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SISSEJUHATUS 

 

Päikeseenergia kasutuselevõtt PV parkide kaudu on maailmas väga kiiresti kasvav 

energeetikaharu. Igapäevaselt tekkib uusi tehnoloogiaid mis tõstavad akupankades 

mahutavust ning PV paneeli tootlikust. Päikeseelekter on väga aktuaalne teema ning see 

areneb kiiresti, kuna keskkonnanõuded energiatootmisele karmistuvad ja nõudlus puhta 

energia järel tõuseb. 

 

Kindlasti on päikeseelekter üks valikuid kui soovitakse vähendada ökoloogilist jalajälge. 

Hooned mis kasutavad päikeseenergiat oma energiavajaduste rahuldamiseks, saavad 

kõrgema energiamärgise klassi ja tänu sellele suureneb selle kinnisvara turuväärtus. Seda 

energia liiki kasutades saab hoida keskkonda puhtamana, sest see on 100% taastuvenergia. 

 

Päiksejaamu on võimalik ehitada erineva suurusega, väikeseid jaamu (kuni 100 kW 

tootlikusega) ja suuri jaamu mis võivad olla kuni mitusada megavatti. Käesolevas uurimuses 

käsitletakse kahte päikesejaama. 

 

Autor valis antud teema suurest huvist taastuvenergia vastu. Soov oli uurida taastuvenergia 

lahendusi ning valituks osutus päikeseenergia. See on hetkel aktuaalne teema ning autor on 

igapäevaselt seotud päikesejaamade ehitamisega. Töö käigus oli võimalus uusi teadmisi 

omandada ja silmaringi laiendada.  

Antud lõputöö eesmärgiks on analüüsida tootlikkuse kõveraid ja arvutusi 

aladimensioneerimisel välja toodud päikeseelektrijaamade puhul. Eesmärgiks on analüüs ida 

ja arutleda kahe erineva päikeseelektrijaama tootlikust kui ühel on dimensioneer itud 

inverter. Kasutati mitmeid erinevaid elektroonilisi allikaid, kõige suuremaks abiks oli 

tootlikkuse andmete hankimisel ABB veebirakendus auroravision, tänu millele sai autor 

jälgida ABB invertereid ja päiksepaneelide poolt toodetud elektrienergiat. 

 

Töö osadeks on sissejuhatus, teoreetiline taust, metoodika, tulemused, järeldused ja 

kokkuvõte. Teoreetilise osa all on kirjutatud ajaloost, paneelide tehnoloogiast, tasuvusest ja 

inverteritest.  
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MÕISTED 

 

Alalisvool (DC) – vool, mille suund ja tugevus ajas ei muutu. 

Inverter – Seade, mis muundab alalisvoolu vahelduvvooluks.   

Photovoltaic (PV) – päikeseelement ehk fotogalvaaniline element (inglise keeles 
solar cell või photovoltaic cell) muudab fotogalvaanil ise 

efekti abil valgusenergia elektrienergiaks. 

PV element ehk 

päikeseelement ehk 

fotogalvaaniline 

element ehk rakk 

– (Inglise keeles solaar cell või photovoltaic (PV) cell) on 
fotoelektriline seadis, mis muundab valgusenergia 

elektrienergiaks. 

String – Ahel 

Tsentraalinverter – kogu PV-süsteemi väljund muundatakse vahelduvvooluks ja 

antakse võrku. 

Vahelduvvool (AC)   – Elektrivool, mille suund perioodiliselt muutub. 

Võrguühendus – elektriline ühendus võrgu ja muu elektripaigaldise vahel 
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1 PV PANEELIDE ÜLEVAADE 

 

1.1 Taastuvenergia 

 

Taastuvaid energiaallikaid on mitmeid, millest peamised on: hüdroenergia, tuul ja päike. 

Nendest allikatest toodetud energia on taastuvenergia. Käesolevas uurimuses tutvustatakse 

päikeseenergia muundamisega elektrienergiaks ja selle salvestamisega akupankadesse. 

 

Inimkond tarbib aastas ca 21 000 000 GWh elektrit. Sellise koguse elektri saamiseks piisaks, 

kui katta Eesti suurune maa-ala päikesepaneelidega Lõuna-Euroopas. [1] 

 

Euroopa Liit ja Eesti tähtsustavad taastuvenergia tootmise ja tarbimise kasvatamist mitmel 

põhjusel. Kõige tähtsaimad nendest on keskkonnasaaste vähendamine ja kasvuhoonegaas ide 

alandamine. 

 

Samuti on Eesti riik pannud paika ka mõned tähtsamad visioonid mille täitmise poole 

püüeldakse[2]: 

 taastuvenergia osakaalu tõstmine kogutarbimisest 27% aastaks 2030; 

 energiatõhususe tõstmine 30 protsendini aastaks 2030; 

 kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 40% võrra aastaks 2030; 

 

Hetkel panustatakse väga palju taastuvenergiasse ning on usutav, et visioonid mille poole 

sihitakse on teostatavad. 

