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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida erinevaid võimalikke piiranguid ning 

probleeme, mis võivad tekkida paneelide nimivõimsuse suurendamisel üle inverteri 

nimivõimsuse. Autor valis teema kuna tänapäeval on taastuvenergia osakaal energiatootmises  

muutumasüha suuremaks ja ühes sellega on suurenemas ka päikeseenergia osakaal.  

 

Tavaolukorras, kui installeeritakse päikesepaneele, siis arvestatakse inverteri nimivõimsus 

vastavalt paneelide installeeritud võimsusele. Selline lahendus aga ei ole alati kõige 

optimaalsem. Esiteks seetõttu, et inverter ning paneelid  on testitud ideaaltingimustes.  

 

PV-pargi paneelide ning seadmete nimiparameetrid on arvestatud standartsete tingimuste järgi: 

• temperatuur: 25°C; 

• õhu mass: 1,5; 

• Päikesekiirgus ruutmeetri kohta: 1000W/m2. [1] 

 

Sellised tingimused esinevad reaalses olukorras harva. Teiseks on olemas ka veel teisi 

faktoreid, mis mõjutavad PV (päikeseenergia) süsteemi jõudlust nagu ümbritsev temperatuur, 

tuul, paneelide paigaldamise kaldenurk jne. Bakalaureusetöö eesmärgiks on leida, millistes 

piirides on võimalik suurendada paneelide võimsust üle inverteri nimivõimsuse. Samuti 

analüüsida, mis hakkab piirama üledimensioneerimist- kas stringide nimipinge, isolatsioon või  

mõni muu parameeter.  

 

Eesmärgi saavutamiseks täidetakse järgmised ülesanded: 

• Kirjeldatakse tavapärast lahendust, kus inverteri ja paneelide võimsused on võrdsed; 

• Arvutatakse ning simuleeritakse lahendusi, kus paneelide koguvõimsus ületab oluliselt 

inverteri nimivõimsust; 

• Analüüsitakse ja võrreldakse dimensioneerimise tulemusi ning mõttekust. 
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Töö esimeses peatükis antakse ülevaade kirjandusest leitud lahendustest, nende analüüsist ning 

erinevatest dimensioneerimise võimalustest. Töö teises peatükis antakse ülevaade 

tavalahendusest ning selle tehnilisest poolest. Järgnevalt kirjeldatakse kolme erineva tootja 

pakutavaid lahendusi ning simuleeritakse nende  abil üledimensioneeritud lahendusi. Selleks 

on kasutusel kolme erineva tootja programmid - SMA, Fronius ning Kostal. SMA Sunny 

Design ning Froniuse Solar Configurator 4.0 on kättesaadavad veebis ning Kostal Solar Plan 

on installeeritav programm. Kõik rakendused on kasutatavad vabavarana.  
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1. PV (PÄIKESEENERGIA)-PARGI PROJEKTEERIMISE 

PÕHIMÕTTED ÜLEDIMENSIONEERIMISEL 

 

1.1 Kliimatingimused PV-pargi projekteerimiseks 

 

Päikeseenergia pargi projekteerimisel tuleb arvesse võtta mitmeid erinevaid tegureid, et tagada 

süsteemi kõrge efektiivsus. Sellised tegurid on: 

• Päikesekiirgus: asukohapõhise kliima järgi saab arvestada, kui palju on umbkaudselt 

aastaringset päikesekiirgust.  

• Lumi: lume esinemisel periooditi tuleb asetada paneelid selliselt, et nad ei jääks paksu 

kihi lume alla ning et nende puhastamine oleks võimalik.  

• Pilvisus: pilvistel aladel asetsevad päikeseenergia süsteemid toodavad vähem energiat, 

kuid siiski ei tähenda see, et süsteem ei oleks õigustatud. 

• Sudu: õhu saastatus ning sudu mõjutavad paneelidele langevat päikesekiirgust. Elades 

sellisel alal võib oodata vähem energiatootlikkust. 

• Õhu tihedus: kohtades, kus õhk on hõredam (mägedes) on tootlikkus suurem kuna õhk 

on hõredam.  

• Temperatuur: päikeseenergia süsteemide puhul on tootlikkus suurem, kui 

õhutemperatuur on madalam. 

• Sademed: märjad ja niisked olud võivad põhjustada metallosade korrosiooni. 

Elektriühendused on eriti vastuvõtlikud sellistele tingimustele ning võivad tekitada 

rikke niiskuse või sademetega kokkupuutel.  

• Tihe udu: kui planeerida päikeseenergia süsteemi asukohta, kus esineb tihti udu, siis 

tasub suunata paneelid rohkem lääne poole.  

• Tuul: tihedate ning tugevate tuulte puhul tuleb kinnitada paneelid tugevalt. [2] 

 

 

 



9 
 

1.2 PV-süsteemi ning inverteri suhte määramine 

 

Toodetav energia PV-pargis sõltub päikesepaneelidest ning inverterist. Nende kahe suuruste 

suhe on määratletud paneelide võimsusega tavaolukorras ning inverteri sisendvõimsusega 

järgneva valemiga [3]: 
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(1.1) 

 

kus Ppaneelid on paneelide koguvõimsus; 

Pinverter – inverteri nimivõimsus. 

 

Optimaalne inverteri ja paneelide suhe sõltub kohalikust kliimast, paneelide asukohast ning 

paneelide kaldenurgast, inverteri jõudlusest ning paneelide ja inverteri hinna-kvaliteedi suhtest. 

