatud 

operatsioonisüsteemidest, mida kasutaja võib käivitada. Joonisel 4.1 kajastatud hetkel on 

seadistatud vaid Ubuntu 18.04. Parema osa ülaosas avaneb võimalus lisada uusi 

operatsioonisüsteeme (―New‖) või muuta olemasolevate operatsioonisüsteemide seadistusi 

(―Settings‖). Nupust ―Start‖ käivitatakse valitud operatsioonisüsteem. Joonise 4.1 paremas 

osas on näha operatsioonisüsteemi sätted nagu näiteks versioon, operatsioonisüsteemi 

failide hoiustamise asukoht, mälu ja protsessorite hulk ning kuva, heli ja võrgu seaded. 

[31] 

 

Operatsioonisüsteemis Ubuntu kasutati peamiselt tarkvarateekide ja programmide 

installeerimiseks, seadistamiseks ja uuendamiseks Ubuntu terminaliemulaatorit (edasipidi 

terminal), millesse sisestati vastavaid käsuridasid.  

 

Esmalt installeeriti programmeerimiskeele Python versioon 3.6 kirjutades terminali 

järgnev rida: 

 

sudo apt-get install python3.6 

 

Seejärel installeeriti Pythoni arenduskeskkond IDLE (integrated development and 

learning environment), kuhu kirjutatakse programmi kood. Kirjutatud programme saab 

salvestada, töödelda, testida, avada jne. Pythoniga kirjutatud programmide faililaiendiks 

on .py. IDLE installeerimiseks Ubuntusse kirjutati terminali järgnev rida: 

 

sudo apt-get install idle-python3.6 

 

Selleks, et Pythoni tarbeks installeerida erinevaid tarkvarateeke, mis Pythoni algse 

paketiga ei kaasne ning hallata ja uuendada olemasolevaid, installeeriti Pythoni 

paketihaldur PIP. PIP’i installeerimiseks kirjutati terminali järgnev rida: 

 

sudo apt-get install python3-pip 
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Paketihalduriga PIP installeeriti järgnevad tarkvarateegid: 

1) Matplotlib; 

2) NumPy; 

3) Dryscrape; 

4) Nordpool; 

5) Beautiful Soup. 

 

Nende installeerimiseks kasutati paketihalduri PIP funktsiooni ning terminali kirjutati 

järgnev käsklus, mille järgi installeeritava tarkvarateegi nimetus: 

 

pip install  

 

Lisaks kasutati veel mitmeid tarkvarateeke, mis olid Python 3.6 versiooni algses paketis 

olemas. Tarkvarateekide kasutamisest ja toimimisest kirjutatakse täpsemalt järgnevates 

peatükkides.  

 

4.3.  EMÜ taastuvenergeetika labori kodulehelt andmete hankimine 

 

Veebilehel energia.emu.ee esitatakse tuuliku ja päikesepaneelide inverterite 

väljundvõimsused kilovattides. Inverterite väljundvõimsuste kaasamiseks programmi 

kasutati andmete hankimise protsessi, mille inglise keelne nimetus on ―data scraping‖. 

Enda olemuselt on tegu protsessiga, mille käigus kasutaja hangib ühelt või mitmelt 

veebilehelt vajalikke andmeid ning kasutab neid vastavalt oma eesmärgile. Taolise 

andmete hankimise meetodi heaks küljeks on see, et vajaminevaid andmeid saab 

automatiseeritult koguda mitmest erinevast allikast ühte kohta kokku. [32]  

 

Üheks eesmärgiks tervikliku elektrienergia hinda esitava programmi koostamisel oli 

hankida vajaminevad andmed veebilehelt energia.emu.ee. Selleks installeeriti Pythoni 

tarkvarateek Beautiful Soup, mille põhiliseks funktsiooniks on HTML ja XML 

dokumentidest väljavõtete tegemine (ehk parsing). Enimlevinud internetilehitsejad 

võimaldavad ligi pääseda enamike veebilehtede HTML või XML dokumendile. 

Käesolevas töös kasutati internetilehitsejat Google Chrome, mis võimaldab veebilehe 

dokumendile ligi pääseda käsklusega ―Inspect‖. Kasutades veebilehel käsklust ―Inspect‖ 
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mõne kindla andmekogumi peal, avaneb aken veebilehe dokumendi real, kus käsitletakse 

sedasama andmekogumit. Joonisel 4.2 on kujutatud kuvatõmmist taastuvenergeetika 

laboratooriumi tuuliku veebilehelt, mis avaneb tuuliku inverteri väljundvõimsuse 

aktiveerimisel (Pi) ja parema hiire klahvi vajutamisel. Veebilehe dokumendile 

ligipääsemiseks tuleb valida käsklus ―Inspect‖ . [33]  

 

 

Joonis 4.2. Kuvatõmmis tuuliku andmetest, kui tuuliku inverteri väljundvõimsuse tekst on 

hiire parema klahvi vajutamisega aktiviseeritud. 

 

Veebilehitsejas Google Chrome avaneb aken veebilehe HTML dokumendiga, mis on 

avatud veebilehe inspekteeritava osa koodireal. Joonisel 4.3 on kujutatud kuvatõmmis 

avanenud aknast, kus on halli värvi taustaga koodirida, millel on kajastatud eelnevalt 

valitud tuuliku inverteri väljundvõimsus, mis kuvatõmmise tegemise hetkel oli ―0‖. 

 

 

Joonis 4.3. Käskluse ―Inspect‖ valimisel avanev aken veebilehe dokumendiga. Sümbolite 

―<‖ ja ―>‖ vahel on märgendi nimetus. 

 

Algselt hangiti veebilehe HTML dokument teegiga Beautiful Soup, kuid täheldati, et 

Beautiful Soup ei ole võimeline hankima taastuvenergeetika labori mõõteandmeid, mille 

esitamiseks veebilehel kasutatakse JavaScripti. Teeki Beautiful Soup saab kasutada sellegi 
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poolest hangitud veebilehe dokumendi andmete käitlemisel. Otsingu tulemusena selgus, et 

veebilehe dokumendi, millega kaasnevad JavaScript andmed, hankimise võimekus on 

teegil Dryscrape, mis võeti programmi koostamisel kasutusele. 

 

Joonisel 4.4 on esitatud kuvatõmmis programmist, millega hangitakse tuuliku inverteri 

väljundvõimsus laboratooriumi veebilehelt. 

 

 

Joonis 4.4.  Programm tuuliku inverteri väljundvõimsuse hankimiseks. 

 

Programmi esimesel kolmel real imporditakse vajaminevad tarkvarateegid. Viiendal real 

omistatakse muutjale ―session‖ teegi Dryscrape sessiooni väärtus. Seitsmendal real 

omistatakse muutujale ―url‖ tuuliku andmeid esitava veebilehe aadress. Üheksandal real 

olev käsklus laeb veebilehe. Üheteistkümnendal real olev käsklus tekitab programmis 4-

sekundilise viite, et veebilehel kuvatavad andmed jõuaksid ära laadida. 

Kolmeteistkümnendal real omistatakse väärtusele ―soup‖ teegiga Dryscrape avatud 

veebilehe sessiooni dokument, mis vormistatakse lxml formaadis teegiga Beautiful Soup. 

Viieteistkümnendal real kasutatakse Beautiful Soup käsklust ―find_all‖, kus leitakse 

veebilehe HTML dokumendi märgendi <p> tekstiline sisu (joonisel 4.3 on näha, et otsitav 

väärtus asub <p> märgendis). Seejärel leiti, et tuuliku inverteri väljundvõimsuse väärtus 

asub kaheksandas <p> märgendis, mis on 15 real sätestatud, kui seitsmes, sest programm 

alustab lugemist nullist. Seitsmeteistkümnendal real omistatakse see väärtus  muutujale 

―Pi‖. 

 

Sarnase programmiga saab hankida päikesepaneelide inverteri väljundvõimsust. Selleks 

tuleb ära muuta külastatava veebilehe aadress ning määrata otsitava väärtuse asukoht 

veebilehe dokumendis. 
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4.4.  Andmeid salvestava programmi koostamine 

 

Töös käsitletavad andmed salvestatakse CSV (ehk comma-separated values) formaadis 

faili. Andmete salvestamine võimaldab neid kasutada tulevikus näiteks prognooside 

tegemisel või erinevate nähtuste selgitamisel.  