 

1.2 Päikeseenergiast elektri tootmine 

 

Päikeseenergiat on inimesed enda tarbeks muundanud juba mitmeid sajandeid. 19. sajandi 

alguses oli esimene suurem läbimurre, kui avastati fotogalvaaniline efekt ning kuidas seda 

sai kasutada valgusest elektrienergia tootmiseks. Prantsuse teadlane Edmond Becquarel 

eksperimenteeris elektrolüütilisi elementidega ning avastas et, elektrit saab toota valgusest. 
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Ligi 90 aastat hiljem valmistas Ameerika leiutaja Charles Fritts esimese töötava 

seleenelemendi. Sellise päikesepatarei kasutegur oli umbes 1%. See on päikeseenergia 

kasutamise suurimaid läbimurranguid ning tänu sellele sai päikeseenergiast elektri 

 

tootmine alguse. Frittsi päikesepatareisid kasutati demonstratiivsetel eesmärkidel maailmas 

esimest korda New Yorkis aastal 1884. Kuid elementide kõrge materjali hind takistas 

päikesepatareide laialdast kasutuselevõttu. [3] 

 

Järgmine suur läbimurrang oli aastal 1954, kui Ameerika Ühendriikide Bell Labsi teadlased 

töötasid välja ränil põhineva PV elemendi. See oli esimene kord, kui päikeseenergiat 

muundati elektriks, eesmärgiga kasutada saadud energiat elektriseadmete käitamiseks. Bell 

Labsi teadlased saavutasid esimese ränielemendiga 6% efektiivsuse. Peatselt võeti 

päikesepaneelid kasutusele satelliitidel tagada nende elektriga varustatus. Aastal 1958 

käivitati satelliit Vanguard I koos kuue päikesepatareiga, mille toodang oli umbes 1 W. [3] 

 

 

1.3 PV paneelid 

 

PV paneelid on fotogalvaanilised. Enamasti aetakse päikesevalgusest energia 

tootmisesüsteemid segamini, kuna ei teata kas tegu on soojavee või elektri tootmisega. PV 

paneelid on mõeldud selleks, et kasutada päikeselt saadav energia elektrienergia tootmiseks 

Enamasti toodetakse päikeseenergiaga elektrit omatarbe rahuldamiseks või võrku 

müümiseks. Ilma akupangata süsteemi korral müüakse päeval liigselt toodetud elekter võrku 

ning öösel või halbade ilmastikutingimustes, kui päikesepaneelid ei tooda elektrienergiat, 

ostetakse seda võrgust. 

On olemas ka võrguühenduseta PV elektritootmise süsteeme. Sellisel juhul ei ole 

võrguühendust ning kasutatakse elektrienergia salvestamist akupankadesse. Olukordades 

kui elektrit ei toodeta, kasutatakse akupanka salvestatud elektrit. 
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1.4 PV paneelide tööpõhimõte 

 

PV paneelid koosnevad väikestest päikesepatareidest mis on omavahel ühendatud jadamisi 

ning suuremad grupid omavahel rööbiti. PV elemendid on valmistatud pooljuhtmaterjalist, 

kõige sagedamini kasutatakse räni elemente. Kui valgus paistab elementidele peale, loovad 

osakesed elektrivälja. Mida intensiivsem on päikesevalgus, seda rohkem elektrit  

 

toodetakse. Sellegi poolest ei vaja elemendid töötamiseks otsest päikesevalgust ning nad 

võivad elektrit toota ka pilvise ilmaga. PV paneelid on saadaval erineva kuju ja suurusega. 

Neid on lihtne paigaldada kas olemasolevale katusele  või  luua maa alale päikeseelektr i 

park. Päikesevalgus langeb paneelile mis koosneb erinevatest kihtidest. Päikesepaneelis 

tekkib elekter mis liigub alalisvooluna inverterisse kus see muundatakse vahelduvvoo luks 

(joonis 1).  Kui hoones, kuhu on paigaldatud päikeseelektri tootmise süsteem,  pole piisava lt 

tarbimist, siis salvestatakse üle jääv elektrienergia akupanka või müüakse võrku.  

 

 

 

Joonis 1. PV paneeli elektrienergia tootmine. [4]  
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1.5 PV paneelide hooldus 

 

PV paneelid vajavad vähe hooldust. Neid peab hoidma puhtana, et tootlikus oleks 

maksimaalne, selleks on soovitatav paneele aastas korra pesta. Paneelide puhastamiseks 

tolmustkasutatakse vett ning talvisel ajal kui lumi on sadanud paneelidele, siis lükatakse 

 

lumi harjaga maha. Enamasti ei pea PV paneele rohkem kui kord aastas pesema kuna Eesti 

ilmastik on üpriski vihmane ning vihm peseb paneelidelt tolmu maha. 