[3] 

 

 

1.3 Üledimensioneerimise mõttekus 

 

Päikesepaneelide hind on aja jooksul oluliselt langenud. Paljud tootjad on hakanud otsima uusi 

võimalusi, et tõsta oma PV-pargi tootlikkust võimalikult odavalt, ilma suurte väljaminekuteta. 

Üks võimalus selleks on inverteri üledimensioneerimine- s.t paneelide koguvõimsuse 

suurendamine üle inverteri nimivõimsuse. [4] 

 

Paneelid ja seadmed töötavad väga harva ideaaltingimuste tingimuste juures. Reaalses 

olukorras muutuvad tingimused tihti ning see sõltub suuresti päevast ja aastaajast. Kui PV 

süsteemi ahelate temperatuur tõuseb, siis langeb nende pinge ning võimsus. Tavaliselt päevase 

maksimaalse päikesekiirguse ajal, toodab PV süsteem 20-25% oma maksimumist vähem, sest 

paneelide temperatuur läheb kõrgeks. [1] 
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Üledimensioneerimise all mõeldakse päikeseenergia süsteeme, mis on projekteeritud nii, et 

paneelide koguvõimsus ületab inverteri nimivõimsuse. Sisemiste kadude tõttu (näiteks 

päikesepaneelide sisetemperatuur) võib PV-süsteem toota 20% vähem energiat kui on antud 

nimiparameetrites. Kui aga tõsta paneelide arvu süsteemis, siis inverteri aastane tootlikkus 

vähese valguse ajal tõuseb. Üledimensioneerimine võib olla tasuv viis, kuidas parandada 

süsteemi aastast tootlikkust. [4] 

 

 

1.4 Üledimensioneerimise kirjeldus 

 

Üledimensioneeritud PV-pargi ühendamiseks inverteriga peab jälgima, et inverter suudab 

piirata ahelaid läbivat voolu. Inverteri puhul toimib see nii, et kui ahelates olev vool tõuseb 

inverteri nimivoolust üle, siis inverter suurendab ahelate pinget. Selle tõttu väheneb ahelates 

olev vool. [5] 

 

Üledimensioneerimine ei ole kuigi tavaline nähtus. Kõik inverterid ei pruugi olla suutlikud 

pinget muutma. Selle tõttu paljud tootjad ei pruugi anda garantiid, kui inverter selle käigus saab 

viga. Seega peaks alati tootjaga läbi rääkima, mis tingimustel võib inverter töötada. Iga inverter 

võib reageerida erinevalt, kui see ühendada üledimensioneeritud süsteemi. Sellistes tingimustes 

võib inverter töötada maksimumvõimsusel pikka aega. See aga tähendab seda, et inverteri 

komponendid töötavad samuti maksimumvõimsusel. Sellega kaasneb risk, et individuaalsed 

inverteri komponendid võivad vananeda kiiremini kui tavaliselt. Seetõttu võib inverter lõpetada 

töötamise varem kui on tema ettenähtud (tootjapoolne) eluiga. Et vähendada inverteri 

ülekuumenemise riski, on mõistlik ta paigutada jahedasse ning hästi ventileeritud ruumi või 

eemale otsese päikesevalguse eest. Osad inverterid on varustatud ka temperatuurianduritega, 

mis lülitavad seadmed välja ülekuumenemise puhul või reguleerivad nende töötamist vastavalt. 

[5] 

 

Kui valida üledimensioneeritud süsteemi inverterit, siis võiks kindlasti nende asjaoludega 

arvestada inverteri valikul, et vältida hilisemaid suuremaid probleeme ning väljaminekuid. CEC 

(Clean Energy Council) juhised PV süsteemi projekteerimiseks näevad ette, et PV süsteemi ei 

soovitata üle dimensioneerida üle 133% inverteri nimivõimsusest [5].  Samas näiteks SMA 

inverterit STP 50-40 lubavad tootjad üle dimensioneerida invertereid kuni 150% [6].  
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1.5 Üledimensioneerimise mõjud 

 

Üledimensioneeritud PV süsteemi  korraltöötab inverter maksimumvõimsusel suurema osa 

ajast ning süsteem on võimeline tootma rohkem energiat ka vähema päikesekiirguse ajal. 

Sellega suureneb aeg, mil inverter töötab nimivõimsuse juures. [5] 

 

Selle miinuseks on aga see, et kui päikese- ning ilmatingimused on sobilikud ja paneelid 

toodavad rohkem energiat kui inverter on suuteline vastu võtma, siis on kaod suuremad.  

Üledimensioneerimise käigus langeb  ahela tootlikkus kuna inverter tõstab ahelate tööpinget, 

et vähendada nende voolu. [5] 

 

Optimaalne paneelide üledimensioneerimine inverteri nimivõimsusest tasuvuse poolest on 

150%. See on arvestatud ideaaltingimustes. Reaalsuses peab arvestama veel seadmete 

vananemisega. [5] 

 

 

1.6. Erinevad uurimustööd  

 

1.6.1 Optimaalse dimensioneerimise leidmine kasutades tarkvara TRNSYS (Transient 

System Simulation Tool) 

 

Ühe uurimistöö kohaselt üritati välja selgitada optimaalset inverteri ning PV-paneelide 

võimsuse suhet tarkvaraga TRNSYS. Selleks valiti välja Põhja-Iirimaale kohane kliima ning 

erinevad asukohad Euroopas. Uuriti esmalt asimuutide, kaldenurkade, inverteri iseloomu, 

isolatsiooni ja PV-paneelide ning inverteri hinnasuhet. Koostati korrelatsioonimaatriks, millega 

hakati seostama optimaalset dimensioneerimist ning PV/inverteri hinnasuhet. Anti ette 

erinevaid väärtusi korrelatsiooni koefitsientideks 8-le erinevale Euroopa asukohale. [7] 

 

Optimaalse paneelide ning inverteri suhte selgitamiseks uuriti veel lisaks erinevaid meetodeid. 