 

CSV faili salvestamise programmi koostamisel kirjutati programm, mis hangib tuuliku 

inverteri väljundvõimsust ning salvestab selle koos hetkeajaga CSV faili. Joonisel 4.5 on 

kujutatud programm tuuliku inverteri väljundvõimsuse ja hetkeaja salvestamiseks. 

 

 

Joonis 4.5. Programm tuuliku inverteri väljundvõimsuse ja hetkeaja salvestamiseks. 

 

Lisaks tuuliku inverteri võimsust hankiva programmi osadele, mis koostati peatükis 4.3, 

on joonisel 4.5 esitatud programmis juures read andmete salvestamise funktsiooni 

saavutamiseks. Esimesel real imporditakse CSV failide haldamist võimaldav teek. 

Viiendal real imporditakse kasutaja arvutis sätestatud kuupäeva ja kellaaja esitamist 

võimaldav teek. Üheteistkümnendal real avatakse kasutaja arvutis olev fail (―tuulik.csv‖) 

ning sulgudes oleva ―w‖-ga lubatakse faili andmete kirjutamise funktsioon. Kui kasutaja 

arvutis sätestatud asukohas antud nimega faili ei eksisteeri, siis see luuakse. 

Üheteistkümnendale reale järgnevad read on vormistatud taandega, sest nad kuuluvad faili 

avamise ja sinna kirjutamise protsessi hulka. Kaheteistkümnendal real omistatakse 

veergude nimetused muutujale ―read‖ ning kolmeteistkümnendal real defineeritakse 

avatava faili olemus ja selle veerud. Viieteistkümnendal real algab while true tsükkel, mis 

kordab end kuni ilmneb mõni muud korraldust andev käsklus. Protsessi while true alla 

kuuluvad read peavad olema vormistatud taandega. Kahekümne esimesel real antakse 
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käsklus kirjutada faili vastavatele veergudele vastavad väärtused: veerule ―aeg‖ 

kirjutatakse hetke aeg ja veerule ―eur‖ kirjutatakse tuuliku inverteri väljundvõimsuse 

väärtus kilovattides. Teised while true protsessis olevad read (16-20) on kirjeldatud 

peatükis 4.3 ning täidavad veebilehelt andmete hankimise funktsiooni. 

 

Joonisel 4.6 on kujutatud avatud CSV formaadis faili, kus on while true protsess teinud 

kümme tsüklit ning salvestanud faili kümme andmerida. 

 

Joonis 4.6. CSV formaadis salvestatud aeg ja tuuliku inverteri väljundvõimsus. Vasakul 

veerus on aja andmed ning vasakul pool tuuliku inverteri väljundvõimsus. Veergude 

eraldajaks on koma. 

 

Joonisel 4.6 esitatud kuvatõmmisel on eraldatud veerud komadega. Esimesel veerul on aeg 

ning teisel on tuuliku inverteri väljundvõimsus. Neid andmeid saab töödelda ja kasutada 

erinevates tabelarvutusprogrammides. 

 

4.5.  Nord Pool Elspot elektrienergia turu andmete hankimine 

 

Nord Pooli elektrienergia turu hindade andmete hankimiseks kasutati Kimmo Huomani 

poolt 2014. aastal kirjutatud tarkvarateeki Nordpool, mis hangib sarnaselt teegile 

Dryscrape veebilehe dokumendi. Nordpooli teek on kirjutatud spetsiaalselt Nord Pool’i 

hindasid kajastava veebilehe jaoks, mistõttu on see kohandatud töötama Nord Pool’i 

veebilehel olevate  andmetega, jättes välja muu ebavajaliku.  

 

Tarkvarateek Nordpool võimaldab valida erinevate Nord Pooli regioonide hindade vahel. 

Samuti võimaldab see valida, kas kasutaja soovib saada Elspot või Elbas turu andmeid. 
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Nordpooli teegi juhistest selgub, et Nord Pool’i veebilehel esitatavad elektrienergia hinna 

andmed on JSON (ehk JavaScript Objet Notation) formaadis. JSON formaadis veebilehe 

dokumendist otsitavate väärtuste hankimine sarnaneb suuremas osasb HTML formaadis 

veebilehe dokumendi omaga. Programmi kirjutamisel ei tähendatud kahe formaadiga 

töötamisel suurt erinevust, peale märgendite identifikaatorite nimetuste ja märgendeid 

tähistavate sümbolite erinevuse. Joonisel 4.7 on kujutatud kuvatõmmis Nord Pool AS 

elektrienergia hinnaandmete hankimise programmist. 

 

 

Joonis 4.7. Programm Nord Pool AS elektrienergia hinnaandmete hankimiseks. 

 

Joonisel 4.7 esitatud programmis imporditakse esimesel kolmel real kasutatavad 

tarkvarateegid. Viiendal real defineeritakse muutuja ―now‖ väärtuseks hetke aeg. 

Seitsmendal real defineeritakse muutuja ―hind‖ väärtuseks Nord Pool’i kodulehel olevad 

andmed. Üheksandal real defineeritakse muutuja ―eehind‖ väärtuseks Nord Pool’i 

veebilehe hinnad tunni aja lõikes, Eesti regioonis. Vaikimisi esitab tarkvarateek Nordpool 

alati kõige uuemad elektrienergia hinna andmed. Näiteks võtab programm järgneva päeva 

elektrienergia hinna andmete avalikustamisel need kasutusele, kui ei ole sätestatud teisiti.  

―End_date‖ väärtuseks defineeritud ―now‖ võimaldab võtta andmekogumist välja hetkel 

käesoleva kuupäeva andmed. Üheteistkümnendal real olev käsklus ―for‖ kordab mingit 

tegevust etteantud arv kordi. Selleks arvuks on sätestatud märgendis identifikaatoriga 
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―values‖ olevate alammärgendite arv, mida on kokku 24 tükki. Kaheteistkümnendal real 

olev käsklus kordab end 24 korda ning esitab kasutajaliideses Python Shell käesoleva 

kuupäeva iga 24 tunni elektrienergia hinnad iga tunni lõikes. Neljateistkümnendal real 

olev käsklus loob eelnevalt esitatud andmete järele tühja rea. Kaheteistkümnendat ja 

neljateistkümnendat rida ei ole otseselt tarvis programmi toimimiseks. Nende eesmärgiks 

on esitada kasutajale ülevaate ja kontrollimise eesmärgil hangitud  andmed. 

Kuueteistkümnendal real omistatakse muutujale ―tund‖ hetkeaja tunni väärtus. 

Kaheksateistkümnendal real omistatakse muutujale ―elhind‖ märgendite nimekirjast 

käesoleva tunni ehk muutuja ―tund‖ alammärgendi ―value‖ väärtus, milleks on käesoleva 

tunni Nord Pool’i elektrienergia hinna väärtus. Kahekümne esimesel real olevas while true 

tsüklis kahekümne kolmandal real toimub tingimuse kontroll, kas muutuja ―tund‖ väärtus 

on võrdne hetkeaja tunni väärtusega. Sellega kontrollitakse, kas ajaliselt on alanud 

järgmine tund. Kui tingimus vastab tõele, siis programm töötab tavapäraselt ning 

kasutajaliideses Python Shell esitatakse iga sekundi järelt elektrienergia hind ning vastav 

kellaaeg. Kui tingimus tõele ei vasta, siis hangitakse teegiga Nordpool ajakohased andmed 

ning omistatakse eelnevalt defineeritud muutujatele uued väärtused ja programm jätkab 

while true tsüklit. 

 

4.6.  Tervikliku programmi koostamine 

 

Eelnevates peatükkides loodud programmide põhjal koostati muundatud elektrienergia 

rahalist väärtust esitav programm. Tuuliku muundatud elektrienergia rahalist väärtust 

graafiliselt esitav programm on esitatud lisas 1 ning päikesepaneelide muundatud 

elektrienergia rahalist väärtust graafiliselt esitav programm on esitatud lisas 2.  

 

Enne tervikliku programmi koostamist pandi paika programmi erinevate etappide 

paiknemine tervikliku programmi loogikas. Joonisel 4.8 on kujutatud elektrienergia hinda 

kuvava graafiku plokkskeem, mille põhjal koostati terviklik programm. Joonisel 4.8 

esitatud plokkskeem ei ole täielikult identne koostatud programmiga, kuid on suuremas 

osas ülesehituse ja loogika poolest sarnane. 
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         Algus 

 

Teekide importimine 

 

Graafiku algseadmete 

sätestamine 

 

Aja ja elektrienergia andmete hankimine 

 ja muutujate sätestamine 

 

Veebilehe sessiooni sätestamine 

 

Andmefaili avamine 

 

Veebilehelt mõõtetulemuse hankimine 

 

Aja, elektrienergia ja veebilehe andmete  

kandmine graafikule ja andmefaili 

 

 

Kas hetke aeg vastab 

eelnevalt sätestatud ajale? 