 

PV paneelide eluiga on kuni 25 aastat või isegi rohkem. Invertereid tuleb vahetada kümne 

kuni viieteistkümne aasta järel. Invertereid tuleb hooldada ning kontrollida ning kui vajadus 

tekkib, tuleb need varem välja vahetada. [5] 

 

 

1.6 Päikesepaneelide kasutuselevõtu eelised 

 

Päikesepaneelidel on mitmeid eeliseid võrreldes teiste elektrienergia allikatega. Välja on 

toodud mõned olulisemad eelised [6]: 

 Päikesepaneelid on suhteliselt hooldusvaba lahendus, mille kasulik eluiga on 25-30 

aastat; 

 Päikesepaneelide paigaldamine hoonele ning nende ühendamine hoone elektrisüsteemi 

võimaldavad kulutõhusaima meetmena muuta hoone ligi nullenergia hooneks; 

 Päikesepaneelide kasutuselevõtu tasuvusaeg on üldjuhul 10-12 aastat. 

 

 

1.7 Päikeseenergia Eestis 

 

Eestisse paigaldatavate paneelide tootlikkus on võrdväärne Saksamaal paigaldatavate 

paneelide tootlikkusega. Paneelid ei vaja elektri tootmiseks otsesest päikest, vaid valgust. 

Juhul kui ettevõtte või hoone, millele paigaldatakse päikesepaneelid, on suure hommikuse 

energiatarbimisega, siis on otstarbekas paremate tulemuste saavutamiseks suunata 
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päikesepaneelid põhi-lõuna orientiirist natukene itta. Enamasti suunatakse paneelid lõuna 

suunas, kuna see tagab parima tootlikkuse. [7] 

 

Eesti on väga soodne koht päikesepaneelide kasutamiseks seepärast, et ilmad on jahedad 

ning päikesepaneelide tootlikkus sõltub ka takistusest mis omakorda on seotud 

temperatuuriga. Mida madalam on temperatuur, seda väiksem on takistus ning seega on 

pinge kõrgem. Päikesepaneelide niminäitaja on määratud  temperatuuril 25 ºC, tänu sellele 

on Eestis tootlikus enamasti suurem. Tootlikus kevadisel ja sügisel ajal on võrreldav suvega, 

kui päikese intensiivsus on suurem. [7] 

 

 

Eestis aitab suur sademete hulk kaasa päikesepaneelide elektritoodangu hulgale, sest vihm 

peseb paneelidele ladestunud tolmu maha. [8] 

 

 

1.8 PV paneelide tasuvus 

 

Päikesepaneelide hinnad on aastate jooksul langenud tulenevalt tehnoloogia arengust. Läbi 

uuringutest on selgunud, et päikesepaneelidesse investeerimine on majanduslikult tasuv.  

Toodetud elektrienergiat võrku müües on päikesepaneelide süsteemi tasuvusaeg alla 10 

aasta. Suurim sääst saadakse, kui enamus toodetavast elektrist tarbitakse kohapeal ning 

ülejääk müüakse võrku. Kui omatakse põllumajandusliku ettevõtet, siis on riigipoo lsed 

toestused suured, tänu millele on majanduslik tasuvusaeg veelgi lühem. Mida suurem on 

päikeseelektrijaam ja tootlikus, seda enam saadakse kasumit. 

 

 

1.9 Päiksepaneelide liigid 

 

Päikesepaneele on erinevaid liike. Järgnevalt on välja toodud kolme sorti päikesepaneele, 

mida kasutatakse ülemaailmselt enim. 

 

Monokristallilised päikesepaneelid on kõige efektiivsemad, kuid nende tootmine on 

kulukam, sest nendes paneelides kasutatakse kristallilist räni, mis on toodetud suurte 
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tahvlitena. Tänu kõrgetele hindadele eelistatakse odavamat lahendust ehk polükristallilise id 

päikesepaneele. Päikesepaneelid lõigatakse hiljem soovitud suurusesse, ning valmistatakse 

üks suur element. Metallribadest elektrijuhid laotatakse üle elemendi, et püüda elemendist 

vabanevaid elektrone. Monokristallilise paneeli kasutegur on 20%. Ühe paneeli võimsus on 

kuni 300 W. [9] 

 

Polükristallilised päikesepaneelid on väiksema kasuteguriga võrreldes monokristalli lise 

päikesepaneeliga kuid samas ka odavamad. Polükristallilistes päikesepaneelides kasutatakse 

mitmeid erinevaid elemente, mis on omavahel ühendatud. Polükristallilise paneeli kasutegur 

on 17%. Need sobivad ennekõike eriti intensiivse päikesega kliimasse, paigaldatakse ka eesti 

kliimasse. Paneeli võimsus jääb enamasti alla 300 W. [10] 

 

Amorfse kilega päikesepaneelid. Amorfse kilega paneele toodetakse kristalliliste st 

paneelidest erinevalt: puudub kristalliline struktuur ning kantakse materjalidele otse.  

