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TÄHISED JA LÜHENDID 
 

A  – paneelimassiivi pindala m2 
AM – õhumassiindeks 
AST – ilmne päikeseaeg (Apparent Solar Time) 
B – vaadeldava päeva maa asukoha nurk pööripäevast 
BoS  – PV süsteemi komponendid, v.a. paneelid (Balance of System) 
CF  – süsteemi võimekustegur (Capacity Factor) 
Cn  – aasta n kulud süsteemile EUR 
EAC  – kogu AC energiatoodang päeva jooksul kW·h 
Eac  – perioodi energiatoodang kokku kW·h 
EDC  – kogu DC energiatoodang päeva jooksul kW·h 
Eh  – ühe tunni energiatoodang kW·h 
ET  – ajavalem (Equation of Time) kella 12.00 ja päikese keskpäeva vahena min. 
Evield,n  – aastal n toodetav energiahulk kW·h 
Gb – asukohas mõõdetud otsekiirgus W/m2 
Gbs – otsene päikesekiirgus tasapinnale W/m2 
Gbs,max – õhumassi indeksile vastav maksimaalne otsekiirgus W/m2 
Gbsr – tegelik pinnale langev otsekiirgus W/m2 
Gd – asukohas mõõdetud hajuskiirgus W/m2 
Ge – paneeli pinnale langev kogukiirgus W/m2 
GNOCT – kiirgus normaaltingimusel W/m2 
Gstc – kiirgus standard tingimustel W/m2 
Hi  – pinnale langev kogukiirgushulk päevas kW·h/m2 
i  – diskontomäär % 
I0  – esialgne investeeringukulu EUR 
IG – õhumassiindeksile vastav intensiivsuskoefitsient 
ILR – PV süsteemi võimsussuhe (Inverter loading Ratio) 
k  – süsteemi oodatav eluiga aastates 
L  – asukoha laiuskraad kraadi 
LCOE – PV süsteemi elektri omahind (Levelized Cost of Energy) 
LID – valgusest tingitud võimsusvähenemine (Light Induced Degradation) 
LL – asukoha pikkuskraad kraadi 
MPPT  – maksimaalse võimsuspunkti otsimine (Maximum Power Point Tracking) 
n  – süsteemi eluea järjekorra aasta 
N – päeva järjekorranumber aastas 
PAC(m) – tunni sees minutil m arvutatud süsteemi töövõimsus W 
Pac, max  – inverteri vahelduvvoolu poole maksimaalne võimsus kW 
Pdc, max  – inverteriga ühendatud paneelide summaarne nimivõimsus (STC) kW 
PERC  – passiivse tausta- ja peegeldusega element (Passivated Emitter and Rear Cell) 
PID  – potentsiaalist tingitud võimsusvähenemine (Potential Induced Degradation) 
Pinv  – inverteri nimivõimsus W 
Ppv  – paneeli nimivõimsus (STC) W 
PR – jõudlussuhe (Performance Ratio) % 
R  – päikesekiirguse langemisnurgast sõltuv peegeldumise koefitsient 
S  – täiendav sissetulek € 
SL  – asukohale vastav standardne pikkuskraad kraadi (Eesti puhul 30o) 
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ST  – standardaeg; 
STC  – Standardsed testimistingimused (Standard Test Conditions) 
Ta  – õhutemperatuur Co 
Tmod – paneeli temperatuur Co 
TMY  – standard meteoroloogiline aasta (Typical Meteorological Year) 
TNOCT – paneeli normaal töötemperatuur Co 
UTC  – koordineeritud maailmaaeg (Coordinated Universal Time) 
YA  – päikeseelektrijaama massiivide päevane saagikus h/päev 
Yf,  – süsteemi lõplik päevane saagikus h/päev 
Yr  – referentssaagikus h/päev 
Yyear  – süsteemi aastane saagikus kW·h/kW 
β – paneelide kaldenurk horisontaalpinna suhtes kraadi 
δ  – päikese keskosa kõrgusnurk kraadi 
ΔC  – kulu süsteemi ehitamiseks võrreldes baastasemega € 
ΔI  – energia toodangust saadav sissetulek võrreldes baastasemega € 
Δt – aeg, mis jääb vaadeldava hetke ja asukohale vastava päikese keskpäeva vahele min. 
ε  – isolatsioonikoefitsient (0,12 c-Si paneelide puhul) 
η  – efektiivsus % 
ηinv  – inverteri efektiivsus % 
ηmod  – paneeli efektiivsus % 
ηmod_T  – paneeli efektiivsus sõltuvalt paneeli temperatuuril % 
ηref  – paneeli efektiivsus STC % 
ηtot  – süsteemi koguefektiivsus % 
θ – kiirte langemisnurk kaldega tasapinnale kraadi 
θz – seniidinurk kraadi 
νdeg  – paneeli võimsuse vähenemise määr %/a 
χ  – paneeli võimsuse temperatuuri koefitsient %/Co 
ω  – päikese ajanurk kraadi 
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SISSEJUHATUS 
 

Taastuvatest energiaallikatest toodeti Eestis 2019.a. 1 946 GW·h elektrienergiat, mis 

moodustas 21% elektrienergia kogutarbimisest. Sellest omakorda 54 GW·h toodeti 

päikeseenergiast. 2019. a. lõpu seisuga tootis päikeseelektrit üle 2 200 tootja ja 

tootmisjaamade koguvõimsus oli 88 MW. [1] Eestis levivad peamiselt võrku ühendatud 

lahendused, kus päikesepaneelidest saadav elektrienergia muundatakse võrgukõlblikuks 

inverterite abil. Enamlevinud on lahendused mille puhul kasutatakse suurem osa energiat ära 

kohapeal. [2] Oma päikeseelektrijaam on kõige kuluefektiivsem viis energiakulusid 

alandada olukorras, kus elektrienergia on olulisim sisend – olgu see siis kodumajapidamine 

või ettevõte [3]. 

 

Päikeseelektrijaama tasuvusaeg sõltub olulises osas toetustest. Jaamade rajamisel saab 

kasutada investeeringutoetusi ja toodangutoetusi. [3] 2020.a seisuga on aga need kaks toetust 

teineteist välistavad, ehk kui rajamiseks kasutada investeeringutoetust, siis toodangutoetust 

ei ole võimalik saada [4]. Hinnanguliselt vähendab 30% investeeringutoetus jaama 

tasuvusaega 1/3 võrra [3].  

 

Tänu kiirele tehnoloogiaarengule ja nõudluse kasvule on viimastel aastatel oluliselt langenud 

päikeseelektrijaamade rajamise maksumus, mis omakorda on lühendanud nende 

tasuvusaega ja muutnud päikeseenergia konkurentsivõimelisemaks ning tasuvamaks 

[3, 5, 6]. Eraldiseisvad, 0,5 MW võimsusega, ja 100% võrku tootmisele suunatud jaamu on 

võimalik Eestis rajada maksumusega 500–550 € paneelide summaarse võimsuse kohta 

arvestamata liitumise ja paigalduskinnisvara maksumust, mis tagab alla 10 aastase 

tasuvusaja tootmispõhise toetuse olemasolul ning laenukapitali kasutades. Riiklikud 

toetused ja tehnoloogia maksumuse vähenemine olid ajendiks, miks 2018.a lõpuks rajati 

Eestisse üle 200 kW ja võrku müümisele suunatud tootmisjaamu [6, 7]. 

 

Toodangutoetuse muudatused 2018.a, mil lõppes alla 1 000 kW jaamadele toetuse 

eraldamine ja 2020a. lõpu seisuga, mille kohaselt ei anta toetust enam automaatselt kõigile 

toodangu eest, muudavad ainult elektrimüügi eesmärgil rajatavad jaamad mittetasuvask 

investeeringuks [8]. Siiski on ette nähtud võimalused, ka tulevikus toodangupõhist toetust 
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saada vähempakkumise kaudu [4] aga see lahendus soodustab eelkõige jaamu, kus peamine 

tarbimine toimub kohapeal [3]. 

 

Päikeseelektrijaama rahavooge saabki vaadata läbi kolme finantskomponendi: säästmine – 

elektri võrgust ostmise, võrgutasude ja maksude pealt; müügitulu – kohapeal kasutust mitte 

leidva energia müük võrku börsihinnaga; taastuvenergia toetuse laekumine – võrku antud 

energia eest [9]. Võrrandi teise poole komponendiks on maht ehk mitu kW·h või MW·h jaam 

toodab. Võrku müügi eesmärgil rajatud jaama puhul säästmiskomponent puudub aga seda 

tasakaalustab taastuvenergia toetus, mida on võimalik saada kogu toodangu eest.  Elektri 

börsihind sõltub üldisest seisust elektriturul ja see on muutuv nii ööpäeva kui ka aasta jooksul, 

siiski jäävad kõrgemad hinnad just päevasele ajale, mis ühtib päikeseelektri tootmise 

graafikuga [10]. 

 

Nagu käesoleva töö autor ka oma varasemas artiklis välja tõi on olukorras, kus 

taastuvenergia toetus on fikseeritud ja börs määrab elektrihinna võimalik teatud piirini 

stabiilsust ja kindlust saavutada läbi hea tootmisjaama planeerimise ning teades võimalikke 

mõjutajaid, millega arvestades stabiilsem ja ootuspärasem elektritoodang saavutada ning 

tasuvusaega lühendada. 

 

Eesti tingimustes on päikeseelektrijaama dimensioneerimist uuritud väikeste süsteemide 

puhul (kuni 10 kW võimsusega) keskendudes inverteri maksumusele ja selle osakaalule 

kogu süsteemi maksumusest [11] ning kohapealsele tarbimisele suunatud lahendustes, 

eesmärgiga tagada tarbimise-tootmise tasakaal ning vastavalt määratleda vajalik 

salvestusmahu suurus [12]. Laiemalt on PV süsteemide dimensioneerimist, läbi inverteri 

maksumuse osakaalu, uuritud Brasiilia tootmisjaamade osas [13] ning Soomes, kus on lisaks 

eelnevale vaadeldud ka võimsussuhte optimeerimist erinevate kaldenurkade ja asimuutide 

puhul [14]. Põhjalikumalt on optimaalse võimsussuhte tuvastamisega tegelenud [15], kes on 

uurinud erinevate mõjufaktorite (temperatuur, kiirgus, taastuvenergia toetusskeemid ja 

inverteri tööpõhimõte) individuaal- ja koosmõju süsteemi inverteri ja paneelide 

võimsussuhte valikule. 

 
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi 

võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide 

reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis tulemusnäitajaid, Eestis töötava kahe 
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päikeseelektrijaama andmete alusel, eesmärgiga tuvastada Eestis päikeseenergia tootmise 

perspektiiv ning päikeseelektrijaama optimaalse võimsussuhte kujunemist, tuginedes 

Keskkonnaagentuuri (perioodi 05.2019–04.2020) ilmastiku mõõteandmetel, arvestades nii 

seadusandlikke kui ka tehnoloogiliste piirangutega ja süsteemide reaalse maksumusega. 

 

Magistritöö eesmärgi edukaks täitmiseks püstitab autor järgmised uurimisküsimused, millele 

antakse vastus töö empiirilises osas: 

 Millised on vaadeldavate päikeseelektrijaamade majanduslikud ja tehnoloogilised 

tulemusnäitajad? 

 Kas tulemusnäitajate põhjal tasub Eestis päikeseenergiat elektrienergiaks muundada ning 

kuidas tulemusnäitajad erinevad nii omavahelises kui rahvusvahelises võrdluses? 

 Milline on PV süsteemide optimaalne võimsussuhe Eesti tingimustes? 

 Millised asjaolud ja kuidas mõjutavad päikeseelektrijaama võimsussuhte lõppvalikut 

Eestis? 

 

Käesolev magistritöö koosneb kolmest peatükist ja 4 lisast. Esimeses peatükis antakse 

lugejale ülevaade päikesest elektrienergia tootmise tehnoloogiast ja selle arengust ning 

päikeseenergia uuringutest laiemas võtmes. Lisaks tuuakse välja varasemate 

päikeseelektrijaama dimensioneerimise uuringute tulemused, mis võimaldavad 

teemakäsitlust paremini mõista.  

 

Teises peatükis antakse ülevaade andmetest ja metoodikast mida magistritöös kasutatakse 

koos vajalike selgituste, täpsustuste ja rakendatavate piirangute ülevaatega. Lisaks antakse 

üldine ülevaade analüüsitavatest päikeseparkidest ning selgitatakse piiranguid, läbi viidud 

kohandusi ja andmeteisendusi. Kolmandas peatükis analüüsitakse ja hinnatakse saadud 

tulemusi ning antakse vastused uurimisküsimustele. 

 

Magistritöö koostamiseks on kasutatud peamiselt ingliskeelseid teadusartikleid ja suuniseid 

ning kõik need on internetist kättesaadavad. Empiirilises osas kasutatakse PVGIS rakenduse 

poolt loodud andmefaile, Keskkonnaagentuurist saadud ilmamõõtmis andmeid ja 

päikeseelektrijaamade 1 ja 2 omanikelt saadus toodangu ning raamatupidamislikke andmeid.  
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1. PÄIKESEELEKTRIJAAMADE SÜSTEEMID 
 

1.1. Tehnoloogiline ülevaade 
 

Selleks, et paremini mõista päikeseenergiast elektrienergia muundamist antakse selles 

peatükis teemasse sissejuhatav ülevaade muundamises osalevatest komponentidest ja nendes 

kasutatavatest tehnoloogiatest ja selle arengust üldiselt. 

 

Tehnoloogiliselt on päikeseelektrijaam toitesüsteem, mis koosneb omavahel ühendatud 

komponentide jadast millede eesmärgiks on muundada päikesevalguse energia 

elektrienergiaks ning seda kasutada, talletada või muundada. PV süsteem koosneb kahest 

elementide grupist – PV paneelidest ja süsteemi tasakaalu komponentidest (BoS, Balance of 

System), nagu näiteks juhtmed ja kaablid, lülitid, paigaldusraamid, inverterid, akud jne., mis 

on vajalikud süsteemi ühendamiseks, kaitsmiseks ja paigaldamiseks. Lisaks PV paneelide 

väljundi reguleerimiseks, et seda oleks võimalik kasutada, talletada või elektrivõrku anda. 

Süsteem sisaldab ka testimise- ja jälgimise mehhanisme. [16] 

  

Päikeseelektrijaamu liigitataksegi kaheks tüübiks: iseseisvad või interaktiivselt rajatisega 

ühendatud ja võrguga ühendatud süsteemid. Selline jaotus tugineb erinevustel nii töö- kui 

funktsionaalsuse osas, seadistustes kui ka ühendustes teiste voolu- ja võimsusallikatega. 

Võrguga ühendatud süsteemid peavad olema võimelised töötama võrguga paralleelselt ning 

harmoonias. Sellises olukorras on süsteemi oluliseks komponendiks inverter, mis muundab 

paneelide poolt toodetud alalisvoolu (DC) võrgunõuetele (pinge- ja võimsuse kvaliteedi 

nõuded) vastavaks vahelduvvoolusk (AC), mida kasutatakse otse kohapeal või antakse 

müümise eesmärgil võrku. Kahesuunaline liides võimaldab puudujääva voolu võrgust võtta 

või süsteemipoolt toodetud üleliigse voolu võrku anda. Kui võrgu koormused on suuremad 

kui PV süsteemi väljund (näiteks öösel) võetakse PV süsteemi valmisoleku tagamiseks 

vajalike komponentide toide võrgust. Kui võrgus puudub pinge, siis lõpetab inverter 

automaatselt toite andmise võrku, mis on oluline ohutuse tagamiseks näiteks võrgurikke või 

katsekstuste olukorras. [17] 

 

PV paneelid koosnevad fotogalvaanilistest elementidest (PV elemendid), millede ülesandeks 

on päikesekiirgusest elektrienergia tootmine. PV elementi saab defineerida, kui elektrilist 



11 
 

seadet, mis muundab footoni energia otse alalisvooluks (DC) läbi keemilise/füüsikalise 

nähtuse, mille nimeks on fotoelektriline efekt. Muundamise efektiivsust (η) arvutatakse 

muundatud energia ja paneelile langeva valguse võimsuse suhtena, standard tingimustel 

(STC, Standard Test Conditions – paneeli maksimaalne võimsus tingimustel: päikesekiirgus 

1000 W/m2, paneeli temperatuur 25 oC ja õhumassi indeks 1,5), protsentides. [16] 

 

Tehnoloogia järgi liigitatakse PV elemente kolmeks generatsiooniks [16, 17]: 

1. Kristall-silikooni (c-Si) ribadel põhinevad elemendid, mis jagunevad omakorda: 

1.1 Ühekristallilisteks (sc-Si või m-Si); 

1.2 Mitme kristallilisteks (mc-Si või p-Si); 

1.3 Hübriid-rist elemendid sisemise õhukese kihiga (HIT, kristallribad amorfse silikooni 

vahel); 

1.4 Mikrokristallilised. 

2. Õhukesel kilel (TF) põhinevad elemendid, mis jagunevad omakorda: 

2.1 Amorfsel ränil (a-Si) ja mikromorfse silikoonil (a-Si/μC-Si) põhinevad elemendid; 

2.2 Kaadmiumtelluriidil põhinevad elemendid (CdTe); 

2.3 Vask-indium-gallium-(di)-seleniidil (CIGIS) või ühesuunalise ühendusega 

galliumarseniidil (GaAs) põhinevad elemendid; 

3. Orgaanilistel ja nanotehnoloogilistel materjalidel põhinevad elemendid. 

 

Massitootmises on kasutuses üksnes kaks esimest generatsiooni. Kusjuures 93% on 

kasutuses just c-Si põhinevad elemendid ning kõrge efektiivsusega (kuni 29%), GaAs-il 

põhinevaid, elemente kasutatakse kosmose energia tehnoloogias [16]. TF tehnoloogia 

paneelide tootmiseks on vaja vähem toormaterjali ning neid on lihtne ehitusmaterjalina 

integreerida siiski on selle tehnoloogia puuduseks vastupidavus, toormaterjali kättesaadavus 

ja mürgisus, mida üritatakse tootearendusega lahendada [17]. Kolmanda põlvkonna 

nanotehnoloogial põhinevad paneelid koosnevad eelkõige süsinik-nanotorudest, kvant 

täppidest ja kuumakandvatest elementidest ning on kerged, kulusäästlikud ning näitavad 

häid elektrilisi omadusi siiski on see tehnoloogia endiselt arenduskäigus ning seni on 

tulemused näidanud pigem madalat efektiivsust võrreldes 1 ja 2 generatsiooni 

tehnoloogiatega [18]   

 

Arendatud on ka kahepoolseid PV paneel, mis suudavad energiat koguda mõlema paneeli 

poolega ja läbi selle rohkem pinnaühiku kohta energiat muundada kuna kasutavad paremini 
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ära ümbritseva keskkonna albeedo efekti (peegeldumisvõimet). Samas vajab see tehnoloogia 

veel edasiarendamist just efektiivsuse tõstmise ja maksumuse osas, et ühepoolsete 

paneelidega konkureerida. [19] 

 

Üks olulisemaid muudatusi päikesepaneelide tehnoloogias toimus 1980-ndate lõpus, kui 

võeti kasutusele passiivse tausta- ja peegeldusega elemendid (PERC). See tähendab, et c-Si 

elementidest koosneva paneeli tagumisse kihti lisati dielektriline passiivne kiht, mis 

vähendas metalli-pooljuhi kontakti pinda ning selle tulemusena kasvas oluliselt paneeli 

efektiivsus läbi tagumise pinna soojuse neeldumise vähenemise ja peegelduse suurenemise 

ning elektronide kao vähendamise. [16] 

 

Sõltumata PV elemendi tüübist on nende toomisel sarnaseid elemente ja tehnoloogiaid, nagu 

näiteks [16]: 

 Elemendi elektroodide materjalid ja nende paigaldusprotsess; 

 Elementide karestamise metoodika, kasutades selleks happelisis söövitajaid eesmärgiga 

vähendada sisemisest peegeldusest tulenevaid optilisi kadusid; 

 Moodulisisesed elementide ühendamise tehnoloogiad; 

 Elemendiühenduste p- ja n pooljuhtide loomise aktiveerimismaterjalid ja metoodikad. 

