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TIIVISTELMÄ  

 

Sähköverkon ulkopuolisia aurinkosähköjärjestelmiä voidaan käyttää pienen 

virrankulutuksen omaavien järjestelmien energialähteenä. Tämän tyyppisiä järjestelmiä 

ovat esimerkiksi maastoon sijoitetut  IoT (Internet of Things) -sensorit. Näiden 

aurinkosähköjärjestelmien mitoitusta pohjoisilla leveysasteilla ympärivuotiseen käyttöön 

vaikeuttaa talvikuukausien aikana saatavilla olevan auringonsäteilyn vähäinen määrä ja 

sen vuosittainen vaihtelu. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko 

matalatehoisen aurinkosähköjärjestelmän tuottoa parantaa ohjaamalla lataussäätimen 

toimintaa säteilyennusteen avulla.  

Työssä toteutettiin laskentasovellus, jonka avulla mallinnettiin latauksen jaksotusta ja 

energiakertymää aurinkosähköjärjestelmälle, joka mitoitettiin tyypillistä kaupallis ta 

lähettävää riistakameraa varten. Mallinnusten pohjana käytettiin 

säteilyhavaintoaineistoa, joka oli kerätty Rovaniemen lentokentän sääasemalta vuosien 

2010–2021 marras–tammikuussa. 

Työssä verrattiin toisiinsa kolmea eri ohjausmenetelmää laskemalla niiden 

kuukausikohtainen tuotto eri vuosien säteilyhavaintoaineistosta. Säteilyennusteeseen 

perustuvaa latauksen jaksottamista verrattiin auringon nousu- ja laskuaikojen 

perusteella jaksotettuun lataukseen. Kymmenen vuoden tarkastelujakson tuloksena 

säteilyennustukseen perustuva jaksotus tuotti keskimäärin marraskuussa 3,2 %, 

joulukuussa 35,3 % ja tammikuussa 6,9 % enemmän energiaa kuin auringon nousu- ja 

laskuaikojen perusteella jaksotettu lataus.   Jatkuvasti päällä oleva lataus ei tuottanut 

energiaa joulukuussa tarkastelujakson aikana. 

Tämän työn perusteella pimeissä olosuhteissa lataussäätimen ohjausmenetelmänä on  

kannattavaa käyttää säteilyennusteeseen perustuvaa latauksen jaksottamista. Sen avulla 

saadaan kerättyä muita ohjausmenetelmiä enemmän energiaa ja se huomio vuosittaisen 

auringonsäteilyn määrän vaihtelun. 

 

Avainsanat: auringonsäteily, aurinkoenergia, aurinkopaneeli, IoT, lataussäädin, 

säteilyhavainnot. 
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ABSTRACT 

 

Off-grid photovoltaic systems are typically used as a power source for low-power systems, 

including off-road IoT (Internet of Things) sensors. The sizing of these photovoltaic 

systems in northern latitudes for year-round use is hampered by the small amount of solar 

radiation available during the winter months and its annual variability. The study aimed 

to determine whether the output of a low-power photovoltaic system can be improved by 

controlling the operation of the charge controller using radiation prediction. 

This thesis included implementing a computational application to model the charge  

cycle and energy accumulation for a photovoltaic system that was dimensioned for a 

typical commercial transmitting trail camera. The modelling was based on radiation 

observation data collected from the weather station at Rovaniemi Airport in November – 

January 2010–2021. 

The thesis compared three control methods by calculating their monthly return from 

radiation observation data from different years. The charging cycle based on radiation 

forecast was compared to that based on sunrise and sunset times. As a result of the ten-

year review period, cycling based on radiation prediction produced an average of 3.2% 

more energy in November, 35.3% in December and 6.9% more in January than charging 

based on sunrise and sunset times. The continuous charging method did not generate 

energy in December during the review period. 

Based on this thesis, it is advantageous to use charge cycling based on radiation 

prediction as a control method for charge controller in dark conditions. It allows more  

energy to be collected than other control methods and considers the variation in the 

amount of solar radiation each year. 

 

Keywords: charging control, IoT, radiation observations, solar radiation, solar energy, 

solar panel. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 
AM air mass, ilmamassa 

IoT Internet of Things, esineiden internet 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench 

MPP  maximum power point, maksimitehopiste  

MPPT maximum power point tracking, maksimitehopisteseuranta 

PWM  pulse width modulation, pulssin leveys modulaatio 

 

d päivän järjestysluku 

I0 estosuuntaisen diodin saturaatiovirta 

ID diodin myötäsuuntainen virta  

Id säteilytysvoimakkuus maan pinnalla 

Isc short circuit current, oikosulkuvirta 

k Boltzmannin vakio 

n  ideaalisuus kerroin 

Ps aurinkopaneelille kohdistuva säteilyteho 

q sähkövaraus 

Rr rinnankytketty resistanssi 

Rs sarjaresistanssi 

S säteilytysvoimakkuus kohtisuoralle pinnalle 

T lämpötila kelvineinä. 

V jännite diodin napojen yli 

Vavg average voltage, lataussäätimen latausjännite 

Voc open circuit voltage, avoimen virtapiirin jännite 

 

A pinta-ala 

dP muutosnopeus pisteiden P2 ja P1 välillä 

E east, etelä 

eV elektronivoltti 

I itä 

inf. infinite, ääretön 

K Kelvin 

kW/m2 kilowatti per neliömetri 

m2 neliömetri 

Mkm miljoona kilometriä 

mW milliwatti 

N north, pohjoinen 

PPv aurinkopaneelin teho 

P1 teho pisteessä 1 

P2 teho pisteessä 2 

Vopt aurinkopaneelin lähtöjännite maksimitehopisteessä 



 

Vpv aurinkopaneelin jännite 

Wh wattitunti 

W/m2 watti per neliömetri 

 

α paneelin normaalin ja auringonsäteiden välinen kulma 

max auringon maksimikorkeus 

δ deklinaatio 

θ zeniittikulma 

λ aallonpituus 

µm mikrometri 

φ leveyspiirin asteluku 

 

 

º aste 

ºC celsiusaste 
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1 JOHDANTO 

 

Sähköverkon ulottumattomiin sijoitetut IoT-järjestelmät, kuten erilaiset sensoriverkot sekä 

niihin liittyvät toimilaitteet ja tiedonsiirto, tarvitsevat toimiakseen paikallisen energianlähteen. 

Aurinkosähköjärjestelmä on yksi potentiaalinen tapa kerätä energiaa tällaisille järjestelmille. 

Kuvassa 1 on esitetty sähköverkon ulkopuolisen aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano [1]. 

 

Kuva 1. Sähköverkon ulkopuolinen aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneelista (Solar 

Module), lataussäätimestä (Charge Controller), akusta (Battery) sekä kuormasta (DC Loads). 

 

Tämän kaltaiselle havaintojärjestelmälle tyypillistä on jatkuva energian tarve, mutta toisaalta 

pieni keskimääräinen energiankulutus. Pienestä kulutuksesta huolimatta tiedonsiirto yhdessä 

sensorin oman kulutuksen kanssa nostaa järjestelmän energiatarpeen tyypillisesti niin suureksi, 

että pelkkien paristojen käyttäminen energianlähteenä ei kaikissa tapauksissa riitä. Lisäksi 

pariston säännöllinen vaihtaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. [2] 

Aurinkopaneelit ovat edullisia, pienikokoisia, asennusteknisesti helppoja ja huoltovapa ita 

sekä esteettisesti neutraaleja. Tuulivoimalat vaativat mekaanisina laitteina aurinkopanee le ja 

enemmän huoltoa, ja polttokennot puolestaan jatkuvia polttoainetäydennyksiä.  