Amorfse kile eelised on madal tootmiskulu ja kasutamise mitmekülgsus. Amorfset räni ja 

sarnaseid pooljuhte saab toota kiirelt. Neid saab kanda õhukeste kihtidena erinevate le 

materjalidele ning on võimalik toota painduvaid päikesepaneele. Kilepaneelide peamiseks  

puuduseks on nende madal kasutegur, mis on 3-11%. [11] 

 

 

  

Joonis 2. Monokristalliline, Polükristalliline ja Amorfse kilega päikesepaneel[9][10][12]  

 

  



13 
 

 

1.10 Päikesepaneelide tootlikkus 

 

Päikesepaneelide efektiivsus on paneelile langenud päikesevalguse ja sellest toodetud 

elektrienergia suhe. Efektiivsust arvutatakse valemiga number 1 [13]: 

 

𝑁 =
𝑃𝑡

𝑃𝑚
                                                                (1) 

 

Kus N on efektiivsus 

 Pt  - toodetud elekter 

 Pm - paneeli kogupinnale langenud päikeseenergia 

 

Mida rohkem suudab PV element temale langenud päikesekiirguse energiast toota 

elektrienergiat, seda tõhusam päikesepaneel on.  

 

Fotogalvaaniliste tehnoloogiate peamised mured on efektiivsus ja eluiga. Paneelid 

muudavad vähem, kui 20% päikeseenergiast elektrienergiaks. Samuti on päikesepaneelide 

efektiivsus seotud temperatuuriga. Efektiivsus halveneb temperatuuri suurenedes. [13] 

 

 

Joonis 3.  Hind, efektiivsus ja eluiga kolme paneeli kohta. [14] 
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1.11 Akupangad 

 

Akupankasid on valmistatud mitmeid erinevaid, kõigil on omavahel võrreldes eeliseid ja 

puuduseid. 

 

Üleujutatud pliihappega akud on odavaimad ning nende eluiga on 5-7 aastat. Samuti 

nõuavad akud üsna sagedast hooldust, igakuiselt tuleb lisada destilleeritud vett ja 

võrdsustada laenguid. Üleujutatud pliihappega akud nõuavad ventileerimist kuna 

vesinikgaas eraldub  akust. [15] 

 

Pliihappe aku leiutas aastal 1859 prantsuse füüsik Gaston Plante ja see on kõige varasem, 

kuid siiski kõige laialdasemalt kasutatav aku tüüp. Akut kasutatakse enamasti 

mootorsõidukites, et tagada autode starteritele nõutav ajutiselt kõrge vool. [15] 

 

Üleujutatud pliihappega aku eelised [15]: 

 odav; 

 suudab pakkuda suuri voolusid; 

 saadaval erinevates mahtudes ja suurustes. 

 

Üleujutatud pliihappega aku puudused [15]:  

 suure massiga; 

 inimesele ohtlikud gaasid. 

 

 

Suletud pliiakud on akud, mille väävelhappe elektrolüüt on paksendatud nii, et see ei saaks 

välja voolata. Nad on osaliselt suletud, kuid neil on avad millest gaasid vabanevad, näiteks 

üle laadimise puhul.  

 

Suletud pliihappega akud on kallimad, kui üle ujutatud akud ning nende eluiga on lühem, 

umbes 3-5 aastat. Kasutatakse neid kuna nad ei vaja hooldust, kuid siiski on neid tarvis 

ikkagi aeg-ajalt ventileerida, olenevalt tingimustest. [16] 
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Suletud pliiakude eelised [16]: 

 odav; 

 usaldusväärne; 

 tugev ja vastupidav; 

 ülelaadimine lubatud; 

 suudab pakkuda suuri voolusid; 

 saadaval igas suuruses ja mahus; 

 kõige taaskasutatavam aku. 

 

Suletud pliiakude puudused [16]: 

 tuleohtlikud gaasid võivad eralduda laadimise ajal; 

 akud on suure massiga; 

 elektrolüüt võib aurustuda. 

 

 

Liitiumakude arendamine algas 1912. aastal G. N. Lewise juhtimisel. Liitium on kergeim 

metall ja omab suurimat elektrokeemilist potentsiaali ning annab suurima 

energiatiheduse. [18] 

 

Liitiumakud on akudest kõige kallimad, kuid nende eluiga on üle 10 aasta. Liitiumakud ei 

vaja hooldust ega ka ventileerimist, neil on kõige suurem efektiivsus ja kiireim laadimine. 

Isetühjenemine on ligi 50% väiksem võrreldes teiste akudega. [18] 

 

Eelised [18]: 

 suur energiatihedus – potentsiaal suuremate mahtuvuste jaoks; 

 ei vaja hooldust; 

 isetühjenemine; 

 on võimeline pakkuma väga suurt voolu elektrilistele tööriistadele. 