Esiteks uuriti kordaja energeetilist poolt, kus arvutati välja energeetiline dimensioneerimise 

kordaja. Teiseks uuriti süsteemi majanduslikku poolt. Selleks arvutati välja energia tootlikkus 

süsteemi maksumuse kohta ning paneelide hinnasuhe inverteri hinnaga. [7] 
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Peale arvutuste ning uurimustöö tegemist simuleeriti programmiga TRNSYS süsteemi jõudlust 

ning tootlikkust. Jõuti järeldusele, et Põhja-Iirimaal optimaalne inverteri ja paneelide suhe on 

madala kasuteguriga inverteril 1,5, kõrge kasuteguriga inverteril aga kuni 1,4. Uurimustöö 

näitas, et optimaalne paneelide ja inverteri suhe oleneb ka nende hinnasuhtest. 

Üledimensioneerimine on mõttekam madala kasuteguriga inverteritel, kui kõrgema 

kasuteguriga inverteril.  [7] 

 

 

1.6.2 Optimaalse dimensioneerimise leidmine kasutades algoritmi ning tarkvara 

MATLAB 

 

Teise uurimustöö kohaselt on lähenetud dimensioneerimise küsimusele algoritmi ning tarkvara 

MATLAB kasutamisel. Püütakse välja selgitada optimaalne inverteri suurus, arvestades 

eelkõige hinnasuhet. Selles uurimuses on arvesse võetud kolme erinevat tegurit: 

meteoroloogilist, majanduslikku ning inverteri iseloomu. Selles seletatakse kõiki neid kolme 

tegurit vastavuses ROI (Return-On-Investment) algoritmile. Tegurid on omavahel sõltumatud. 

Lisaks võetakse veel arvesse ka inverteri ülekoormuse kaitset, omadus, mida sageli ei võeta 

arvesse inverteri dimensioneerimisel. [8] 

 

Töö järeldustes on leitud, et on soovitatav dimensioneerida üle inverteri ja paneelide suhe, et 

saada võimalikult suur tootlikkus. On märgitud, et PV-pargi rajaja/ostja vaatenurgast on väga 

oluline majanduslik aspekt- kasum ning kulude vähendamine. Erinevat tüüpi asjaolud aitavad 

vähendada süsteemi kulukust ja vähendada tasuvusperioodi. Et saavutada majanduslikku 

optimaalsust, võivad PV-pargi rajajad kasutada ära enda kasuks kohalikku kliima iseärasusi 

ning valida sellised inverterid, mis sobivad kõige paremini nende tingimustele ning eelarvele. 

Näiteks, kui on tegemist asukohaga, millele on iseloomulik pilvisus, siis on mõistlik just 

aladimensioneerida inverteri ning paneelide suhe.  [8] 
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2. METOODIKA JA DIMENSIONEERIMINE 

 

2.1 Metoodika 

 

Autor uurib päikesepargi inverteri dimensioneerimise võimalusi Eesti kliimas. Selleks on 

kasutusel kolme erineva tootja programmid- SMA, Fronius ja Kostal. Simuleerimiseks on 

kasutusel kõigis kolmes erinevas programmis sama päikesepaneeli mark. Kõigi programmide 

jaoks on projekteeritud samad tingimused. Autor projekteeris Tallinnasse hoone, mille katusele 

paigaldatakse päikesepaneelid. Asukohaks valiti Tallinn, sest selle linna andmed on kõikides 

programmides olemas. Esiteks simuleeritakse läbi lahendus, kus paneelide ning inverteri 

võimsused on sarnased kõigis kolmes erinevas programmis. Järgmiseks suurendatakse 

paneelide koguvõimsust inverteri nimivõimsuse suhtes 1,2-kordseks. Peale seda võrreldakse 

tulemusi tavaolukorraga ning tuuakse välja erinevused ning analüüsitakse antud lahenduse 

sobivust. Peale sellist olukorda simuleeritakse paneelide koguvõimsust inverteri suhtes kuni 

leitakse piir, millest üle dimensioneerida ei ole võimalik. Üritatakse leida ka dimensioneerimise 

tegur, mille juures hakkab inverteri tootlikkus langema. Antud tulemusi võrreldakse eelnevate 

olukordadega ning analüüsitakse lahendust. Samuti selgitatakse välja, mis on piiravad asjaolud 

sellise dimensioneerimisega. Üritatakse välja tuua kindlad põhjused, miks antud lahendused on 

mõttekad või mitte.  
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2.2. Uurimisobjekt 

 

2.2.1 Asukoht ja mõõtmed 

 

Näidiseks projekteeritud hoone asub Tallinnas. Antud hoone mõõtmed on 30x30m, kõrguseks 

on 3 m. Hoone katus on lamekatus. Hoone on projekteeritud 0° asimuudiga, s.t et hoone 

katusele projekteeritavad päikesepaneelid on suunaga lõuna poole. Joonisel 1 on kajastatud 

hoone paiknemine.  