 

PV paneel luuakse elementide massiivi katmise, ühendamise ja kapseldamise tulemusena. 

Ühendused võivad olla nii jadamisi (pinge suurendamiseks) kui paralleelselt (voolu 

suurendamiseks). Tihti kasutatakse ühenduse kombinatsioone nii paneeli siseselt kui 

paneelide vaheliselt eesmärgiga suurendada toodetavat võimsust. [16] Eelkõige leiavad 

suurtes süsteemides kasutus jada-paralleelsed, ristseotud ja mitme stringiga paneelimassiivi 

ühendusskeemid [20] 

 

Päikesepaneelide elektriliseks ühendamiseks on vajalikud ka harukarbid, mis paigaldatakse 

iga paneeli tagumisele küljele ning koosnevad dioodidest ja kaabelühendustest. 

Kaabelühenduste kaasabil ühendatakse paneelid omavahel kokku ning luuakse ühendused 

inverteritega. Paneelide kaitsmiseks ülekuumenemise eest ja DC voolu lekke vältimiseks, 

kasutatakse möödaviigu- ja blokeerivaid dioode. Möödaviigu dioodid, mis on ühendatud 

paralleelselt, kaitsevad ebaühtlasest kiirgusest tekkiva ülekuumenemise eest ja blokeerivad 

dioodid, mis on ühendatud rööbiti, tagavad selle, et vool liiguks üksnes paneelidest välja. [16] 
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Kuna PV paneelide väljundvool ja võimsus on proportsionaalselt seotud neile langeva 

päikesekiirgusega ning esineb mittelineaarne seos nende voolu-pinge kõveras ja võimsus-

pinge suhtes, mis mõjutab paneeli efektiivsust siis töötvad nad konkreetsel ajahetkel 

fikseeritud väärtusel mis sõltub kiirgustasemest ja temperatuurist ehk maksimaalse võimsuse 

väärtusel (MPP, Maximum Power Point). See väärtus muutub, kui muutub kiirgustase või 

temperatuur, seega on parima väljundi saamiseks, muutuva kiirgustaseme ja temperatuuri 

olukorras, oluline seda juhtida läbi elektriliste karakteristikute. Selline süsteem kannab 

lühendit MPPT (Maximum Power Point Tracking) ning oma lihtsamas vormis on need DC-

DC muundurid erinevate töötsüklitega ja impulsigeneraatoritega. Impulsigeneraatori 

ülesandeks on genereerida impulsse, mis vastavad oodatud paneeli pinge väärtusele ning läbi 

selle võimaldavad neil töötada maksimaalsel võimsusel. [16, 17, 21, 22] Peamised töötsüklid, 

mis kasutatakse on: PO (jälgimine ja sekkumine); IC (Astmeline juhtimine) ja püsiv voolu-

pinge suhte hoidmine. MPPT on üldjuhul osa inverterist. [21] 

 

Inverter on PV süsteemi oluline komponent, kuna nende töökvaliteet on peamine põhjus, 

miks tekivad töökatkestused isegi suurtes PV parkides [22]. Ajalooliselt on inverteri peamine 

komponent olnud trafo, mis muundas  voolu ning lisaks paneeli dioodidele, takistas samuti 

DC voolu lekkimist AC võrku mille tulemusel tekiksid häireid võrgus ja induktiivkoormuse 

küllastumise [17]. Tänapäeval aga kasutatakse järjest rohkem trafovabad invertereid, kuna 

need saavutavad parema efektiivsuse, on odavamad ning väiksemad. Nad kasutavad 

automaatseid mitme-astmelisi protsesse ja elektroonikakomponente nagu filtrid, releed ja 

kondentsaatorid, muundamaks paneelist tulev madal DC pinge kõrgeks DC pingeks ja selle 

omakorda nõutavale sagedusel ja tasemel AC pingeks [23]. Sellised inverterid on otse 

ühendatud võrku ning galvaaniline isolatsioon PV süsteemi ja võrgu vahel luuakse 

jõuelektroonik kaasabil. Miinuspooleks on asjaolu, et sellisete süsteemidega võib kaasneda 

täiendavaid lekkevoolusid, mida tekitab maapinna mahtuvus läbi paneeliraamide maanduse, 

mis omakorda võivad tõsta võrgutaristu elektromagnetkiirgust ja harmoonilisi väärtuseid. 

Lisaks tuleb ühenduste tegemiseks kasutada spetsiaalseid PV kaableid. Lekke vältimiseks 

on lahenduseks süsteemi täielik maandamine ning täna on inverterid juba varustatud nn. 

jääkvoolu kontrollsüsteemidega, mis peavad süsteemi 300 ms jooksul välja lülitama kui 

tuvastavad lekkevoolu, mis on suurem kui 300 mA. [21] 

 

PV paneelid paigaldatakse alusraamidele nii hoonele- kui ka maapinnale paigaldades. 

Raamiga antakse neile kaldenurka ja suund. Samas on võimalik kasutada ka muudetava 
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nurgaga süsteeme. Eristatakse 1 ja 2 telje muutmisvõimekusega süsteeme. Üheteljeliste 

süsteemide puhul on võimalik muuta paneeli kallet ning kaheteljeliste puhul lisaks ka 

asimuuti. Üha rohkem on leidmas kasutust ka päikesejälgijaga süsteemid. Üheteljelised 

päikest järgivad süsteemid muudavad paneelide asendit ka horisontaalselt piki paneeli või 

vertikaalselt läbi paneeli. Kaheteljelised päikesejärgijaga süsteemid on võimelised muutma 

ka paneeli kaldenurka koos horisontaalse- või vertikaalse kalde muutmisega. Jälgimis 

süsteeme jaotatakse oma funktsionaalsuse alusel: aktiivseteks süsteemideks 

(päikesesensoril põhinev), passiivseteks süsteemideks (süsteemi kahes otsas oleva vedeliku 

või gaasi paisumisel põhinev), pool-passiivseteks süsteemideks (heliostaatil ja Fresneli 

läätsel põhinev), manuaalseteks (kasutatakse hooajaliseks muutmiseks) ja kronoloogilisteks 

süsteemideks (põhineb etteantud ajalistel väärtustel). Peamiselt kasutatakse just aktiivseid 

jälgimissüsteeme. [24] 

 

Selles peatükis anti sissejuhatav ülevaade päikeseenergiast elektrienergia muundamise 

protsessist üldiselt. Lisaks kirjeldati peamisis süsteemikomponente, nende tööpõhimõtete ja 

tuleviku arendussuundasid.  

  

1.2. PV süsteemide rajamine 
 

1.2.1. Loodus- ja tehnomajanduslikud faktorid 
 

Pole kahtlustki, et päikeseenergia tootmist on põhjalikult uuritud. Üldistatult saab välja tuua, 

et uuritud on asukohas eksisteerivaid looduslikke tingimusi päikeseenergia tootmiseks ja 

nende mõju tootmisele. Lisaks kasutatava tehnoloogia parameetreid ja omadusi ning nende 

mõju tootmisele ja nende kahe kombineeritud mõjusid. Kui ajaloolised andmed uuringute 

tarvis on olnud kättesaadavad ja hõlpsasti teisendatavad siis üheks väljakutseks, mida 

uuringud on käsitlenud, on tulevaste perioodide tootmisparameetrid ning nende 

prognoosimine. Samas on selle tarvis olemas erinevaid simulatsiooniprogramme ja 

algoritme, mis on hõlpsasti kasutatavad ning ka nende prognoosimisvõimet on 

reaalandmetega võrreldud. Palju on uuritud ka reaalsete tootmisüksuste võimekust ja selle 

võrdlust prognoosiga ning nende majanduslikku efekti ja tulemit. Samas on tehtud ka 

spetsiifilisemaid uuringuid, kus on keskendatud päikeseenergia tootmisega seotud 

tehnilistele nüanssidele nagu näiteks  inverteri kaitseskeem või võrguühenduse kvaliteet ja 

selle tagamine. Järgnevalt antaksegi ülevaade PV süsteemide rajamisega seotud küsimuste, 
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probleemide ja võimalike lahenduste uuringutest, nende tulemustes ning antud suunistest. 

 

Üldistatult võib välja tuua, et päikeseenergiat on kogu maailmas võimalik elektrienergiaks 

muundada hinnanguliselt 4 350 tunni jooksul aastas sõltumata asukohast ja seda eeldusel, et 

paneelide kaldenurk vastab asukoha laiuskraadile vastavale optimumile [25]. Samas kiirguse 

võimsus sõltub päikese kaugusest asukohast ehk asukoha laiuskraad ja kõrgus merepinnast, 

päikese tsüklist ja selle muutusest ning pinnale langevat kiirgusvõimsust mõjutavad veel 

selle kaldenurk, päikese nurk selle suhtes ja atmosfääri ning ilmastiku tingimused [26, 27, 

28]. Seega on potentsiaal päikeseenergia tootmiseks kogu maailmas aga selle suurus sõltub 

nii asukohast kui seal valitsevatest ilmastiku- ja muudest looduslikest ning tehnoloogilistest 

faktoritest. 

 

Sobiliku asukohavaliku tingimused, millega arvestada, maapinnale paigaldatava 

päikeseelektrijaama puhul, saabki üldistatult välja tuua järgmiselt [29]:  

 Looduslikud tingimuse 

o Päikesekiirguse tase 

o Õhutemperatuur 

o Tuul ja selle suund 

o Pilvisus ja sademed 

 Keskkonnatingimused 

o Maakasutus  

o Ümbruse topoloogia 

o Liiv, tolm ja lumikate 

o Üleujutuste võimalus 

 Taristutingimused 

o Teed ja ligipääsetavus 

o Võrguühendus, selle kaugus ja võimekus 

o Kaldenurk ja asimuut 

 

Enamus eelpool toodud faktoritest mõjutavad ka süsteemi tootlikust mida lisaks mõjutab  

kasutatavate paneelide [16, 30] ja inverterite [22] tehnoloogiline karakteristik. 

 

Asukoha looduslikke tingimusi on võimalik hinnata ajalooliste satelliidi-  ja 

meteoroloogiliste andmete alusel, kohapeal mõõtes või vaadeldes [31]. Maa kasutusotstarbe 
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puhul on oluline jälgida, et seda oleks võimalik hiljem hooldada [31], samas Eestis tuleb 

seda jälgida ka planeeringute võtmes läbi ehitusõiguse, kuna maa-ala sihtotstarbe ebasobivus 

ehitustegevuseks ning selle muutmine piirab oluliselt ehitustegevust, mis omakorda muudab 

päikeseelektrijaama rajamise protsessi oluliselt pikemaks ja kulukamaks.  

 

Vaadates maakasutust ning eelkõige selle suurust koos võrguühendusega saab välja tuua, et 

võib esineda kombineeritud dilemma. Piisava maa-ala olemasolul võib piiravaks teguriks 

osutuda ühendusvõrgu võimsus, mis tähendab, et päikeseelektrijaama võib paigaldada nii 

palju paneele, kui inverterite tehniline võimekus ja maksimaalne efektiivsus lubavad aga 

inverterite arv ja eelkõige nende koguvõimsus on piiratud [32]. Sellises olukorras tuleb 

arvestada, et paneelid oleks siiski üksteisest piisavalt kaugele, et ei tekkiks omavahelisis 

varje [33].  Samas võib esineda olukord, kus võrgu võimsus on piiramatu aga piiratud on 

maa-ala, kuhu paneele saab paigutada ning süsteemi planeerimisel on võimalus 

optimeerimiseks üksnes läbi inverterite valiku [32]. Töö autori hinnangul esinevad need 

dilemmad ka Eestis ning viimasel ajal eelkõige vajaliku võrguvõimsuse poolepeal. 

 

Kaldenurga ja asimuudi puhul on oluline leida süsteemi asukohale vastav optimaalne 

kaldenurk. Energiatootmise eesmärgil on lõuna ilmakaarde suunatud paneelid optimaalseks 

lahenduseks ning ±10 kraadi ida–lääne suunas ei mõjuta tulemust [34]. Optimaalse 

kaldenurga leidmise lihtsaim võimalus on PV süsteem asukoha laiuskraadi järgi [34] seega 

võivad paneeli optimaalsed kaldenurgad varieeruda üle 35 kraadi sõltuvalt geograafilistes 

asukohast. [30] Soome tingimustes tehtud uuringu kohaselt langeb 40o kraadise 

kaldenurgaga paneelile pea 30% rohkem päikesekiirgust, kui püstasendis paneelidele ning 

et Lõuna-Soomes saadakse parim tulemus kui paneelid paigaldada 45 kraadise kaldenurgaga 

[14]. Samas Taanis (Alborg) on täpse mõõtmise tulemusena tuvastatud et optimaalne 

kaldenurk on 41,08o kraadi ning lisatud, et kasutades süsteemis muudetavat kaldenurka on 

aasta keskmiselt võimalik saavutad 6,5% võrra suurem toodangumaht [35]. Arvestada tuleb, 

et sellised süsteemid on kallimad ning tänu liikuvatele osadele ka tundlikumad tuulele [14]. 

 

Tuule ja liikuvate osade mõju on uuritud ka Martin-Martinez ja teised töös, keskendudes 

Hispaanias asuvate, muudetava nurga ja päikesejälgijaga, suurte PV süsteemide (320 kW–

4200 kW) jõudlussuhte võrdlemisele fikseeritud süsteemidega. Tulemusena leiti, et 

muudetavate kaldenurkade ja päikesejälgijatega süsteemide jõudlussuhe on oluliselt 

suurema kõikuvusega kuude lõikes ning samuti on väiksem nende aasta keskmine vastav 
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väärtus, mis osutus eriti kehvaks just tuulerikastes asukohtades. Lisaks toodi välja selliste 

süsteemide hooldus- ja kasutamise probleemid, kuna need nõuavad selles osas rohkem ja 

operatiivsemat tähelepanu võrreldes fikseeritud süsteemidega. Oluline on arvestada ka 

sellega, et päikest jälgivad süsteemid tuleb välja lülitada olukorras, kus tuule kiirus on 

suurem kui 18 m/s [31]. Tuulel on ka positiivne mõju süsteemidele, mis leiab põhjalikumat 

käsitlust mõne lõigu pärast. 

 

Omades ülevaadet asukoha päikesekiirgusest ning selle põhjal süsteemikomponente valides 

tuleb esiteks arvestada asjaoluga, et paneelide võimsused on tootja poolt antud STC 

olukorras aga reaalses olukorras esineb selliseid tingimusi harva ja kaootiliselt ning paneelid 

ei saavuta oma nimivõimsust [15, 37]. Soomes on leitud, et aasta jooksul esineb  

päikesekiirgust 1000 W/m2 või rohkem kõigest 84 h jooksul [14]. Brasiilias toodetakse aga 

32% PV süsteemi aastasest toodangust olukorras, kus kiirgus on üle 1000 W/m2 [13].  

 

Arvestama peab ka asjaoluga, et meteoroloogiliselt on päikesekiirgus ja temperatuur 

omavahel tugevas seoses, ehk kohad, kus päikesekiirgus on kõrge esineb ka kõrgem 

temperatuur, samas nende kahe faktori mõju tootlikkusele on aga vastassuunaline [15, 38]. 

Lisaks, kõrge kiirguse tase paneb paneelid täisvõimsusel tööle ja selle tulemusel tõuseb 

paneeli temperatuur ka jahedamates keskkondades [14, 15]. Kusjuures paneeli temperatuuri 

peamiseks mõjutajaks ongi just päikesekiirgus [39]. Paneeli temperatuuri tõustes paneeli 

pinge alaneb ja vool suureneb, aga kuna pinge alaneb väärtuses rohkem kui vool suureneb, 

siis paneeli võimsus väheneb [14, 40]. Uuringutes on leitud, et täisvõimsusel töötades võib 

paneeli temperatuur tõusta üle 30 oC kõrgemaks kui õhutemperatuur [39] ning et ühe 

kraadine süsteemikomponentide temperatuuritõus suurendab tootmiskadusid 7,5% võrreldes 

aasta keskmise tootmiskaoga [41]. 

 

Seega tuleb kõiki võimalusi süsteemi jahutamiseks ära kasutada ning kõige kulusäästlikum 

viis seda teha on läbi hea eeltöö ja planeerimise ning rakendades loodusese esinevat tuult  

ehk süsteeme tuleb ehitada asukohtadesse, kus on tugev ja pidev lõunasuuna tuul (eeldusel 

et süsteem on lõunakaarde suunatud), mis jahutab paneeli pinda. Sellisel juhul on oluline ka 

süsteem rajada laiuti ida–lääne suhtes, kuna vastasel juhul pargis sees õhu temperatuur 

tõuseb (mida pikem on park põhja–lõuna suunas) ning väheneb oluliselt tagumistele ridadele 

rakenduv tuule jahutava mõju. [29] Lisaks, mida suurem on vahe maapinna ja paneelide 

vahel seda parem jahutusefekt paneelidele saadakse [39]. 
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Eriti oluline on tuule kui süsteemi jahutuskomponendiga arvestamine kõrge kiirgustasemega 

ja suhteliselt soojas kliimas. Omaan-is läbi viidud uuringu kohaselt on parima tulemuse 

andnud süsteemid, mis on paigaldatud rannikualale, kuna seal esineb rohkem jahutavaid 

mussooniperioode ja tuuli [42]. Ühendkuningriigis 5 MW pargi uuringus leiti, et samal 

kiirgustasemel, õhutemperatuuril ja tuulekiirusel ent erineva tuulesuunaga (lõunasuund vs. 

mittelõunasuund) saavutab päikeseelektrijaam keskmiselt 6% kõrgema võimsuse just 

lõunasuuna tuule puhul [29]. Taanis tehtud uuringu kohaselt on päikeselistel ja tuulistel 

päevadel toodang kuni 4,5% suurem kui päikeselistel aga tuulevaiksetel päevadel [35]. 