 

Puudused [18]: 

 vajab kaitsekontuuri, et hoida pinget ja voolu ohututes piirides; 

 isegi kui akut ei kasutata, siis võib kaotada oma mahtuvuse madala temperatuuriga 

keskkonnas; 
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 transport on piiratud suurte koguste puhul; 

 kallis valmistamine – 40% kõrgem, kui teistel akudel. 

 

  

Joonis 4. Üleujutatud pliihappega aku, Suletud pliihappega aku, Liitiumaku [15][17][19] 
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1.12 Inverterid 

 

Päikeseenergiajaamas on inverter süsteemi üks olulisemaid osiseid. See muudab 

fotogalvaanilise päikesepaneeli toodetud alalisvoolu (DC) vahelduvvooluks (AC). 

Vahelduvvoolu elektrit saab kasutada majapidamistes. [20] 

 

Joonis 5. Inverteri tööd kirjeldav pilt.  
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Invertereid liigitatakse nende kasutustüüpide järgi [21]: 

 Tsentraalne inverter – kogu PV-süsteemi väljund muundatakse vahelduvvooluks ja 

suunatakse edasi võrku. Suurimad inverterid on massiga üle 20 tonni. 

 

 

Joonis 6. 4 tsentraalset inverterit 

 Ahela inverter – tüüpiline võimsus on 1-3 kW. Massiga umbes 5 kg ühe kW kohta.  

 

 Individuaalsed inverterid – väike inverter mis on juba ühendatud päikesepaneeli 

külge ehk paneel on iseseisev vahelduvvoolu allikas. Ühikmaksumus on kallim, kuid 

tootlikus tuleneb sellest, et mida rohkem on invertereid, seda rohkem on 

päikesepaneelidel alalisvooluahelaid. Iga ahela taha on ühendatud alalisvoo lu 

konverterid, mis väljastavad maksimaalseid võimsuspunkte (MPP).  
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Eestis enim kasutatud inverterid on välja toodud (tabel 1.) kus kajastatakse võimsust, 

efektiivsust, turuosa ja väikemaid  märkuseid. 

 

Tabel 1. Inverterite turuosa Eestis. [22] 

Inverter Võimsus Efektiivsus Arvatav 

turusosa 

Märkused 

 

String inverter 

 

Kuni 100kW 

 

Kuni 98% 

 

~ 42% 

 

00,7-0,20 €/W 

Lihtne asendada 

 

Tsentraalinverter 

 

Rohkem kui 

100kW 

 

Kuni 98,5% 

 

~ 54% 

 

~0,06 €/W 

Kõrge 

usaldusväärsus 

 

Mikroinverter 

 

Paneeli 

võimsuse 

vähemik 

 

90-95% 

 

~ 1% 

 

~0,33 €/W 

Lihtne asendada 

 

Eestis enimkasutatud inverteri liik on string inverter kuna seda on lihtne kasutada, 

paigaldada ning asendada. 
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2 DIMENSIOONERIMINE 

 

Inverterite dimensioonerimist hakati Eestis kasutama 2019. aasta lõpus, kui selleks andsid 

loa inverterite tootjad ABB ja HUAWEI. Esialgsete arvutuste järgi arvati, et 

dimensiooneerimine kahjustab invertereid ning seetõttu kao ära nende tootjapoolne garantii 

mis kestab 10 aastat. 

 

On tehtud mitmeid arvutusi ning reaalsuses on näha, et dimensioneerimine on kliend ile 

kasulikum, kuna inverteeri väljundtootlikus hakkab varem ning lõppeb hiljem. 

 

Inverterite dimensioonerimine seisneb selles, et kui on nimivõimsusega  50 kW 

päikeseelektrijaam siis päikesepaneelide nimivõimsus on suurem kui 50 kW. Joonisel 21 on 

see ka välja toodud. 

 

 

Joonis 7. Aladimensiooneritud inverteri võrdlus tavalise inverteriga. 
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2.1 DIMENSIOONERIMINE KAHE PÄIKESELEKTRIJAAMA 

NÄITEL 

 

Uurimuse käigus võeti vaatluse alla kahe erineva päikeseelektrijaama andmeid. Rinnako 

päikeseelektrijaam on teostatud traditsiooniliselt ja Krünebergi elektrijaama puhul kasutati 

dimensioneerimist. Mõlemad jaamad on 50 kW inverteriga. Rinnakol on päikesepaneele 

58 kW ja Krünebergis dimensioneerimise tulemusel 69 kW.  

Inverterite võrdlus on tehtud 7 päeva kestel. Andmetest tuleb välja kui suur on vahe 

tootlikuses traditsioonilise ja dimensioneeritud päikesejaamal. 

 

Selleks, et andmeid saaks võrrelda tuleb skaleerida 58 kW jaama päikesepaneelide väljund 

69 kW jaamaga võrdseks. Rinnako mõõtmistulemused korrutatakse hiljem läbi saadud 

koefitsiendiga. Koefitsendi saamiseks kasutatakse valemit number 2. 