 Maapallon pohjoisilla alueilla aurinkopaneelien tuotantoa heikentävät talvikuukaus ien 

aikana auringon vähäinen säteily sekä paneelien peittyminen lumeen ja jäähän. Toinen 

pohjoisiin alueisiin liittyvä haaste on akkujen varaaminen matalissa lämpötiloissa. Tämä 

korostuu erityisesti havaintojärjestelmien tapauksessa, jossa akkuja varten ei ole olemassa 

lämmintä tilaa, eikä tuotettu energia riitä välttämättä akkujen lämmittämiseen. Perinteis tä 

lyijyakkua voi ladata aina –20 ºC lämpötilaan saakka, mutta suurikapasiteett is ia 

litiumioniakkuja voi ladata vain 0 ºC yläpuolella [3]. Talvikuukausien alhaisen   

säteilyvoimakkuuden kompensointi esimerkiksi merkittävästi suuremmilla paneeleilla tai 

suuremmalla akustolla on taloudellisesti kannattamatonta. Toisaalta suuretkaan paneelit eivät 

tuota toivottua tulosta, jos ne ovat lumen tai jään peitossa, eikä suuremmasta akusta ole hyötyä, 

jos sitä ei pystytä pimeyden tai kylmyyden takia lataamaan.   
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Tämän työn tavoitteena on parantaa sähköverkon ulkopuolisen aurinkosähköjärjeste lmän 

tuottoa pimeänä vuodenaikana vertailemalla kolmea erilaista lataussäätimen ohjausperiaatet ta. 

Konkreettisena tavoitteena on selvittää, voidaanko säteilyennusteeseen perustuvalla latauksen 

toimintajakson ohjauksella parantaa akustoon kertyvän energian määrää talvikuukaus ien 

aikana. Mallinnuksissa käytetään Ilmatieteen laitoksen Rovaniemen lentokentän (66,57° N, 

25,85° E) marraskuun, joulukuun ja tammikuun säteilyhavaintoaineistoa vuosilta 2010–2021, 

pienitehoiselle aurinkosähköjärjestelmälle tyypillisiä parametreja sekä itse toteutettua 

laskentasovellusta. 
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2 AURINGONSÄTEILY 

 

Tässä työssä auringonsäteilyllä tarkoitetaan sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on 

välillä 0,25–3,0 µm. Kyseinen aallonpituusväli sisältää 98 % auringonsäte i lyn 

kokonaisenergiasta. Säteilyn sisältämästä energiasta 65,6 % keskittyy näkyvän valon 

aallonpituuksille. [4 s. 6–8].  

Auringon säteilytysteho on lähes vakio. Maahan kulkeutuvaan säteilyn määrään vaikuttaa 

kuitenkin esimerkiksi maan ja auringon välinen etäisyys, joka muuttuu vuodenajan mukaan, 

sekä sääolosuhteet ja tarkastelupisteen maantieteellinen sijainti.  

 

 

2.1 Aurinko energianlähteenä 

 

Aurinkoa voidaan ajatella mustan kappaleen säteilijänä. Tästä syystä auringon säteilyspektr in 

muoto riippuu vain sen pintalämpötilasta. Auringon säteilytysvoimakkuus ilmakehän 

ulkopuolella määräytyy auringon spektraalisesta säteilytystehosta, auringon muodostamas ta 

avaruuskulmasta sekä vastaanottavan pinnan kulmasta auringon suuntaan nähden. [5] 

Maapallon ilmakehän ulkopuolella auringonsäteilyä vastaan kohtisuorassa olevalle 

pinnalle säteilytystehon suuruus on noin 1,35 kW/m2. Tätä arvoa kutsutaan aurinkovakioks i. 

Maapallon pinnalle päätyvän säteilyn suuruuteen vaikuttaa ilmamassa AM (air mass). 

Ilmamassan avulla lasketaan ilmakehässä tapahtuva auringonsäteilyn vaimeneminen. 

Ilmamassa ottaa huomioon matkan, jonka säteily kulkee ilmakehän läpi, sekä ilmakehässä 

tapahtuvan absorption ja sironnan. [6,7] 

Absorptiota ja sirontaa aiheuttavat muun muassa ilmakehän kaasut (molekyylit), pöly sekä 

vesihöyry ja vesipisarat. Säteilyn siroamiseen vaikuttaa hiukkasten tiheys ja koko sekä säteilyn 

aallonpituus. Rayleigh’n siroamisteorian mukaan siroaminen kaasumolekyyleistä on kääntäen 

verrannollinen aallonpituuden neljänteen potenssiin. Tämän vuoksi se vaikuttaa enemmän 

lyhyillä aallonpituuksilla, λ <  0,6 µm, kuin pidemmillä aallonpituuksilla. [4 s. 60–70] 

Absorption suuruus määräytyy ilmakehän eri kaasumolekyylien absorptiokaistoista sekä 

absorboivan kaasun lämpötilasta ja paineesta. Otsonikerros absorboi ultraviolettisäteilyä, kun 

taas ilmakehän vesihöyry ja hiilidioksidi vaimentaa infrapunasäteilyä [4 s. 60–70]. Ilmamassa 

määritellään kaavalla 

 

 

  𝐴𝑀 =  
1

cos(𝜃)+0,50572(96,07995−𝜃)−1,6364 ,  (1) 

 

 

missä 𝜃 on zeniittikulma eli kulma maan pinnan normaaliin nähden [8]. Taulukkoon 1 on 

laskettu ilmamassan arvoja eri zeniittikulmilla.  
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Taulukko 1. Ilmamassan muutos zeniittikulman funktiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmankehän ulkopuolella auringon säteilytysvoimakkuutta kuvataan ilmamassan arvolla 0. 

Standardin mukainen säteilytysvoimakkuus vastaa ilmamassan arvoa 1,5. Kuvassa 2 on esitetty 

ilmamassa arvoa 0 ja 1,5 vastaavat spektrit sekä ideaalisen mustan kappaleen (black body) 

säteilijän spektri. [9] 

 

Kuva 2. Mustan kappaleen sekä auringon säteilyspektri ilmakehän ulkopuolella arvoilla AM 0 

ja maan pinnalla AM 1,5.  

 

Auringon säteilytysvoimakkuus vaimentuu tyypillisesti noin 30 % alkuperäisestä säteilyn 

kulkiessa ilmakehän läpi [9]. Maapallon pinnalle päätyvän säteilyn suuruutta aurinkoon nähden 

kohtisuoralle tasolle voidaan arvioida kaavalla  

 

          𝐼𝑑 = 1,353 kW/𝑚2 ∗ 0,7𝐴𝑀0,678
.  (2) 

Zeniittikulma AM 

0° 1,00 

10° 1,02 

20° 1,06 

30° 1,15 

40° 1,30 

50° 1,56 

60°  2,00 

70°  2,92 



12 

 

Pilvettömänä päivänä säteilytysvoimakkuuden suuruus vaihtelee välillä  0,7–1,0 kW/𝑚2  [6].  

Pilvillä on kuitenkin suuri vaikutus säteilyn vaimentumiseen. Pilvien on mitattu vaimentavan 

säteilytysvoimakkuutta 10–60 % [10].  

Kuvassa 3 on havainnollistettu zeniittikulman muutoksen vaikutusta säteilyn kulkemaan 

matkaan. Mitä suurempi zeniittikulma on, sitä pidemmän matkan säteily kulkee ilmakehän läpi, 

ja sitä suurempi ilmamassan arvo on [7].  

 

Kuva 3.  Zeniittikulman vaikutus ilmakehän massaan.  

 

Pohjoisella napapiirillä zeniittikulma on keskikesällä  66,3°, joka vastaa ilmamassan arvoa 

2,5. Tämän takia auringon säteilytysvoimakkuus on huomattavasti pienempi pohjoisella 

napapiirillä kuin standardin mukainen säteilytysvoimakkuus. Säteilytysvoimakkuuden 

suuruutta pohjoisella napapiirillä on havainnollistettu taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Säteilytysvoimakkuudet ilmamassan arvolla 2,5, joka vastaa pohjoisen napapiirin 

olosuhteita keskikesällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Säteilytysvoimakkuus 

Ilmakehän 

ulkopuolella 
1,4 kW/𝑚2  

Maan pinnalla 

kirkkaana päivänä 
0,7 kW/𝑚2  

Maan pinnalla 

pilvisenä päivänä 
0,3–0,6 kW/𝑚2  
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2.2 Säteilyn komponentit 

 

Maanpinnalle saapuva säteily voidaan jakaa kahteen erityyppiseen säteilyyn: suoraan 

aurinkosäteilyyn ja hajasäteilyyn. Suora aurinkosäteily on suoraan ilmakehän läpi tulevaa 

säteilyä ja hajasäteily on pilvien sekä ilmakehän molekyylien sirottamaa säteilyä. [6] Kuvassa 

4 on havainnollistettu yhden päivän kokonais- ja hajasäteilyn määrää. Säteilytiedot on luettu 

ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta. Sinisellä värillä on kuvattu kokonaissäteilyä (Radiation 

Global) ja oranssilla hajasäteilyä (Radiation Diffuse).  