Temperatuuri mõju vähendamiseks inverteritele on soovitatud paigaldada neile 

lisaventilaator, mis temperatuuri tõustes jahutaks ning sellel juhul tõuseks inverteri 

efektiivsust, nominaalsest kõrgemal oleval temperatuuril töötades, kuni 2%. [15]  

 

Pilvede mõju on samuti kahepidine. Üheltpoolt mõjutavad nad päikesekiirguse taset, mis 

paneeli pinnale langeb läbi päikese varjamise. Samas on leitud, et tänu pilvedele saavutavad 

päikesepaneelid ka oma tippvõimsuseid kuigi tipud saavutatakse sellistes olukordades 

võrdlemisi lühikeseks ajaks, kuna paneelid ja inverterid soojenevad kiirest maksimaalsel 

võimsusel töötades. [15, 20] Kokkuvõttes on pilvede mõju kogu süsteemi tootlikkusele 

negatiivne, kuna aasta keskmiselt toimub paneeli varjamine oluliselt pikema aja jooksul kui 

tekib hetkelisi kiirgustaseme tõuse. Seda kinnitab ka Soome uuring, kus leiti, et liikuvate 

pilvede poolt tekitatavad kaod mõjutavad kogu süsteemi efektiivsust alla 1% [20]. 

 

Paneelide varje või osalist katmist päikesekiirguse eest võivad tekitada ka lähedal olevad 

objektid, lumi ja paneelipinnal olev mustus [20]. Süsteemi asukoha valikul tuleb eelistada 

asukohtasid, kus ei oleks fikseeritud objekte, mis varjavad paneele [30] ning pilvede poolt 

tekitatud varjude mõju vähendamiseks on mõistlik analüüsida asukoha meteoroloogia 

andmeid ning paneelimassiivid paigaldada nii, et enamus pilvi liiguks risti üle massiivi või 

vähendada jadamisi ühendatud paneelide arvu massiivis [20].  

 

Määrdunud või lumega kaetud paneeli saab puhastada, aga hinnata tuleb puhastamise 

kulusid-tulusid ning mõju süsteemile [14, 43]. Mida väiksema kaldenurgaga on paneelid 

seda suurem mõju on tolmul tootlikkusele ja efektiivsusele [44]. Kõrbetingimustes on leitud, 

et kui paneele ei puhastata ning puudub looduslik puhastamine läbi sademete, siis paneelid 

kaotavad oma võimsusest kuni 73% kuue aasta jooksul ning mustus moodustab võõbakihi 
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paneelile, mida on võimatu hiljem eemaldada [45]. Samas on Omaani-s läbi viidud uuringus 

leitud, et reaalsetes tingimustes ei ole tolmu kogunemine paneelile lõpmatult akumuleeruv 

ning puhastatud ja puhastamata paneelidega süsteemide aastase toodangu vahe on kuni 10%  

[46]. Alžeerias on aga leitud, et paneeli määrdumise tasemel 15% väheneb süsteemi 

efektiivsus 12% [43]. Määrdumistaseme mõju tootlikkusele on täheldatud ka Brasiilias [13]. 

Põhjamaades, kus esineb talvel lund, mis paneele katab, on selle mõju aastasele 

tootmismahule alla 5%, kuna talvine tootmismaht on tänu lühikestele päevadele ja madalale 

päikesele ka ilma paneelide lumekatteta väga madal [14]. Kui paneele puhastada, tuleb 

hoolikalt valida nii vahendeid kui meetodeid, kuna vastasel juhul võidakse paneel kahjustada 

ning kõige parem viis on kasutada puhast vett ja seda lihtsalt paneelide peale lasta [44] ning 

kõige kulusäästlikum viis on kasutada ära kohapeal esinevaid sademeid [14, 43]. 

 

Lisaks on erinevaid asjaolusid, mida tuleb arvestada süsteemis kasutatava tehnoloogia 

valimisel. Vaadates paneeli tehnoloogiast tulenevat tootlikus on leitud, et m-Si paneelid 

töötavad palju efektiivsemalt kui a-Si paneelid 13, 30], samas parima tulemuse võib aga 

saada p-Si paneelide kasutamisel [30]. 

 

See on aga suhteline, kuna ka looduslikud tegurid avaldava erinevat mõju erinevale 

tehnoloogiale. Alžeerias on leitud, et a-Si paneelide tootlikkusindeks, mis puhta paneeli 

puhul on 81%, langeb 15% määrdumise puhul 69%-ni aga puhaste m-Si paneelidega 

süsteemi tootlikkuse tase on võrdne 8% määrdunud s-Si paneelidega süsteemiga, kuna m-Si 

paneelid on tundlikumad määrdumistaseme suhtes [43]. Brasiilia soojades ja niisketes  

oludes on tuvastatud, et paneelide ühenduskomponentide vahel tekib potentsiaalist tingitud 

võimsusvähenemine (PID), mille tulemusena nende efektiivsus langeb. Eriti on seda 

täheldatud kristalsete paneelide puhul. Kuumades ilmastikuoludes töötavad paremini a-Si 

paneelid, kuna neil on temperatuuri tõttu tootmisvõimsuse vähenemise konstant väiksem. 

[47] Võrreldes p-Si paneelidega on paremat tulemust kuumades kliimatingimustes näidanud 

ka CIGIS paneelid [48].   

 

Kõrge temperatuuridega piirkondades võib olla a-Si paneelide kasutus eelistatud, aga kuna 

nende efektiivsus on madalam, siis tuleb sama koguvõimsuse saavutamiseks paigaldada 

rohkem paneele, mis tingib vajaduse suurema maa-ala järele [43]. Arvestama peab, et a-Si 

paneelidel esineb suuremal määral valgusest tingitud võimsusvähenemist (LID), mis sõltub  

paneeli materjali reageerimisest valgusega ning võib vähendada võimsust kuni 30% esimeste 
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kasutuskuude jooksul [49].  

 

Oluline on valida kontrollitud, testitud toodang usaldusväärse paneelitootja poolt, kuna 

sellest sõltub paneeli reaalne ja tootja poolt märgitud võimsuse vahe, mis võib varieeruda 

vahemikus 4,7%–16% [34]. Tuvastatud on, et CIGIS  tüüpi moodulite reaalne võimsus võib 

olla kuni 16% [50] ning kristall elementidega PV paneelide reaalne võimsus ca. 3% väiksem, 

kui tootja poolt näidatud [51]. 

 

Võimalus on kasutada ka kahepoolseid paneele. Šveitsis on uuritud kahepoolsete paneelide 

tootlikkusnäitajaid ning on saadud tulemuseks, et kagu–loe suunalise asimuudi ning 90 

kraadise nurgaga paigaldatud kahepoolsete paneelide aastane tootlikus on ligilähedane 

klassikalises seades paigaldatud ühepoolsete paneelide tootlikkusega, saavutades aastaseks 

tootluseks 942 kW·h ühe kW paneelivõimsuse kohta (kWp). Nende kasutamisel tuleb 

arvestada täiendavate piirangutega nagu ümbritseva maapinna peegeldumisvõime ja tänu 

vertikaalsele paigaldusele kaasneva suurema varjude tekkimisega. Sellest tingituna on 

vajadus maa-alal paneelitihedus hoida väiksemal tasemel kui klassikalise paigalduse puhul. 

[52] 

 

Inverterite puhul on mõistlik jälgida nende kaitseskeem ja efektiivsuskõverat, mis 

iseloomustab inverteri muundamisvõimekust erinevatel võimsustasemetel [14, 15,  53] ning 

eelistada piirava kaitseskeemiga invertereid väljalülitava kaitseskeemiga inverteritele kuna 

need suudavad jätkata tööd ka olukordades, kus paneelide poolt toodetav võimsus ületab 

inverteri nimiväärtuse, väljalülitava kaitseskeemi korral töö seiskub [15]. Valikul on 

mõjutajaks on ka paneelide ühendamisskeem inverteriga ning eelkõige jadamisi massiivi 

ühendatavate paneelide arv [20]. Arvestada tuleb, et paneelide jada- ja rööpühenduse 

kombinatsiooni sõltub inverteri pinge ja võimsuses näitajatest [54]. 

 

Erineva päikeseelektrijaamade uuringus on leitud, et aja jooksul paneelide ja inverterite 

efektiivsuse langemise ning kaablikadude tõttu jääb realiseerimata keskmiselt 26,79% jaama 

võimalikust maksimaalsest päikeseenergiast [30]. Lisaks esinevad süsteemi mittevastavuse 

kaod, mis on tingitud inverteri MPPT funktsioonist mille käigus otsitakse kogu massiivi 

maksimaalset võimsust läbi takistuse (üldjuhul 18–22 oomi) reguleerimise [45]. Kuna 

massiivi ühendatud PV paneelidel võib teatud hetkedel olla erinevad elektrilised näitajad, 

mida põhjustavad peamiselt osalised varjud massiivil aga võivad põhjustada ka paneelide 
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füüsiline kahjustus ja tootja andmete varieeruvus, siis MPPT reguleerimine ei pruugi 

kõikidele massiivipaneelide puhul tulemuseks olla maksimaalne võimsus [20]. Lisaks 

esinevad ka AC kaod, mis on seotud inverteri efektiivsuse ja AC kaablikadudega [41]. 

 

Vähendamaks kadusid, mis võivad tekkida tänu inverteri vähenenud koormusel töötamisele 

(madalamal efektiivsusel) on soovitus inverteri suuruse valikul summerida paneelide 

võimsused STC oludes ning saadud väärtus korrutada 0,889 (a-Si) ja 0,76 (c-Si) puhul [49]. 

Arvestades ka võrguühenduse trafodes tekkivat kadu, siis tuleb selleks arvestada 1% trafo 

võimsusest (1,3% PV süsteemi võimsusest) ning vaadates kombineeritult inverteri soovitud 

efektiivsusega (näiteks 98,5%), siis peaks süsteemi PV võimsus olema 3,8% suurem et 

saavutada optimaalne koormus [54]. Kui rajatud süsteem on keerulisem, kus toimub ka suur 

kohapealne tarbimine ja salvestamine, siis tuleb arvestada, et PV energia kaod lokaalvõrgus 

on umbes 9% [55]. 

 

Teatud olukordades võib osutuda vajalikuks tuvastada süsteemi defekte ning rikke 

põhjustajaid. Sellises olukorras võib osutuda keeruliseks inverteri ja ühendusliini vigade 

eristamine, kuna mõlemal juhul on sarnane pinge-voolu profiil. Lahendusena on kasutust 

leidnud täiendavad kontrollskeemid, mis tänu toiteliinile paigaldatud lisaanduritele 

suudavad reaalajas vigasid tuvastada ja nende põhjustajaid eristada. [56] 

 

Kuna PV süsteemid ühendatakse peamisel madalpingevõrkudesse siis sellisel juhul tuleb 

arvestada ka võrgu kvaliteedinõuetega ning eelkõige nõutava pingetaseme hoidmisega ja 

vajadusel selle reguleerimisega nõutavale tasemele. PV süsteemide puhul tekivad 

pingekõikumised eelkõige tänu hetkelistele päikesekiirgustasemete suurele tõusule või 

langusele. Olukorra lahendamiseks on erinevaid võimalusi nii võrguettevõtte kui PV 

süsteemi omaniku poolt. [57]  

 

Võrgu ja võrguettevõtte poolt on võimaluseks kasutada koormusastmelülitit selliselt, et 

astme valimisel arvestatakse pinget liini lõpus või PV süsteemi asukohas ning võrku on 

võimalik anda reaktiivvõimsust kasutades selleks VAR kompensaatoreid. Võrgu 

liinipingeregulaator võiks PV süsteemide puhul asuda võimalikult ühendusliini keskel PV 

süsteemi ja KP trafo vahel. Alati on võimalus ka võrku parandada läbi fiidri läbimõõdu 

suurendamise aga see on suhteliselt kulukas ettevõtmine. Üheks võimaluseks 

võrguplaneerimise võtmes on planeerida madalpingevõrke sarnaste meetodite ja põhimõtete 
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alusel kui kõrgepingevõrke ning eelkõige läbi ringühenduste loomise ka 

madalpingevõrkudes. [57] 

 

PV süsteemi poolepealt on kõige paremaks võimaluseks kasutada invertereid, mis suudavad 

aktiivvõimsust reguleerida ja kärpida ning reaktiivvõimsust kompenseerida. Oluline on 

sellisel juhul mõista, et kärpimine ja kompenseerimine toimub, pinge nõutaval tasemel 

hoidmiseks, inverteri väljundvõimsuse arvelt. [57] Lisaks on loodud lahendusi kuidas PV 

süsteeme, ilma väljalülituseta käigus hoida, ühendusvõrgu sümmeetriliste pingelangude 

olukorras kasutades selleks süsteemi voolu-pinge kontrollahelates PI kontrolleri poolt 

juhitavat neljakvadrandilist muundurit. Selle täiendava kontrollmehhanismiga tõstetakse 

tavatöö olukorras PV süsteemi võimsus maksimaalse võimalikuni ning hoitakse alalisvoolu 

pinget. Samal ajal edastatakse elektrienergiat võrku etteantud võimsusteguril ja voolul. 

Võrguühenduse pingelangu olukorras lastakse võrku piisav kogus aktiiv ja reaktiivvõimsust 

ning lülitatakse välja inverteri MPPT funktsioon eesmärgiga vähendada väljundvõimsust. 

[58] 

 

Kui kõik eelpool käsitletud asjaolud ja mõjufaktorid puudutavad eelkõige PV süsteemi 

majandusliku mudeli toodangumahu ja võimaliku maksumuse poolt siis teine pool on tasu, 

millega toodangut on võimalik realiseerida.  

 

Kui kohapeal tarbimisele suunatud PV süsteemi tulupoolt on majanduslikus vaates võimalik 

vaadata ja planeerida läbi  elektrikasutuse profiili, kasumlikkuse ja isetarbimise määra [5] 

siis võrku müümise eesmärgil rajatud süsteemipuhul vaadatakse üksnes kasumlikust mille 

peamisteks mõjutajateks ongi süsteemi maksumus, elektri turuhind ja saadav toetus, kui 

üldse [15, 40, 59, 60]. Samas on ka riike, nagu Jordaania, kus 2018.a seisuga oli keelatud 

rajada süsteeme, mis toodavad rohkem, kui kohapeal tarbitakse[54]. 

 

Elektrihinna võimalikust kujunemisele käesolevas töös ei keskenduta ning sellest võib 

omaette mahukaid uurimisi teha nagu [60] või [59] samas saab välja tuua mõned näited 

toetustest ja süsteemirajamise tingimustest, mis autorile silma on jäänud.  

 

Eestis on võimalik saada nõuete ja reeglikohaste PV süsteemide toodangueest toetust 53,7 

eurot MW·h eest [4] Serbias makstakse iga toodetud MW·h eest, mida edastatakse võrku 

206,6 eurot kui see on toodetud kuni 30 kW süsteemi poolt, ning selle tulemusel on 
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süsteemide tasuvusaeg alla 9 aasta ka olukorras, kus nende maksumus on 2 000 eurot 

paigaldatud paneelide ühe kW kohta [38]. Eestis peaks sama tulemuse saavutamiseks 

süsteemimaksumus jääma 500 euro kanti paigaldatud paneeli kW kohta, mis on täna autori 

hinnangul ka saavutav.  

 

Sarnaselt igale investeerimisprojektide kasumlikkuse hindamisel saab ka PV süsteemide 

kasumlikust hinnata näiteks NPV, PB või IRR kaudu [61] aga kuna need on liigselt 

mõjutatud konkreetsest projektist ja selle finantseerimise skeemist ning asukoha 

maksusüsteemist, siis on mõistlik, majanduslikus võtmes võrreldavuse tagamiseks, vaadata 

PV süsteemide puhul toodetud elektri omahinda (LCOE, Levelized Cost of Energy) [62, 63], 

mille minimeerimine peaks olema eesmärgiks süsteemi rajamisel [64].  

 

LCOE leidmisest räägitakse põhjalikumalt käesoleva töö teises peatükis ja ülevaade selle 

väärtustest, erinevate süsteemide ja asukohtade puhul antakse kolmandas peatükis aga 

etteruttavalt võib välja tuua, et arvestades PV süsteemide ülemaailmset keskmist maksumust 

jääb see vahemikku 0,34 eurot/kW·h Lõuna-Euroopas ja Islamimaades kuni 0,56 

eurot/kW·h Kesk-Euroopas ja Lõuna-Ameerikas [59]. 

 

Arvestama peab, et LCOE ei näita süsteemi kasumlikkust iseenesest vaid selle väärtust tuleb 

võrrelda väljamüüdava ühe kW·h elektrienergia hinna ja selle eest saadava toetuse summaga 

[64]. Mida väiksem on LCOE võrreldes hinna ja toetusega, seda suurem on tasuvus. 

 

Kuna süsteemi planeerimisel on oluline arvestada kõigi asjaoludega ja nende koosmõjuga 

[49] siis on kogu selles mõjufaktorite ja erinevate asjaolude rägastikus paremaks 

opereerimiseks loodud ka erinevaid toetavaid ja tasuta programme ning rakendusi, mis 

aitavad süsteeme paremini planeerida. Olgu selleks siis tehno-majanduslikud rakendused 

nagu SAM (System Advisor Model) [41, 65, 66] ja PVsyst [41, 67] või lihtsamad 

toodanguprognoosi rakendused nagu PVGIS [35]. 

 

Lisaks on autorite poolt kasutust leidnud ka erinevad tõenäosusanalüüs meetodid [68] 

prognoosimaks päikest järgivate süsteemide efektiivsust, statistilisi vahendeid olukorras kus 

asukoha algandmed ei ole käte saadavad [69], normaaljaotuse funktsioone kogu toodangu 

prognoosimiseks [54] ning erinevaid  optimeerimise algoritme planeerimise faasis [70] ja 

masinõppe algoritme [71] süsteemi tulemuste prognoosimiseks, mis on osutunud edukaks 
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just tund ette prognoosimisel [72]. Mudeleid on loodud ka ennustamaks PV süsteemide 

tootlikust mõjutavate tingimuste ennustamiseks, nagu määrdumistase ning nende tulemusi 

on võimalik kasutada paneelide puhastamise sageduse määramiseks kui see osutub 

vajalikuks [73].  

 

Selliste mudelite ja programmide puhul on sisendiks asukoha kliimaandmed, kasutatav 

tehnoloogia ja süsteemi asetus maa-alal ning väljundiks tootmistulemused, võimalik 

süsteemi tulemuslikkus ja kasumlikkus [33]. Oluline on sisendandmete täpsus ja kõikide 

mõjuparameetrite lülitamine mudelisse. Näiteks aasta keskmine prognoostoodang võib olla 

kuni 3,5% madalam, kui ei kasutata tuuleandmeid prognoosi sisendina [35].  