 

k =
P1

P2

,                                                                         (2) 

kus k on skaleerimise koefitsient; 

 P1 - dimensioneeritud päikesejaama päikesepaneelide nimivõimsus; 

 P2 - dimensoneerimata päikesemajaama päikesepaneelide nimivõimsus. 

 

Kasutades valemit number 2, arvutatakse välja skaleerimise koefitsient. 

 

k =
69

58
= 1,19 
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2.1.1 Esimene päev 

 

Rinnako päikeseelektrijaama tootlikusest on näha, et tootlikus on küll stabiilne ja kasvab 

päeva peale ja langeb õhtuks kuid tegelikkuses ei saavutata maksimum tootlikust. Kokku 

toodeti sellel päeval 437,8 kWh elektrienergiat. Krünebergi park tootis samal päeval kokku 

431,3 kWh. Ilm oli pilvine ning jaam ei saanud kasutada enda maksimaalset väärtust 

tootmiseks. 

 

 

Joonis 8.  Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 05.04.2020 

 

 

2.1.2 Teine päev 

 

Ilmastik 06.04.2020 oli vahelduva pilvisusega ning tänu sellele on ka tootlikus ebastabiilne, 

kuid siiski on mõõtmistulemustest näha erinevust kahe pargi elektritootmise vahel. Rinnako 

päikseelektrijaam tootis 246,7 kWh elektrienergiat. 

 

Ilmastikust tingitud ebastabiilne päikesekiirgus kajastub päikesepargi dimensioneer itud 

inverteri väljundis. Kell 14:00 saavutas inverter maksimumvõimsuse ning seejärel hakkas 

tootlikus jällegi langema. Krünebergi päikeseelektrijaam tootis 328,1 kWh. 
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Tootmisgraafikus on näha, et ilmastikuolud mõjusid mõlemale pargile samaaegselt, kuid 

dimensioneeritud päikeseelektrijaam tootis päeva jooksul suurema koguse energiat. 

 

 

Joonis 9. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 06.04.2020 

 

 

2.1.3 Kolmas päev 

 

Ilmastikuolud on mõõtmise kolmandal päeval olnud head. Krünebergi pargi puhul saab 

öelda, et päeva alguses kuni pärast lõunani on tootlikuse kõver peaaegu ideaalne kuid peale 

lõunat tekib ilmastiku tõttu pilvisus ning tootlikus on ebastabiilne. Maksimum tootlikus on 

saavutatud kell 12:00 – 14:00. 

 

Keskpäeval on tootlikus parem Rinnako pargil kuid see on sõltuv ilmastikust. Pärast lõunal 

oli ilm pilvine Krünebergi päikesejaama juures. 

 

Kogu päeva tootlikus Rinnako päikeseelektrijaamal oli 375,2 kWh ning Krünebergi 

päikeseelektrijaamal 336,1 kWh.  
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Joonis 10. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 07.04.2020 

 

 

2.1.4 Neljas päev 

 

Rinnako päikesepargi kogutootlikus 08.04.2020 oli 420,4 kWh ning tootmiskõver on 

peaaegu ideaalne. Jooniselt on näha, et tegemist oli päikesepaistelise ilmaga ning 

tootmiskõver muutub ideaalselt kui päike tõuseb ja langeb. Inverter maksimumi siiski ei 

tooda. 

 

Krünebergi päikeseelektrijaama kogutootlikus 08.04.2020 oli 429,2 kWh. Tootlikus 

saavutab maksimumi pikaks ajaks, kell 11:00 – 15:00. Edasi tootlikus langeb ööpäevase 

päikesevalguse tsükli tõttu. 
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Joonis 11. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 08.04.2020 

 

 

2.1.5 Viies päev 

 

Rinnako päikeseelektrijaama kogutootlikus 09.04.2020 oli 292,5 kWh. Tootmiskõverast 

selgub, et tootlikus oli väike kuna hommikust lõunani oli ilm pilves ja päikesepaneelidele ei 

langenud piisavalt päikesevalgust. Inverteri maksimum tootlikust ei saavutatud. 

 

Krünebergi päikeseelektrijaama kogutootlikus 09.04.2020 oli 353,2 kWh. Ilmastik on ka siin 

tootlikust muutev osa. Kell 12:00 – 15:00 suutis inverter toota oma nimivõimsusele vastava  

maksimumi. 

 

Mõlema päikeseelektrijaama graafikutest selgub, et ilmastik mängib suurt rolli tootlikuse 

juures, eriti hommikutundidel. Kell 11:00 – 12:00 on tootlikuse vahe suur ja see võib olla 

põhjustatud sellest, et Krünebergis hajusid pilved kiiremini ära. 
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Joonis 12. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 09.04.2020 

 

 

2.1.6 Kuues päev 

 

Rinnako päikeseelektrijaama tootlikus 10.04.2020 oli 431,5  kWh ning tootmiskõvera lt 

selgub, et kell 14:00 on inverter peaaegu saavutanud maksimaalse tootlikkuse. Joonisel on 

samuti näha, et tootmiskõver on ideaali lähedane kuid kell 16:00 on tekkinud varjutus 

päikesepaneelide peale. Inverter ei saavuta oma maksimum tootlikkust. 