 

 

Veebilehelt mõõtetulemuse hankimine 

 

Aja, elektrienergia ja veebilehe andmete  

kandmine graafikule ja andmefaili 

 

 

Kas graafikul on üle  

kümne mõõtepunkti? 

 

 

Veebilehelt mõõtetulemuse hankimine 

 

Aja, elektrienergia ja veebilehe andmete  

kandmine graafikule ja andmefaili 
  

 

Joonis 4.8. Muundatud elektrienergia hinda kuvava graafiku plokkskeem. 

 

Aja ja hinna 

andmete uuendamine 

Graafiku vaate 

uuendamine 
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Joonisel 4.8 kujutatud plokkskeemil alguses imporditakse vajaminevad tarkvarateegid 

Numpy, Matplotlib, Time, Dryscrape, JSON, Nordpool, Pprint, BeautifulSoup, Datetime 

ja CSV. Pärast teekide importimist sätestatakse loodava graafiku vormistuslikud detailid, 

nagu näiteks esitatava graafiku suurus, x- ja y- telje pealkirjad, legend, teksti formaat, 

suurus ja taustaruudustik. Seejärel hangitakse aja ja Nord Pool Elspot turu elektrienergia 

hinna andmed ning omistatakse nende väärtused vastavatele muutujatele. Pärast seda 

sätestatakse veebilehe sessioon ning avatakse fail, kuhu hakatakse kandma mõõtetulemusi 

ja andmeid. 

 

Graafiku koostamine on programmeeritud selliselt, et iga mõõteintervalli järel märgitakse 

vastav mõõtepunkt graafikule. Programmi poolt esitatava graafiku alumises osas on 

loendur tekstiga ―mõõtmiste arv‖ (joonisel 4.9), kus uuendatakse loendurit iga 

mõõtepunkti lisamisel graafikule. Selleks, et mõõtepunktid oleksid omavahel ühendatud 

joonega, joonestatakse programmis äsja graafikule märgitud ning eelmise mõõtepunkti 

koordinaatide vahele sirge. Sel põhjusel on graafiku esimese mõõtepunkti andmete 

hankimise ja graafikule kandmise protsess enne while true tsüklit, sest sirge koostamine ei 

ole võimalik, kuna programmis eksisteerib sel hetkel vaid üks mõõtepunkt. Pärast 

esialgsete andmete sätestamist algab while true tsükkel, mis kestab, kuni programm 

peatatakse manuaalselt.  

 

While true tsükli  algust märgib joonisel 4.8 hetke aja ja sätestatud aja tunni väärtuste 

kontroll. Kui kontrollis selgub, et aja tunni väärtused ei ole võrdsed ehk programmi 

töötamise ajal on kätte jõudnud järgmine tund, siis uuendatakse elektrienergia hinna ja aja 

andmed ning while true tsükkel jätkub.  

 

Pärast aja väärtuste kontrolli hangitakse while true tsükli alguses taastuvenergeetika labori 

veebilehelt uued andmed, kantakse graafikule mõõtepunkt ning esimese ja teise 

mõõtepunkti vahele joonistatakse sirge. Andmed kantakse faili. Tsükli while true keskel 

viiakse läbi kontroll, kas loenduri väärtus on kümnega jaguv. Programm on kirjutatud 

selliselt, et pärast iga kümne mõõtepunkti lisamist uueneb graafiku vaade ning sinna 

kantakse järgnevad kümme mõõtepunkti. Kui loenduri väärtus on kümnega jaguv, 

uuendatakse graafiku vaade, muul juhul jätkub while true tsükkel.  
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Joonisel 4.9 on esitatud kuvatõmmis graafikust, mille programm koostab ning mida 

reaalajas täiendab. X-teljel märgitakse mõõtepunkti ajahetke ning y-teljel muundatud 

elektrienergia hinda. Sinise joondiagrammiga tähistatakse muundatud elektrienergia hinda 

ning punktidega tähistatakse täpseid mõõtepunkte. Nende kohal on esitatud mõõtepunktide 

täpne rahaline väärtus. Graafiku alumises osas esitatakse mõõtmiste arv, mida joonisel 4.9 

on 24 tükki, elektrienergia hetke hind, mida uuendatakse reaalajas ning programmi 

töötsükli käigus muundatud elektrienergia summaarne rahaline väärtus. Programmis on 

sätestatud tingimus, et graafik ei näita korraga üle 10 mõõtepunkti vaid uuendab 10 

mõõtepunkti täitudes vaadet. Joonisel 4.9 alumises osas hallil taustal on kujutatud nuppe 

graafiku vaate muutmiseks ja pildifailina salvestamiseks. Graafiku vaadet saab muuta vaid 

siis, kui programm on peatatud. Seejärel on võimalik graafikut vaadet muuta või vaadata 

eelnevalt mõõdetud tulemusi. Joonisel 4.9 esitatud graafiku vaadet on programmi 

peatamise korral võimalik sisse ja välja suumida ning salvestada graafik pildifailina. 

 

 

Joonis 4.9. Päikesepaneelidega muundatud elektrienergia hinda kuvav graafik. 

 

Programmiga loodav graafik on seadistatud esitama elektrienergia rahalist väärtust iga 5 

sekundi järelt, kuid reaalsuses kõigub andmete esitamise intervall 5-7 sekundi vahel. 

 

Selleks, et esitada taastuvenergeetika labori ja tuuliku poolt muundatud elektrienergia 

rahaline väärtus, tuleb esmalt läbi viia vajaminev arvutus. Lähteandmetena arvutuses saab 
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kasutada taastuvenergeetika seadmete inverterite väljundvõimsust ning Nord Pool Elspot 

turu elektrienergia hinda. 

 

Valemiga 4.1. arvutatakse muundatud elektrienergia rahaline väärtus sekundis tähisega M 

(EUR). Valemi 4.1. esimese murru lugejas olev Pi tähistab tuuliku või päikesepaneelide 

inverteri väljundvõimsust kilovattides. Veebilehel energia.emu.ee esitatakse vastava 

taastuvenergia seadme inverteri 5-sekundi keskmine väljundvõimsus Pi. Kilovattide 

megavattideks teisendamiseks on murru lugejas 1000.   

 

Teise murru lugejas olev ME tähistab Nord Pool Elspot turu elektrienergia hinda 

(EUR/MWh). Selleks, et teisendada elektrienergia hind eurot megavatttunni kohta eurot 

megavattsekundi kohta, jagatakse ME 3600-ga. Valemis 4.1 olevat arvutust kasutatakse 

tervikliku programmi, mis esitab graafiliselt taastuvenergeetika seadmete poolt muundatud 

elektrienergia rahalist väärtust, koostamisel.  

 

36001000

MEPi
M                           (4.1.) 

 

kus M on ühe sekundis muundatud elektrienergia rahaline väärtus EUR; 

Pi – inverteri väljundvõimsus kW; 

 ME – Nord Pool Elspot turu elektrienergia hind EUR/MWh. 

 

Näiteks kui Nord Pool Elspot turu elektrienergia hinnaks ME on 50 EUR/MWh ning 

tuuliku või päikesepaneelide inverteri väljundvõimsus Pi on 1 kW, siis on arvutuskäik 

järgnev: 

 

 EUR 0,00001389
3600

50

1000

1
                         

 

Ühes tunnis muundatava elektrienergia rahaline väärtus eelnimetatud andmete korral oleks 

0,05 eurot ja päevas 1,2 eurot. 

 

Muundatud elektrienergia rahalise väärtuse ülevaatlikumaks esitamiseks loodi 

programmile funktsioon, mis arvutab kahe mõõtepunkti vahel muundatud elektrienergia 
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rahalise väärtuse summa ning liidab seda mõõtepunktide lisandudes. See võimaldab 

graafikul esitada, kui suure rahalise väärtuse ulatuses elektrienergiat programmi 

tööperioodi jooksul taastuvenergia seadmetega muundati.  