 

Reaalsete tulemuste ja SAM programmiga saadud prognoostulemuste erinevust 

põhjendataksegi täpses asukohas reaalselt olevate ilmastikuolude erinevusega võrreldes 

prognoosilmastikuga Portugali erinevate asukohtade uuringus, kus saadi aastane 

prognoostoodang 15–23% suurem, kui reaalselt toodeti. Lisaks toodi välja, et reaalset 

mõjutab tulemit süsteemi kaablikaod ja paneelidel olev tolm-mustus suuremal määral, kui 

prognoosprogramm sellega arvestab. [66] 

 

Kasutades kahte PV modelleerimisvahendit (SAM ja PVsyst) saadi tulemuseks, et mudelid 

alahindavad süsteemi toodangut aasta keskmiselt 3,5% ning tuvastati, et simuleeritud 

andmete alusel on kõrgemad just temperatuur näitajad võrreldes reaalselt mõõdetud 

näitajatega [41]. Teises uuringus, kus võrreldi 830 kWp pargi reaalseid tootmisnäitajaid 

perioodil 2013–2017 PVsyst programmi poolt antud prognoosiga saadi tulemuseks, et 

reaalandmete ja simuleeritud andmete keskväärtused varieeruvad 5% ning sellel juhul on 

simulatsiooniprogrammi tulemused on usaldusväärsed [67]. Tõenäosusanalüüsi puhul on 

saadud reaalandmete ja analüüsi tulemuse varieeruvuseks 3,4% olukorras, kus mõõdeti 

päikesejälgimise süsteemiga PV pargi efektiivsust [68].  

 

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et ühte ja ühtset valemit süsteemi planeerimiseks ja rajamiseks 

ei ole ning nagu kajastust leidnud uuringutest välja tuleb on asjaolusid väga palju, millega 

arvestada. Lähtuda tuleb just asukohaspetsiifikast, olgu selleks siis kiirgusandmed, 

võrguühendus või toetussüsteem ning tehnoloogiavalikul tuleb lisaks maksumusele silmas 

pidada ka selle vastupidavust ja võimekust. 
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1.2.2. Võimsussuhte optimeerimine 
 
Käesolevas peatükis antakse põhjalikum ülevaade päikeseelektrijaama võimsussuhte 

kujunemisest, seda mõjutavatest faktoritest ning teiste autorite poolt tuvastatud tulemustest 

ja soovitustes koos tehnoloogiatootjate poolt antud suunistest.     

 

PV süsteemi rajamisel on loomulikuks lähenemiseks, et inverteri ja temaga ühendatud 

paneelide (summaarne) nominaalvõimsused on võrdsed [14, 15, 25]. Samas, kui eesmärgiks 

on süsteemist maksimumi võtta läbi süsteemi maksumuse vähendamise ja toodanguhulga 

suurendamise, paigaldatud ühikvõimsuse kohta olukorras kus loodus-tehnoloogiliste 

faktorite mõju tootlikkusel on labiilne ja suhteline võib parima tulemuse saada, kui paneelide 

summaarne võimsus on suurem kui inverteril, millega nad on ühendatud. [13–15, 25, 37, 49, 

74, 75] 

 

Käesolevas töös kasutatakse edaspidi inverteri ja paneelide võimsuse suhtarvu kirjeldamisel 

lühendit ILR (Inverter Loading Ratio), mis kirjeldab suhet järgmiselt [13, 74]: 

��� = ���,	
��
�,	
� ,                                                                                                                  (1.1) 

kus  Pdc, max  on inverteriga ühendatud paneelide summaarne nimivõimsus (STC) kW; 

 Pac, max  – inverteri vahelduvvoolu poole nimivõimsus kW. 

 
Võrdluste ja järelduste tegemiseks peab lugeja olema tähelepanelik, kuna kirjanduses on 

kasutusel erinevaid suhtarvu tähiseid ja lühendeid (AISR, Rs, R jne.) [14, 15, 37, 74] ning 

mõned autorid, seal hulgas ka [11, 15, 53] on kasutanud pööratud suhet võrreldes valemis 

1.1 tooduga. Käesolevas töös on vajadusel teiste autorite tulemused, läbi pöörd väärtuse, 

teisendatud valemis 1.1 toodud suhtele. 

 

Optimaalse ILR-i leidmine põhineb kahel eeldusel: 1. Kogu süsteemi esialgne maksumus on 

väikesem olukorras, kus ILR > 1 võrreldes olukorraga ILR = 1 kuna inverteri maksumus on 

sõltuvuses tema võimsusest; 2. Süsteemi, mille ILR = 1, poolt toodetud energiahulk inverteri 

eluea jooksul on suurem, kui süsteemil, mille ILR > 1 kuna soodsatel tingimustel, millal 

paneelid töötavad maksimaalsel võimsusel, tekib väiksema võimsusega inverteri 

sisendenergia üle küllastumine ning võrku edastatakse energiat väiksemas mahus ehk osa 

potentsiaalsest päikeseenergiast jääb muundamata kuna inverter töötab oma vahelduvvoolu 

nimivõimsusel. Optimaalne ILR vastab olukorrale, kus esialgse investeeringu kokkuhoiu ja 
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tulevikus realiseerimata jääva tulu vahe on positiivne ja võimalikult suur. [15] 

 

Lihtsustatult saab öelda, et optimaalse suhtarvu leidmine on matemaatiline probleem, kus 

otsitakse parimat lahendust läbi tehniliste ning loodulike eelduste ja piirangute funktsioonina, 

selliselt et selle teine pool on mõni PV süsteemi iseloomustav tulu-kulu funktsioon nagu 

näiteks tasuvusaja ja esialgse kulu minimeerimine või kogutoodangu, NPV, süsteemi 

efektiivsuse ja saagikuse maksimeerimine. [76] 

 

Kuna võimsussuhte leidmisel on mitu erinevat tahku nagu süsteemi maksumus, tootlikkus 

ja läbi selle tulevased rahavood, mida mõjutavad lisaks ka energia hind ja toetused, siis on 

oluline teada kuidas nad avaldavad mõju optimaalse ILR-ile. 

 

Oma töös on [15] uurinud USA üheksa erineva asukoha 2009.a. andmete alusel peamiste 

ilmastiku- ja majanduslike faktorite ning inverterit kirjeldavate parameetrite mõju 

optimaalse ILR leidmiseks selliselt, et iga komponendi sisenditega arvutades on teiste 

komponentide mõju isoleeritud. Järelduste tegemisel on võrreldud Eugen, Oregon ja Las 

Vegas, Nevada kohta saadud tulemusi, eesmärgiga tuua välja tulemuste kontrast läbi nende 

kahe asukoha kliima erinevuse (Eugen – jahe ja pilvine, Las Vegas – soe ja päikeseline). 

Üksnes asukohale omaseid kiirgusandmeid arvestades on 10 kW paneelivõimsusega (selline 

tase on fikseeritud töös läbivalt) süsteemi optimaalsed ILR väärtused 1,06 ja 1,19 vastavalt 

Las Vegases ja Eugenis. Arvutades väärtused üksnes õhutemperatuuri alusel saadi vastavad 

tulemused 1,47 ja 1,52. Lähtudes toodangupõhisest toetusest ja elektrihinnast leiti, et mida 

suuremad need ühiku kohta on, seda väiksem on suhtarv. Lisaks toodi välja, et teatud tasemel 

toetuse juures võib osutuda optimaalseks ühest väiksem suhtarv kuna inverterid töötavad 

kõige efektiivsemalt veidi väiksemal koormusel kui maksimaalne koormus. Inverteri tööd 

iseloomustavate parameetrite alusel leiti, et aeg, mille jooksul inverter suudab töötad 

ülekoormusel, mõjutab optimaalset ILR rohkem pilvisemas piirkonnas kui stabiilse päiksega 

piirkonnas olles vastavalt ajavahemikule (0–5 min.) vahemikus 1,11–1,25 ja 1,06–1,09. 

Inverterit tööd iseloomustava efektiivsuskõvera järgi leiti, et kui see on konstantselt 95% 

sõltumata koormusest on optimaalseks ILR-iks 1,19 ja tänapäeval peamiselt kasutuses 

olevate inverterite efektiivsuskõvera, kus maksimaalne efektiivsus saavutatakse 15–20% 

koormusel ja efektiivsus kergelt langeb koormuse tõustes, saadi optimaalseks ILR-iks 1,25. 

Lülitades kõik parameetrid koos optimaalse ILR-i leidmisse saadi tulemuseks, et Las 

Vegases on süsteemi optimaalne ILR 1 ning Eugene-is 1,41. Lõpptulemuste peamisteks 
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mõjutajateks peeti toetussüsteemi ja nende andmise aluseid (toodang vs. installeeritud 

võimsus AC või DC poolel) ning ilmastikuolusid ning eelkõige nende mõju just pilvistes ja 

madalama kiirgustasemega piirkondades nagu Eugene, Oregon.  

 

Kõrge optimaalne ILR väärtus, suhteliselt pilvistes ja madala kiirgustasemega piirkondades, 

on leidnud kinnitust ka Soome andmete alusel tehtud uuringus, kus leiti, et 10 kW inverteriga 

süsteemi optimaalne ILR on 1,6. Lisaks toodi välja, et mida väiksem on süsteem, seda 

suurem on optimaalne suhtarv, olles 3 kW inverteriga süsteemi puhul isegi üle 2 ning mida 

ebasoodsam on paneelipaigutus (asimuut ja kaldenurk) seda suurem on optimaalne ILR. [14] 

Oluline on välja tuua, et PV paneelide massiivi kaldenurga ja orientatsiooni mõju ILR 

väärtusele on reaalandmete alusel oluliselt suurem kui prognoositud andmete aluse kuna 

reaalandmed on oluliselt tundlikumad kaldenurga ja orientatsiooni suhtes [51]. Lisaks on [53] 

välja toonud, et optimaalse suhtarvu leidmisel, kasutades sisendina ka pilvede mõju on 

reaalandmete alusel saadud tootmisandmed kuni 3% väiksemad kui prognoosandmed. Seega 

on mõistlik optimaalse ILR leidmisel kasutada just kohapeal mõõdetud reaalandmeid. 

 

Sarnaselt Soomega ka Eestis [11], kus toodetakse enamus PV energiast madalamal 

võimsusel, tänu suhteliselt ebasoodsatele päikeseenergia tootmise ilmastikutingimustele, on 

soovitatud, läbi inverteri suhtelise maksumuse kogu süsteemi maksumusse, kasutada 

kõrgemat süsteemi ILR-i. Soovitust on põhjendatud läbi tasuvusaja mis varieerub alla ühe 

aasta olukorras, kus 10 kW paneelivõimsusega süsteemi ILR on vahemikus 1–3,33. Lisaks 

tuuakse välja, et olukorras, kus ILR > 1 toimub kõrgemas määras tootmine just hommikul ja 

õhtul, kui tasemele ILR = 1 ning väheneb märgatavalt väljundvõimsuse kõikumine. 

Täiendavalt tuuakse välja, et ILR optimeerimist saab vaadata ka läbi suurema 

koguvõimsusega paneelide ühendamise fikseeritud võimsusega inverteriga.  

 

Just selliselt on lähenetud optimaalse ILR- leidmisele Brasiilia kiirgusandmete alusel [13] 

poolt, kes on uurinud erinevate paneelitehnoloogiate lõikes optimaalse suhtarvu kujunemist 

sõltuvalt paneelide maksumuse osakaalust kogu süsteemi maksumusele. Sõltumata 

paneelitehnoloogiast on optimaalseks ILR väärtus seda suurem, mida väiksem on paneeli 

maksumuse osakaal kogu süsteemi maksumusest. Lisaks on väljatoodud, et Brasiilias 

paigaldatud süsteemide puhul on paneelide maksumuse osakaal keskmiselt 68% ning sellele 

vastav ILR väärtus on m-Si paneelide puhul 1,25 ja p-Si paneelide puhul 1,27 ning kõige 

madalam a-Si paneelide kasutamisel, olles tasemel 1,22. [49] on välja toonud, et a-Si 
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paneelidega süsteemi optimaalse suhtarvu leidmisel, energia vaatest, on mõistlik lähtuda 

süsteemi normaliseeritud võimsus-pinge graafikust ning oluline on arvestada seda tüüpi 

paneelide suhtelisest suurest võimsusvähenemisest esimese tööaasta jooksul. Vastavalt 

sellele on Malaisia oludes saadud optimaalseks ILR väärtuseks 1,07.  

 

10 kW inverteri võimsusega süsteemide simuleeritud andmete alusel on leitud, et aastane 

saagikus nii Brasiilias kui Saksamaal ei erine märkimisväärselt ILR vahemikes 0,8–1,2 ning 

saagikus langeb järsemalt alates tasemele ILR > 1,28. Kusjuures vähenemine toimub 

järsemalt just a-Si paneele kasutades võrreldes c-Si paneelidega. [77]  

 

Lõuna Euroopas on leitud, et p-Si paneele kasutades on optimaalseks ILR-iks 1,23 aga 

arvestades süsteemi elueaks 20 aastat ja selle aja jooksul paneelide vähenevat tootlikkust 

peaks esialgne suhe olema 0,12 võõra suurem ning olema tasemel 1,35 [37]. Samas on leitud, 

et kõrgem ILR väärtuse avaldab mõju paneeli võimsuse vähenemisel. Olukorras, kus 

ILR = 1 on aasta keskmiseks võimsuse vähenemiseks 0,5% aga tasemel ILR = 2 on 

vähenemiseks 0,24% aastas [74]. Seega tuleb süsteemi võimsussuhte leidmisel selle 

asjaoluga arvestada, kuna see võimaldab teatud määral kogu süsteemi maksumust vähendada. 

 

[25] on lähenenud optimaalse suhtarvu leidmisele läbi erinevate laiuskraadiga asukoha 

andmete ning jõudnud tulemusele, et mida suurem on asukoha laiuskraad seda suurem on 

optimaalne ILR olles vahemikus 1,54–1,94 liikudes laiuskraadidest 300–590. Oluline on 

lisada, et nimetatud töös keskenduti üksnes optimaalsele ILR tasemele energia vaatest ning 

suhtarvu jagaja on inverteri DC võimsus. 

 

Süsteemi optimaalse ILR taseme leidmisel tuleb arvestada ka võrguühenduse kvaliteediga, 

kuna kõrgem väärtus annab laiema tööpiirkonna inverterile, mil reaktiivenergia kasutamine 

pinge reguleerimiseks ei mõjuta inverteri väljundvõimsust [57]. 

 

Keskendudes PV süsteemi poolt toodetud energia omahinnale (esialgse investeeringu ja 

käigushoidmise kulude summa jagatud eluea jooksul toodetud energia hulgaga) on Hiinas 

asuva 1 MWp süsteemi andmete alusel leitud, et optimaalne ILR on tasemel 1,4 [64].  

 

Ka inverteri tootjad ja rahvusvahelised PV süsteemide terviklahenduste loojad on oma 

suunistes välja toonud, et tulemuste parandamiseks tuleks kasutada ILR > 1 ja lisanud 
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omapoolsed soovitused ja tingimused [32, 76, 78–80]. SolarEdge on oma suunistes [78] 

välja toonud, et lubatav ILR väärtus, mis tagab ka garantii kehtivuse, on kolmefaasilistel 

inverteritel kuni 1,35 ja ühefaasilistel kuni 1,55 tuues välja, et kõrgel võimsusel töötamine 

mõjutab inverteri eluiga ning tõstab oluliselt töötemperatuuri, mis omakorda mõjutab nii 

efektiivsust kui sisemste komponentide vastupidavaust. Huawei on öelnud, et nende 50 kW 

inverteri puhul on Eesti tingimustel lubatud paigaldada kuni 1,5 korda rohkem paneele ning 

see ei mõjuta oluliselt inverteri komponentide eluiga [79]. SMA on samas jõudnud 

turunõudlusele vastata läbi tootearenduse, tuues turule suurtele süsteemidele mõeldud 

võimekad tsentraalinverterid, mis saavad hakkama koguni ILR tasemega 2,5 [32]. Eelkõige 

väiksetele süsteemidele mõeldud mikroinverterite tootja Enphase on deklareerinud, et nende 

inverterite ILR osas piirangud puuduvad ent on jäänud oma analüüsides realistlikeks ning 

piirdunud, süsteemi võimekust ja tootlikust kirjeldavate näitajate varieeruvuse väljatoomisel, 

vahemikule ILR = 1–1,71 [76].  

 

Erinevate ILR taseme mõju inverteri elueale on uuritud Taani-s ja USA-s. Uuringu 

tulemusena toodi välja, et inverteri jõukomponentide ja kondensaatorite vastupidavus ning 

eluiga oli mõjutatud just Taanis oleva süsteemi puhul, kuna selles asukohas on kiirgustase 

oluliselt suurema kõikuvusega, mille tõttu saavutab inverter kõrgema temperatuuri. 

Soovitusena tuuakse välja, et inverteri ja tema parameetrite valikul tuleb arvestada 

planeeritava ILR tasemega kuna vastasel juhul tuleb need oluliselt kiiremini välja vahetada, 

mis omakorda mõjutab süsteemi eluiga ja kogumaksumust. [81] 

 

Kõik inverteritootjad on oma suunistes välja toonud ka optimaalse ILR teise poole, ehk 

inverteri küllastumise ning rõhutanud, et selle tõttu esialgne realiseerimata jääv energiahulk 

(võrreldes süsteemiga ILR = 1) väheneb edaspidi tänu paneelide võimsuse vähenemise 

nende kasutusaja jooksul [32, 76, 78–80].  

 

Inverteri küllastusefekt ehk „lõikamine“ on olukord, kus teatud kogus energiat jääb tootmata, 

kuna paneelid toodavad rohkem energiat kui on inverteri nimiväärtus. Sellises olukorras 

reguleerib inverter paneelide pinget ja voolu ning hoiab läbi selle oma nimivõimsust. [53] 

 

Californias, ühtlase kiirgusega ja pigem jahedatel päevadel (Mai–Juuni) leiti, et inverteri üle-

küllastumise tõttu toimub „lõikamine“ kuni 2 h kestel süsteemil, mille ILR = 1,25 [53]. 

Hispaanias on uuringu käigus tuvastatud, et süsteemil, mille ILR = 1,22 esineb 
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üleküllastumist 13% mõõtmiskordadest aastas, kui mõõtmisi teostada iga 15 min. tagant [37]. 

 

Samas tuleb arvestada, et esineb  hetki, millal kiirgustingimused on väga head (kiirgus > 

1000 w/m2) ning inverteri poolt võib jääda realiseerimata kuni 50% paneelipoolt toodetavast 

võimalikust energiast. Kuna need hetked kestsid lühikest aega (20–140s), siis suurt mõju 

need süsteemi lõpptulemusele ei anna. [53]  

 

Aasta keskmiselt saadi, Californias, et süsteemil, mille  ILR = 1,25 jääb muundamata 6,5% 

võimalikust paneelide võimsusest võrreldes süsteemiga, mille ILR = 1 [53]. Brasiilias on 

tuvastatud, et ILR tasemel kuni 1,15 ei jää olulises osas PV potentsiaalsest energiast 

muundamata (alla 1% aastasest võimalikust) ning tasemel 1,5 jääb muundamata 8,5%, 9,1% 

ja 10,8% kui süsteemis kasutada vastavalt m-Si, c-Si ja a-Si paneele [13]. Sarnasele 

järeldusele on jõudnud ka [74], kes on lisanud, et tasemel ILR = 2 jääb muundamata 16% 

võimalikust energiast. 