 

Kuva 4. Pilvisen päivän kokonaissäteily- ja hajasäteilytysvoimakkuudet yhden 

vuorokauden ajalta.  

 

Hajasäteily voidaan jakaa kolmeen eri komponenttiin: isotrooppiseen, aurinkoa 

ympäröivään ja horisontin kirkastumisesta aiheutuvaan hajasäteilyyn. Isotrooppinen säteily on 

pohjasäteilyä, sillä se siroaa yhtä suurella voimakkuudella koko taivaankannelta. Aurinkoa 

ympäröivä hajasäteily on eteenpäin sironnutta säteilyä, jonka intensiteetti heikentyy 

siirryttäessä kauemmas suoran säteilyn valokeilasta. Horisontin kirkastuminen johtuu 

maanpinnalta kertaalleen horisonttiin heijastuneesta säteilystä. Horisontin kirkastumisella on 

merkittävä vaikutus hajasäteilymäärään selkeissä sääolosuhteissa. [4 s. 74–80]  

Maasta heijastuva säteily voi myös vaikuttaa keräimelle kohdistuvan kokonaissäte ilyn 

määrään. Lumisissa olosuhteissa maasta heijastuneen säteilyn osuus kokonaissäteilystä on 

merkittävä, sillä lumella on korkea heijastuskerroin.  

 

 

2.3 Pohjoisten olosuhteiden vaikutus aurinkosähkötuotantoon  

 

Aurinkopaneeli pyritään suuntaamaan siten, että auringosta kerättävä keskimääräinen 

säteilytysteho sen pinnalla maksimoituu. Maapallon 23,45° kallistuskulman takia pohjoinen 

pallonpuolisko saa kesäisin enemmän auringonsäteilyä kuin eteläinen, ja talvisin päinvasto in.  

Koska maapallo kiertää aurinkoa ja pyörii kallistuneen pyörimisakselinsa ympäri, vaihtuu 

auringon korkeus taivaalla eri vuodenaikoina. Kuvaan 5 on havainnollistettu maan liikettä 

auringon ympäri. [11] 
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Kuva 5. Maapallon kiertorata auringon ympäri. 

 

Auringon kulmaa päiväntasaajaan nähden kutsutaan deklinaatioksi ja se saadaan laskettua 

kaavalla  

    

  𝛿 = −23,45° ∗ cos (
360

365
∗ (𝑑 + 10)) ,  (3) 

 

missä d on tutkittavan päivän järjestysluku [6]. Auringon deklinaation avulla saadaan ratkaistua 

auringon maksimikorkeus max horisontista haluttuna päivänä tietyllä leveyspiirillä. Se 

lasketaan kaavalla  

 

   𝛼𝑚𝑎𝑥 = 90° + 𝛿 − 𝜑 ,  (4) 

 

missä 𝛿 on auringon deklinaatio asteina ja 𝜑 on leveyspiirin asteluku. Aurinko saavuttaa 

korkeimman kohtansa eli 𝛼𝑚𝑎𝑥  (23,45°) kulman päiväntasaajaan nähden kesäpäivän 

seisauksena. Vastaavasti matalimman kohtansa eli -𝛼𝑚𝑎𝑥   kulman aurinko saavuttaa talvipä ivän 

seisauksena. [11]  

Jotta auringon keskimääräinen säteilyteho saadaan maksimoitua, pitää paneeli suunnata 

siten, että sen kallistuskulma on yhtä suuri kuin auringon korkeus horisontista.  Auringon 

korkeus kuitenkin vaihtelee  niin päivittäin kuin myös vuoden ajan mukaan. Paneeliin 

kohdistuva säteilyteho voidaan laskea kaavalla 

 

   𝑃𝑠 = 𝑆𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼  ,  (5) 

 

missä S on säteilytysvoimakkuus kohtisuoralle pinnalle (𝑊/m2 ), 𝐴 paneelin pinta-ala (m2 ) ja 

𝛼 on paneelin normaalin ja auringonsäteiden välinen kulma. Paneelille kohdistuva säteilyteho 

on suurimmillaan, kun paneeli osoittaa kohti aurinkoa, jolloin paneelin normaalin ja 

auringonsäteiden välinen kulma on nolla. [6] Tätä tilannetta on havainnollistettu kuvassa 6. 

Pohjoisella napapiirillä aurinko ei nouse korkealle talven aikana, sillä max on pieni. Tämän 

takia paneelit kannattaa suunnata talvella suurella kallistuskulmalla, jotta suoran 

aurinkosäteilyn määrä saadaan optimoitua [12]. 



15 

 

Kuva 6. Aurinkopaneelilla saadaan suurin säteilytysteho, kun sen pinnan normaalin ja 

auringonsäteiden välinen kulma on nolla. 

 

Atsimuuttikulma, joka on aurinkopaneelin ja pohjoisen ilmansuunnan välinen kulma, 

vaikuttaa myös keskimääräiseen säteilytysvoimakkuuden suuruuteen. Taulukkoon 3 on kerätty 

muunnoskertoimet vuoden pimeimmille kuukausille, joiden avulla vaakatasolle kohdistuva 

auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan eri ilmansuuntiin kallistetuille 45° pinnoille 

kohdistuvaksi kokonaissäteilyenergiaksi. [13] Taulukosta 3 huomataan, että suuntaamalla 

paneeli 180° (etelään) saadaan kerättyä suurin mahdollinen energia. Tätä tietoa käytetään 

hyväksi laskentasovelluksessa. 

 

Taulukko 3. Auringon kokonaissäteilyenergia muunnoskerroin kiinteälle 45°:n 

aurinkopaneelille eri atsimuuttikulmilla Suomessa pohjoisella vyöhykkeellä  

 

Lumella on paneelin suuntaamisen lisäksi suuri vaikutus aurinkokeräimen 

sähköntuotantoon. 2 cm paksuinen kerros lunta paneelin pinnalla alentaa säteilytystehoa noin 

90 % [14]. Etenkin märkä lumi kertyy pinnoille.  Sitä esiintyy, kun lämpötila on 0:n ja +3 °C:n 

välillä. Lumi ei kuitenkaan ole pelkäksi haitaksi, vaan paneelien ympärille kertynees tä 

lumipeitteestä heijastuva valo lisää paneeleille kohdistuvan hajasäteilyn määrää [15]. 

Lumen tavoin paneelin pintaan muodostuva kuura pienentää paneeliin osuvan säteilyn 

määrää. Kuuraa syntyy, kun pakkassumu liikkuu tuulen mukana ja alijäähtyneet sumupisarat 

osuvat paneelin pintaan jäätyen siihen. Kuuraa esiintyy  0 − 20 °C pakkasissa. [15] 

Kuukausi 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 

marraskuu 0,885 0,885 0,990 1,549 1,905 1,609 1,043 0,885 

joulukuu 0,955 0,955 0,955 1,182 1,364 1,182 0,955 0,955 

tammikuu 0,950 0,950 0,971 1,200 1,393 1,207 0,979 0,950 
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2.4 Säteilyhavaintoaineisto 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt säteilyarvot kerättiin Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta. 

Aineistona käytettiin Rovaniemen lentokentän sääaseman (66,57° N, 25,85° E) 2010–2021 

marras–tammikuun säteilyhavaintoja, pois lukien vuodet 2013 ja 2019, sekä vuoden 2010 

tammikuu ja vuoden 2021 marraskuu ja joulukuu, joiden havaintoja ei ollut saatavilla. 