 

Selle funktsiooni loomisel tugineti integraali arvutamise ja trapetsi pindala leidmise 

põhimõtetele. Geomeetriliselt moodustavad kõik kõrvutiasuvad mõõtepunktid koos 

mõõtmiste intervallidega trapetsid ning moodustunud trapetsi pindala on võrdne kahe 

mõõtepunkti vahel muundatud elektrienergia rahalise väärtusega. Trapetsi pindala on 

võrdne trapetsi aluste aritmeetilise keskmise ja trapetsi kõrguse korrutisega. Programmi 

käigus joonestatud graafiku trapetsite pindalade summa moodustab programmi töötamise 

aja jooksul muundatud elektrienergia rahalise väärtuse summa.  

 

Valemiga 4.2 leitakse programmi töö kestel muundatud elektrienergia rahalise väärtuse 

summa. Sümbolitega ―y‖ tähistatakse kahe kõrvutiasuva mõõtepunkti y väärtust ehk 

rahalist väärtust. Sümbolitega ―t‖ tähistatakse kahe kõrvutiasuva mõõtepunkti x väärtust 

ehk aega sekundites.  
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kus S on muundatud elektrienergia rahaline väärtus EUR; 

n – mõõtepunkti järjekorra number; 

y – mõõtepunkti elektrienergia rahaline väärtus EUR; 

 t – mõõtepunkti mõõtmise aeg s. 

 

Joonisel 4.10 on esitatud mõõtepunktide vahelisel ajal muundatud elektrihinna rahalise 

väärtuse arvutamise põhimõte, kus on tähistatud valemis 4.2 vastavad y ja t väärtused, 

koos alaindeksitega, mida kasutatakse valemis 4.2 leitava S leidmiseks.  
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Joonis 4.10. Kahe mõõtepunkti esitamise vahelisel ajal muundatud elektrihinna rahalise 

väärtuse arvutamise põhimõte. Tähised ―y‖ on võrdsed antud ajahetke elektrienergia hinna 

väärtustele ning tähised ―t‖ võrdsed mõõtmise hetkeajaga. 

 

Joonisel 4.10 on graafikul esitatud kuusteist mõõtepunkti koos elektrienergia hindadega 

ning graafiku alumises osas on esitatud programmi töötamise jooksul muundatud 

elektrihinna rahaline väärtus kokku. Trapetsi aluste suuruseks on vastaval ajahetkel 

muundatud elektrienergia rahaline väärtus ning kõrguseks kahe mõõtepunkti vahel olev 

ajaline intervall, mis joonisel 4.10 kõigub 5 ja 6 sekundi vahel. Programmi osas, kus 

arvutatakse graafikul moodustunud trapetsi pindala, leiti trapetsi pindala lahutades 

uuemast mõõtmisest vanema mõõtmise  aja sekundiline väärtus. Pärast katsetamist leiti, et 

see lahendus on ebatäpne, sest minutilise väärtuse muutudes tõuseb kahe mõõtepunkti 

sekundiliste väärtuse vahe liiga suureks. Joonisel 4.10 tekiks sarnane olukord 6. ja 7. 

mõõtepunkti vahel, kus sekundilised väärtused on 59 ja 4. Selle probleemi lahendamiseks 

määrati programmi arvutuses kõikide mõõtepunktide vaheks konstantselt 5 sekundit. 

 

Joonisel 4.10 on näha, et graafikul moodustub viisteist trapetsit, mille aluste väärtused on 

esimesed 8 mõõtepunkti, mis moodustavad 7 esimest üksteisega võrdset trapetsit. Seejärel 

moodustub üks trapets, mis on täpselt pool eelmistest trapetsitest, sest mõõtetulemusel 

tekkinud aluse väärtuseks on 0. Seejärel on joonisel 4.10 esitatud trapets, mille pindala on 

0 ning sellele järgneva pindala on sama üleeelmise trapetsiga. Pärast seda on trapetsite y 

väärtused muutlikumad. 
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Kõikide moodustunud trapetsite kõrguste väärtuseks arvestatakse 5 ning mõõtepunktide 

ülemises osas on esitatud nende  y väärtus. Teades joonisel 4.10 esitatud mõõtepunktide 

väärtuseid viiakse programmi poolt esitatava arvu kontrollimiseks läbi järgnev arvutus: 
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Joonise 4.10 alumises osas esitatud kogu muundatud elektrienergia hinna ja 

kontrollarvutusega leitud väärtused on kuueteistkümne mõõtepunkti ulatuses sisuliselt 

samad. Kontrollvalemis ei kajastatud trapetsit, mille mõlema y väärtused on 0. 

 

Lisas 3 on esitatud programmiga koostatud graafik, mille uuendamise intervalli väärtuseks 

on seatud 300 sekundit ehk 5 minutit. Programm käivitati 27. mail kell 5.50 ning peatati 

27. mail kell 12.28, tehes selle aja jooksul 80 mõõtmist. Graafikult on selgelt näha, kuidas 

aja kulgedes ja päikese asendi muutudes tõuseb muundatava elektrienergia rahaline 

väärtus. Graafiku alguses on näha, kuidas muundatava elektrienergia rahaline väärtus on 

päikese tõustes nulliligidane. Üldiselt on graafiku y-väärtus ajas tõusev, kuid vahel on 

suuremaid tõuse või languseid, mis võivad olla tingitud pilvede liikumisest. Graafiku 

kestel on üheteistkümnel korral muundatava elektrienergia hinna väärtuseks 0. Juhul, kui 

tegu oleks olnud pilvedega, siis ei oleks y-väärtus langenud nullini vaid vähenenud 

osaliselt. Täpne põhjus, miks viiel korral y-väärtus 0 oli, ei ole kindel. Probleem võib olla 

näiteks internetiühenduses või taastuvenergeetika labori veebilehe töös. 

 

4.7.  Koostatud programmi probleemid võimalikud edasiarendused 

 

Jooniselt 4.9 on näha, et mõõtepunktide hankimine ja nende graafikule märkimine ei 

toimu konstantse intervalliga. Programmis on üritatud sätestada intervalli ajaks 

konstantselt 5 sekundit, nagu on ka taastuvenergeetika laboris vastavate andmete 

uuendamise intervall, kuid reaalsuses kõigub graafiku uuendamise  intervall enamjaolt 5-7 

sekundi piires. Üheks peamiseks ajalise ebastabiilsuse põhjuseks on tõenäoliselt see, et 

programmi kasutatakse virtuaalmasinas töötaval operatsioonisüsteemil, mille tarbeks on 
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eraldatud osa töö autori isikliku arvuti riistvaralistest ressurssidest, mida ei pruugi olla 

vajamineval hulgal, et tagada kirjutatud programmi stabiilne töö. Kindlasti mõjutavad 

programmi tööd  ülejäänud kasutaja arvutis töötavad protsessid. Üheks edasiarenduseks 

oleks programmile võimaldada töökeskkond vaid selleks ettenähtud arvutis, millel on 

võimalikult vähe teisi töötavaid protsesse. Magistritöö autori hinnangul on kirjutatud 

programmi kindlasti võimalik muuta üldiselt efektiivsemaks, mis kasutaks vähem arvuti 

riistvaralisi ressursse ning saavutades mõõtepunktide esitamise intervalliks programmi 

kasutaja poolt seatud konstantse väärtuse. 

 

Loodud programm hõlmab endas mitmeid erinevaid etappe nagu näiteks andmete 

hankimine, salvestamine, arvutamine ja graafiline esitamine. Programm täidab oma 

eesmärki, kuid töökindluse tõstmise huvides tuleks programmi erinevad etapid eraldada 

väiksemateks ja kindlat eesmärki täitvateks osadeks. Andmete salvestamiseks ja 

töötlemiseks tuleks kasutusele võtta selleks ettenähtud server. Programmi võiks jagada 

näiteks kaheks, millest ühe osa ülesandeks oleks vajaminevate andmete ja mõõtetulemuste 

hankimine ja selleks ettenähtud serverisse salvestamine. Serveris salvestatakse ja 

korrastatakse andmed ning neid töödeldakse. Programmi teine osa hangiks serverist 

vajaminevad andmed ning esitaks neid kasutajale sobival moel. See muudaks programmi 

vastavate osade redigeerimise samuti hõlpsamaks. 

 

Üheks põhiliseks programmi edasiarenduseks oleks ühildada see taastuvenergeetika 

laboratooriumi olemasoleva süsteemiga. Eelmises lõigus esitatud edasiarendusele 

tuginedes, tuleks labori süsteemis kasutusele võtta Nord Pool’i elektrienergia hinna 

andmeid hankiv programm ning sätestada see salvestama andmeid taastuvenergeetika 

laboratooriumi serverisse, kus saab andmetega läbi viia tarvilikke protsesse.  