 

Kõrge ILR taseme ja sellega kaasneva potentsiaalse energiakaoga on oma töös tegelenud ka 

[75], kes on pakkunud lahenduseks täiendavate energiasalvestite kasutamist süsteemides 

eesmärgiga talletada see lühiajaliselt ja lasta võrku hetkel, kui tootmine ei toimi 

maksimaalsel võimsusel. Nende hinnangul on võimalik ära kasutada kuni 80% energiast, 

mis muidu kasutamata jääks. Siiski tuuakse välja, et antud lahendust tuleks hinnata ka 

majanduslikus võtmes, kuna 1,4 MW süsteemi juures oleks vaja kasutada 600 kW·h 

mahutavusega salvestit ning täiendavat DC-DC inverterit võimsusega 200 kW.  

 

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et optimaalse võimsussuhte leidmist mõjutavad, sarnaselt 

kogu päikeseelektrijaamale, kiirgustase, õhu- ja paneelitemperatuur, toodetud energia eest 

saadav tasu, paneelide ja inverterite maksumus. Lisaks piiravad inverteritootjate soovitused 

ja suunised.  
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2. ANDMED JA METOODIKA 
 

2.1. Ülevaade analüüsitavatest PV süsteemidest  
 

Käesolevas töös analüüsi aluseks olevad 2 päikeseelektrijaama asuvad Põldmaa külas, 

Peipsiääre vallas, Tartumaal, Eesti Vabariigis (59o 29' N, 27o 13' E) edaspidi PEJ1 ja PEJ2. 

Elektrijaamad on üksteise taga põhja–lõuna suunas selliselt, et PEJ2 esimene paneelirida on 

ca. 19 m põhjapool PEJ1 viimasest paneelireast. Nii PEJ1 kui ka PEJ2 on paigaldatud maasse 

rammitud raamidele selliselt, et paneeliread jooksevad ida–lääne suunas (asimuut 0) ning 

fikseeritud kaldenurgaga β = 30o. Mõlemad elektrijaamad olid valmis energiat tootma 2018.a. 

lõpus aga kuna liitumispunktide ehitus võttis omajagu aega, siis reaalne tootmine algas 

22.05.2019 ning vastavus võrgueeskirjaga saadi Juulis 2019. Süsteemid on ehitatud energia 

võrku müümise eesmärgil.  

 

Mõlemad elektrijaamad on tehniliselt identsed. Üks jaam koosneb 12-st paneelimassiivist 

nii, et kaks massiivi on reas ca. 6 m vahega ning paralleelselt on 6 rida ca. 8 m vahega. Igal 

massiivil on inverter, kuhu on ühendatud 168 paneeli. Jaamade asetus looduses on näha 

lisas 1. Süsteemides on kasutatud Huawei invertereid SUN2000-36KTL (MPPT – 4 tk, 

ηinv = 98,4%, Pinv = 40 kW) ja päikesepaneele Winaico WST-P6 (ηmod = 16,5%, Ppv = 275 W 

(STC)). Lisaks on mõlemal pargil oma monitooringuseade Huawei SmartLogger1000, mis 

kogub ja talletab inverterite sisend- ja väljundandmeid ning edastab need süsteemiportaali 

NetEco. Portaalist on, volitatud kasutajal, võimalik andmeid vaadata ning pikema perioodi 

kohta raporteid koostada. [82, 83] Päikeseelektrijaamade inverteri andmeleht on kättesaadav 

[84], paneelide andmeleht [85] ja monitooringuseadme andmeleht siit [86]. 

 

Massiivi ühte ritta on paigaldatud 42 paneeli ja nad on jadamisi inverteriga ühendatud 21 

kaupa sama MPPT kahte erinevasse sisendisse. Iga massiivi rida on ühendatud erinevate 

MPPT kahte sisendisse. Ühendusskeemi on visuaalselt toodud lisas 2. Kokku on ühel 

massiivil neli rida ja massiivi koguvõimsus PDC,max = 46,2 kW. Ühe päikeseelektrijaama 

PAC,max = 480 kW ja PDC,max = 554,4 kW ning nende ILR = 1,155.  

 

Elektrijaama siseselt on võrguga ühendus teostatud läbi kahe jaotuskilbi (1 jaotuskilp ühe 
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massiiviveeru kohta), mis on ühendatud peajaotuskilbiga, kust omakorda on ühendus 

liitumispunktiga. Liitumine on madalpingel 700 A peakaitsmega ning võrguühendus on 

tagatud läbi, selleks spetsiaalselt paigaldatud, 1000 kV·A trafoga alajaama. 

 
Lõppjärelduste tegemise tuleb arvestada, et perioodil 22.05–30.05.2019 töötasid parkides 11 

inverterit (12 asemel) ning perioodil 31.05–14.07.2020 oli kõigi inverterite väljundvõimsus 

piiratud 90% peale (36 kW), mis oli tingitud esialgu madalamal võimsusel väljaehitatud 

liitumispunktidest. Arvestama peab ka asjaoluga, et perioodil Mai–Juuli 2019 toimusid 

parkides erinevad testimised, mille käigus reguleeriti teatud ajavahemikel parkide 

tootmisvõimsuseid veel täiendavalt alla. Korralised katkestused hoolduseks toimusid ühel 

päeval Märtsis 2020 ja ühel päeval Aprillis 2020 ning kaks poole päevast seisakut PEJ1 ühes 

massiivis, mis leidsid aset Augustis 2019, tehnilise rikke tõttu.  

 
2.2. PV süsteemide võrdlemine  
 

Rahvusvahelisel tasandil ja erinevate geograafiliste asukohtadega PV süsteemide tootlikkuse 

võrdlevaks ja võrreldavaks hindamiseks loodud Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni 

(IEC) poolt standard EVS-EN 61724 [87, 88]. Standard annab juhised nii iseseisvate, võrku 

ühendatud kui ka hübriidsete PV süsteemide kohta. [30] Lisaks erinevate PV süsteemide 

omavahelisele võrdlemisele on standardis EVS-EN 61724 toodud indikaatorite alusel 

võimalik jälgida konkreetse süsteemi tootlikkuse muutuseid ajas ja tuvastada võimalikke 

vigasid süsteemis ning võrrelda prognoositud tulemusi reaalsete tulemustega.  

 

Käesolevas töös kasutatakse PV süsteemide võrdlemiseks ja hinnangu andmiseks samuti, 

[30] poolt kasutatud, järgmisi tulemusnäitajaid: 

�� = ������ ,                                                                                                                            (2.1) 

kus  YA  on päikeseelektrijaama massiivide päevane saagikus h/päev; 

 EDC  – kogu DC energiatoodang päeva jooksul kW·h; 

 Ppv  – süsteemi paneelide nominaalvõimsuste (STC) summa kW. 

�� = ������ ,                                                                                                                             (2.2) 

kus  Yf,  on süsteemi lõplik päevane saagikus h/päev; 

 EAC  – kogu AC energiatoodang päeva jooksul kW·h; 
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�� = ������ ,                                                                                                                            (2.3) 

kus  Yr  on referentssaagikus h/päev; 

Hi  – pinnale langev kogukiirgushulk päevas kW·h/m2; 

 Gstc – STC kiirgustase (1 kW/m2). 

Pinnale langev kogukiirgushulk päevas leitakse tundide alusel, mil kiirgustase on vähemalt 

20 W/m2 [88].  

�� = ���� ,                                                                                                                              (2.4) 

kus  PR on jõudlussuhe %. 

"�#� = �
��� × %,                                                                                                                    (2.5) 

kus  ηtot  on süsteemi koguefektiivsus %; 

Eac  – perioodi energiatoodang kokku kW·h; 

A  – süsteemi paneelimassiivi pindala m2. 

�'(
� = �
���� ,                                                                                                                       (2.6) 

kus  Yyear  on süsteemi aastane saagikus kW·h/kW. 

*+ = �
�(��� × 8760),                                                                                                         (2.7) 

kus  CF  on süsteemi võimekustegur. 

 

Valemites 2.1–2.3 toodud näitajate arvutamisel perioodi kohta leitakse need perioodis 

olevate päevade üksikväärtuste aritmeetilise keskmisena.  

 

Valemis 2.3 toodud referents saagikus näitab aega, mille jooksul peaks päikesekiirgus olema 

samal tasemele STC kiirgusega, et toota sama hulk energiat kui toodeti reaalselt vaadeldaval 

perioodil [30]. Valemis 2.4 näidatud jõudlussuhe kirjeldab kõiki kadusid süsteemis [88] ning 

ideaalis on PR väärtuseks 1 (100%) aga see ei ole praktikas võimalik [30]. Valemis 2.7 

toodud süsteemi võimekustegur (CF) näitab reaalse aastase toodangu suhet süsteemi 

võimalikku toodangusse kui see töötaks oma nominaalvõimsusel 24 tundi päevas ühe aasta 

jooksul [61].   

 

Nii valemis 2.5 kui ka teistel juhtudel leitakse paneelimassiivi pindala paneeli välimiste 

mõõtude alusel [88]. 
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Valemites 2.1–2.6 toodud näitajate arvutamisel, PEJ1 ja PEJ2 kohta, kasutatakse 

monitooringuseadmete poolt talletatud DC ja AC andmeid.  

 

Majanduslikus võtmes kasutatakse PV süsteemide võrdlemiseks LCOE-d. Seda näitajat võib 

pidada päikeseelektrijaama, eeldatava eluea jooksul, toodetud energia omahinnaks ehk tulu 

saadakse, kui iga toodetud energiahulk müüakse välja kõrgema väärtusega kui seda on 

konkreetse süsteemi LCOE. Arvestama peab, et tegemist ei ole näitajaga, mis peegeldab ühe 

või teise süsteemi kasumlikkust, küll annab see võimaluse erinevaid süsteeme võrrelda. 

LCOE on leitav järgmiselt [62]: 

�*/� = �0 + ∑ *3(1 + 4)35367
∑ �'�(8�,3(1 + 4)35367 ,                                                                                          (2.8) 

kus  I0  on esialgne investeeringukulu EUR; 

 Cn  – aasta n kulud süsteemile EUR; 

 Evield,n  – aastal n toodetav energiahulk kW·h; 

 i  – diskontomäär %; 

 k  – süsteemi oodatav eluiga aastates. 

 

Valemis 2.8 toodud energiahulga diskonteerimine ei ole mitte aja jooksul vähenev 

tootmishulk (mida arvestatakse juba prognoosimisel) vaid tuleneb valemi iseloomust, kuna 

toodetud energiahulk peegeldab suhtarvu tulu poolt ning peab olema samal ajaväärtusel, mis 

kulu. Mida kaugemal tulevikus tulu saadakse, seda väiksem on selle väärtus täna [62].   

 

LCOE arvutamisel võetakse aluseks, et süsteemi eluiga on 25 aastat ja süsteemi inverterid 

tuleb välja vahetada kord 15 aasta jooksul. Inverterite väljavahetamine on ette nähtud alates 

11 tööaastast (10 aastat garantiid) kahe kaupa aastas järgneva 6 aasta jooksul. 

Diskontomäärana kasutatakse 5%, mida on eksperdid pidanud kohasek, lähtudes muude 

pikaajaliste investeeringute tulususest ja kapitali hinnast. [62]   

 

Valemis 2.8 toodu energiahulgana, esimesel aastal, kasutatakse süsteemi reaalandmeid ning 

aastate 2–25 toodangu prognoosimiseks asukahel vastava tüüpilise meteoroloogilise aasta 

andmeid. Lisaks PEJ1 ja PEJ2 omanikelt saadud raamatupidamislikke andmeid esialgse 

investeerimiskulu ja iga-aastaste süsteemikulude kohta. 
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2.3. Kiirguse, võimsuse ja energiahulga arvutamine 
 

Kuna kohapeal mõõdetud täisaasta ilmastikuandmed ei ole kättesaadavad, siis kasutatakse 

võrdlusanalüüsiks vajaliku paneelile langeva kiirgushulga leidmiseks päikeseelektrijaamade 

geograafilisele asukohale vastavat ja PVGIS (Photovoltaic Geographical Information 

System) rakenduse poolt genereeritud standard meteoroloogilise aasta (TMY, Typical 

Meteorological Year) andmeid, mis on antud 1 h intervalliga. Lisaks on autori kasutada 

Keskkonnaagentuuri poolt Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamas (N: 58,2642 ja E: 24,4614) 

mõõdetud 1 h ja 1 min. kiirgusandmed ning 1 h õhutemperatuuriandmed, perioodil 

01.05.2019–21.05.2020 [89].  

 

PVGIS on Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Keskuse poolt välja arendatud veebipõhine 

rakendus, mis võimaldab kasutajale ligipääsu kiirgus- ja ilmastikuandmetele, mis põhinevad 

erinevatel perioodidel mõõdetud satelliitandmetel. Selle rakenduse andmed on laialdaselt 

aluseks nii päikeseenergia uuringutes kui PV süsteemide analüüsides. [90] PVGIS andmeid 

on võrreldud ka Tõravere ilmajaamas mõõdetud andmetega ja tulemusena on saadud, et 

PVGIS andmed varieeruvad vahemikus +5,1% ja  –4,1% [91]. 

 

TMY on kogum 1 h meteoroloogilistest andmetest, mis hõlmab endas kogu aasta kuid ja 

päevasid. Andmed valitakse pikema perioodi (näiteks 10 aastat) andmete alusel selliselt, et 

leitakse perioodi kuukeskmised kiirgusväärtused ja kogumisse valitakse selle kuu andmed, 

mille väärtused on kõige lähemal perioodi keskmisele väärtusele [92]. Käesolevas töös valiti 

alusperioodiks 2007–2016.a. ja andmetest kasutatakse õhutemperatuuri (2 m kõrgusel 

maapinnast), otsekiirguse (tasapinnal, mis on risti päikesekiirtega) ja hajuskiirguse 

(horisontaalpinnal) väärtuseid. 

 

Tabel 2.1. PVGIS rakenduse poolt kasutatud alusandmed TMY andmekooseisu loomiseks   

Kuu Aasta Kuu Aasta 

1 2013 7 2012 

2 2016 8 2016 

3 2009 9 2015 

4 2012 10 2016 

5 2015 11 2014 

6 2015 12 2013 

 



36 
 

Tabelis 2.1 on toodud perioodi keskmiste väärtuste alusel, PVGIS rakenduse poolt, välja 

valitud kuud ja aastad, millede andmeid on kasutatud standardse meteoroloogile aasta 

andmekooseisu loomiseks. 

 

Kuna kiirgusandmed on toodud horisontaal -ja ristipinna kohta ning paneelid on paigaldatud 

kaldenurgaga β = 30o, siis on vaja neile langeva kogupäikesekiirguse leidmiseks kõigepealt 

leida päikesekiirguse langemisnurk. Kuna PV süsteemide asimuut on 0o, siis langemisnurk 

on leitav järgmiselt [93]: cos < = =4>(� − @) sin C + cos(� − @) cos C cos D,                                               (2.9) 

kus  θ on kiirte langemisnurk kaldega tasapinnale kraadi; 

L  – asukoha laiuskraad kraadi; 

β – paneelide kaldenurk horisontaalpinna suhtes (30o) kraadi; 

δ  – päikese keskosa kõrgusnurk kraadi; 

ω  – päikese tunninurk kraadi. 

 

Päikese kõrgusnurk konkreetsel päeval on leitav järgmiselt [93]: 

C = 23,45=4> F360365 (284 + G)H,                                                                                 (2.10) 

kus  N on päeva järjekorranumber aastas. 

 

Päikese tunninurk konkreetse päeva konkreetsel tunnil on leitav järgmiselt: D = ±0,25(∆K),                                                                                                              (2.11) 

kus  Δt on aeg, mis jääb vaadeldava ajahetke ja asukohale vastava päikese keskpäeva 
vahele min. 
 
Minutiandmete puhul leitakse päikese minutinurk sarnaselt valemi 2.11 toodule. Valemi 2.11 

märk on (–) kui vaadeldav ajahetk on enne päikese keskpäeva ja vastupidi. 

 

Vaadeldav ajahetk tuleb päikeseenergia arvutustes anda korrigeeritult ilmsele päikeseajale 

(AST, Apparent Solar Time), mis on Eesti asukohas leitav järgmiselt [93]: %LM = LM − 4(L� − ��) + �M,                                                                                   (2.12) 

kus  AST on ilmne päikeseaeg; 

 ST  – standardaeg; 

SL  – asukohale vastav standardne pikkuskraad (Eesti puhul 30o) kraadi; 

LL – asukoha pikkuskraad kraadi; 
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ET  – ajavalem min. 

 

Ajavalem, sõltuvalt päeva järjekorranumbrist aastas, on leitav järgmiselt [93]: �M = 9,87 sin(2 × N) − 7,53 cos N − 1,5 sin N ,                                                   (2.13) 

kus  B on vaadeldava päeva maa asukoha nurk pööripäevast kraadi; 

 

Maa asukohanurk pööripäevast on leitav järgmiselt [93]: 

N = (G − 81) 360364,                                                                                                        (2.14) 

kus  N on päeva järjekorranumber aastas; 

 

Kuna valemis 2.13 toodud ajavalemi väärtus võib olla nii positiivne kui negatiivne, siis 

mõjutab see ka valemi 2.12 arvutust vastavalt. 

 

Kuna meteoroloogilised andmed on toodud koordineeritud maailmaaja alusel (UTC, 

Coordinated Universal Time), siis neid Eesti ajale ümber ei arvutata ning arvestatakse, et 

standardaeg on koordineeritud maailmaaeg selliselt, et keskpäev, Eesti talvejala perioodil 

(Eesti aeg -2h), on koordineeritud maailmaaja alusel kell 10 ja suveajal (Eesti aeg -3h) kell 

9 ning vastavalt leitakse ka konkreetsele päevale vastav päikese keskpäev valemi 2.12 alusel.  

 

Päikest järgiva pinna otsese kiirguse leidmiseks on vaja leida tunnile vastav päikese seniidi 

nurk, mis on leitav järgmiselt [14]: cos <O = cos � cos  C cos D + sin � sin C ,                                                                 (2.15) 

kus  θz on seniidinurk kraadi; 

 

Kui seniidinurk on teada saab otsekiirguse leida järgmiselt [14]: 

�P� = Q �Pcos <O , cos <O  > 00,         cos <O  ≤ 0 ,                                                                                         (2.16) 

kus  Gbs on otsene päikesekiirgus tasapinnale W/m2. 

Gb – asukohas mõõdetud otsekiirgus W/m2. 

 

Saadud otsekiirguse sõltub päikesevalguse otsekomponendi intensiivsusest ning pinnale 

langev tegelikule otsekiirgusele kehtib järgmine piirang [14]: 
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�P�� = T�P�,        �P� < �P�,	
��P�,	
�, �P� ≥ �P�.	
� ,                                                                                 (2.17) 

kus  Gbsr on tegelik pinnale langev otsekiirgus W/m2; 

 Gbs,max – õhumassi indeksile vastav maksimaalne otsekiirgus W/m2. 

Õhumassi indeksile vastav maksimaalne otsekiirgus on leitav järgmiselt [14]: �P�,	
� = �P��W ,                                                                                                             (2.18) 

kus  IG on õhumassiindeksile vastav intensiivsuskoefitsient. 

 

Intensiivsuskoefitsient on leitav järgmiselt [94]: �W = 1,4883 × 0,7�XY,Z[\ ,                                                                                             (2.19) 

kus  AM on õhumassiindeks. 