Säteilyhavainnot on mitattu vaakatasoiselle pinnalle. Ohjausmenetelmien vertailussa oli 

tarkoitus käyttää säteilyennusteita. Koska Ilmatieteenlaitos ei tallenna säteilyennuste ita, 

käytettiin säteilyhavaintoja. Aikaisemman tutkimuksen perusteella vuosittaisen ennustetun ja 

mitatun säteilytysvoimakkuuden systemaattinen keskivirhe on marras-tammikuussa noin 20 % 

[16]. Ennuste yliarvioi tulevaa säteilytysvoimakkuutta. Tämän vuoksi tässä työssä käytetään 

ennusteaineistona 1,2 kertaisia havaintoaineiston säteilyarvoja. Tätä arvoa kutsutaan tässä 

työssä jatkossa ennusteeksi. 
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3 AURINKOENERGIAN KERÄÄMINEN JA VARASTOINTI 

 

Auringonsäteily muunnetaan sähköenergiaksi aurinkokennoilla. Aurinkosähköjärjestelmissä 

sähkön varastoinnin tavoitteena on tuotannon ajallinen siirto, joka tarkoittaa kerätyn 

ylijäämäsähkön varastoimista ja hyödyntämistä aikana, jolloin kulutus ylittää tuotannon.  

 

 

3.1 Aurinkopaneelit aurinkosähköjärjestelmässä 

 

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon emittoiman sähkömagneettisen säteilyenergian 

hyödyntämiseen. Aurinkosähköpaneelit koostuvat aurinkokennoista, joissa auringonsäteily saa 

aikaan sähkövirran. Aurinkokennoissa aktiivisena osana käytetään yleisesti piitä. 

Aurinkosähköpaneelien tuottama sähköteho määräytyy paneelin ominaisuuksista sekä paneelin 

pinnalle kohdistuvasta säteilytysvoimakkuudesta. 

 

 

3.1.1 Aurinkopaneelin toimintaperiaate 

 

Aurinkopaneelin toiminta perustuu valosähköiseen ilmiöön; auringosta tulevat fotonit virittävät 

atomeita samalla vapauttaen elektroneita. Aurinkopaneeli on yksinkertaisuudessaan suuri 

fotodiodi, joka muodostuu kahdesta erityyppisestä puolijohdemateriaaliasta: n-tyypin ja p-

tyypin puolijohteesta. N-tyypin ja p-tyypin puolijohteiden välille syntyy pn-liitos, jossa n-

puolen ylimääräiset elektronit kulkeutuvat p-puolen aukkoihin. Elektronien siirtyessä n-

puolelta p-puolelle, syntyy n-tyypin puolijohteeseen negatiivinen varaus, ja vastaavasti p-

tyypin puolijohteeseen syntyy positiivinen varaus. Liitokseen syntyy varausten kulkeutumisen 

takia sähkökenttä. Sähkökentän vaikutusaluetta kutsutaan tyhjennysalueeksi. Se estää varausten 

kulkemisen rajapinnan yli n-puolelta p-puolelle muodostaen liitoksen ylä- ja alapinnan välille 

jännite-eron. Kuvassa 7 on havainnollistettu yksinkertaisen aurinkopaneelin rakenne. [17]  

 

Kuva 7. Aurinkopaneelin yksinkertaistettu rakenne. 
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Aallonpituusalue, jota aurinkokenno pystyy hyödyntämään, määräytyy 

puolijohdemateriaalin ominaisen energiaraon perusteella. Piillä valenssi- ja johtavuuskais tan 

energiaero (band gap) on pienimmillään 1,1 eV. Fotonit, joiden energia on suurempi kuin 1,1 

eV, kykenevät siirtämään varauksenkuljettajat johtavuuskaistalle. Energiaeroa vastaava 

aallonpituus saadaan ratkaistua kaavalla 

 

   𝐸 =
ℎ𝑐

λ
,   (6) 

 

missä h on Planckin vakio ja c on valonnopeus [10]. Säteily, jonka aallonpituus on suurempi 

kuin 1,11 µm, läpäisee piin eikä synnytä sähkövirtaa. Läpäissyt säteily absorboituu 

aurinkokennon runkorakenteeseen lämmittäen paneelia [4 s. 746].  Kuvassa 8 on esitetty 

auringon säteilyspektri (Solar radiation) ilmakehän ulkopuolella ja aurinkopanee lin 

spektraalinen vaste (Solar cell response) [18]. 

 

Kuva 8. Auringon säteilyspektrin muoto sekä aurinkopaneelin spektraalinen vaste. 

 

 

3.1.2 Aurinkopaneelin ominaiskäyrä 

 

Aurinkokennon virta-jännite-ominaiskäyrä ja siihen kytketyn kuormaresistanssin arvo 

määrittävät aurinkokennon toimintapisteen. Aurinkopaneelin ominaiskäyrä noudattaa kaavaa 

 

  𝐼 =  𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0 (𝑒
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑟)

𝑛𝑘𝑇 − 1) −
𝑉+𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑟
,  (7) 

 

missä 𝐼𝑠𝑐  on kennojen oikosulkuvirta, 𝐼0 on estosuuntainen saturaatiovirta, q on sähkövaraus, 𝑉 

on jännite diodin napojen yli, 𝑛 on diodin ideaalisuus kerroin, 𝑘 on Boltzmannin vakio, 𝑇 on 
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lämpötila kelvineinä, 𝑅𝑠 on sarjaresistanssi ja 𝑅𝑟 on rinnankytketty resistanssi. Aurinkopanee lin 

ominaiskäyrän virta-akselin leikkauspiste määräytyy paneelin oikosulkuvirrasta, kun taas 

paneelin tyhjäkäyntijännite (VOC) määrää jänniteakselin leikkauspisteen. Oikosulkuvirran 

suuruuden määrää säteilytysvoimakkuus. [4 s. 747–753] 

Säteilytysvoimakkuuden ja lämpötilan muutoksen vaikutuksia aurinkopanee lin 

ominaiskäyrään on havainnollistettu kuvassa 9. Kuvassa 9 on esitetty, että 

säteilytysvoimakkuuden kasvaessa avoimen virtapiirin  jännite kasvaa logaritmisesti, kun taas 

oikosulkuvirta kasvaa lineaarisesti. Kuvasta 9 nähdään myös, että lämpötilan noustessa 

paneelin oikosulkuvirta kasvaa, ja avoimen piirin jännite pienenee. Tästä syystä paneelin 

hyötysuhde huononee lämpötilan kasvaessa. [19]  

 

Kuva 9. Säteilytysvoimakkuuden (Irradiance) sekä paneelin lämpötilan (Cell 

Temperature) vaikutus aurinkopaneelin ominaisuuksiin. Säteilytysvoimakkuus 

ja lämpötila kasvavat nuolen suuntaisesti.  

 
Aurinkokennossa tapahtuu sisäisiä häviöitä. Sen ekvivalenttipiiri on esitetty kuvassa 10. 

Ekvivalenttipiirin sarja- ja rinnakkaisresistanssien arvot kuvaavat kennossa ja liitoks issa 

tapahtuvien häviöiden määrää. 

 



20 

 

Kuva 10. Aurinkokennon ekvivalenttipiiri. 