 

 

Joonis 1. Näidishoone paiknemine. 
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2.2.2 PV pargi iseloomustus 

 

Näidishoone katusele on projekteeritud päikesepaneelid. Paneelid on projekteeritud 40° nurga 

all katuse pinnast. Eesti oludes on see optimaalne kaldenurk [9]. Selleks on ette nähtud kasutada 

vastavaid raamistikke ning muid vajalikke installatsiooniseadmeid. Paneelid asetsevad kuues 

reas. Ridade vahele on jäetud ruumi 5m, et vältida varju tekkimist paneelidele. Paneelide 

omavaheline kaugus üksteisest on 2 cm, seega on nad tihedalt üksteise kõrvale paigutatud.  

 

Päikesepargi suuruse valis autor 50 kW. Valik sai tehtud teema aktuaalsuse pärast. Viimasel 

ajal on rajatud palju sellise suurusega parke kuna nende jaoks on määratud toetused. Näiteks 

pakub ettevõte Elering toetust kuni 50 kW päikeseenergiatootjatele toetusmääraks 5,37 

senti/kWh, eeldusel, et elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020 aasta lõpuks ning pargi 

rajamisel ei ole kasutatud riigipoolset investeeringutoetust [10]. Toetuse väljamaksmise  

periood on 12 aastat [10].  

 

Antud bakalaureusetöö raames kasutatavad inverterid on nimivõimsusega 50 kW, v.a tootja 

Kostal, millel puudub sellise nimivõimsusega inverter ning selle puhul on kasutuses 3 

kolmefaasilist inverterit, mille nimivõimsused kokku on 45 kW. Simuleerimise käigus 

kasutatavad paneelid on tööd läbivalt sama tootja omad ning sama nimivõimsusega. Paneelid, 

mida töös kasutatakse on tootjalt Solitek ning on nimivõimsusega 300 W. Joonisel 2 on 

kajastatud kasutatav päikesepaneel Solitek Solid PRO 300W koos toote parameetritega.  

Kasutatavad paneelid on valitud monokristallpaneelid.  

 

Joonis 2. Monokristalse päikesepaneeli Solitek Solid PRO 300W tehnilised andmed. [11] 
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Solitek paneel Solid PRO 300W sai antud simuleerimisse kaasatud ka seetõttu, et need on Eestis 

kättesaadavad. 

 

 

2.3. Tavalahendus 

 

2.3.1 SMA lahendus 

 

SMA lahenduse läbiviimiseks on kasutatud tarkavara Sunny Design. Projekteeritavale hoonele 

nähti ette 167 paneeli. Paneelide koguvõimsuseks on selle lahenduse puhul 50,1 kW. Joonisel 

3 on kajastatud päikesepaneelide paiknemine hoone katusel.  

 

 

Joonis 3. Päikesepaneelide paiknemine projekteeritud hoone katusel. 

 

PV süsteemi inverteriks on ette nähtud SMA STP 50-40. Inverter on kajastatud joonisel 4. 

Tabelis 1 on toodud välja inverteri põhiparameetrid.  
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Joonis 4. Inverter SMA STP 50-40. [12] 

 

Tabel 1. Inverter SMA STP 50-40 tehnilised andmed. 

Nimivõimsus  50 kW 

Maksimum voolutugevus 120 A 

Maksimum sisendpinge 1000 V 

Kasutegur 98 % 

Mõõdud 621/733/569 mm 

Kaal 82 kg 

 

SMA inverteri puhul on tavaolukorras valitud inverteri ning paneelide võimsuse suhteks 1. 

SMA programm koostab automaatselt ise ka stringid ehk paneelide grupid.  

 

Simuleerimise tulemustest saab välja lugeda, et tavaolukorra puhul on aastane tootlikkus 48 

795 kWh. Kasutegur sellise installatsiooni puhul oleks 87 %. Samuti toob programm välja 

kuude lõikes kasuteguri. Aastane tootlikkuse graafik on toodud välja joonisel 5. Tabelis 2 on 

toodud välja aastane tootlikkus ning süsteemi kasutegur kuude lõikes. 
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Joonis 5. Aastane tootlikkus SMA tavalahenduse puhul.  

 

Graafikult on näha, et aasta lõikes kõige suurem energiatootlikkus on perioodil aprill kuni 

august. Kõige suurema jõudlusega töötab inverter märtsikuus ning kõige väiksema jõudlusega 

detsembris.  

 

Tabel 2. Aastane tootlikkus SMA tavalahenduse puhul. 

Kuu Tootlikkus, kWh Kasutegur, % 

Jaanuar 828 84 

Veebruar 1694 89 

Märts 4201 91 

Aprill 6904 90 

Mai 7477 87 

Juuni 7241 86 

Juuli 7085 85 

August 5423 85 

September 4172 86 

Oktoober 2570 87 

November 781 83 

Detsember 419 80 
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2.3.2 Froniuse lahendus 

 

Froniuse lahenduse simuleerimiseks on kasutatud ettevõtte veebiprogrammi. Projekteeritavale 

hoonele nähti ette 176 paneeli. Paneelide koguvõimsus sellises olukorras on 52,8 kW. Inverteri 

ning paneelide võimsuste suhe on 1,06. Selle programmi puhul ei olnud võimalik ise määrata 

paneelide täpset arvu, vaid programm arvutas ise sobiva arvu.  