 

Vastava tunni õhumassiindeks on leitav järgmiselt [14]: 

%] = 1cos <O ,                                                                                                                   (2.20) 

kus  θz on seniidinurk kraadi. 

 

Kuna osa kiirgusest peegeldub paneelidelt ära ja läheb kaduma, siis tuleb arvestada ka 

peegelduse fikseeriva koefitsiendiga. Sõltuvalt langemisnurgast on koefitsiendid järgmised 

[14]:  

� = ^0,95,                   < ≤ 57#0,7, 57# < < ≤ 78#0,3, 78# < < ≤ 85#0,1,                      < > 85# ,                                                                                  (2.21) 

kus  R  on päikesekiirguse langemisnurgast sõltuv peegeldumise koefitsient. 

 

Kaldenurgaga paneeli pinnale langev kogukiirgus avaldub järgmiselt [14]: 

�( = Tcos < × �P�� × � + ��, cos < > 0�� ,                                      cos < ≤ 0,                                                                (2.22) 

 
kus  Ge on paneeli pinnale langev kogukiirgus W/m2. 

Gd – asukohas mõõdetud hajuskiirgus W/m2. 

 

Võrdlusmomendi loomiseks on päikeseparkide asukohas mõõdetud ka päikesekiirguse taset 

ja paneelitemperatuuri, kasutades selleks temperatuurianduriga PT100 varustatud SMA 

Sunny Sensorbox päikesekiirguse andurit. Kiirgusandur paigaldati PEJ1 kuuenda 
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paneelimassiivi ülemise rea kohale raami külge sama kaldenurgaga ja asimuudiga, mis 

paneelimassiiv. Temperatuuriandur paigaldati paneelimassiivi kolmandas reas oleva paneeli 

tagumisele küljele. Mõõtmisi teostati perioodil 26.04–17.05.2020 ja intervalliga 5 minutit.  

 

Tabel 2.2 SMA Sunny Sensorbox tehnilised andmed [95] 

Kasutatav PV element a-Si 

Mõõtepiirkond 0–1500 W/m2 

Mõõtetäpsus ±8% 

Temperatuuriandur Platinum sensor PT100 

Mõõtepiirkond -20 – +110 Co 

Temperatuurianduri mõõtetäpsus  ± 0,5 Co 

 

Tabelis 2.2 on toodud kasutatud kiirgus- ja temperatuurianduri tehnilised näitajad. 

Paigaldatud andur on toodud lisas 3.  

 

Kuna autoril on kasutada 2 erinevat koguaasta kiirguse ja temperatuuri andmekogumit 

(PVGIS-i poolt loodud TMY ja Tõravere meteoroloogiajaamas mõõdetud andmed) koos 

kohapeal mõõdetud lühem perioodi andmetega, siis nende kasutus analüüsitakse täpsemalt 

peatükis 3.1 koos põhjendustega kasutuse osas.  

 

Süsteemi DC väljundvõimsus, mis arvestab ka paneeli aja jooksul väheneva võimsusega, 

arvutatakse kiirgusandmete alusel järgmiselt [14]: ��� = �(%"	#�_`a1 − b�(cd3e7,                                                                                (2.23) 

kus  Ge  on kiirgus paneeli pinnale W/m2; 

A  – paneelimassiivi pindala m2; 

ηmod_T  – paneeli efektiivsus sõltuvalt paneeli temperatuuril %; 

νdeg  – paneeli võimsuse vähenemise määr %/a. 

n  – süsteemi eluea aasta. 

Paneeli võimsuse vähenemise osas arvestatakse tootja poolt garanteeritud väärtuseid, mis 

üldjuhul on 0,7% aastas. 

 

Paneeli efektiivsus sõltuvalt paneeli temperatuurist leitakse järgmiselt [15]: 

"	#�_` = "�(� F1 − f(M	#� − 25) + g log70 j �(����kH,                                           (2.24) 

kus  ηref  on paneeli efektiivsus STC %; 
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χ  – paneeli võimsuse temperatuuri koefitsient %/Co; 

Tmod – paneeli temperatuur Co; 

ε  – isolatsioonikoefitsient (0,12 c-Si paneelide puhul). 

 

Paneeli temperatuur sõltuvalt kiirgustasemest ja õhutemperatuurist leitakse järgmiselt [35]: 

M	#� = M
 + (Mlm�` − 20) �(�lm�` ,                                                                            (2.25) 

kus  Ta  on õhutemperatuur Co; 

TNOCT – paneeli normaal töötemperatuur Co; 

GNOCT – kiirgus normaaltingimusel W/m2; 

 

AC võimsus arvutatakse järgmiselt [14]: ��� = ���"�3� ,                                                                                                                 (2.26) 

kus  ηinv  on inverteri efektiivsus %. 

 

Käesolevas töös arvestatakse, et inverteri efektiivsus on igal tööhetkel 98%. Kuna inverteri 

väljundvõimsus ei saa olla suurem, kui tema nimivõimsus, siis arvestatakse konkreetse 

inverteri toodangu leidmisel järgmise piiranguga: 

��� = T ��� , ��� < ��3���3�, ��� ≥ ��3�,                                                                                                (2.27) 

kus  Pinv  on inverteri nimivõimsus kW. 

 

Kui mõõte või arvutusintervall on 1 h siis selle tunni energiatoodang Eh = PAC ühikuga kW·h. 

Kui mõõteintervall on 1 minut, siis [15]:  

�n = o ���(p)60
q0

	67 ,                                                                                                          (2.28) 

kus  PAC(m) on tunni sees minutil m arvutatud süsteemi töövõimsus kW. 

 
Aastane energiatoodang leitakse aastas olevate tootmistundide energiatoodangu summana 

ning süsteemi oodatava eluea jooksul toodetav energiahulk eluea aastaste toodanguhulkade 

summana.  
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2.4. Optimaalse võimsussuhte tuvastamine 
   

Optimaalse võimsussuhte (ILR) leidmisel lähtutakse metoodikatest, mis on leidnud kasutus 

ka [15] ja [14] poolt. Käesolevas töös tehakse nende metoodikas modifikatsioon ning 

lähtutakse fikseeritud inverteri võimsusel ning analüüsitakse optimaalset ILR-i läbi suurema 

hulga paneelide paigaldamise, mida on maininud ka [11] ning sellega kaasneva tulubaasi 

muutust võrreldes tasemega ILR = 1 ning süsteemi omahinda. Selliselt lähenetakse, kuna 

Eestis antakse taastuvenergia toetust süsteemile, mille AC võimsus on kuni 50 kW ning 

võrku antud toodangu koguse alusel seega tuleks sellest piirangust maksimumi võtta.  

 

Optimaalse võimsussuhte analüüs kulupoole aluseks on reaalsetel andmetel põhinev 50 kW 

võimsusega elektrijaama ehitamise kalkulatsioon.  Kalkulatsioon on toodud tabelis 2.3 

 

Tabel 2.3 50 kW päikeseelektrijaama kalkulatsioon [96] 

Kirjeldus Kogus, tk Hind, € Summa, € 

Päikesepaneel Trina Solar TSM-
330DE06M (II) 

200 79.70 15 940.00 

Monitooringuseade Smartlogger 1000 1 997.50 997.50 

Inverter Huawei SUN2000 50KTL-M0 1 2 607.73 2 607.73 

Maaraam WS-007W 200 23.10 4 620.00 

Elektrimaterjalid 1 2 287.00 2 287.00 

Projektijuhtimine 1 2 275.00 2 275.00 

Paigaldustööd, projekteerimine, 
dokumentide vormistamine 

1 4 869.00 4 869.00 

Kokku, € 33 596.23 

 

Tabeli 2.3 toodu kalkulatsioon on tehtud süsteemi kohta, mille ILR = 1,3. Kalkulatsioonis 

on kasutatud Trina Solar m-Si paneeli TSM-DE06M(II), mille maksimaalne võimsus on 330 

W ja maksimaalne efektiivsus (ηmod) 19,4%. Paneeli andmeleht on kätte saadav siit [96]. 

Inverterin kasutatakse Huawei SUN2000-50KTL-M0, mille nimivõimsus on 50 kW ja 

maksimaalne efektiivsus 98,5%. Inverteri andmeleht on kätte saadav siit [97]. 

 

Arvutuste puhul ei arvestata võimaliku võrguga liitumise ja maa-ala kulu ning eeldatakse, et 

need on olemas ning lisakulu nendega ei kaasne. Iga lisanduva (või ära jääva) paneeli kohta 

arvestatakse elektrimaterjali kuluna 2,5 eurot ning paigaldustööde kuluna 29 eurot iga 

paneeli kohta. Lihtsuse huvides eeldatakse, et projektijuhtimine, projekteerimine ja 

dokumentide vormistamise kulud ei muutu sõltuvalt ILR tasemest. Kui tabelis 2.3 on toodud 

süsteemi maksumus, mille ILR on 1,3, siis vastavalt selles lõigus toodule kujuneb süsteemi, 
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mille ILR = 1,0, maksumuseks 27 464,83 eurot ja sinna on paigaldatud 152 paneeli, mis on 

ka arvutuste baasmaksumuseks. Iga järgneva taseme puhul arvestatakse, et selle süsteemil 

on paigaldatud, võrreldes eelmise tasemega 16 paneeli rohkem. 

 

Optimaalse võimsussuhte leidmisel on oluline kasutada võimalikult lühikese intervalliga 

mõõdetud kiirgusandmeid [14, 15]. Käesolevas töös kasutatakse optimaalse võimsussuhte 

leidmisel Keskkonnaagentuuri poolt Tõraveres, perioodil 01.05.2019–30.04.2020, 

1 minutilise intervalliga mõõdetud otse- ja hajuskiirguse andmeid ning 1 h intervalli tagant 

mõõdetud õhutemperatuuri andmeid. Nende andmete alusel leitakse eeldatav paneeli pinnale 

langev kiirgus vastavalt valemites 2.9–2.22 toodule ning arvestusega, et süsteemi paneelid 

on lõuna suunas ja nende kalle on β = 30o. Lisaks arvestatakse, et ühel tunnil mõõdetud 

õhutemperatuur on konstantne kogu tunni jooksul. Saadud tulemusi saab lugeda kehtivaks 

eeldades, et päikeseelektrijaama asukoht on Tõraveres, Tartumaal.  

 

Saadud kiirgusandmete alusel arvutatakse, kasutades selleks valemeid 2.23–2.28, erinevate 

ILR tasemetega süsteemide energiatoodang 10 aasta kohta eeldusega, et igal järgneval aastal 

on kiirgus- ja temperatuuriolud samad, mis esimesel vaatlusaastal.  

 

Tulu energia müügist leitakse arvestusega, et iga võrku antud kW·h eest saadakse 0,0537 € 

taastuvenergia toetust ning 0,05 € müügihinnana, mis on baasväärtuseks, PEJ1 ja PEJ2 

esimese aasta energiamüügi aruande alusel [Metsaääre Mahe ; Särje talu]. Töö empiirilises 

osa analüüsitakse ka elektrienergia müügihinna muutuste mõju optimaalse võimsussuhte 

leidmisele. 

 

Erinevatest ILR väärtuste kasutamisest saadav tulu-kulu leitakse järgnevalt: L = r� − r*,                                                                                                                    (2.30) 

kus  S  on vastava ILR taseme tulemusel saadud täiendav sissetulek (väljaminek, kui 

väärtus on negatiivne) €; 

ΔI  – energia toodangust saadav suurem sissetulek vastaval ILR tasemel 

võrreldes baastasemega (ILR = 1) €; 

ΔC  – suurem kulu vastava ILR tasemega süsteemi ehitamiseks võrreldes 

baastasemega (ILR = 1) €; 

 

Optimaalne võimsussuhe on olukorras, kus S väärtus on maksimaalne. 
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Päikeseelektrijaama omahinna (LCOE) alusel leitakse optimaalne võimsussuhe valemi 2.8 

alusel arvestusega, et süsteemi eluiga on 10 aastat (inverteri eeldatav eluiga) ning selle aja 

jooksul inverterit ei ole vaja välja vahetada. Iga-aastase kuluna arvestatakse, PEJ1 ja PEJ2 

andmete alusel, järgmiste ühikukuludega: 

 Kindlustus – 1,15 €/kWp aastas; 

 Maamaks – 40 €/aasta sõltumata pargi võimsussuhtest; 

 Maastiku hooldus – 325 €/aasta sõltumata pargi võimsussuhtest; 

 Sideteenus – 397 €/aasta sõltumata pargi võimsussuhtest; 

 Käidukorraldus – 2 €/kWp; 

 Võrgutasu ja elekter (80A) – 415 €/aasta sõltumata pargi võimsussuhtest; 

 

Optimaalne võimsussuhe on olukorras, kus LCOE väärtus on minimaalne. Arvutuste 

tulemused tuuakse välja töö empiirilises osa koos analüüsi, selgituste ja soovitustega. 
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3. PÄIKESEELEKTRIJAAMADE ANALÜÜS 
 

3.1. Parkide võrdlevanalüüs 
 

Käesolevas peatükis antakse statistiline ülevaade analüüsitavatest kahest 

päikeseelektrijaamast, leitakse nende tulemusenäitajad ning võrreldakse saadud tulemusi nii 

omavhale kui ka teiste autorite poolt saadud tulemustega. 

 

Perioodil 22.05.2019–21.05.2020 tootis päikeseelektrijaam 1 (edaspidi PEJ1) kokku 

560 292 kW·h elektrienergiat ja päikeseelektrijaam 2 (edaspidi PEJ2) 561 174 kW·h 

elektrienergiat. Aastane toodang kuude lõikes koos osakaaludega PEJ1 kohta on toodud 

joonisel 3.1 ja PEJ2 kohta joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.1 PEJ1 aastane toodang perioodil 22.05.2019–21.05.2020 kuude lõikes 
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Joonis 3.2 PEJ2 aastane toodang perioodil 22.05.2019–21.05.2020 kuude lõikes 
 

Joonistel 3.1 ja 3.2 on näha, et vaatlusperioodil tootsid mõlemad jaamad kõige rohkem 

energiat Juuni kuus, mil toodeti üle 90 MW·h energiat. Kõige vähem toodeti energiat 

Detsembris 2019, mil toodang moodustas alla 0,7% aastasest kogutoodangust. Mai ja Aprilli 

võrdset toodanguhulka saabki põhjendada eelkõige läbi käivitamisraskuste, mis Mais 2019 

set leidsid (22–30.05.2019 oli mõlemas pargis 1 massiiv välja lülitatud). Kuigi ei saa eeldada, 

et kaks ühesugust ja kõrvuti asetsevat päikeseelektrijaama toodavad samapalju energiat, siis 

võib kindlasti pidada, kahe pargi aastase kogutoodangu vahe (ca. 1 MW·h), osaliseks 

põhjuseks Augustis 2019 toimunud seisakuid PEJ1-s. 

 

Parkide sisene võrdlus, massiivide lõikes, koostati suhtena massiivide keskmisse selliselt, et 

rikke- ja katkestusperioodid jäeti andmetest välja eesmärgiga ilmestada massiivide 

paiknemist lõuna–põhja ning ida–lääne suunas ja selle mõju tootmisele. Massiivide aastane 

toodanguhulk võrrelduna elektrijaam massiivide aasta keskmisega on PEJ1 osas toodud 

joonisel 3.3 ja PEJ2 osas joonisel 3.4.  
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Joonis 3.3 PEJ1 massiivide aastane toodanguhulk võrreldes massiivide keskmisega. 
 

 

Joonis 3.4 PEJ2 massiivide aastane toodanguhulk võrreldes massiivide keskmisega 

 

Joonisetel 3.3 ja 3.4 toodud massiivid on paarikaupa looduses kõrvuti selliselt, et väiksema 

järjekorra numbriga massiiv paarist on lääne pool ja suurema järjekorra numbriga ida pool. 

Lugedes jooniseid vasakult paremala jaotuvad massiivid lõuna–põhja suunas. Näiteks 

massiivid 1 ja 7 asetuvad üksteise kõrval lääne–ida suunal ja nad on päikesepargi esimesed 
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read. Massiivid 2 ja 8 on samuti kõrvuti lääne–ida suunas ning asetsevad massiivide 1 ja 7 

taga ehk neist põhja suunas. Lisaks tuleb arvestada, et PEJ1 tervikuna asetseb 10 m vahega 

PEJ2 ees lõuna suunas.  

 

Joonistelt 3.3 ja 3.4 on näha, et toodanguerinevused ei ole suured aga mida rohkem massiivid 

asetsevad põhja suunas ja eespool olevate massiivide taga, seda väiksem on nende toodang 

võrreldes massiivide keskmisega. Kõige paremat toodangutulemust võrreldes keskmisega 

näitab mõlema pargi kõige lõuna- ja läänepoolsem massiiv. Lisaks on näha, et ida pool 

asuvad massiivid toodavad üldjuhul keskmisest vähem, kui samal real olevad läänepoolsed 

massiivid. Lääne–ida suunalist erinevust saab selgitada läbi päikeseliikumise, kuna 

läänepoolsematele ridadele hakkab päike hommikul tõustes natuke varem paistma ning õhtul 

loojudes paistab neile kauem ning väga madala päikesekorral võivad ka läänepoolsed 

massiivid tekitada terava varju idapoole massiivile. Seda kinnitavad ka tootmisandmed, kuna 

erinevused on just hommiku ja õhtutundidel.  

 

Lisaks peegeldavad, autori hinnangul,  joonised 3.3 ja 3.4 ka tuule mõju massiivi toodangule. 

Päikeseparkide kogum on avatud lääne–lõuna tuultele. Loe–ida sektor on varjatud metsa ja 

võsaga ning ida–kagu suund on samuti suhteliselt avatud tuultele. Jooniseid 3.3 ja 3.4 võib 

ka läbi selle vaadelda, kui näiteks lääne–lõuna tuul puhub parki, siis ta jahutab esimest 

massiivirida ning läbi selle saavutavad sealsed paneelid kõrgema efektiivsuse. Samas 

suunavad nad tänu oma kaldenurgale tuule üle teise massiivirea, mille tõttu nende toodang 

on oluliselt madalam, ning alates kolmandast massiivireast toimub juba pargisisene tuulte 

liikumine ning samuti teataval määral õhutemperatuuri tõus, mis viib tagumiste 

paneelimassiivide efektiivsuse alla.  

 

Kuna tuult ja selle mõju käesolevas töö raames ei uuritud , siis võiks see olla teemaks 

tulevastes uurimistöödes, kinnitamaks või ümber lükkamaks käesoleva töö autori põhjendusi, 

joonistel 3.3 ja 3.4 toodu erinevuste selgitamiseks.   

 

Järgnevalt leitakse, perioodi 26.04–14.05.2020 kiirgus- ja temperatuuriandmete alusel, ühe 

massiivi arvutuslik toodang kasutades selleks vastava perioodi Tõravere 1h, kohapeal Sunny 

Sensorbox-iga 5 min. intervalliga mõõdetud ning TMY 1h (26.04–14.05) andmeid ning 

võrreldakse neid PEJ1 massiivi nr 6 (massiiv, kuhu on paigaldatud Sunny Sensorbox) 

vastava perioodi reaalse toodanguga leidmaks andmekogumit, mis peegeldab kõige 



48 
 

täpsemalt süsteemi toodangut. Tõravere ja TMY andmete puhul arvutatakse paneeli 

temperatuur õhutemperatuuri ja kiirguse alusel ning Sunny Sensorbox-i puhul kasutatakse 

temperatuurianduri mõõtmisandmeid. Arvutatud tulemuste erinevus võrreldes massiiv 6 

reaalse toodanguga on toodud joonisel 3.5. 