 

Taastuvenergeetika laboratooriumi süsteem omab võimekust salvestada elektrienergia 

muundamise andmeid, sealhulgas taastuvenergia seadmete inverterite väljundvõimsuseid. 

Sisuliselt ei ole käesolevas töös kirjutatud programmi osa, kus hangitakse andmed 

laboratooriumi veebilehelt, otseselt tarvis. Selle programmi osa loomise üheks eesmärgiks 

oli töö autoril luua juhistega materjal ja funktsioneeriva programmi näidis, millega saab 

erinevatelt veebilehtedelt salvestada vajaminevaid andmeid. Näiteks saab seda hakata 

kasutama ilmaprognooside hankimisel erinevatelt veebilehtedelt. 
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Serverisse salvestatavate andmetega saab läbi viia arvutusi ning nende andmete põhjal 

saab luua energia.emu.ee uued väljundid, mis esitavad näiteks tuuliku ja päikesepaneelide 

poolt muundatud elektrienergia rahalist väärtust numbriliselt ja graafiliselt. Selleks tuleks 

muuta veebilehe dokumenti ning sinna andmeid üleslaadivat programmi.  

 

Lisaks eelnimetatud edasiarendustele on võimalik loodud programmi kindlasti 

optimiseerida ning muuta vähem arvuti ressursse tarbivaks. Selleks tuleb programmi 

katsetada pikemate perioodide vältel. Samuti tuleks tuvastada põhjus, miks osade 

mõõtetulemuste puhul esitatakse taastuvenergeetika laboratooriumi veebilehel inverteri 

väljundvõimsuseks 0.  

 

Programmiga esitatavat graafikut saab tulevikus muuta interaktiivsemaks ja 

ülevaatlikumaks, kuid selle jaoks on soovituslik kasutusele võtta mõni teine tarkvarateek 

Matplotlib’i asemel. Näiteks võiks olla graafiku vaadet võimalik muuta programmi 

töötamise ajal, mitte alles pärast programmi töö katkestamist ja mõõtepunkti andmed 

võiks olla esitatavad eraldi avanevas aknas juhul, kui mõõtepunktile liigutakse hiire 

kursoriga peale. 

 

Üldiselt täidab kirjutatud programm enda eesmärke ja toimib ning seda saab kasutada 

katsete läbi viimisel. Ühtlasi on see aluseks taastuvenergeetika labori taastuvenergia 

seadmete poolt muundatava elektrienergia rahalist väärtust graafiliselt kuvava programmi 

edasiarendustele. Loodud programmi või selle osasid saab kasutada teisi eesmärke 

omavate programmide koostamisel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli arendada edasi Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasi, kaasates sinna kasulikke andmeid erinevatest labori välistest 

andmeallikatest ning luua nende põhjal uusi võimalusi andmete informatiivseks 

esitamiseks. 

 

Magistritöö tulemusena kirjutati programmeerimisekeelega Python programm, mis esitab 

reaalajas taastuvenergeetika labori poolt muundatud elektrienergia rahalist väärtust. 

Kirjutatud programmi saab kasutada Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboratooriumi 

kasutajaliidese täiendamisel ning Internetist vajaminevate andmete automaatsel 

hankimisel. Ühtlasi loodi programmi kirjutamisega metoodika ja lähtematerjal teiste töös 

välja pakutud taastuvenergeetika labori edasiarenduste elluviimiseks.  

 

Kirjutatud programmi peamisteks ülesanneteks on taastuvenergeetika laboratooriumi 

veebilehel asuvast kasutajaliidesest hankida taastuvenergia seadmete inverterite 

väljundvõimsust iga sätestatud intervalli järelt ja Nord Pool AS Elspot elektrienergia 

turuhinna andmed Nord Pool’i veebilehelt. Vastavat eesmärki täitev programmi osa on 

sätestatud töötama nii, et arvestatakse kasutaja arvuti hetke aja tunni väärtust ja kuupäeva 

ning selle põhjal saadakse iga mõõtepunkti esitamise ajal kehtiv elektrienergia hind. Kui 

muutub aja tunni või kuupäeva väärtus, siis programm ajakohastab elektrienergia hinna, 

mida kasutatakse arvutuste läbi viimisel . 

 

Hangitud andmeid kasutatakse programmi koodis vastavates valemites ning arvutuse 

tulemusena saadakse elektrienergia rahaline väärtus sekundi kohta, mis esitatakse 

graafikul joondiagrammina. Graafikul esitatakse iga mõõtepunkti kohal mõõtepunkti 

numbriline väärtus, et anda kasutajale parem ülevaade mõõtepunkti väärtusest. Lisaks 

arvutab programm kahe mõõtepunkti vahel muundatud elektrienergia hinna ning 

mõõtepunktide lisandudes summeerib hindasid. Sellisel moel esitatakse graafikul 

numbriliselt programmi töö vältel muundatud elektrienergia rahalise väärtuse summa. 
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Programm salvestab veebilehtedelt hangitavad andmed ja arvutustulemused koos 

ajatemplitega dokumenti, mida saab hiljem vajadusel kasutada.  

 

Peamisteks programmi edasiarendusteks oleks graafilise väljundi interaktiivsemaks ja 

kergemini hallatavaks muutmine ning programmi töökindluse tõstmine. Kirjutatud 

programm koosneb ühest terviklikust koodist, mis ei ole integreeritud taastuvenergeetika 

laboratooriumi andmebaasiga. Magistritöö autori arvates töötaks programm 

efektiivsemalt, kui see oleks jaotatud kindlaid eesmärke täitvateks osadeks, millest 

esimese ülesanne oleks vajaminevate andmete hankimine ja salvestamine serverisse. 

Serveris viidaks andmetega läbi vastavad arvutused ja töötlemine ning programmi teine 

osa hangiks serverist andmeid ning esitaks need kasutajaliidesesse.  

 

Lisaks programmi kirjutamisele analüüsiti võimalikke Eesti Maaülikooli 

taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi edasiarenduse võimalusi ning esitatakse 

ülevaade Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboratooriumist ja erinevatest 

andmeallikatest, mida saab kasutada taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi 

rakendusvõimaluste laiendamisel.  

 

Eesti Maaülikooli taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi on võimalik edasi 

arendada, luues sellele funktsioon prognoosida mõõdetavate ja eelnevalt salvestatud 

andmete põhjal ilmastikulisi andmeid ja taastuvenergia seadmete poolt muundatava 

elektrienergia hulka. Samuti saab labori süsteemi andmebaasi täiendamiseks paigaldada 

EMÜ Tehnikamaja liitumispunkti energiaanalüsaator, mis võimaldab kaasata andmebaasi 

Tehnikamaja tarbimisandmeid.  

 

Käesoleva magistritöö teema on lai ning taastuvenergeetika labori andmebaasi 

rakendusvõimaluste laiendamine on aeganõudev ja põhjalik protsess, mida ei ole võimalik 

magistritöö mahtu arvestades täielikult teostada. Töös keskenduti ühele kitsamale teemale 

ning sellel teemal seatud eesmärgid täideti. Lisaks esitati võimalusi töös kirjutatud 

programmi edasiarendamiseks ja tulevasteks uuringuteks. 
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https://www.windfinder.com/forecast/tartu_airport
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=asia
https://pypi.org/project/dryscrape/
https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/manual/
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32. What Is Data Scraping And How Can You Use It? Target Internet. [veebileht] 

https://www.targetinternet.com/what-is-data-scraping-and-how-can-you-use-it/  

(15.05.2019). 