PV süsteemi on valitud inverter Tauro Eco 50-3-D, mille nimivõimsuseks on 50 kW. Joonisel 

6 on kajastatud inverter ning tabelis 3 selle parameetrid.  

 

Joonis 6. Inverter Tauro Eco 50-3-D. [13] 

 

Tabel 3. Inverter Tauro Eco 50-3-D parameetrid. [13] 

Nimivõimsus  50 kW 

Maksimum voolutugevus 125 A 

Maksimum sisendpinge 1000 V 

Kasutegur 98 % 

Mõõdud 755/1109/346 mm 

Kaal 80 kg 
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Selle programmi puhul samuti arvutatakse välja ahelate suurused automaatselt. Froniuse 

programmi puhul ei anta tootlikkuse väärtust ning kasutegurit. Programm arvestab kõike 

ideaaltingimustes ning annab maksimumtootlikkuse väärtuse ehk siis simuleeritud 

installatsiooni puhul 52,8 kWp. Võrreldes SMA lahendusega, ei ole see kuigi põhjalik. 

 

 

2.3.3 Kostal lahendus 

 

Kostal lahenduse simuleerimiseks on kasutatud programmi Kostal Solar Plan. Projekteeritavale 

hoonele nähti ette 150 paneeli. Paneelide koguvõimsus sellises olukorras on 45 kW. Inverteri 

ning paneelide võimsuste suhe on 1. Süsteemis kasutatud inverter on Piko 15 ning inverterid 

on ette nähtud 3 tükki. Joonisel 7 on näidatud kasutatud inverter ning tabelis 4 on toodud välja 

selle parameetrid.  

 

 

Joonis 7. Kostal PIKO 15 inverter. [14] 
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Tabel 4. Inverteri PIKO 15 parameetrid [14] 

Nimivõimsus  15,3 kW 

Maksimum voolutugevus 20 A 

Maksimum sisendpinge 1000 V 

Kasutegur 97,2 % 

Mõõdud 540/700/265 mm 

Kaal 48,5 kg 

 

Selle programmi puhul arvutatakse ahelad jällegi ise välja, siiski saab neid ka manuaalselt 

konfigureerida. Sel juhul arvutab programm pinge ümber vastavalt ahelatele.  

Kostal lahenduse tulemuseks näitab programm aastast tootlikkust 45 198 kWh ning inverteri 

kasutegurit 79 %. Inverteri stringide kasuteguri sõltuvus stringipingetest on kajastatud joonisel 

8.  

 

 

Joonis 8. PIKO 15 kasuteguri sõltuvus stringipingest.  

 

Jooniselt 8 on näha, et stringid on kõige optimaalsema pinge juures, mille tõttu on nende 

kasutegur ka kõrge.  
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2.4. Üledimensioneerimise lahendused 

 

2.4.1 SMA lahendus 

 

Esmalt simuleeris autor 1,2-kordse võimsuste vahemikuga lahenduse. Selleks tõsteti paneelide 

arv 167-lt paneelilt 200-le. Paneelide koguvõimsus on selle lahenduse kohaselt 60 kW, kuid 

inverter jäi samaks (50 kW).  

 

Tulemused näitasid, et sellise lahenduse puhul oleks aastane tootlikkus 58 387 kWh ning 

kasutegur on 86,9 %. Kasutegur on vaid 0,1 % vähem tavalahendusest. Ahelate pinged on 

normipiires ehk alla 1000 V. Aastane tootlikkus ning kasutegurid kuude lõikes on kajastatud 

joonisel 9. Tabelis 5 on välja toodud aastane tootlikkus ning süsteemi kasutegur kuude lõikes. 

 

 

Joonis 9. Aastane tootlikkus ning kasutegurid kuude lõikes 1,2- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

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

T
o

o
tl

ik
k

u
s,

 k
W

h

Kuu

Aastane tootlikkus



23 
 

Tabel 5. Aastane tootlikkus SMA päikeseenergia süsteemi 1,2- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

Kuu Tootlikkus, kWh Kasutegur, % 

Jaanuar 998 85 

Veebruar 2037 90 

Märts 5042 91 

Aprill 8220 89 

Mai 8919 87 

Juuni 8638 86 

Juuli 8491 85 

August 6503 85 

September 5005 86 

Oktoober 3088 87 

November 941 83 

Detsember 506 81 

 

Järgmisena suurendas autor inverteri ning paneelide võimsuste vahet 1,3- kordse vaheni. 

Paneelide arv kasvas 217-ni. Paneelide koguvõimsuseks selles olukorras on 65,1 kW.  

 

Tulemustest saab välja lugeda, et aastane tootlikkus on 62 821 kWh ning kasutegur 86,2 %. 

Kasutegur on selles olukorras nüüd isegi suurenenud 0,3 %. Ahelate pinged on endiselt normi 

piires. Joonisel 10 on välja toodud aastane tootlikkus ning kasutegurid kuude lõikes 1,3-kordse 

dimensioneerimise puhul. Tabelis 6 on välja toodud aastane tootlikkus ning süsteemi kasutegur 

kuude lõikes. 
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Joonis 10. Aastane tootlikkus ning kasutegurid kuude lõikes 1,3- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

 

Tabel 6. Aastane tootlikkus SMA päikeseenergia süsteemi 1,3- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

Kuu Tootlikkus, kWh Kasutegur, % 

Jaanuar 1083 85 

Veebruar 2210 90 

Märts 5452 90 

Aprill 8772 88 

Mai 9536 86 

Juuni 9265 85 

Juuli 9160 85 

August 7013 85 

September 5414 86 

Oktoober 3342 87 

November 1022 83 

Detsember 550 81 
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Peale seda suurendas autor inverteri ning paneelide võimsuste vahet 1,5- kordse vaheni. 