 
Joonis 3.5 Arvutatud toodangumahud PEJ1 massiivi_6 kohta võrreldes reaalse toodanguga 

 

Jooniselt 3.5 on näha, et kohapeal mõõdetud kiirgus- ja paneelitemperatuuri andmete alusel 

on saadud kõige täpsem tulemus võrreldes reaalse toodanguga jäädes vaadeldud perioodil 

vahemikku –3,8%–7,11%, ning arvestades mõõteseadme täpsust, ±8% kiirguse osas, on 

päris hea tulemus ning kinnitab autorile, et metoodika osas toodud valemid, pinnale langeva 

kiirguse ja paneelitemperatuuri alusel, on AC väljundvõimsuse leidmiseks korrektsed. 

 

Tõravere andmete alusel on varieeruvus vahemikus –44,19%–57,82% ning TMY puhul 

eelduslikult kõige, suurem olles vahemikus –87,43%–127,25%. Seega soovitus järgmiste 

uuringuteostajatele on, täpseima tulemuse saavutamiseks, kasutada kohapeal mõõdetud 

andmeid. Kuna aga antud töö raames on kohapeal mõõdetud andmeid üksnes perioodil 

26.04–17.05.2020, siis päikeseelektrijaamade tulemusnäitajad leitakse 22.05.2019–

21.05.2019 perioodi kohta kasutades selleks Tõraveres mõõdetud päevaseid kiirgusandmeid. 

Lisaks arvutatakse ka päevased tulemusnäitajad, perioodi 26.04–17.05.2020 kohta, kohapeal 

mõõdetud kiirgusandmete alusel.  
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Kuna tulemusnäitajate arvutamisel leiab kasutust üksnes päevane summaarne kiirgusinfo 

(mitte toodetud energiahulk), siis on autori hinnangul PEJ1 ja PEJ2 asukohas vaadeldaval 

perioodil, reaalselt olnud päevased summaarsed kiirgusandmed väiksema varieeruvusega 

võrreldes samal perioodil Tõravere mõõdetud päevase summaarse kiirgusega kui joonis 3.5 

seda peegeldab. TMY andmeid kasutatakse omahinna arvutuses, kuna see andmekogum 

peegeldab eelkõige keskmist aastat ja selle alusel prognoositakse tulevasi aastaid. 

 

Päikeseelektrijaamade tootlikkusnäitajad esimesel tööaastale vastavate kuude ning kohapeal 

kiirgus- ja paneelitemperatuuri andmete mõõtmise perioodi kohta on toodud tabelis 3.1. Mai 

kuu andmed on kahe kalendriaasta kombinatsioon selliselt, et perioodi 01.05–21.05 andmed 

pärinevad aastast 2020 ja 22.05–31.05 aastast 2019. 

 

Tabel 3.1 Päikeseelektrijaamade 1 ja 2 arvutatud tootlikkusnäitajad  

Periood Tootmisüksus YA, h/d Yr, h/d Yf, h/d PR, % ηtot, % 

Jaanuar 
PEJ 1 0,30 

0,43 
0,29 68,61 11,45 

PEJ 2 0,30 0,29 68,19 11,38 

Veebruar 
PEJ 1 1,11 

1,67 
1,09 66,21 11,05 

PEJ 2 1,12 1,10 66,88 11,16 

Märts 
PEJ 1 3,60 

5,45 
3,54 65,21 10,88 

PEJ 2 3,59 3,53 64,98 10,84 

Aprill 
PEJ 1 4,30 

5,35 
4,23 80,00 13,35 

PEJ 2 4,28 4,21 79,70 13,30 

Mai 
PEJ 1 4,38 

6,83 
4,30 62,39 10,41 

PEJ 2 4,38 4,31 62,51 10,43 

Juuni 
PEJ 1 5,54 

7,89 
5,44 68,46 11,42 

PEJ 2 5,61 5,51 69,29 11,56 

Juuli 
PEJ 1 4,81 

5,94 
4,72 79,60 13,28 

PEJ 2 4,79 4,70 79,33 13,24 

August 
PEJ 1 4,52 

5,67 
4,44 78,82 13,15 

PEJ 2 4,53 4,45 78,93 13,17 

September 
PEJ 1 3,26 

5,13 
3,21 63,31 10,56 

PEJ 2 3,28 3,22 63,65 10,62 

Oktoober 
PEJ 1 1,36 

1,92 
1,34 70,64 11,79 

PEJ 2 1,36 1,34 70,64 11,79 

November 
PEJ 1 0,47 

0,66 
0,46 71,82 11,98 

PEJ 2 0,47 0,46 71,90 12,00 

Detsember 
PEJ 1 0,21 

0,43 
0,20 47,33 7,90 

PEJ 2 0,20 0,20 46,63 7,78 

12 kuud 
PEJ 1 2,82 

3,95 
2,77 70,50 11,76 

PEJ 2 2,83 2,78 70,62 11,78 

26.04–
17.05.2020 

PEJ 1 4,83 
5,23 

4,75 90,71 15,13 

PEJ 2 4,81 4,73 90,32 15,07 
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Tabelis 3.1 toodud massiivi saagikus (YA) näitab mitu tundi päevas peaks süsteem töötama 

STC kiirgustingimusel (1 kW/m2), et toota samapalu DC energiat, kui reaalselt toodeti. Seda 

näitajat lugedes tuleb arvestada asjaoluga, et nii PEJ1 kui PEJ2 on paneelide võimsus 15% 

suurem kui inverterite võimsus, ning inverterid reguleerivad paneelide võimsuse alla 

olukorras, kus nende väljundvõimsus on suurem kui 40,8 kW. Parkidesse on paigaldatud 

inverteri kohta 46,2 kW paneele. Seega on osa massiivi saagikuse väärtustest inverteri poolt 

ära lõigatud. Suuri varieeruvusi kahe pargi vastava näitaja osas ei ole ning näiteks Jaanuari 

peaksid mõlemad pargid töötama 0,3 h päevas kiirgustasemel 1000 W/m2,  et toota samas 

mahus DC energiat kui reaalselt sellel kuul toodeti.  

 

Referentssaagikus (Yr) näitab, mitu tundi päevas peaks olema STC kiirgustase et päevane 

summaarne kiirgustase oleks sama, mis reaalselt oli. Ehk see näitaja ilmestab asukoha 

sobivust päikeseenergia tootmiseks – mida suurem näitaja, seda parem asukoht just 

päikesekiirguse poolepealt. Tabelist 3.1 vastava näitaja lugemisel tuleb arvestada, et see on 

leitud Tartumaal, Tõravere-s mõõdetud kiirgusandmete alusel, mitte PEJ1 ja PEJ2 asukohas 

ning peegeldab pigem perioodi keskmist kiirgust Tartumaal. Lisaks on selle näitaja leidmisel 

kasutatud kogukiirgushulga arvutamisel kasutatud neid tunni väärtuseid, mil kiirgus paneeli 

pinnale on üle 20 w/m2 kohta. Leitud väärtuste alusel võib välja tuua, et perioodil Märts–

September on suhteliselt head kiirgustingimused ulatudes üle 5 tunni päevas kui taandada 

STC tingimustele. 

 

Süsteemi lõplik saagikus (Yf) näitab mitu tundi päevas peaks süsteem töötama STC 

kiirgusolukorras , et toota sama AC energia hulk, mis reaalselt toodeti. Lisaks peegeldab see 

näitaja päikeseelektrijaama tehnilist lahendust ning eelkõige kaldenurga ja võimsussuhte 

sobivust ning süsteemi AC poole efektiivsust. Tabelist 3.1 on näha, et Mai kuus peaks 

süsteem töötama STC kiirgustasemel 4,3 h, et toota samas mahus võrku müüdavat energiat 

kui reaalselt toodeti. Lisaks peegeldab see näitaja kadusid süsteemi AC poolepeal kui 

võrrelda omavahel massiivi saagikuse ja lõpliku saagikuse näitajaid. Näiteks Jaanuari on AC 

kaoks 0,01 h kogu toodangut STC tingimustes ning Juunis 0,1 h. Autori hinnangul on see 

päris hea tulemus.  

 

Süsteemide jõudlussuhe (PR) peegeldab kogu süsteemi kadusid, mis on tingitud nii 

paneelitemperatuuris tõusust, süsteemi komponentide efektiivsusest, kaablikadudest, 
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riketest ja katkestustest. Tabelis 3.1 toodud Mai ja Juuni jõudlussuhte erinevused võrreldes 

Juuli ja Aprilli võimsussuhtarvuga ilmestavad selgelt perioodil Mai–Juuni 2019 parkides 

olnud olukorda (sunnitud töötamine madalamal võimsusel, testimised ja seadistamised). 

Detsembri madalat jõudlussuhet saab selgitada läbi lumekatte, kus niigi madala 

tootlikkusega kuu esimestel päevadel olid paneelid kaetud lumega, olukorras, kus 

vaadeldaval perioodi teistel kuudel lumekate peaaegu et täielikult puudus. Aprilli kuu kõige 

kõrgemad tasemed ilmestavad vastavale kuule iseloomulikke päikesepaistelisi päevi 

suhteliselt madala õhutemperatuuri ja läbi selle ka madalama paneelide töötemperatuuri. 

 

Süsteemi koguefektiivsus (ηtot) näitab, mis määral kogu süsteemi paneelipinnale langev 

kiirgus muundatakse AC energiaks. See peegeldab kogu süsteemi efektiivsust tervikuna. 

Tabelist 3.1 on näha, et Detsembris muundavad süsteemid hinnanguliselt 7,78–7,9% 

paneelipinnale langevast kiirgusest elektrienergiaks. 

 

Kui kuude ja aasta lõikes leitud suhtarvud on hinnangulised ja tuginevad Tartumaal, 

Tõraveres mõõdetud kiirgusandmetel, siis kõige reaalsema ettekujutuse PEJ1 ja PEJ2 

tulemusnäitajatest annab perioodil 26.04–17.05.2020 kohapeal mõõdetud andmete alusel 

leitud näitajad. Tabelis 3.1 on näha, et mõlema päikesepargi lõplik saagisu oli vaadeldaval 

perioodil üle 4,7 h. DC energiast muundati AC energiaks üle 90%, mis teiselt poolt näitab, 

et süsteemikaod olid alla 10%. Süsteemi koguefektiivsus oli mõlema pargi puhul üle 15%, 

mis arvestades paneelide (16,5%) ja inverteri maksimaalse efektiivsusega (98,4%) näitab, et 

süsteemi muude komponentide efektiivsus mõjutab kogu süsteemi efektiivust hinnanguliselt 

1% ulatuses. Võrreldes kohapeal mõõdetud andmete alusel leitud jõudlussuhet ja 

koguefektiivsust, Tõravere kiirgusandmete alusel saadus vastavate näitajatega (Aprill-Mai) 

võib olemasoleva info põhjal välja tuua, et kohapeal mõõdetud andmete alusel on näitajad 

paremad ja läbi selle saab ka väita, et Tõravere kiirgus oli suuremal tasemel, kui PEJ1 ja 

PEJ2 asukohas. Vaadates perioodi 26.04–17.05.2020 andmeid tuleb lisaks arvestada, et 

mõõteseade, millega kiirgusandmeid mõõdeti on täpsusklassiga ±8%. 

 

Süsteemide hinnangulised võimekustegurid (CF) vaadeldava aasta kohta olid 11,53% ja 

11,55% vastavalt PEJ1 ja PEJ2. Võimekustegur näitab kujundlikult mitu % süsteem reaalselt 

energiat tootis võrreldes olukorraga, kui ta oleks töötanud 24 h päevas 7 päeva nädalas aasta 

jooksul. See näitaja tundub mittekohane päikeseparkide puhul, kuna päikesekiirgus esineb 

üksnes päevasel ajal, samas on selle näitaja alusel võimalik süsteeme omavahel võrrelda 
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ning annab võimaluse võrrelda ka erinevaid tehnoloogiaid omavahel nagu näiteks 

tuuleenergia tootmisüksust päikeseenergia tootmisüksusega.  

 

Aastased saagikus (Yyear), perioodil 22.05.2019–21.05.2020 oli PEJ1 puhul 

1010,63 kW·h/kWp ja PEJ2 puhul 1012,22 kW·h/kWp, mis on samuti hea tulemus, kuna 

näiteks parkide ehitamise ajal prognoositi esimese aasta saagikuseks 933 kW·h/kWp [83]. 

 

Kokkuvõtvalt võib välja tuua, et ootuspäraselt olid mõlema pargi tootlikkuse näitajad väga 

sarnased. Kahe pargi aastase saagikuse erinevust saab selgitada läbi selle, et PEJ1 toimus 

rohkem katkestusi vaadeldaval perioodil ning erinevused kohapeal mõõdetud andmete alusel 

ja päikesepargi omavahelises võrdluses leitud näitajates võib olla ka tingitud asjaolust, et 

kahe suure pargi peale mõõdeti andmeid PEJ1 ühe massiivi juures. Siit ka soovitus järgmiste 

uuringute tarvis, et suurte päikeseparkide puhul tuleks kasutada rohkem andureid hajutatuna 

kogu süsteemi peale.  

 

Järgnevalt leitakse süsteemide omahind (LCOE). Omahind leitakse ühe päikeseelektrijaama 

andmete alusel, kuna jaamade kulupool on sarnaselt toodangule samad. Ainukeseks 

erinevuseks kulude pool on elektritarbimine, kuna kohapeal paigaldatud ja mõlemat jaama 

jälgiv videovalve on ühendatud ühe jaama toitevõrku. Summaliselt on see aasta peale ca. 37 

eurot, mis ei mõjuta omahinna arvutust. Arvutused tehakse PEJ2 andmete alusel. 

 

Päikeseelektrijaamaga seotud kulud on toodud tabelis 3.2. Tabelist on näha, et üks 

päikeseelektrijaam läks maksma 425 474 eurot. Selle hinna sees ei ole maa-ala maksumust. 

Aastased kulud süsteemi töös hoidmiseks olid esimesel tööaastal 4 124 eurot. Selle jaotus 

erinevate kuluartiklite vahele on toodud tabelis 3.2. Inverteri asendusmaksumusena 

arvestatakse pargi rajamise hetkel olnud maksumusega, mis oli 2 482 eurot. 

 

Tabel 3.2 Päikeseelektrijaam esialgne investeering ja perioodi kulud 

I0, € 425 474 

C1, € 

Võrgutasu ja elekter 1 764 
Kindlustus 638 
Hooldus 325 
Sideteenus 397 
Maamaks 40 
Käidukorraldus 960 
Kulud kokku 4 124 

Inverteri asendusmaksumus, € 2 482 
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Energiatoodangu puhul võetakse esimesel aastal aluseks PEJ2 energiatoodang, milleks oli 

561 174 kW·h. Tootmisaastate 2–25 toodanguprognoos koostati asukohale vastava tüüpilise 

meteoroloogile aasta andmete alusel kasutades 30 kraadise nurga all olevale päikesepaneelile 

langeva kiirguse leidmiseks valemeid 2.9–2.22 ning saadus kiirguse alusel leiti süsteemi DC 

ja AC võimsused kasutades selleks valemeid 2.23–2.28. Tulemuseks saadi, et 554,5 kW 

paneelivõimsusega ning 480 kW inverteri võimsusega (12 x 40 kW inverterid, igaühega 

ühendatud 46,2 kW paneele) teise aasta kogutoodang on 588 545 kW·h ja 25 aasta toodang 

on 509 471 kW·h. Tulemused on autori hinnangul reaalsed, kuna esimesel aastal toimus 

tootmine ca. 3 kuud 90% võimsusel ning toimusid testimised. Kasutades valemit 2.8, 

diskontomääraga 5% ja arvestusega, et inverterid tuleb välja vahetada kord 15 aasta jooksul 

selliselt, et esimene väljavahetamine toimub 11. tööaastal ja sealt edasi kahe kaupa igal aastal,  

saadi päikeseelektrijaama omahinnaks 6,35 c/kW·h. Saadud tulemust võib tõlgendada, et 

süsteemi 25.a. eluea jooksul tuleb iga toodetud kW·h müüa tänases vääringus hinnaga 6,35 

eurosenti, et teenida tasa kogu süsteemi kulud. 

 

Järgnevalt tuuakse välja teiste autorite poolt leitud tulemusenäitajad ja omahind ning 

võrreldakse neid käesoleva töö raames saadud näitajatega. Kirjandusest leitud andmed on 

toodud tabelis 3.3 

 
Tabel 3.3 Teiste autorite poolt leitud PV süsteemide tulemusnäitajad ja omahind 

Asukoht 
Monteroni, 

Itaalia 
Lilongwe, 

Malawi 
Madrid, 

Hispaania 
Prantsusmaa Hispaania Saksamaa 

Ehitusaasta … … 2013 … … … 

Vaatlusperiood 
03.2012–
09.2015 

09.2013–
08.2017 

2013–2016 2015 2015 2014 

Võimsus, kWp 960 830 370 >1000 >1000 >1000 

Kommentaar 
606,7 kWp 

+ 353,3 
kWp 

- - i = 5% 

PV tehnoloogia m-Si HIT p-Si … … … 
Kaldenurk (β), 

kraadi 
15 ja 3 30 39 … … … 

Yyear, kW·h/kWp 1377,00 1555,42 … 1380 1680 1190 

YA, h/päev 3,9 4,46 … … … …  

Yr, h/päev 4,5 5,35 5,47 - - …  

Yf, h/päev 3,8 4,25 4,39 … … …  

PR, % 84,40 79,50 80,96 83,00 81,00 86,00 

ηtot, % 14,90 14,60 11,90 … … … 

CF, % 15,60 17,70 18,46 … … … 

LCOE, c/kW·h … … … 5,5–9,4 4,5–6,9 7,5–8,5 

Allikas [41] [67] [36] [62] [62] [62] 
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Esimese asjana on näha, et Lõuna-Euroopas ja Kesk-Aafrikas toodavad süsteemid oluliselt 

rohkem energiat ühe kW paigaldatud paneelivõimsuse (kWp) kohta kui Eestis, ulatudes 

Hispaanias üle 1680 kW·h/kWp. Käesolevas töös saadud tulemusele sarnaneb kõige rohkem 

Saksamaa näitaja, mis on tasemel 1190 kW·h/kWp.  

 

Päevaste saagikuste osas saab välja tuua, et nii Itaalia, Malawi kui ka Hispaania näitajad on 

oluliselt paremad kui käesolevas töös, Eesti tootmisüksuste kohta, leitud. Eesti 

saagikusnäitajad on samal tasemel, võrdluses toodu parkide näitajatega, perioodil Märts–

September, ehk Eestis on võimalik samal tasemele päikeseenergiat muundada 7 kuu jooksul 

aastas.  