 

Sarjaresistanssilla kuvataan paneelin sisäisen resistanssin lisäksi liitännöistä ja mahdollis is ta 

ympäristöllisistä tekijöistä aiheutuvia lisäresistansseja [19]. Rinnankytketty resistanssi kuvaa 

puolestaan häviötä, joka aiheutuu materiaalin epäideaalisuudesta. Rinnankytketyn resistanss in 

ja sarjaresistanssin suuruuden muutoksen vaikutusta aurinkopaneelin ominaiskäyrään on 

havainnollistettu kuvissa 11a ja 11b. [20]  

Muutoksien suunnat on esitetty kuvissa 11a ja 11b nuolilla. Kuviin on lisäksi merkitty 

paneelin maksimitehopiste (maximum power point, MPP). Maksimitehopisteessä saavutetaan 

suurin mahdollinen ulostuloteho. Maksimitehopisteen lähettyvillä diodin myötäsuuntaan 

asettuminen aiheuttaa käyrän muodon loivenemista. [9]  

 

Kuvat 11a ja 11b. Kuvissa on esitetty sarjaresistanssin (a) sekä rinnankytketyn resistanssin (b) 

vaikutusta aurinkopaneelin ominaisuuksiin. Punaisella on esitetty ideaalinen tapaus, jossa 

resistansseja ei ole olemassa, ja sinisellä on piiri, jossa resistanssin vaikutus on otettu 

huomioon. Tehon muutosta on kuvattu vihreällä. 
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3.2 Energian varastoiminen 

 

Sähköverkon ulkopuolisissa aurinkosähköjärjestelmissä energian varastoimiseen käytetään 

akkua. Akku mahdollistaa aurinkosähköjärjestelmän käytön silloinkin, kun 

aurinkosähköjärjestelmä ei tuota energiaa. Aurinkopaneelin ja akun väliin kytketään 

lataussäädin. Se optimoi energian varastoimisen sekä suojelee akkua. 

 

 

3.2.1 Akku 

 

Aurinkopaneelin energian varastoimiseen käytettävien akkujen valintaan vaikuttavat niin akun 

energiatiheys, itsepurkautumisvirta, maksimilatausvirta kuin myös purkamis- ja 

varaamislämpötilat [21]. Akkutyypin ja -kapasiteetin valinta tehdään  

aurinkosähköjärjestelmän kuormitus- ja käytettävyysvaatimuksien perusteella.  [22]  

Aurinkosähköjärjestelmissä käytetään yleensä lyijyakkuja tai litiumakkuja [23]. 

Litiumakkujen energiatiheys on suurempi kuin lyijyakkujen. Lisäksi litiumakkujen 

itsepurkautumisvirta on myös pienempi kuin lyijyakkujen, minkä vuoksi ne sopivat 

erinomaisesti pieniin aurinkosähköjärjestelmiin [24]. Tavallisia litiumakkuja ei pystytä 

lataamaan alle 0 ºC lämpötiloissa, mutta niiden purkaminen onnistuu myös kylmemmissä 

lämpötiloissa [3].  

 

 

3.2.2 Lataussäädin 

 
Lataussäädin alentaa aurinkopaneelilta tulevan jännitteen sopivaksi akun varaamista varten. 

Lisäksi lataussäädin estää akun liiallisen varaamisen ja purkautumisen, jotka voivat 

vahingoittaa akkua. [21] 

Yleisimmät aurinkosähköjärjestelmässä käytettävät lataussäätimet ovat vakiojännitteeseen 

perustuva pulssinleveysmodulaatio (pulse width modulation, PWM) sekä maksimitehopis teen 

seuranta (maximum power point tracking, MPPT). PWM-säädin muuttaa paneelin virtaa 

muokaten pulssin leveyttä niin, että paneelin jännite alenee sopivaksi akun lataamista varten 

[25]. PWM-säätimen toimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 12. [26] 
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Kuva 12. PWM-säätimen toimintaperiaate. Akulle optimaalinen latausjännite saadaan 

pulssisuhdetta muuttamalla. 

 

MPPT-säädin perustuu maksimitehopisteen seurantaan, missä säädin tuottaa aina 

suurimman  mahdollisen tehon. Suurimman tehopisteen havaitseminen tapahtuu seuraamalla 

paneeliston tuottamia jännite- ja virta-arvoja ja säätämällä pulssileveysmodulaatto r in 

pulssisuhdetta [27].  Jännitteen muuttamiseksi MPPT muuttaa pulssileveysmodulaatto r in 

pulssisuhdetta, mikä näkyy paneelia kuormittavan resistanssin muutoksena [28]. 

Kuormitusresistanssin muutos muuttaa kuormitussuoran kulmakerrointa ja edelleen paneelin 

virta-jännite-toimintapistettä niin, että paneelista saadaan maksimaalinen teho kaikilla 

säteilytysvoimakkuuksilla lämpötilasta riippumatta [29, 30]. Tästä syystä MPPT-säädin voi olla 

30 % tehokkaampi kuin PWM-säädin [31].  

MPPT:n perustoimintaperiaatetta on havainnollistettu kuvassa 13. Pulssisuhde määritetään 

laskemalla derivaatta pisteiden P2 ja P1 välillä. Derivaatan ollessa positiivinen (P1<P2) 

toimintapiste on MPP:n vasemmalla puolella. Kun taas derivaatan ollessa negatiivinen (P1>P2) 

toimintapiste on MPP:n oikealla puolella. Tuloksen perusteella optimoidaan PWM:n 

pulssisuhdetta. [32]  

 

Kuva 13.  MPPT-säätimen optimaalisen tehopisteen seuranta. Maksimitehopiste 

määritetään laskemalla derivaatta pisteiden P2 ja P1 välillä. 
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4 LATAUSSÄÄTIMEN OHJAUKSEN MALLINNUS 

 

Mallinnusten tavoitteena oli selvittää, voidaanko säteilyennusteeseen perustuvalla 

lataussäätimen ohjauksella parantaa aurinkosähköjärjestelmän tuottoa pimeiden 

talvikuukausien aikana. Mallinnuksia varten määriteltiin realistiset parametrit matalatehoise lle  

sähköverkon ulkopuolella sijaitsevalle aurinkosähköjärjestelmälle. Mallinnus tehtiin itse 

toteutetun laskentasovelluksen avulla. Sovellus laskee akkuun kertyvän kokonaisenergian 

kolmella eri menetelmällä. Ensimmäinen menetelmä perustuu aurinkosähköjärjestelmissä 

tavanomaisesti käytettävään akun jatkuvaan lataukseen. Toisessa menetelmässä lataus 

käynnistetään auringon sarastuksen ja laskun väliseksi ajaksi. Kolmannessa menetelmässä 

latausta ohjataan vuorokauden aurinkosäteilyennusteen perusteella.  

 

 

4.1 Mallinnusparametrit 

 

Mallinnuksessa käytetyn aurinkosähköjärjestelmän mitoitus perustuu tyypillisen lähettävän 

riistakameran (IoT-järjestelmän) tehonkulutukseen (< 200 mW) [33]. Akun kapasiteetti 

(200Wh) mitoitettiin siten, että kamera ja langaton lähetin kykenevät toimimaan vähintään 

yhden kuukauden ajan ilman latausta vuoden pimeimmän jakson aikana. Aurinkopanee lin 

pinta-ala (1 m2) on reilusti ylimitoitettu akun kapasiteettiin nähden, jotta akun varaaminen olisi 

mahdollista mahdollisimman myöhälle syksyyn ja toisaalta mahdollisimman varhain 

kevättalvella. Paneeli on suunnattu etelään 45°:n kulmassa maanpintaan nähden. Hyvän 

hyötysuhteen ja mahdollisimman pienen koon vuoksi järjestelmän oletetaan käyttävän paneelin 

kokoon mukautettua MPPT-lataussäädintä sekä tavanomaista litiumakkua, esimerkik s i 

LiFePO4 -akkua. Aurinkopaneelin hyötysuhteen arvona käytettiin tyypillistä 20 % [34].  

Mallintamisen kannalta tärkein tekijä on latausjärjestelmän oma tehonkulutus, joka koostuu 

lataussäätimen tehonkulutuksesta ja ladattavan akun itsepurkautumisen aiheuttamas ta 

tehohäviöstä. Tyypillisen pienitehoisen MPPT-säätimen tehonkulutus vaihtelee 300 mW 

Victron BlueSolar MPPT 75/10 ja 150 mW Tracer5210BP välillä [35, 36]. Mallinnuks issa 

säätimen tehonkulutuksena käytettiin 150 mW.  