Paneelide arv selles olukorras 250. Paneelide koguvõimsuseks 75 kW. See on ka see piir, 

milleni tootja inverterit suurendada lubab.  

 

Tulemused näitasid, et sellise lahenduse puhul oleks aastane tootlikkus 70 330 kWh ning 

kasutegur on 83,7%. Kasutegur on nüüd 3,3% vähem tavalahendusest, mida võib juba lugeda 

arvestatavaks. Ahelate pinged on normipiires ehk alla 1000 V. Aastane tootlikkus ning 

kasutegurid kuude lõikes on kajastatud joonisel 11. Tabelis 7 on välja toodud aastane tootlikkus 

ning süsteemi kasutegur kuude lõikes. 

 

 

Joonis 11. Aastane tootlikkus ning kasutegurid kuude lõikes 1,5- kordse dimensioneerimise 

puhul. 
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Tabel 7. Aastane tootlikkus SMA päikeseenergia süsteemi 1,5- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

Kuu Tootlikkus, kWh Kasutegur, % 

Jaanuar 1253 85 

Veebruar 2549 90 

Märts 6184 89 

Aprill 9636 84 

Mai 10544 82 

Juuni 10267 82 

Juuli 10243 82 

August 7882 83 

September 6146 85 

Oktoober 3807 86 

November 1182 84 

Detsember 638 81 

 

 

Süsteemi edasisel suurendamisel soovitab programm tungivalt vahetada inverter suurema vastu 

või siis vähendada paneelide arvu. Edasine suurendamine ei ole ilmselt mõistlik kuna sel juhul 

ei pruugi seadmele kehtida enam garantii.  

 

 

2.4.2 Froniuse lahendus 

 

Autor simuleeris erinevate võimsuste vahemikuga lahenduse Froniuse veebitarkvaras. Froniuse 

tarkvara näitab vaid maksimumtootlikkust kWp ehk siis süsteemi maksimumvõimsus, seega ei 

saa selle tarkvaraga põhjalikumalt analüüsida. Siiski saab ära määrata, kui palju on võimalik 

dimensioneerida antud tootja inverterit.  

 

Tootelehel on öeldud inverteri kohta, et sellel on 2 sisendit ning kummaski võib olla 7 stringi. 

Tootja poolt on ka ära märgitud, et maksimum sisendvõimsus on 75 kW.[13]  
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Dimensioneerides paneele üle inverteri 1,2-kordseks, on sisendis 1 neli stringi ning sisendis 2 

viis stringi. Igas stringis on ära määratud programmi poolt 22 paneeli. Selliste stringide puhul 

jääb pinge napilt alla lubatud piiri (1000 V). Edaspidiselt saab dimensioneerida 1,3- kordseks. 

Selles olukorras on mõlemas sisendis 5 stringi 22 paneeliga. Pinge endiselt jääb normi piiresse. 

Kõige viimane dimensioneerimine, mida programm lubab teha on 1,45-kordne. Sel juhul on 

ühes sisendis 5 stringi ning teises 6 stringi 22 paneeliga. Pinge on lubatud piirides.  

 

 

2.4.3 Kostal lahendus 

 

Autor simuleeris esmalt lahenduse, kus paneelide ning inverteri suhe on 1,2-kordne. Paneelide 

arv tõusis 180-ni. Paneelide koguvõimsus on selle lahenduse puhul 54 kW. Inverterid jäid 

samaks (45 kW). 

 

Tulemused näitasid, et sellise lahenduse puhul oleks aastane tootlikkus 54 555 kWh ning 

kasutegur on 80 %. Kasutegur on vaid 1 % suurem tavalahendusest, mis ei ole märkimisväärne 

tulemus. Ahelate pinged on normipiires ehk alla 1000 V.  

 

Edasi suurendas autor dimensioneerimise tegurit 1,3-kordseks. Paneelide arv tõusis 195-ni. 

Paneelide koguvõimsus selle lahenduse puhul oleks 58,5 kW. Tulemustest saab välja lugeda, et 

aastane tootlikkus oleks sel juhul 59 123 kWh ning kasutegur endiselt 80 %. Stringipinged on 

endiselt normi piires.  

 

Järgnevalt suurendas autor programmi maksimumväärtuseni ehk siis 1,45- kordne inverteri 

ning paneelide suhe. Paneelide arv selle olukorra puhul 219. Paneelide koguvõimsus on 65,7 

kW. Aastane tootlikkus sellise lahenduse puhul oleks 65 628 kWh ning kasutegur 79 %. 

Stringipinged on endiselt normi piires. 

 

Autor proovis ka stringides sisalduvate paneelide arvu tõsta kuna pinged olid endiselt normi 

piires. Kõige suurem kordaja, mida sai rakendada ilma, et pinge ületaks 1000 V oli 1,74-kordne 

paneelide suhe inverteriga. Seega programmi järgi võiks paneelide koguvõimsus olla 78,3kW. 