 

Võrreldes süsteemide jõudlussuhet ja koguefektiivsust, siis näiteks PEJ1 ja PEJ2 kohta, 

perioodil 26.04–17.05.2020 saadus tulemused on paremadki kui teistes asukohtades leitud, 

mis peegeldab asjaolu, et korrektsema ülevaate saamiseks, Eesti süsteemide osas, tuleb need 

leida pikema vaatlusperioodi jooksul ja kohapeal mõõdetud kiirgusandmete alusel.  

 

Mis puudutab päikeseelektrijaama toodangu omahinda, siis leitud väärtus Eestis (6,35 

c/kW·h) jääb samasse vahemikku, mis teiste autorite poolt on leitud ning on isegi madalamal 

tasemele, kui Saksamaal. Arvestama peab, et teiste autorite poolt leitud omahind on 2014–

2015 aasta andmete alusel (käesolevas töös 2018 aasta andmed) ning päikeseelektrijaamade 

suurused on olnud 2x suuremad, kui käesolevas töös analüüsitud jaamad, mis annab neile 

parkide maksumusele eelduslikult suurema mastaabisäästu.   

 

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et päikeseelektrijaamade 1 ja 2 tootlikus on omavahelises 

võrdluses sarnane ning erinevus, perioodil 22.05.2019–21.05.2020 toodangu osas on 

tingitud eelkõige käivitamisraskustes, mis eriti mõjutasid PEJ 1 toodangut. Lisaks tuvastati, 

et toodangule avaldab mõju parkide omavaheline asetus looduses, kuna PEJ 1 on autori 

hinnangul paremini avatud jahutavatele tuultele. Tulemusnäitajate osas tuvastati, et aastasel 

perioodil on need parkide omavahelises võrdluses sarnased ning võrdluses teiste autorite 

poolt leitud näitajatega jäävad alla. Autori hinnangul mõjutab PEJ 1 ja PEJ 2 näitajaid 

kindlasti ka asjaolu, et kohapeal mõõdetud kiirgusandmeid ei olnud kogu perioodi ulatuses 

kasutada. Perioodi 26.04–17.05.2020 kohapeal mõõdetud andmete alusele leitud 

tulemusnäitajad peegeldavad, et parkide tegelikud tulemusnäitajad on paremad ka pikema 

perioodi osas, kui käesolevas töös saadi. Toodetava elektri omahind on võrreldav Lõuna-
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Euroopa kohta leitud väärtustega. Autori hinnangul viitavad nii leitud tulemusnäitajad kui 

elektri omahind, tuginedes võrdlusele teiste autorite poolt saadud tulemustele, et Eestis on 

võimalik päikeseenergiat kasumlikult ja efektiivselt elektrienergiaks muundada. 

 

3.2. Dimensioneerimise tasemete projektsioon ja analüüs 
 

Käesolevas peatükis koostatakse erinevate võimsussuhetega päiksepargi toodangu 

prognoosid  ning vastavalt sellele leitakse erinevate võimsussuhete kasutamise tulemusena 

lisanduv tulu-kulu võrreldes võimsussuhtega 1 ning parkide toodangu omahind. Saadud 

tulemusi analüüsitakse, võrreldakse ja tehakse soovitusi optimaalse võimsussuhte valikuks. 

 

Erinevate võimsussuhetega parkide toodangu prognoosimiseks kasutataks Tartus, Tõraveres 

1-min. intervalliga mõõdetud kiirgusandmeid. Ühe minuti andmete kasutamine on oluline, 

kuna tunni andmete puhul võib jääda märakamata lühiajalised kiirguse tõusud ja langused, 

mis võivad oluliselt mõjutada süsteemi töökindlust. 1 minuti ja tunniandmete erinevust 

ilmestab joonis 3.6 

 

Joonis 3.6 Päikesepaneeli väljundvõimsus arvutatuna 1 min. ja 1 h kiirgusandmete alusel. 

 

Jooniselt 3.6 on näha, et esimestel toomistundidel, kui kiirgus on olnud ühtlane on nii 1-min. 
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kui 1 h andmed samas suurusjärgus. Alates kella 9 on ilm tõenäoliselt läinud pilvisemaks, 

ning tänu sellele ka kiirgus ebaühtlasemaks ja kõikuvaks, mille tõttu on ka kõikuv paneeli 

väljundvõimsus,  varieerudes kella 9.00–10.00 minutiandmete alusel vahemikus 50–420 W 

aga tunniandmete alusel on antud perioodil väljundvõimsuseks ühtlane 316 W. Sama päeva 

kohta projekteeritud päikesepargi võimsus, erinevatel võimsussuhetele (ILR) on toodud 

joonisel 3.7 

 

Joonis 3.7 50 kW päikesepargi võimsus erinevate ILR lõikes  

 

Joonis 3.7 ilmestab väga hästi, miks on mõistlik päikesepargi rajamisel paigaldada suuremas 

võimsuses paneele, kui on inverteri võimsus. Jooniselt on näha, et kõik teised tasemed, kui 

1, saavutavad päeva alguses vähemalt ühe tunni varem maksimaalse võimsuse lisaks ei lange 

nende võimsused alla nimivõimsuse päikesekiirguse varieeruvuse ajal (kellaajad 9.00–

11.00). Alates kella 11.00-st kui kiirgustase on kõikuv langeb oluliselt ILR tase 1 võimsus 

samas tasemetel 2,1 ja 3,0 töötavad ka selle perioodil maksimaalsel võimsusel. 

Tootmispäeva teisel poolel langeb kõige rohkem taseme 1 võimsus. Autorile üllatuslikult ei 

ole ühtlase kiirgusega ajal, erinevate ILR tasemete võrdluses, nii varajane ja lauge 

võimsustõus kui varem kirjanduses on näidatud, küll on aga jooniselt 3.7 näha suurema ILR 

taseme oluline mõju just ebaühtlase ja pigem madalal kiirgustaseme perioodil. Antud päeval 

saadi süsteemi toodanguks 328, 369, 389, 430 ja 493 kW·h vastavalt joonisel 3.7 näidatud 

ILR tasemetele 1,0–3,0. Seega ei saavutata 2 või 3 korda suurema paneeliarvuga samas 

mahus suuremat toodangut. Lisaks ei maksa ka sellised süsteemid 2 või 3 korda rohkem kui 

süsteem mille ILR on 1.  
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Selleks, et anda põgus sissejuhatus erinevate ILR-i tasemete mõjust süsteemi aastasele 

toodangule võib välja tuua, et süsteem, mille ILR = 1 toodab arvutuste kohaselt esimesel 

aastal 47,5 ning viiendal tööaastal 46,6 MW·h energiat. Süsteem mille ILR = 1,5 aga 

vastavalt 60,4 ja 59,5 MW·h. Ekstreemses olukorras, kus ILR = 3,0 või 3,5 toodaks süsteem 

esimesel tööaastal vastavalt 85,5 või 92,7 MW·h energiat. 

 

Järgnevalt analüüsitakse millise ILR taseme juures saavutatakse suurem täiendav sissetulek  

kuidas erinevad asjaolud selle kujunemist mõjutavad. Optimaalse ILR tuvastus metoodika 

osas toodud maksumuse alusel ja olukorras, kus väljamüüdav energia maksab 0.05 

eurot/kW·h on toodud joonisel 3.8 

 

  

Joonis 3.8 Erinevate ILR tasemetega süsteemide täiendav sissetulek (- täiendav väljaminek) 

 

Jooniselt 3.8 on näha, et kõige suurem täiendav sissetulek (S) saadakse, kui rajada süsteem 

mille ILR = 1,6. Sellisel juhul on 10 aastase perioodi puhul täiendavat sissetulek 2 689 eurot 

võrreldes süsteemiga, mille ILR = 1. Tasemel 2,7 on täiendav tulu 0. Ekstreemses olukorras, 

kus ILR tase on 4, tekib süsteemi rajamise tulemusena täiendav väljaminek üle 8 000 euro 

10 aasta kohta. Arvestades paneeli ja inverteri pinge-vool karakteristikuid on vaadeldava 

tehnilise lahenduse puhul reaalselt teostatav maksimaalne ILR = 2,5. 
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Optimaalse võimsussuhte kujunemist erinevatel väljamüüdava elektrihinna tasemetel 

ilmestab joonis 3.9. 

 

 

Joonis 3.9 Optimaalse ILR taseme muutus, sõltuvalt väljamüüdava elektri hinnast 

 

Jooniselt 3.9 on näha, et mida kõrgem on väljamüüdava elektri hind, seda suuremaks nihkub 

optimaalne ILR väärtus. Optimaalne ILR = 1,4 olukorras, kus aasta keskmine väljamüüdava 

elektri hind on 0,04 €/kW·h ning maksimaalne täiendav sissetulek, 10 aasta kohta, on 1 414 

eurot. Elektrihinna tasemel 0,07 €/kW·h on optimaalseks võimsussuhteks 2,3 ning võimalik 

teenida täiendavat sissetulekut 6 780 eurot. Joonis 3.9 ilmestab selgelt, millist võimendavat 

mõju avaldab väljamüüdava elektri hind täiendavale sissetulekule olukordades, kus sama 

inverteri võimsusega  süsteem suudab, tänu inverter-paneelid kõrgele suhtarvule,  rohkem 

energiat toota. 

 

Paneelihinna muutuse mõju optimaalsele võimsussuhtele illustreerib joonis 3.10. Jooniselt 

on näha, et sarnaselt elektrihinna tõusuga nihkub odavama paneelimaksumusega süsteemide 

ILR suuremaks, mida väiksem on paneeli maksumus. Muutused ei ole aga nii mastaapsed. 

Paneelimaksumuse 10% tõus võrreldes standardolukorraga (ca. 80 eurot/tk) vähendab 

optimaalse ILR taseme 1,6-lt 1,5-le ning 10% odavnemine tasemel 1,8. Järeldusena saab 
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tuua, et paneeli maksumuse mõju optimaalsele suhtarvule on, sarnaselt elektrihinna mõjule, 

lineaarne.  

  

Joonis 3.10 Optimaalse ILR taseme kujunemine erinevate paneelihindade olukorras. 

 
Optimaalse võimsussuhte kujunemist olukorras, kus süsteemi oodatav eluiga (näiteks rikke 

tõttu) lüheneb 1 aasta võrra illustreerib joonis 3.11 

 

Joonis 3.11 Optimaalse ILR kujunemine süsteemi 1 aasta võrra lühema eluea olukorras 

Jooniselt 3.11 on näha, et kui süsteemi eluiga jääd oodatust 1 aasta võrra lühemaks, siis 
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kujuneb optimaalseks ILR = 1,4. 

 

Vahekokkuvõttena saab välja tuua, et tänastes reaalsetes oludes ja joonise 3.8 alusel, on 

võimalus suurimat täiendavat sissetulekut saada, kui ehitada süsteem mille ILR = 1,6. 

 

Järgnevalt analüüsitakse optimaalse suhtarvu kujunemist süsteemide omahinna alusel. 10 

aastase perioodi kohta arvutatud, erinevate ILR tasemetega süsteemide, omahinna 

kujunemine on toodud joonisel 3.12 

 

 

Joonis 3.12 Optimaalse ILR kujunemine süsteemi omahinna (LCOE) alusel 

 

Jooniselt 3.12 on näha, et omahinna alusel on optimaalseks ILR tasemeks 1,1, mil omahind 

on 10,46 c/kW·h ning tasemetel, mis on suuremad kui 1,1 on süsteemide omahind lineaarselt 

kasvava. Oluline on arvestada, et antud juhul on omahind leitud 10 aastase perioodi kohta ja 

eeldusel, et süsteemi inverterit selle aja jooksul ei ole vaja välja vahetada. Lisaks on saadud 

tulemus oluline, kuna omahinna alusel leitud optimaalne suhtarv arvestab ka raha ajaväärtust. 

 

Lõppjäreldusena toob autor välja, et käesoleva töö tulemuste alusel on Tartumaal, Tõraveres 

mõõdetud kiirgusandmete, tänase süsteemimaksumuste ja elektrihinna olukorras ning 
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arvestades ka inverteritootja soovitustega (ILR ≤ 1,5) 50 kW inverteri võimsusega süsteemi 

optimaalne ILR vahemikus 1,1–1,5. Tulemus on antud vahemikuna, kuna omahinna alusel 

saadi tulemuseks 1,1 ja tulu maksimeerimise alusel 1,6 (inverteritootja piirangu tulemusel 

1,5). Arvestama peab, et suurem suhtarv võib tulemuseks anda suurema energiahulga aga 

arvestades täiendavate kulude ja tulevikus, pika aja jooksul laekuvate rahavoogudega, ei ole 

majanduslikult otstarbekas suurema võimsussuhtega süsteeme rajada. Samas näitasid 

tulemused, et optimaalne suhtarv on mõjutatud nii elektrihinnast kui ka paneelimaksumusest 

ning lõppvalik tuleks teha lähtuvalt sellest, arvestades inverteritootja piirangutega. 

 

Võrdlusena saab välja tuua, et Brasiilias on leitud, tuginedes paneeli maksumuse osakaalule 

kogu süsteemi maksumusest, optimaalseks suhtarvuks ILR = 1,26 [13]. Tuginedes 

sissetuleku maksimeerimisele on USA-s Oregonis leitud optimaalseks suhtarvuks 1,4 ja Las 

Vegases 1 [15]. Soomes on leitud, et optimaalne suhtarv on 1,6 [14]. Seega on käesolevas 

töös saadud tulemus võrreldav Soome ja USA, Oregoni tulemustega ja need asukohad on ka 

kliima osas Eestiga sarnased. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi 

võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt olemasolevate süsteemide reaalseid 

majanduslikke ja tehnoloogilisis tulemusnäitajaid, Eestis töötava kahe päikeseelektrijaama 

andmete alusel, eesmärgiga tuvastada Eestis päikeseenergia tootmise perspektiiv ning 

päikeseelektrijaama optimaalse võimsussuhte kujunemist, tuginedes Keskkonnaagentuuri 

(perioodi 05.2019–04.2020) ilmastiku mõõteandmetele, arvestades nii seadusandlikke kui 

ka tehnoloogiliste piirangutega ja süsteemide reaalse maksumusega. 

 

Töö teoreetilises osas anti sissejuhatava ülevaade päikesenergi tootmiseks vajalike 

komponentide tehnoloogiast ning nende arengust. Põhjalikum ülevaade anti päikeseenergia 

tootmist, planeerimist ja kasutamist mõjutavate asjaolude uuringutest ning analüüsidest. 

Süvitsi esitleti päikeseelektrijaamade dimensioneerimist käsitlenud artiklite ja 

andmekogumite põhiseisukohti ning uuringute tulemusi. 

 

Magistritöös kasutati süsteemide tulemusnäitajate leidmiseks päikeseparkide omanike käest 

saadud raamatupidamislikke ja tootmise infot. Vajalikud meteoroloogilised andmeid koguti  

lühemal perioodil kohapeal mõõtes ja pikema perioodi osas PVGIS kui ka 

Keskkonnaagentuuri käest saadud andmeid. Keskkonnaagentuuri andmeid kasutati ka 

optimaalse võimsussuhte tuvastamiseks mida toetasid päikeseparkide omanike käest saadud 

raamatupidamisandmed aastaste kulude osas ning päikeseparkide ehitaja käest saadud 

hinnainfo investeeringukulude osas.       

 

Magistritöö empiirilises osas anti vastused esitatud küsimustele. Vaadeldavad 

päikeseelektrijaamad tootsid, esimesel tööaastal mõlemad üle 560 MW·h elektrienergiat, 

mis tegi süsteemide aastaseks saagikuseks üle 1 010 kW·h paigaldatud paneelide ühe kW 

kohta. Kuna süsteemide asukohta on sama ja nad on tehnoloogiliselt identsed, siis 

omavahelises võrdluses tulemusnäitajate osas erinevusi ei tuvastatud. Tähelepanekuna tõi 

autor siiski välja asjaolu, et mõlema pargi kõige lõunapoolsemad massiivid toodavad rohkem 

energiat kui pargi ülejäänud massiivid, eriti paistis silma kõige lõuna ja läänepoolsem 

massiiv, mis tootis üle 2% rohkem energiat massiivide keskmises olukorras, kus teiste 
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massiivide omavhaleine varieeruvus jäi 1% sisse. Põhjusena tõi autor välja selle massiivi 

avatuse jahutavatele tuultele ning tegi ettepaneku tuulte mõju massiivide tootlikkusele 

tulevikus põhjalikumalt uurida.  

 
Süsteemide lõplik saagikus 1 aastase perioodi kohta, Keskkonnaagentuuri kiirgusandmete 

alusel, oli 2,7 h/päevas ja kohapeal 3 nädala jooksul mõõdetud kiirgusandmete alusel 4,7 

h/päevas ning süsteemide koguefektiivsus vastavalt andmeallikale 11,7% ja 15,1%. 

Vastavalt tulemusetele tegi autor soovituse tulevastes töödes uurida süsteemide tootlikkuse 

näitajaid kohapeal mõõdetud andmete alusel pikema perioodi jooksul.  

 
Vaadeldavate süsteemi poolt toodetava elektri omahinnaks, 25 aastase perioodi puhul, sai 

autor tulemuseks 6,35 c/kW·h. 

 
Võrreldes saadud tulemusi lõunapool asuvates riikides leitud tulemustega toodi välja, et 

tulemusnäitajate alusel on Eestis võimalik samal tasemel päikeseenergiat elektrienergiaks 

muundad perioodil Märts-September ning leitud süsteemide elektritoodangu omahind on 

madalam, kui Saksamaal ning samas suurusjärgus kui Hispaanias ja Prantsusmaal. 

Tuginedes selle tegi autor järelduse, et Eestis on võimalik kasumlikult päikeseenergiat 

elektrienergiaks muundada. 

  

Optimaalseks võimsussuhteks 50 kW päikeseelektrijaama puhul, tänastes reaalsetes oludes 

ja arvestamata tehnoloogilisi piiranguid, kujunes  ILR = 1,6 vaadates 10 aastase perioodi 

jooksul saadavat täiendavat sissetulekut võrreldes tasemega ILR = 1,0. Selle võimsussuhtega 

on võimalik saada täiendavat tulu hinnanguliselt 2 689 eurot. Toodetud energia omahinna 

alusel kujunes optimaalseks võimsussuhteks ILR = 1,1.  

 

Võimsussuhte valiku võimalike mõjutajatena, täiendava sissetuleku alusel, tuvastati, et 

olukorras, kus süsteemi oodatav eluiga väheneb 1 aasta võrra on optimaalseks ILR = 1,4 

ning paneelimaksumuse vähenemisel 10% võrra 1,8. Kui aasta keskmine väljamüüdava 

elektri hind on tasemel 0.07 €/ kW·h on optimaalne ILR = 2,3 ning täiendavalt on võimalik 

teenida sissetulekut 10 aasta jooksul 6 780 eurot.  

 

Arvestades inverteritootja piirangutega tõi autor lõppjäreldusena välja, et optimaalne 

võimsussuhe on vahemikus ILR = 1,1–1,5. Kusjuures otsustajal on oluline arvestada, et 

omahinna alusel saadud tulemus peegeldab endas ka tuleviku tulude tänast väärtust. 
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