Mallinnuksissa käytettiin 200 Wh LiFePO4-litiumakulle tyypillistä itsepurkautumisvirran 

arvoa 3 % kuukaudessa, joka vastaa 8,3 mW jatkuvaa tehonkulutusta [37].  Taulukkoon 4 on 

koostettu mallinnettavan aurinkosähköjärjestelmän parametrit. Itsepurkautumisen aiheuttama 

tehohäviö on jatkuva ja säätimen ohjausperiaatteesta riippumaton. Lataussäätimen 

tehonkulutukseen voidaan vaikuttaa kytkemällä se pois toiminnasta silloin, kun auringon säteily 

tuottaa vähemmän energiaa kuin sitä kuluu pelkän latauksen ylläpitämiseen. 

Laskentasovelluksen tulokset perustuvat näille parametreille sekä Ilmatieteen laitoksen 

Rovaniemen lentokentän (66,57° N, 25,85° E) marras–tammikuun säteilyhavaintoaineistoon 

vuosilta 2010–2021. Itsepurkautumisen aiheuttama tehohäviö on jatkuva ja säätimen 

ohjausperiaatteesta riippumaton. Taulukkoon 4 on koostettu tässä työssä mallinnettavan 

aurinkosähköjärjestelmän parametrit. 
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Taulukko 4. Laskentasovelluksessa käytetyt parametrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Laskentasovellus 

 

Laskentasovellus toteutettiin LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Enginee r ing 

Workbench) -ohjelmointiympäristössä. Laskentasovellus laskee akkuun kertyvän 

kokonaisenergian määrän kolmella eri menetelmällä: Ennustus-, aika- ja verrokkimenetelmällä. 

Tarkoituksena on maksimoida kertyvän energian määrä pienentämällä 

aurinkosähköjärjestelmän omaa energiankulutusta sammuttamalla lataussäädin silloin, kun 

aurinkopaneeli ei tuota sähköä yli järjestelmän oman tarpeen.   

Verrokkimenetelmässä lataussäädin toimii jatkuvasti tavanomaisen lataussäätimen tapaan. 

Aikamenetelmä vähentää turhaa päälläoloaikaa kytkeytymällä päälle auringonnousun aikaan ja 

vastaavasti pois päältä auringonlaskun aikaan. Ennustusmenetelmän toimintaperiaate mallintaa 

säteilyennusteen käyttöä lataussäätimen ohjauksessa. Pääerona aikamenetelmään on se, että 

lataussäädin ei mene päälle, mikäli vuorokauden aikana saatava energia on ennusteen 

perusteella pienempi kuin aurinkosähköjärjestelmän oma tehonkulutus. Lisäksi järjestelmä voi 

mennä päälle, vaikka aurinko ei olisi horisontin yläpuolella, mikäli säteilystä saatava energia 

on suurempi kuin aurinkosähköjärjestelmän oma kulutus. Ohjausmenetelmien yksinkertaiste ttu 

lohkokaavio on esitetty liitteessä 2. 

 

 

4.3 Tulokset 

 

Säteilyhavaintoaineisto koostuu vuosien 2010–2021 marras–tammikuun 

kokonaissäteilyhavainnoista Rovaniemellä. Säteilyaineisto valittiin Rovaniemeltä, koska sen 

sijainti edustaa hyvin pohjoisen alueen valaistusolosuhteita. Tarkasteluun valitut kuukaudet 

Paneelin koko 1 m2 

 

Paneelin hyötysuhde 20 % 

Paneelin suuntaus Etelä 

Paneelin kulma 45° 

Lataussäätimen 

tehonkulutus 

150 mW 

Akun itsepurkautumisvirran 

aiheuttama tehohäviö 

8,3 mW 
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ovat vuoden pimein ajanjakso, marraskuun alusta tammikuun loppuun [38]. Valoisan ajan 

määrä pienenee joulukuuta lähestyessä ja kasvaa talvipäivänseisauksen jälkeen.  

 Pohjoisella pallonpuoliskolla joulukuu on vuoden pimein kuukausi ja aurinko on 

keskimäärin horisontin yläpuolella ainoastaan kaksi tuntia ja 40 minuuttia vuorokaudessa (Liite 

3). Lyhyen valoisan ajan takia aurinkoenergiaa on saatavilla vähän.  Eräs keino lisätä kerätyn 

energian määrä on minimoida aurinkokeräimen oma energiankulutus. Havaintoaineiston 

perusteella vuotuisesta kokonaisenergian tuotannosta  keskimäärin 0,5 % saatiin marraskuussa, 

0,1 % joulukuussa ja 0,2 % tammikuussa [39].   

 

 

4.3.1 Marraskuun energiakertymät vuosina 2010–2020 

 

Marraskuun tulosten perusteella ohjausmenetelmien keskimääräisen ero on kymmeniä 

wattitunteja. Ennustemenetelmällä kerätään keskimäärin 3,2 % enemmän kuin 

aikamenetelmällä ja 8,2 % enemmän kuin verrokkimenetelmällä. Ohjausmenetelmien 

energiakeskiarvoeroja on havainnollistettu kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Marraskuun mallinnetut energiakeskiarvot eri ohjausmenetelmillä vuosien 2010–

2020 havaintoaineistojen perusteella. 
 

Marraskuun havainnoissa on suuri vuosikohtainen vaihtelu. Mallinnus osoittaa, että vuonna 

2018 olisi saatu kerättyä puolet vähemmän energiaa kuin vuonna 2016. Kuvassa 15 on vuosien 

2010–2020 energiakeskiarvot marraskuussa.  
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Kuva 15. Marraskuun mallinnetut energiamäärät eri vuosina ja eri ohjausmenetelmillä. 

 

Ohjausmenetelmien keskinäiset pienet erot energian määrissä eri vuosina marraskuussa 

johtuvat auringonsäteilyn määrästä (kuva 15). Marraskuussa aurinko on horisontin yläpuole lla 

keskimäärin noin viisi tuntia ja 40 minuuttia vuorokaudessa, jolloin energiaa on mahdollis ta 

kerätä useamman tunnin ajan. Tämän vuoksi ohjausmenetelmän optimoinnilla säästetty 

energian määrä jää pieneksi suhteessa kokonaisenergian määrään.  

Marraskuussa, etenkin sen alkupuolella, saadaan kerättyä hyvin energiaa. Keskimäärin 

marraskuun ensimmäisen kahdeksan päivän aikana on mahdollista kerätä saman verran 

energiaa kuin loppukuukauden aikana.  

 

 

4.3.2 Joulukuun energiakertymät vuosina 2010–2020 

 

Tutkittujen kuukausien välillä suurin ero tapahtui joulukuussa. Mallinnutetulla 

ohjausmenetelmällä on selvä vaikutus kerätyn energian määrään joulukuussa, joka on vuoden 

pimein kuukausi (kuva 16). Rajoitetun valoisan ajan takia mallinnetulla 

aurinkosähköjärjestelmällä kaikki ohjausmenetelmät eivät pystyneet keräämään energiaa yli 

aurinkosähköjärjestelmän oman kulutuksen. 
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Kuva 16. Joulukuun mallinnetut energiamäärät eri vuosina ja eri ohjausmenetelmillä. 

 

Erot vuosien välillä kerätyistä energioista johtuvat lyhyestä valoisesta ajasta sekä 

pilvisyydestä. Aurinko on horisontin yläpuolella joulukuussa muutaman tunnin päivässä, minkä 

seurauksena kerätty energian määrä jää huomattavasti pienemmäksi kuin marraskuussa. Lisäksi 

pilvet vaimentavat tulevaa säteilyä tehokkaasti. Esimerkiksi vuonna 2010 joulukuu oli todella 

pilvinen, minkä takia kerätty energian määrä jäi huomattavasti pienemmäksi kuin muina 

vuosina, eikä aurinkosähköjärjestelmää kannattanut käynnistää 11 päivän aikana.   

Tarkastelujakson aikana joulukuussa oli keskimäärin noin kaksi päivää, joiden aikana 

aurinkosähköjärjestelmän oma kulutus ylitti kerättävän energian määrän (Liite 4). Kyseisinä 

päivinä ennustusmenetelmä ei mennyt päälle toisin kuin aikamenetelmä. Kuvasta 17 nähdään, 

että keräimen päälle ja pois kytkeminen tarvittaessa on erittäin tärkeää. Mikäli 

aurinkosähköjärjestelmää ei pystytä lainkaan kytkemään pois päältä, jäädään sen oman 

kulutuksen alapuolelle. 