Selle lahenduse puhul oleks aastane tootlikkus 75 524 kWh ning kasutegur 77 %.  
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3. ANALÜÜS 

 

3.1 SMA lahendus 

 

SMA lahenduse puhul jäi kõige suuremaks paneelide ja inverteri suhteks 1,5. Edasisel 

suurendamisel piirab seda inverteri sisendite arv. Samuti kui stringides suurendada paneelide 

arvu, läheb stringi pinge väärtus üle lubatud piiri ehk üle 1000 V. Tootja poolt on samuti ette 

antud, et üle 150 % ei tohi inverteri ning paneelide suhet suurendada [6]. Joonisel 12 on näha 

kasuteguri muutumine dimensioneerimisest. 

 

 

Joonis 12. SMA inverter STP 50-40 kasuteguri muutumine dimensioneerimisel.  

 

Jooniselt on näha, et 1 kuni 1,4-kordse suhteni on kasuteguri muutus 2 %. 1,4- kordse ning 1,5- 

kordse suhte erinevus on 1 %. Inverteri üledimensioneerimisel 150% langeb kasutegur natuke 

üle 3 %.   
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SMA inverteri üledimensioneerimise puhul on mõistlik üledimensioneerida kuni 1,4- kordse 

paneelide ning inverteri suhteni. SMA inverteril on 6 sisendit ahelatele, igasse ahelasse võib 

ühendada 2 stringi ning igas stringis võib olla kuni 21 paneeli.  

 

 

3.2 Froniuse lahendus 

 

Programm lubas dimensioneerida kuni 1,45- kordse suhteni. Peale 1,45-kordset 

dimensioneerides jäi veel sisendisse siiski vaba ruumi. Mõistlikum oleks jagada paneelid sel 

juhul rohkematesse stringidesse, et vähendada stringides pinget ja läbi selle suurendada 

kasutegurit. Edasine suurendamine ei ole mõistlik kuna tootja on välja toonud, et sel juhul ei 

kehti enam tootjapoolne garantii.  

 

 

3.3 Kostal lahendus 

 

Programm Kostal Solar Plan pakkus inverteri ning paneelide suurimaks suhteks 1,45, kuid 

siiski sai veel stringe manuaalselt muuta, arvestades siiski, et pinge paneelides jääb alla 1000 

V. Joonisel 13 on toodud välja Kostal inverteri kasutegur erineva dimensioneerimise puhul. 
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Joonis 13. Kostal PIKO 15 inverteri kasuteguri muutumine dimensioneerimisel.  

 

Jooniselt 13 on näha, et 1,4-kordse dimensioneerimise puhul hakkab kasutegur langema. Siiski 

on võimalik suurendada inverteri ning paneelide suhet 1,7-ni. Üle selle minnes läheb stringides 

olev pinge üle lubatud piiride ning inverter ei pruugi enam funktsioneerida. Samuti ei anna 

tootja garantiid sellise installatsiooni puhul.  

 

 

3.4 Tulemuste võrdlus 

 

Kõige rohkem sai üle dimensioneerida Kostali inverterit PIKO 15- 1,7 korda. Kõige vähem sai 

üle dimensioneerida Froniuse inverterit Tauro Eco 50-3-D- 1,45 korda. SMA inverterit STP 50-

40 sai üle dimensioneerida 1,5 korda.  

 

Kostal PIKO 15 puhul tuli piiriks ette stringide pinge. SMA inverteril sisendite arv ning 

paneelide lisamisel stringidesse samuti pinge. Froniuse puhul oli piiriks tootjapoolsed 

piirangud. Kõigil kolmel inverteril andis tootja märku, et 1,5-kordne suhe on maksimum.  

 

Kuna Froniuse tarkvaraga ei olnud võimalik saada graafilisi andmeid, siis saab võrrelda SMA 

ja Kostal lahendusi graafiliselt. SMA ning Kostali kasutegurite võrdlus on kajastatud joonisel 
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Joonis 14. Kostal PIKO 15 ja SMA STP 50-40 inverteri kasuteguri muutumine 

dimensioneerimisel.  

 

Jooniselt 14 on näha, et PIKO 15 töötab madalama kasuteguriga, kui SMA STP 50-40. SMA 

inverter STP 50-40 kõrgeim kasutegur on 1,1- kordse suhte juures ning veidi üle 87 %. Kostal 

PIKO 15 inverteri kõrgeim kasutegur on 80 % ja seda 1,1- kuni 1,4- kordse paneelide ning 

inverteri suhte juures. Tabelis 8 on välja toodud aastane tootlikkus SMA lahendusel 1- kordse 

paneelide ja inverteri suhtega ning 1,5- kordse nendevahelise suhtega. 
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Tabel 8. Aastane tootlikkus SMA päikeseenergia süsteemi 1- ja 1,5- kordse dimensioneerimise 

puhul. 

Kuu Tootlikkus, kWh (suhe 1) Tootlikkus, kWh (suhe 1,5) 

Jaanuar 828 1253 

Veebruar 1694 2549 

Märts 4201 6184 

Aprill 6904 9636 

Mai 7477 10544 

Juuni 7241 10267 

Juuli 7085 10243 

August 5423 7882 

September 4172 6146 

Oktoober 2570 3807 

November 781 1182 

Detsember 419 638 

Kokku 48 975 70 331 

 

Tulemustest saab järeldada, et SMA puhul on mõttekas paneelide koguvõimsust inverteri 

nimivõimsusest üle dimensioneerida kuni 1,5 korda. Kasuteguri muutumine on vaid 3 %, samas 

kui tootlikkus muutub 48 975 kWh-lt 70 331 kWh-ni. 150% üle dimensioneerimisel kasvab 

tootlikkus 30 %.  