33. Beautiful Soup Documentation — Beautiful Soup 4.4.0 documentation. [veebileht] 

https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/ (15.05.2019). 
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Lisa 1. Tuuliku muundatud elektrienergia rahalist väärtust esitav 

programm 

1. # Tarkvarateekide importimine   
2. import numpy as np                      # Teek pythoni andmemassiivide haldamise

ks   
3. import matplotlib.pyplot as plt         # Teek erinevate matemaatiliste võimalus

tega sh graafikute loomiseks   
4. import time                             # Aja teek   
5. import dryscrape                        # Teek andmete hankimiseks veebilehtedel

t   
6. import json                             # Teek JSON andmete haldamiseks   
7. from nordpool import elspot             # Teek Nord Pool'i andmete hankimiseks   
8. from pprint import pprint               # Teek väljastatavate andmete korrastami

seks   
9. from bs4 import BeautifulSoup as bs     # Teek HTML ja XML dokumentidest andmete

 hankimiseks   
10. from datetime import datetime           # Teek importimaks arvuti kellaaega ja k

uupäeva   
11. import csv                              # Teek, et avada, salvestada ja kirjutad

a CSV faile   
12.    
13. # Graafiku telgede seadistamine   
14. x_axis_start = 0                            # Graafiliselt kuvatava x telje mini

maalne väärtus   
15. x_axis_end = 10                             # Graafiliselt kuvatava x telje maks

imaalne vääruts   
16. plt.axis([x_axis_start, x_axis_end, 0, 0.0003])  # Graafiku x ja y telgede minim

aalsete ja maksimaalsete väärtuste sätestamine   
17. plt.ion()                                   # Lülitab sisse graafiku interaktiiv

suse   
18. plt.xticks(rotation=45, ha='right')         # X-telje väärtuste vormistamine   
19. plt.subplots_adjust(bottom=0.3)             # X-

telje alapealkirja vormistamine   
20. plt.grid(True)                              # Graafiku taustale ruudustiku loomi

ne   
21.    
22. # Aja ja elektrienergia hinna väärtuste seadistamine   
23. now = datetime.now()                                          # Hetke kuupäeva j

a kella aja väärtuse omistamine   
24. tund = int(datetime.now().strftime("%H"))                     # Tunni väärtuse o

mistamine   
25. hind = elspot.Prices()                                        # Nord Pooli elekt

rienergia hinna väärtuste omistamine   
26. eehind = hind.hourly(areas=['EE'], end_date=now)              # Eesti piirkonna 

ja tunni kaupa esitatavate hindade väärtuste omistamine   
27. elhind =   eehind['areas']['EE']['values'][tund]['value']     # Hetkel käesoleva

 oleva tunni elektrienergia hinna väärtuse omistamine   
28.    
29.    
30. # Interneti sessiooni väärtuste seadistamine   
31. session = dryscrape.Session()                   # Teegi dryscrape interneti sess

iooni väärtuse omistamine   
32. url = 'http://energia.emu.ee/?q=windMill'       # Veebilehe väärtuse omistamine 

  
33.    
34. i = 0        # I väärtuse omistamine, mida kasutatakse mõõtmiste arvuna   
35.    
36. u = 3.3    #Ooteaeg enne graafiku uuendamist   
37.    
38. #Progammi terve töötsükli algus   
39. with open("/home/o/Desktop/Magistritöö/Paneelide programm/Paneelid.csv", 'w') as

 fail:     # CSV faili avamine ning sinna kirjutama asumine   



64 

 

Lisa 1 järg 

40.     read = ['aeg', 'eur', 'hind']                                               
    #ridade väärtueste omistamine (tehakse 3 rida)   

41.     writer = csv.DictWriter(fail, fieldnames = read)                            
    #andmete salvestamise täpsustamine ning väärtuste omistamine   

42.    
43.     plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None)                

    #Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
44.     plt.ylabel('EUR', fontdict=None, labelpad=None)                             

    #Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
45.        
46.     i = i + 1   #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe juurde lisamine   
47.    
48.     session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatud veebilehe kül

astamine   
49.     time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastatud aja jagu oot

amine, et veebileht laeks enda andmed   
50.     soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebilehe dokumendi vä

ärtuse omistamine   
51.     Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse seitsmendas par

agraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi   
52.     print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitamine Pythoni prog

rammi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muutmine. (Kontrol
liks)   

53.     print(elhind)                           # Hetke elektrienergia hinna väärtus
e esitamine Pythoni programmi käivitamisel. (Kontrolliks)   

54.    
55.     ys1= (abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))   # Y-

telje väärtuse määramine.    
56.     xs1 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S'))     # X-

telje väärtuste määramine   
57.     s1 = 0           #Kahe mõõtepunkti vahelise trapetsi pindala ehk kahe punkti

 vahel muundatud el.energia hind   
58.     r2 = 0  #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist väärtust   
59.        
60.     plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
61.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      '   
62.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(s1) + ' EUR',   
63.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
64.                      horizontalalignment = 'left',   
65.                      verticalalignment = 'bottom',   
66.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arvu ja mu

undatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
67.    
68.     plt.plot(xs1, ys1, color="blue", marker="o",ms=5, label="label")    # Graafi

ku x- ja y-telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   
69.    
70.     plt.legend(['Muundatud elektrienergia hind, EUR'],   
71.                bbox_to_anchor=(0., 1.02, 1., .102), loc=7,   
72.                ncol=2,  borderaxespad=0.)                       # Graafiku legen

di sisu, asukoha ja teksti vormistuse määramine   
73.    
74.     plt.annotate(repr(round(ys1, 14)),(xs1, ys1),                   
75.                  textcoords="offset points",   
76.                  xytext=(0,10), ha='center',   
77.                  fontsize=8, color='blue')                      # Mõõtepunktide 

kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
78.    
79.     plt.show()                                                  # Graafiku esita

mine kasutajale   
80.    
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81.     writer.writerow({'aeg': xs1, 'eur': ys1, 'hind':elhind})    # CSV faili eeln
evalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste kirjutamine eral
dajatega ","   

82.     plt.pause(0.10)                                             # Graafiku prots
essi seiskamine, et kogu protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne 
edasi liikumist   

83.    
84.     while True:     # Eelnevalt toimunud töötsükli kordama asumine   
85.    
86.         if tund == int(datetime.now().strftime("%H")):  # Tingimuse kontroll, ka

s eelnevalt sätestatud tunni väärtus vastab hetkel olemasolevale tunni väärtusel
e   

87.               
88.             time.sleep(1)       # 1 sekundiline ooteaeg   
89.             i = i + 1           #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe juurd

e lisamine   
90.                
91.             plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None) # Graaf

iku x teljele nime ja vormistuse andmine   
92.    
93.             session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatud veebi

lehe külastamine   
94.             time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastatud aja 

jagu ootamine, et veebileht laeks enda andmed   
95.             soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebilehe doku

mendi väärtuse omistamine   
96.             Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse seitsme

ndas paragraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi   
97.             print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitamine Pyth

oni programmi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muutmine. 
(Kontrolliks)   

98.             print(elhind)                           # Hetke elektrienergia hinna
 väärtuse esitamine Pythoni programmi käivitamisel (Kontrolliks)   

99.                        
100.             ys2=(abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))         # Y-

telje väärtuse määramine.   
101.             xs2 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S'))     # X-

telje väärtuste määramine   
102.             s2 = ((ys1+ys2)/2)*(5)       #Kahe mõõtepunkti vahelise trape

tsi pindala ehk kahe punkti vahel muundatud el.energia hind   
103.                
104.             r1 = r2+s2          #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist

 väärtust   
105.    
106.             plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
107.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      ' 

  
108.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(r1) + ' E

UR',   
109.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
110.                      horizontalalignment = 'left',   
111.                      verticalalignment = 'bottom',   
112.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arv

u ja muundatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
113.    
114.                     
115.             plt.plot(xs2, ys2, color="blue", marker="o",ms=5, label="labe

l") # Graafiku x- ja y-
telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   

116.             plt.plot([xs1,xs2],[ys1,ys2], color="blue")                  
    # Eelmise mõõtepunkti ja (xs1, ys1) ja uue mõõtepunkti (xs2 ja ys2) vahele j
oone kuvamine   
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117.                
118.             plt.annotate(repr(round(ys2, 14)),(xs2, ys2),   
119.                      textcoords="offset points",   
120.                      xytext=(0,10), ha='center',   
121.                      fontsize=8, color='blue')              # Mõõtepunkti

de kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
122.    
123.             plt.show()                                      # Graafiku es

itamine kasutajale   
124.    
125.             writer.writerow({'aeg': xs2, 'eur': ys2, 'hind':elhind})    #

 CSV faili eelnevalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste k
irjutamine eraldajatega ","   

126.                
127.             plt.pause(0.10)     # Graafiku protsessi seiskamine, et kogu 

protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne edasi liikumist   
128.    
129.             if i%10 == 0 and i>1:                   # Tingimuse kontroll,

 et kas mõõtmiste arv on 10-ga jaguv, kui on, siis toimub järgnev:   
130.                 print("graafik uueneb")    #Kuvab Pythoni rakenduses, et 

graafiku vaade muutub (Kontrolliks)   
131.                 x_axis_start += 10                  # Graafiliselt kuvata

va x telje minimaalsele väärtusele lisatakse 10   
132.                 x_axis_end += 10                    # Graafiliselt kuvata

va x telje maksimaalsele väärtusele lisatakse 10   
133.                 plt.axis([x_axis_start, x_axis_end, 0, 0.0003])  # Graafi

ku x ja y telgede minimaalsete ja maksimaalsete väärtuste sätestamine   
134.    
135.             time.sleep(1)   # 1 sekundiline ooteaeg   
136.             i = i + 1       #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe ju

urde lisamine   
137.                
138.             plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None) 

# Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
139.    
140.    
141.                
142.             session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatu

d veebilehe külastamine   
143.             time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastat

ud aja jagu ootamine, et veebileht laeks enda andmed   
144.             soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebile

he dokumendi väärtuse omistamine   
145.             Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse 

seitsmendas paragraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi     
146.             print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitami

ne Pythoni programmi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muu
tmine. (Kontrolliks)   

147.             print(elhind)                           # Hetke elektrienergi
a hinna väärtuse esitamine Pythoni programmi käivitamisel (Kontrolliks)   

148.                
149.             ys1=(abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))     # Y-

telje väärtuse määramine.   
150.             xs1 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) # X-

telje väärtuste määramine   
151.             s1 = ((ys1+ys2)/2)*(5)   #Kahe mõõtepunkti vahelise trapetsi 

pindala ehk kahe punkti vahel muundatud el.energia hind   
152.    
153.             r2 = r1+s1      #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist vää

rtust   
154.    
155.             plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
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156.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      ' 
  

157.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(r2) + ' E
UR',   

158.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
159.                      horizontalalignment = 'left',   
160.                      verticalalignment = 'bottom',   
161.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arv

u ja muundatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
162.             
163.             plt.plot(xs1, ys1, color="blue", marker="o",ms=5, label="labe

l")    # Graafiku x- ja y-
telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   

164.             plt.plot([xs2,xs1],[ys2,ys1], color="blue")                  
       # Eelmise mõõtepunkti ja (xs2 ja ys2) ja uue mõõtepunkti (xs1, ys1) vahel
e joone kuvamine   

165.    
166.                  
167.             plt.annotate(repr(round(ys1, 14)),(xs1, ys1),   
168.                      textcoords="offset points",   
169.                      xytext=(0,10), ha='center',           
170.                      fontsize=8, color='blue')              # Mõõtepunkti

de kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
171.    
172.             plt.show()                                    # Graafiku esit

amine kasutajale   
173.             writer.writerow({'aeg': xs1, 'eur': ys1, 'hind':elhind})    #

 CSV faili eelnevalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste k
irjutamine eraldajatega ","   

174.             plt.pause(0.10)     # Graafiku protsessi seiskamine, et kogu 
protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne edasi liikumist   

175.    
176.         else:                                                           #

 Juhul kui tunni aja väärtuse kontroll ei vasta tingimusele siis:   
177.             now = datetime.now()   
178.             hind = elspot.Prices()   
179.             eehind = hind.hourly(areas=['EE'], end_date=now)     
180.             tund = int(datetime.now().strftime("%H"))                   #

 Omistatakse muutujale "tund" uue tunni väärtus   
181.             elhind =   eehind['areas']['EE']['values'][tund]['value']   #

 Elektrienergia hinnale omistatakse Nord Pooli andmebaasist uue tunni väärtus   
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esitav programm 

1. # Tarkvarateekide importimine   
2. import numpy as np                      # Teek pythoni andmemassiivide haldamise

ks   
3. import matplotlib.pyplot as plt         # Teek erinevate matemaatiliste võimalus

tega sh graafikute loomiseks   
4. import time                             # Aja teek   
5. import dryscrape                        # Teek andmete hankimiseks veebilehtedel

t   
6. import json                             # Teek JSON andmete haldamiseks   
7. from nordpool import elspot             # Teek Nord Pool'i andmete hankimiseks   
8. from pprint import pprint               # Teek väljastatavate andmete korrastami

seks   
9. from bs4 import BeautifulSoup as bs     # Teek HTML ja XML dokumentidest andmete

 hankimiseks   
10. from datetime import datetime           # Teek importimaks arvuti kellaaega ja k

uupäeva   
11. import csv                              # Teek, et avada, salvestada ja kirjutad

a CSV faile   
12.    
13. # Graafiku telgede seadistamine   
14. x_axis_start = 0                            # Graafiliselt kuvatava x telje mini

maalne väärtus   
15. x_axis_end = 10                             # Graafiliselt kuvatava x telje maks

imaalne vääruts   
16. plt.axis([x_axis_start, x_axis_end, 0, 0.0003])  # Graafiku x ja y telgede minim

aalsete ja maksimaalsete väärtuste sätestamine   
17. plt.ion()                                   # Lülitab sisse graafiku interaktiiv

suse   
18. plt.xticks(rotation=45, ha='right')         # X-telje väärtuste vormistamine   
19. plt.subplots_adjust(bottom=0.3)             # X-

telje alapealkirja vormistamine   
20. plt.grid(True)                              # Graafiku taustale ruudustiku loomi

ne   
21.    
22. # Aja ja elektrienergia hinna väärtuste seadistamine   
23. now = datetime.now()                                          # Hetke kuupäeva j

a kella aja väärtuse omistamine   
24. tund = int(datetime.now().strftime("%H"))                     # Tunni väärtuse o

mistamine   
25. hind = elspot.Prices()                                        # Nord Pooli elekt

rienergia hinna väärtuste omistamine   
26. eehind = hind.hourly(areas=['EE'], end_date=now)              # Eesti piirkonna 

ja tunni kaupa esitatavate hindade väärtuste omistamine   
27. elhind =   eehind['areas']['EE']['values'][tund]['value']     # Hetkel käesoleva

 oleva tunni elektrienergia hinna väärtuse omistamine   
28.    
29.    
30. # Interneti sessiooni väärtuste seadistamine   
31. session = dryscrape.Session()                   # Teegi dryscrape interneti sess

iooni väärtuse omistamine   

32. url = 'http://energia.emu.ee/?q=solarPanel'        # Veebilehe väärtuse omis
tamine   

33.    
34. i = 0        # I väärtuse omistamine, mida kasutatakse mõõtmiste arvuna   
35.    
36. u = 3.3    #Ooteaeg enne graafiku uuendamist   
37.    
38. #Progammi terve töötsükli algus   
39. with open("/home/o/Desktop/Magistritöö/Paneelide programm/Paneelid.csv", 'w') as

 fail:     # CSV faili avamine ning sinna kirjutama asumine   
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40.     read = ['aeg', 'eur', 'hind']                                               
    #ridade väärtueste omistamine (tehakse 3 rida)   

41.     writer = csv.DictWriter(fail, fieldnames = read)                            
    #andmete salvestamise täpsustamine ning väärtuste omistamine   

42.    
43.     plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None)                

    #Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
44.     plt.ylabel('EUR', fontdict=None, labelpad=None)                             

    #Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
45.        
46.     i = i + 1   #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe juurde lisamine   
47.    
48.     session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatud veebilehe kül

astamine   
49.     time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastatud aja jagu oot

amine, et veebileht laeks enda andmed   
50.     soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebilehe dokumendi vä

ärtuse omistamine   
51.     Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse seitsmendas par

agraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi   
52.     print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitamine Pythoni prog

rammi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muutmine. (Kontrol
liks)   

53.     print(elhind)                           # Hetke elektrienergia hinna väärtus
e esitamine Pythoni programmi käivitamisel. (Kontrolliks)   

54.    
55.     ys1= (abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))   # Y-

telje väärtuse määramine.    
56.     xs1 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S'))     # X-

telje väärtuste määramine   
57.     s1 = 0           #Kahe mõõtepunkti vahelise trapetsi pindala ehk kahe punkti

 vahel muundatud el.energia hind   
58.     r2 = 0  #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist väärtust   
59.        
60.     plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
61.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      '   
62.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(s1) + ' EUR',   
63.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
64.                      horizontalalignment = 'left',   
65.                      verticalalignment = 'bottom',   
66.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arvu ja mu

undatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
67.    
68.     plt.plot(xs1, ys1, color="blue", marker="o",ms=5, label="label")    # Graafi

ku x- ja y-telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   
69.    
70.     plt.legend(['Muundatud elektrienergia hind, EUR'],   
71.                bbox_to_anchor=(0., 1.02, 1., .102), loc=7,   
72.                ncol=2,  borderaxespad=0.)                       # Graafiku legen

di sisu, asukoha ja teksti vormistuse määramine   
73.    
74.     plt.annotate(repr(round(ys1, 14)),(xs1, ys1),                   
75.                  textcoords="offset points",   
76.                  xytext=(0,10), ha='center',   
77.                  fontsize=8, color='blue')                      # Mõõtepunktide 

kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
78.    
79.     plt.show()                                                  # Graafiku esita

mine kasutajale   
80.    
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81.     writer.writerow({'aeg': xs1, 'eur': ys1, 'hind':elhind})    # CSV faili eeln
evalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste kirjutamine eral
dajatega ","   