 

Kuva 17. Joulukuun mallinnetut energiakeskiarvot eri ohjausmenetelmillä. 

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Ennustemenetelmä Aikamenetelmä Verrokkimenetelmä

En
er

gi
a 

(W
h/

kk
)

Joulukuu keskiarvo

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2020

En
er

gi
a 

(W
h/

kk
)

Joulukuu

Ennustemenetelmä Aikamenetelmä Verrokkimenetelmä



28 

 
Eri ohjausmenetelmillä saatujen tulosten erot olivat joulukuussa huomattavia. Joulukuussa 

parhaiten energiaa saadaan kerättyä ennustemenetelmällä. Sillä kerätään noin 35 % enemmän 

energiaa kuin aikamenetelmällä. Syynä tähän on säteily, joka osuu kennoon ennen kuin aurinko 

on horisontin yläpuolella. Ennustemenetelmä pystyy hyödyntämään myös kyseisen hämärän 

ajan säteilyn, ja tästä syystä saa kerättyä huomattavasti enemmän energiaa kuin aikamenetelmä. 

Verrokkimenetelmä kulutti jokaisena vuonna enemmän energiaa kuin se keräsi, keskimäärin 

noin 50 Wh. Yhdessä IoT-järjestelmän (200mW) ja aurinkosähköjärjestelmän (150mW) oman 

kulutuksen kanssa akun kapasiteetti (200 Wh) ei aina riitä pitämään IoT-järjestelmää 

toiminnassa joulukuun yli. Tästä syystä mallinnetulla aurinkosähköjärjestelmä llä 

verrokkimenetelmä ei sovellu käytettäväksi joulukuussa. 

 

 

4.3.3 Tammikuun energiakertymät vuosina 2011–2021 

 

Tammikuussa vuosikohtaista säteilymäärän vaihtelua tapahtuu paljon (kuva 18). Vuoden 2011 

tammikuu oli erittäin pilvinen ja sen vuoksi energiaa olisi ollut mahdollista kerätä yli 17 kertaa 

vähemmän kuin vuoden 2012 tammikuussa. Keskimäärin tammikuussa kuukauden 

viimeisimpinä kahdeksana päivänä on mahdollista kerätä yhtä paljon energiaa kuin muun 

kuukauden aikana.  

Kuva 18. Tammikuun vuosittaiset mallinnetut energiamäärät eri ohjausmenetelmillä. 

 

Tammikuussa ennustemenetelmä ja aikamenetelmä tuottavat selkeästi enemmän energiaa 

kuin verrokkimenetelmä. Tammikuussa eniten energiaa, keskimäärin 383 Wh/kk, tuottaa 

ennustemenetelmä. Aikamenetelmä tuottaa keskimäärin 25 Wh ennustemenetelmää vähemmän. 

Verrokkimenetelmä tuottaa keskimäärin 294 Wh, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 

muiden ohjausmenetelmien tuotto. Ohjausmenetelmien keskiarvot tammikuussa on koostettu 

kuvaan 19.  
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Kuva 19. Tammikuun mallinnetut energiakeskiarvot eri ohjausmenetelmillä. 

 

 

4.3.4 Ohjausmenetelmien vertailu 

 

Kuukausien aikana kerättävissä energiamäärissä esiintyy suuria eroja. Keskimäärin 

marraskuussa pystytään keräämään enemmän energiaa kuin joulukuussa ja tammikuussa 

yhteensä. Mallinnusten perusteella pystytään kaikkina kolmena kuukautena keräämään eniten 

energiaa ennustemenetelmää käyttämällä. Kuvasta 20 nähdään, että erot ohjausmenetelmien 

välillä korostuvat aurinkotuntien vähentyessä.  

 

Kuva 20.  Kuukausien keskimääräinen energiamäärä kolmella eri ohjausmenetelmällä 

mallinnettuna. 
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 Tulosten perusteella pystytään aurinkosähköjärjestelmän energiantuotantoa parantamaan  

optimoimalla lataussäätimen ohjausmenetelmää. Parantunut energiantuotanto on mahdollis ta  

hyödyntää mitoittamalla esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän aurinkopaneeli tai akku 

pienemmäksi.  

Aurinkosähköjärjestelmän kokonaishyötysuhde huononee vähäisen säteilytehon takia. Kun 

tuleva säteilytysvoimakkuus on erittäin alhainen, on aurinkosähköjärjestelmän omalla 

kulutuksella yhä suurempi merkitys kokonaishyötysuhteeseen. Taulukosta 5 nähdään 

mallinnetun aurinkosähköjärjestelmän energian kulutus eri ohjausmenetelmillä marras -

tammikuussa.  

 

Taulukko 5. Ohjausmenetelmien keskimääräinen energian kulutus eri kuukausina 

 

 

 

 

 

Ennustemenetelmä käyttää keskimäärin enemmän energiaa kuin aikamenetelmä. 

Ennustemenetelmä pystyy käynnistymään myös silloin, kun ennusteen mukaan 

auringonsäteilyä on saatavilla, vaikka aurinko ei olisi horisontin yläpuolella. Tämän vuoksi sitä 

käyttämällä saataisiin kerättyä enemmän energiaa kuin aikamenetelmää käyttämällä. 

Aurinkosäteilyn ollessa keskimääräistä vähäisempää, aikamenetelmä käyttää enemmän 

energiaa kuin ennustemenetelmä. Tarkasteluajanjakson aikana tällaisia kuukausia olivat 

esimerkiksi vuoden 2010 joulukuu ja 2011 tammikuu. Kokonaishyötysuhde huononee 

kerättävän energian määrän lähestyessä aurinkosähköjärjestelmän omaa kulutusta. Tästä syystä 

kokonaishyötysuhde putoaa joulukuussa ja nousee tammikuussa (kuva 21).  

 

 

  Ennustemenetelmä Aikamenetelmä Verrokkimenetelmä 

Marraskuu 61,3 Wh 58,9 Wh 252,0 Wh 

Joulukuu 35,8 Wh 29,1 Wh 260,4 Wh 

Tammikuu 51,7 Wh 48,0 Wh 260,4 Wh 
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Kuva 21. Keskimääräinen kuukauden kokonaishyötysuhde. Laskentasovelluksen 

maksimihyötysuhde määräytyy aurinkopaneelin  20 %:n hyötysuhteen mukaan. 

 

Mallinnusten perusteella ennustemenetelmä tuottaa aina eniten energiaa. Taulukosta 6 

nähdään ennustemenetelmän   suorituskyky muihin ohjausmenetelmiin verrattuna. Tämän työn 

perusteella pimeissä olosuhteissa lataussäätimen ohjausmenetelmänä kannattaa käyttää 

ennustemenetelmää, sillä sen avulla saadaan kerättyä muita ohjausmenetelmiä enemmän 

energiaa.  

 

Taulukko 6.  Ennustemenetelmän suorituskyky muihin ohjausmenetelmiin verrattuna  
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4.4 Pohdinta 

 
Työssä ei kyetty kunnolla mallintamaan säteilyennusteen epävarmuuden vaikutus ta 

ennustemenetelmän antamiin tuloksiin varsinaisen ennusteaineiston puuttuessa.  

Ennustemenetelmässä latauksen ohjaukseen käytettiin säteilyhavaintoja säteilyennus teen 

sijasta. Säteilyhavainnot muunnettiin mallinnetuksi ennusteeksi korjaamalla havaintoaineiston 

säteilyarvoja ennusteen ja havaintojen pitkän aikavälin systemaattisella 20 %:n erolla. 

Toteutetussa mallinnuksessa ennuste korreloi aina ajallisesti havaintojen kanssa ja huomioi siis 

osittain ennusteiden liian optimistisen säteilytason vaikutuksen latauksen ajoitukseen. 

Mallinnuksessa ennuste ei kuitenkaan huomioi ennusteelle luontaista ajallista epävarmuutta. 