 

Kostali puhul saab paneele üle inverteri nimivõimsuse dimensineerida 1,7 korda. Kasutegur 

muutub selle vahemiku puhul vaid 2 %, samas tootlikkus muutub 45 198 kWh-lt 75 524 kWh-

ni. Sellisel üledimensioneerimisel kasvab tootlikkus 40 %.  

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Antud bakalaureusetöö üheks eesmärgiks oli selgitada välja, kas üledimensioneerimine on 

mõttekas. Inverterite kalli hinna tõttu oleks mõistlik dimensioneerida paneelide koguvõimsust 

üle inverteri nimivõimsuse kuna aastane tootlikkus tõuseb ligikaudu 30-40 %. Autor arvab, et 

kuni 1,5- kordse suhteni oleks mõistlik seda teha. Erinevate programmide järgi muutub kuni 

selle väärtuseni kasutegur suhteliselt vähe. Siiski peab jälgima ka tootjapoolseid piiranguid ja 

soovitusi.  

 

Erinevate programmidega tulid erinevad tulemused. SMA tarkvara Sunny Design järgi saab 

inverterit STP 50-40 üle dimensioneerida kuni 150 %. Peale seda piirab inverteri 

dimensioneerimist stringipinge ületamine- stringipinge tõuseb üle 1000 V. Sisenditesse ei ole 

võimalik panna ka rohkem stringe, see on piiratud arv.  

 

Froniuse tarkvara ei andnud täpseid tulemusi, vaid arvutas lihtsalt paneelide võimsuse  

maksimumväärtuse. Froniuse inverteril Tauro Eco 50-3-D on küll võimalik rohkem stringe 

ühendada ning sellega saavutada suurem võimsus, kuid siiski ei ole soovituslik jällegi üle 150 

% minna, sest siis tootja ei anna enam omapoolset garantiid. 

 

Kostali tarkvara PIKO Planner andis suhteliselt head tulemused. Programmil endal on määratud 

ära maksimumsuhteks inverteri ning paneelide vahel 1,45, kuid suurendades manuaalselt 

stringide planeeringut, siis on võimalik saada ka 1,7- kordne suhe. Sel juhul on ka stringipinged 

veel normi piirides.  

 

Üledimensioneerimist piirab eelkõige stringide pinge, enamjaolt inverterite puhul ei tohi see 

minna üle 1000 V. Teine asjaolu, mida kindlasti peaks kaaluma üledimensioneerimise puhul, 

on tootjapoolne garantii. Inverteri tootjatel on enamasti kirjas, et maksimumvõimsus on 150%, 

ehk siis suurendades üle 1,5-kordse suhteni paneele ning inverterit, ei pruugi enam garantii 

kehtida inverterile ja selle komponentidele.  
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Autor soovib veel ära märkida, et kõige parem oli tööd teha SMA tarkvaraga Sunny Design. 

See oli kasutajasõbralik ning mugav. Samuti tunduvad selle programmi tulemused olevat kõige 

täpsemad kuna arvestatakse mitmeid asjaolusid. Kostali programm oli aga sellepärast hea, et 

sai stringe ise modelleerida ning paigutada. Froniuse programm oli suhteliselt pealiskaudne 

ning sellest ei saanud kõike vajalikku infot dimensioneerimiseks.  
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SUMMARY 

 

One of the objectives of this thesis was to determine if overdimensioning is reasonable. Because 

of the inverter’s high price, it would be a good solution to overdimension panels compared to 

inverter. The author thinks that it will be reasonable to overdimension by 1,5 times over the 

inverter’s rated power. According to different programs and simulations, the efficiency changes 

quite little. However, manufacturer’s restrictions and recommendations should be considered. 

 

With different programmes the author got different results. SMA software Sunny Design 

showed that their inverter STP 50-40 can be overdimensioned by 150 %. After that the voltage 

of strings will start to restrict any further dimensioning- the voltage will go over 1000 V. Also, 

there is a certain number of strings that can be connected to the inverter. 

 

Fronius’ software didn’t provide accurate results, only maximum efficiency. There were more 

possibilities connecting strings to the inverter Tauro Eco 50-3-D to achieve bigger power 

capacity but the manufacturer does not recommend to do it, since they will not give the warranty 

for this kind of solution. 

 

Kostal’s software Kostal Solar Planner provided quite accurate results. The dimensioning 

determined by the programm was 1,45, but there is possible to manually configurate the strings 

and get 1,7 panels overdimesioning compared to inverter. This way the voltage of the strings 

was still Under 1000 V. 

 

Overdimensioning is mainly restricted by the voltage of the strings, for most inverters it cannot 

go over 1000 V. The other fact that is important while overdimensioning is manufacturer’s 

warranty. Manufacturer’s point out for most inverters that peak power is 150 %, therefore if 

increased over this, the warranty might not apply to inverter and its components. 

 

The author would like to point out that the best programm to work with was SMA software 

Sunny Design. It was user-friendly and convenient. Also, the results from this programm 
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seemed the most accurate, because of all the factors that were taken to account. Kostal’s 

software was good because the strings can be modelled and configurated manually. Fronius’ 

software was quite superficial and there was very little information to dimension. 
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