 

Krünebergi päikeseelektrijaama tootlikkus oli 10.04.2020 436,6 kWh ning tootlikkuse kõver 

on joonistunud selgelt välja. Maksimum tootlikkus on olnud 11:00 – 15:00. Tootlikkuse kasv 

hommikupoolsetel tundidel on tekkinud hüppeliselt ning sellest on näha, et päikesepaneelid 

on orienteeritud õiges suunas. 

 

Rinnako ja Krünebergi päikeseelektrijaamade tootlikkuse kõverate võrdlusest selgub, et 

Krünebergi tootlikkus on kasvanud kiiremini ja varem. Tänu sellele on saavutanud ka 

päikeseelektrijaam maksimum tootlikkus varem ning Rinnako päikeseelektrijaam ei suuda 

seda saavutada. Kell 18:00 on näha, et Rinnako päikeseelektrijaam toodab rohkem energiat 

kui Krünebergi päikeseelektrijaam. 
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Joonis 13. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 10.04.2020 

 

 

2.1.7 Seitsmes päev 

 

Rinnako päikeseelektrijaama tootlikkus 11.04.2020 oli 340,0 kWh. Tootlikkuse kõver on 

väga ebastabiilne ja see sõltus sellest, et ilm sellel päeval oli pilvine ja tootlikkuse numbrid 

olid üleüldiselt madalad. Jooniselt on ka näha, et kell 12:00 oli ilm pilvine, päikest ei 

paistnud ja päikesepaneelid tootsid ainult hajunud valgusest elektrienergiat. 

 

Krünebergi päikeseelektrijaama tootlikkus 11.04.2020 oli 354,6 kWh mis on madalam 

võrreldes teiste vaadeldud päevadega aga nagu ka Rinnako päikeselektrijaamal siis oli ka 

Krünebergis pilvine ilm ning seda on näha ka tootlikkuse kõveralt. Tootlikkuse maksimum 

saavutati siiski kell 15:00.  

 

Rinnako ja Krünebergi päikeseelektrijaamade tootlikkuse võrdluses on selgelt näha, et 

ilmastikuolud olid mõlema jaama puhul sarnased kuigi dimensioneeritud inverter suutis 

toota ilma otsese päikesekiirguseta rohkem energiat kui Rinnako päikeseelektrijaam samadel 

tingimustel. 
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Joonis 14. Kahe päikesepargi toodangu võrdlus 11.04.2020 

 

 

2.1.8 Seitsme päeva kokkuvõte  

 

Kogu nädala tootlikuses on näha suuri erinevusi. Võrdluses on kasutatud Rinnako 

päikeseelektrijaama skaleeritud tootmisandmeid ja Krünebergi päikeseelektrijaama 

skaleerimata tootmisandmeid. Rinnako päikeselektrijaama skaleeritud tootmismaht kokku 

oli 2544,7 kWh energiat ning Krünebergi päikeselektrijaam tootis kokku 2669,3 kWh 

energiat vaadeldud perioodil. Tootlikkuse vahe kahel päikeseelektrijaamal oli 124,6 kWh. 

 

 

Joonis 15. Kogu nädala tootlikus võrreldes Rinnako ja Krünebergi andmeid. 
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2.1.9  Tasuvuse erinevus 

 

Töö autoril on olemas tulemused kahe päikesepargi kohta ning tootlikuse alused on 

skaleeritud võrdsele alusele. Tänu sellele saab teada palju oleks dimensioneeritud ning 

dimensioneerimata jaama tootlikus.  

 

Hetkel ei oska keegi öelda kaua on antud päikesejaamade eluiga, autor võtab elueaks 

mehaanilise garantii aja. Mehaaniline garantii tagab selle, et antud seade on uueväärne ka 

garantiiaja lõppedes. Mehaaniline garantii on inverteril 5 aastat, päikesepaneelidel 25 aastat. 

Võrdlusperioodi pikkus oli 7 ööpäeva, kuid võrdlusperioodil saadud tulemust üldistatakse 

ning võetakse aluseks pikemate perioodide arvutamisel. 

Võrku müües on keskmine elektrihind 50 €/MWh. 