82.     plt.pause(0.10)                                             # Graafiku prots
essi seiskamine, et kogu protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne 
edasi liikumist   

83.    
84.     while True:     # Eelnevalt toimunud töötsükli kordama asumine   
85.    
86.         if tund == int(datetime.now().strftime("%H")):  # Tingimuse kontroll, ka

s eelnevalt sätestatud tunni väärtus vastab hetkel olemasolevale tunni väärtusel
e   

87.               
88.             time.sleep(1)       # 1 sekundiline ooteaeg   
89.             i = i + 1           #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe juurd

e lisamine   
90.                
91.             plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None) # Graaf

iku x teljele nime ja vormistuse andmine   
92.    
93.             session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatud veebi

lehe külastamine   
94.             time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastatud aja 

jagu ootamine, et veebileht laeks enda andmed   
95.             soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebilehe doku

mendi väärtuse omistamine   
96.             Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse seitsme

ndas paragraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi   
97.             print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitamine Pyth

oni programmi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muutmine. 
(Kontrolliks)   

98.             print(elhind)                           # Hetke elektrienergia hinna
 väärtuse esitamine Pythoni programmi käivitamisel (Kontrolliks)   

99.                        
100.             ys2=(abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))         # Y-

telje väärtuse määramine.   
101.             xs2 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S'))     # X-

telje väärtuste määramine   
102.             s2 = ((ys1+ys2)/2)*(5)       #Kahe mõõtepunkti vahelise trape

tsi pindala ehk kahe punkti vahel muundatud el.energia hind   
103.                
104.             r1 = r2+s2          #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist

 väärtust   
105.    
106.             plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
107.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      ' 

  
108.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(r1) + ' E

UR',   
109.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
110.                      horizontalalignment = 'left',   
111.                      verticalalignment = 'bottom',   
112.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arv

u ja muundatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
113.    
114.                     
115.             plt.plot(xs2, ys2, color="blue", marker="o",ms=5, label="labe

l") # Graafiku x- ja y-
telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   

116.             plt.plot([xs1,xs2],[ys1,ys2], color="blue")                  
    # Eelmise mõõtepunkti ja (xs1, ys1) ja uue mõõtepunkti (xs2 ja ys2) vahele j
oone kuvamine   
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117.                
118.             plt.annotate(repr(round(ys2, 14)),(xs2, ys2),   
119.                      textcoords="offset points",   
120.                      xytext=(0,10), ha='center',   
121.                      fontsize=8, color='blue')              # Mõõtepunkti

de kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
122.    
123.             plt.show()                                      # Graafiku es

itamine kasutajale   
124.    
125.             writer.writerow({'aeg': xs2, 'eur': ys2, 'hind':elhind})    #

 CSV faili eelnevalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste k
irjutamine eraldajatega ","   

126.                
127.             plt.pause(0.10)     # Graafiku protsessi seiskamine, et kogu 

protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne edasi liikumist   
128.    
129.             if i%10 == 0 and i>1:                   # Tingimuse kontroll,

 et kas mõõtmiste arv on 10-ga jaguv, kui on, siis toimub järgnev:   
130.                 print("graafik uueneb")    #Kuvab Pythoni rakenduses, et 

graafiku vaade muutub (Kontrolliks)   
131.                 x_axis_start += 10                  # Graafiliselt kuvata

va x telje minimaalsele väärtusele lisatakse 10   
132.                 x_axis_end += 10                    # Graafiliselt kuvata

va x telje maksimaalsele väärtusele lisatakse 10   
133.                 plt.axis([x_axis_start, x_axis_end, 0, 0.0003])  # Graafi

ku x ja y telgede minimaalsete ja maksimaalsete väärtuste sätestamine   
134.    
135.             time.sleep(1)   # 1 sekundiline ooteaeg   
136.             i = i + 1       #i väärtusele ehk mõõtmiste loendurile ühe ju

urde lisamine   
137.                
138.             plt.xlabel('Aeg (hh, mm, ss)', fontdict=None, labelpad=None) 

# Graafiku x teljele nime ja vormistuse andmine   
139.    
140.    
141.                
142.             session.visit(url)                      # Eelnevalt sätestatu

d veebilehe külastamine   
143.             time.sleep(u)                           # Eelnevalt säteastat

ud aja jagu ootamine, et veebileht laeks enda andmed   
144.             soup = bs(session.body(), 'lxml')       # Külastatava veebile

he dokumendi väärtuse omistamine   
145.             Pi = soup.find_all('p')[7].text         # Dokumendi väärtuse 

seitsmendas paragraafis oleva teksti omistamine väärtusele Pi     
146.             print(abs(float(Pi)))                   # Väärtuse Pi esitami

ne Pythoni programmi käivitamisel. Numbrilisele kujule ja absoluutväärtuseks muu
tmine. (Kontrolliks)   

147.             print(elhind)                           # Hetke elektrienergi
a hinna väärtuse esitamine Pythoni programmi käivitamisel (Kontrolliks)   

148.                
149.             ys1=(abs((float(Pi))/(5*1000))*(elhind/3600))     # Y-

telje väärtuse määramine.   
150.             xs1 = (datetime.now().strftime('%H:%M:%S')) # X-

telje väärtuste määramine   
151.             s1 = ((ys1+ys2)/2)*(5)   #Kahe mõõtepunkti vahelise trapetsi 

pindala ehk kahe punkti vahel muundatud el.energia hind   
152.    
153.             r2 = r1+s1      #Muutuja summeerimaks el.energia rahalist vää

rtust   
154.    
155.             plt.suptitle('Mõõtmiste arv: ' + repr(i) + '      '   
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156.                  'Elektri hind: ' + repr(elhind) + ' EUR/MWh' + '      ' 
  

157.                  'Muundatud elektrienergia hind kokku: ' + repr(r2) + ' E
UR',   

158.                      fontsize=10, fontweight = 'bold',   
159.                      horizontalalignment = 'left',   
160.                      verticalalignment = 'bottom',   
161.                      x=0.26, y=0.10)       # Elektri hinna, mõõtmiste arv

u ja muundatud energia hinna loenduri  seadistamine ja vormistamine   
162.             
163.             plt.plot(xs1, ys1, color="blue", marker="o",ms=5, label="labe

l")    # Graafiku x- ja y-
telje väärtuste seadistamine ja mõõtepunkti kuvamine graafikule   

164.             plt.plot([xs2,xs1],[ys2,ys1], color="blue")                  
       # Eelmise mõõtepunkti ja (xs2 ja ys2) ja uue mõõtepunkti (xs1, ys1) vahel
e joone kuvamine   

165.    
166.                  
167.             plt.annotate(repr(round(ys1, 14)),(xs1, ys1),   
168.                      textcoords="offset points",   
169.                      xytext=(0,10), ha='center',           
170.                      fontsize=8, color='blue')              # Mõõtepunkti

de kohale väärtuse kuvamine ja selle vormistamine   
171.    
172.             plt.show()                                    # Graafiku esit

amine kasutajale   
173.             writer.writerow({'aeg': xs1, 'eur': ys1, 'hind':elhind})    #

 CSV faili eelnevalt nimetatud ridadele x, y ja elektrienergia hinna väärtuste k
irjutamine eraldajatega ","   

174.             plt.pause(0.10)     # Graafiku protsessi seiskamine, et kogu 
protsess jõuaks pooleliolevad protsessid lõpetada enne edasi liikumist   

175.    
176.         else:                                                           #

 Juhul kui tunni aja väärtuse kontroll ei vasta tingimusele siis:   
177.             now = datetime.now()   
178.             hind = elspot.Prices()   
179.             eehind = hind.hourly(areas=['EE'], end_date=now)     
180.             tund = int(datetime.now().strftime("%H"))                   #

 Omistatakse muutujale "tund" uue tunni väärtus   
181.             elhind =   eehind['areas']['EE']['values'][tund]['value']   #

 Elektrienergia hinnale omistatakse Nord Pooli andmebaasist uue tunni väärtus   
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