Mallinnetun ennusteen aurinkoiset ajanjaksot voivat todellisuudessa osua pilvisiin hetkiin, 

ja päinvastoin, jolloin mallinnetun ennusteen perusteella ohjattu lataus voi olla päällä hetkinä, 

jolloin aurinkosähköjärjestelmän oma kulutus todellisuudessa ylittää sen tuottaman tehon. 

Tämän vuoksi on todennäköistä, että mallinnusten perusteella saatu tulos on liian optimist inen 

ja edustaa ennustemenetelmän suorituskyvyn ylärajaa eli tilannetta, jossa vuorokauden 

säteilyennusteen tuntikohtainen osumistarkkuus lähestyy 100 %. Realistisempi analyys i 

edellyttäisi todellisen ennusteaineiston käyttöä havaintojen sijasta. Ennustehistorian käyttöön 

saaminen on periaatteessa mahdollista Ilmatieteen laitoksen sisäisistä arkistoista [40]. 

Ohjausmenetelmien suorituskykyyn vaikuttavat ratkaisevasti aurinkosähköjärjeste lmän 

mitoitus sekä sen kokoonpanossa käytetyn teknologian tehonkulutus. Tässä työssä saadut 

tulokset perustuvat tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla olevien sähköverkon ulkopuolis ten 

aurinkosähköjärjestelmien tyypilliseen kokoonpanoon. Näissä järjestelmissä ei välttämättä ole 

optimoitu esimerkiksi lataussäätimien tehonkulutusta. Sen vuoksi vastaava tuotantokapasiteet t i 

olisi todennäköisesti saavutettavissa myös lataussäätimellä, jolla on pienempi tehonkulutus. 

Tämä pienentäisi puolestaan latauksen jaksotuksesta saatavaa hyötyä. 

Latausta voitaisiin ohjata tässä työssä esitettyjen ohjausmenetelmien lisäksi myös jatkuvan 

säteilymittauksen perusteella hyödyntämällä aurinkopaneelia ja latausjärjeste lmää  

mittauksessa. Menetelmän etuna työssä esitettyihin ohjausmenetelmiin nähden olisi 

mahdollisen lumi- tai jääpeitteen aiheuttaman varjostuman havaitseminen, jota tässä työssä 

tutkitut menetelmät eivät huomioi. Säteilytason jatkuva havainnointi vaatii toisaa lta 

käytännössä latausjärjestelmän ajoittaista päällä oloa myös silloin, kun säteilyä ei ole riittäväs t i 

saatavissa. Tämän vuoksi on todennäköistä, että saavutettava kokonaishyötysuhde jäisi 

pienemmäksi kuin säteilyennustetta hyödynnettäessä. 

Latauksen jaksotuksella saavutettava energiantuotannon paraneminen on mahdollis ta 

hyödyntää pienentämällä aurinkosähköjärjestelmän kapasiteettia. Kokonaishyötysuhteen 

parantuessa voidaan aurinkopaneelin kokoa pienentää ja vastaavasti tuotantokatkosten 

lyhentyessä akku voidaan mitoittaa pienemmäksi kuitenkin huomioiden auringon 

säteilyenergian suurehko vuosittaisen vaihtelu. 
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5 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli parantaa sähköverkon ulkopuolisen aurinkosähköjärjeste lmän 

energiantuotantoa pohjoisilla alueilla pimeänä vuodenaikana mallintamalla ja vertailemalla 

kolmea erilaista aurinkokeräimen lataussäätimen ohjausperiaatetta. Konkreettisena tavoitteena 

oli selvittää, voidaanko säteilyennusteeseen perustuvalla latauksen toimintajakson ohjauksella 

lisätä akustoon kertyvän energian määrää talvikuukausien aikana.  

Työssä toteutettiin laskentasovellus, joka mitoitettiin tyypillistä kaupallista lähettävää 

riistakameraa varten. Laskentasovelluksen avulla mallinnettiin latauksen jaksotusta ja 

energiakertymää aurinkosähköjärjestelmälle. Aurinkosähköjärjestelmän lataussäätime lle 

luotiin LabVIEW:llä kolme erilasta ohjausmenetelmää keräimen toiminnan mallintamiseks i. 

Näitä olivat ennuste-, aika- ja verrokkimenetelmä. Lataussäätimen ohjausmenetelmien 

toimintaa mallinnettiin pohjoisen pallonpuoliskon kolmen pimeimmän kuukauden aikana, eli 

marras–tammikuussa. Tutkimus kohdennettiin näihin kuukausiin, jotta pystyttiin selvittämään, 

onko aurinkoenergian kerääminen mahdollista myös vuoden pimeimpään aikaan.  

Mallinnuksissa saadut tulokset olivat odotetun mukaisia. Tavanomainen jatkuvasti toimiva 

lataus, eli verrokkimenetelmä, ei pystynyt keräämään joulukuussa energiaa yli 

aurinkosähköjärjestelmän oman kulutuksen. Ennustemenetelmä ja aikamenetelmä tuottivat 

energiaa jokaisena kuukautena, mutta ennustemenetelmä tuotti tarkastelujakson aikana aina 

enemmän energiaa kuin aikamenetelmä. Ennustemenetelmä tuotti keskimäärin marraskuussa 

3,2 %, joulukuussa 35,9 % ja tammikuussa 6,9 % enemmän energiaa kuin aikamenetelmä. 

Tehtyjen mallinnusten perusteella säteilyennusteeseen perustuvalla ohjausmenetelmällä on 

mahdollista parantaa aurinkosähköjärjestelmän tehokkuutta. Tehokkuuden paraneminen on 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi pienentämällä aurinkosähköjärjestelmän kapasiteettia. 

Varmistuakseen ennusteen käytettävyydestä, lataussäätimen ohjausmenetelmänä tulisi käyttää  

todellista ennusteaineistoa. 
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7 LIITELUETTELO 

 

Liite 1 Tuleva energian määrä kuukausittain  

Liite 2 Ohjausmenetelmien yksinkertaistettu lohkokaavio 

Liite 3 Aika, jonka aurinko oli keskimäärin horisontin yläpuolella 

Liite 4 Päivien määrä, jolloin aurinkosähköjärjestelmää ei ollut tuottavaa kytkeä päälle 
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Liite 1 Tuleva energian määrä kuukausittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liite 2 Ohjausmenetelmien yksinkertaistettu lohkokaavio 

 

 

 

 

 

 

Tuleva energian 

määrä vuosittain Marraskuu Joulukuu Tammikuu 

2010 5875 Wh 117 Wh - 

2011 5286 Wh 469 Wh 248 Wh 

2012 4667 Wh 628 Wh 2789 Wh 

2013 - - 2451 Wh 

2014 6686 Wh 433 Wh - 

2015 6694Wh 559Wh 2350 Wh 

2016 8101 Wh 496 Wh 2464 Wh 

2017 6443 Wh 533 Wh 2483 Wh 

2018 3773 Wh 447 Wh 2469 Wh 

2019 - - 2479 Wh 

2020 4606 Wh 323 Wh - 

2021 - - 769 Wh 
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Liite 3 Aika, jonka aurinko oli keskimäärin horisontin yläpuolella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Liite 4 Päivien määrä, jolloin aurinkosähköjärjestelmää ei ollut tuottavaa kytkeä päälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marraskuu Joulukuu Tammikuu 

2010 5:40 2:41 4:24 

2011 5:42 2:42 4:22 

2012 5:36 2:40  

2013 - - 4:27 

2014 5:40 2:41 - 

2015 5:42 2:42 4:24 

2016 5:36 2:40 4:22 

2017 5:38 2:40 4:27 

2018 5:40 2:41 4:26 

2019 - - 4:24 

2020 5:36 2:40 - 

2021 - - 4:27 

 Marraskuu Joulukuu Tammikuu 

2010 0 11 - 

2011 0 0 2 

2012 0 0 0 

2013 - - 0 

2014 0 0 - 

2015 0 1 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 1 0 

2019 - - 0 

2020 0 4 - 

2021 - - 4 
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