Kuna antud töös on kasutatud kWh mõõteühikut siis taandan ühikud ümber 

 

1 MWh = 1000 kWh 

 

Krünbergi rahaline tootlikus nädala lõikes 

 

2000 kWh = 100 € 

 

669,3 kWh =  
669,3 kWh ∙ 50 EUR

1000 kWh
= 33,465 €  

 

2669,3 kWh = 133,465 € 

 

Rinnako rahaline tooltikus nädala lõikes 

 

2000 kWh = 100 € 

 

544,7 kWh =  
544,7 kWh ∙ 50 EUR

1000 kWh
= 27,235 €  

 

2544,7 kWh = 127,235 € 

Krünbergi rahaline tootlikus aasta lõikes 
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 1 kuu = 10677,2 kWh = 533,86 € 

 

1 aasta = 128126,4 kWh = 128,126 MWh = 6406,32 € 

 

Rinnako rahaline tootlikus aasta lõikes 

 

1 kuu = 10178,8 kWh = 508,94 € 

 

1 aasta = 122145,6 kWh = 122,146 MWh = 6107,28 € 

 

Krünebergi rahaline tootlikus inverteri ja päikesepaneelide garantiiaja lõppedes. 

 

5 aastat = 640632 kWh = 640,632 MWh = 32031,6 EUR 

 

25 aastat = 3203160 kWh = 3203,160 MWh = 160158 EUR 

 

Rinnako rahaline tootlikus inverteri ja päikesepaneelide garantiiaja lõppedes. 

 

5 aastat = 610728 kWh = 610,728 MWh = 30536,4 EUR 

 

25 aastat = 3053640 kWh = 3053,640 MWh = 152682 EUR 

 

Arvutuste tulemusel saab välja tuua, et 5 aasta vältel on erinevus rahaline võit 1495,2 €. 

Erinevus tuleb välja pikemas perspektiivis,  25 aasta peale on müüdava elektri summa vahe 

7476 €. 
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3 JÄRELDUSED 

 

PV paneelide elektrienergia tootlikkuse analüüsi saab teha esitatud graafikute põhjal ning 

viia läbi arutluse. Mõlemad päikeseelektrijaamad olid erinev tootlikus asukoha ja suuruse 

poolest. Selleks, et andmed oleksid võrdväärsed skaleeriti jaamade võimsused. 

 

Tänu skaleerimisele saavutati võimalus võrrelda mõlemat jaama ning tulemus oli üllatav. 

Tootlikuse vahe oli 124,6kWh mis teeb pikas ajavahemikus väga suure erinevuse ning 

samuti vähendab tasuvusaega kiiremini. 

 

Analüüsi käigus selgus ka see, et dimensioneerimisega on küll ehitus kallim aga tootlikus on 

suurem ning inverter saavutab maksimumi kiiremini. Nädala aja andmetega sai juba teada, 

et tootlikus on nii palju suurem, et päikeseelektrijaama ehitus tasub ära kiiremini ning 

tulevikus toodab jaam rohkem energiat kui dimensioneerimata inverteriga. Samuti on ka 

teada, et inverteri dimensioneerimine ei riku seadet ning garantiid. 
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4 KOKKUVÕTE 

 

Uurimuses sai autori poolt püstitatud küsimustele ning graafikute analüüsimise ja järelduste 

tulemusena kõikidele uurimisküsimustele vastused. Samuti sai jooniste ja graafikute põhjal 

selgeks kuidas päikeseelektrijaama tootlikkused tekkivad ning millest sõltuvad. 

 

Töös analüüsiti kokku kahte erinevat päikeseparki, mis olid erineva võimsusega. Tulemuste 

saamiseks analüüsiti ettevõtte AU Energiateenus OÜ poolt edastatud päikeseparkide 

tootlikuse kõveraid reaalajas. Võrreldud on andmeid 05.04.2020 – 11.04.2020 lõikes, mille 

põhjal on koostatud joonised.  

 

Üldjoones oli autor rahul tulemustega mis saadi kätte kasutades auroravision monitoor ingu 

programmi mis oli omakorda ühendatud ABB inverteritega. Tulemused olid kõik normaa l 

piiretes ning ei olnud ekstreemseid avastusi ega ka probleeme.  

 

Vaadates suurt pilti, siis võib tõdeda, et dimensioneeritud jaam on pikas ajaperioodis 

kasulikum ning kiiremini ära tasuv. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et töös püstitatud küsimustele ning inverterite analüüsimise 

eesmärk sai täidetud. 
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5 SUMMARY 

 

The study provided answers to the questions posed by the author and to all the research 

questions as a result of the analysis and conclusions of the graphs. It was also clear from 

the drawings and graphs how the productivity of the solar power plant arises and on which 

it depends. 

 

A total of two different solar parks with different capacities were analyzed in the work. In 

order to obtain the results, the productivity curves of solar parks transmitted by the 

company AU Energiateenus OÜ were analyzed in real time. The data have been compared 

in sections 05.04.2020 - 11.04.2020, on the basis of which the drawings have been 

prepared. 

 

In general, the author was satisfied with the results obtained using the auroravision 

monitoring program, which in turn was connected to ABB inverters. The results were all 

within normal limits and there were no extreme discoveries or problems. 

Looking at the big picture, it can be said that a dimensioned solar station is more useful 

and less expensive in the long term. 

 

In conclusion, it can be said that the questions raised in the work and the purpose of 

analyzing the inverters were met. 
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