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Šiame darbe atlikti elektros energijos poreikių tyrimai konteinerinio tipo 
automatinėje telekomunikacijų stotyje (ATS), įrengtoje kaimo vietovėje. Tyrimų metu 
nustatyta, kad ATS įranga per metus sunaudoja apie 6582 kWh elektros energijos, iš kurios 
apie 24 % (1550 kWh) sunaudojama įrangos kondicionavimui. Tyrimais nustatyta, kad 
elektros energijos suvartojimas tiesiškai priklauso nuo aplinkos oro temperatūros. Ištyrus 
ATS elektros energijos vartojimo ir saulės energijos kaitos dinamiką statistiniais metodais, 
nustatyta, kad šiuos poreikius galima tenkinti naudojant konvertuotą saulės energiją.  

Automatinės telekomunikacijų stotys, energijos sąnaudos, saulės energija, energinė 

konversija. 
 

Įvadas 

 
Telekomunikacijos sistemos neatsiejama šiuolaikinės visuomenės spartaus 

vystymosi dalis. Jos naudojamos visuomenės nuotoliniam komunikavimui, 
informacijos srautų perdavimui ir kitiems tikslams. Sparčiai diegiant informacinių 
ryšių technologijas (IRT), didėja elektros energijos vartojimas telekomunikacinėse 
sistemose. Todėl efektyviau naudojant elektros energiją šiose sistemose galima 
sumažinti energijos vartojimą bei aplinkos taršą elektros energijos gamybos metu.  

Telekomunikacijų paslaugų įranga suvartoja apie 8 % elektros energijos, 
naudojamos ES, ir generuoja apie 2 % CO2 emisijos [1]. Todėl Europos Komisija 
akcentuoja būtinybę IRT pramonę pateikti priemonių planą, kuris leistų iki 2015 m. 
20 % sumažinti elektros energijos vartojimą. Manoma, kad telekomunikacinėse 
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sistemose energijos vartojimo mažinimo potencialas sudaro nuo 40 iki 60 % [2]. 
Telekomunikacinėse sistemose dalį reikiamos elektros energijos galima gauti iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių [1, 2].  

Elektros energijai tiekti nutolusioms ATS naudojami autonominiai šaltiniai 
– dyzelinės elektros stotys. Siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir 
sumažinti aplinkos taršą siūlomos hibridinės saulės bei dyzelinių elektrinių 
sistemos. Autoriai pastebi, kad hibridinės sistemos gali būti taikomos įvairiose 
šalyse. Tačiau optimali fotoelektrinių modulių generuojamos energijos dalis 
kompleksinėje sistemoje priklauso nuo vietovės saulės energijos išteklių [3]. 

Elektros energijos tiekimas nutolusioms ATS, naudojant hibridines saulės, 
vėjo energijos, kuro elementų ir kitas šių sistemų kompleksinio taikymo galimybės, 
analizuojamos įvairiuose mokslo darbuose [4, 5].  

Elektros energija, kuri generuojama naudojant atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir tiekiama telekomunikaciniams įrenginiams, turi atitikti pagrindinius 
elektros energijos tiekimo patikimumo reikalavimus [6]. Siekiant užtikrinti 
nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, siūlomos kompleksinės saulės ir vėjo 
energijos konversijos sistemos, saulės - vėjo - dyzelinio generatoriaus sistemos ir 
pan. [7]. Efektyvus ir patikimas elektros energijos tiekimas pasiekiamas derinant 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių generuojamą energiją su elektros tinklo 
tiekiama energija [8, 9]. 

ATS telekomunikacijų įrangai tiekiama specifinių parametrų elektros 
energija (nuolatinė srovė, 48 V įtampa). Todėl ATS įrangai elektros energiją 
patrauklu tiekti naudojant saulės fotoelektrinius modulius, įrengtus ant 
konteinerinio tipo ATS stogo. Saulės fotoelektrinius modulius telekomunikacinėse 
sistemose galima naudoti be tarpinių grandžių išvengiant energijos konversijos 
nuostolių keitikliuose ir energijos perdavimo linijose.  

Lietuvoje ATS įrengtose kaimo vietovėse energija tiekiama iš centralizuoto 
elektros tinklo. Todėl siekiant mažinti iš elektros tinklo tiekiamos energijos 
vartojimą, tikslinga ieškoti alternatyvių sprendimų energijai tiekti.  

Darbo tikslas – ištirti automatinės telekomunikacijų stoties elektros 
energijos vartojimo dinamiką ir nustatyti šių energijos poreikių tenkinimo 
galimybes naudojant fotoelektrinius energijos šaltinius.  

 
Tyrimų metodika 

 
Konteinerinio tipo ATS elektros energijos sąnaudos nustatytos 

vadovaujantis įrengto elektros energijos skaitiklio duomenimis. Elektros energijos 
apskaitai naudotas skaitiklis EMS – 134.41.3, atitinkantis LST EN 62052-11, LST 
EN 62053-21 ir LST EN 62053-23 standartus. Šis skaitiklis matuoja aktyviąją ir 
reaktyviąją elektros energiją bei momentines srovės, įtampos, galios ir kitas vertes 
trifaziame elektros tinkle. Aktyvioji elektros energija matuojama pagal 1.0 
tikslumo klasę (IEC 62053-21). Reaktyvioji energija matuojama pagal 2.0 tikslumo 
klasę (IEC 62053-23). 
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Saulės spindulinės energijos potencialas ir vidutinė aplinkos oro 
temperatūra nustatyta vadovaujantis Kauno hidrometeorologinėje stotyje (HMS) 
2003 – 2010 m. atliktų matavimų apibendrintais duomenimis [10]. Kauno HMS 
įdiegta automatinė sistema registruoja aplinkos parametrus nustatytais laiko 
intervalais. Tiriant naudoti duomenys registruoti vienos valandos intervalais. 
Stotyje atliekami tiesioginės, sklaidžiosios ir atspindėtosios saulės spinduliuotės, 
aplinkos oro temperatūros bei kitų aplinkos parametrų matavimai.  

 

Tyrimų rezultatai ir jų analizė 
 

Elektros energijos vartojimas priklauso nuo ATS tipo (konteinerinė, 
spintos, pastato tipo), sistemos technologijos ir vietovės sąlygų, kurioje įrengta 
ATS [9]. 

Šiame darbe tirta konteinerinio tipo ATS, teikianti laidinio ryšio ir interneto 
prieigos paslaugas.  

Tyrimo metu nustatyta, kad ATS per metus (2008 – 2011 m.) vidutiniškai 
suvartojama apie 6582 kWh elektros energijos. Nustatyta, kad ATS įrangai 
vidutiniškai per mėnesį suvartojama apie 549 kWh elektros energijos.  

Tirtoje ATS įrengta moderni telekomunikacijų sistemos įranga, todėl 
patalpų mikroklimatui keliami specifiniai reikalavimai. Tinkamam mikroklimatui 
suformuoti naudojama kondicionavimo sistema, kuri ATS įrangai šildyti bei aušinti 
vidutiniškai per mėnesį suvartoja apie 129 kWh elektros energijos (1 lentelė). 

 
1 lentelė. ATS mėnesio elektros energijos poreikiai, vidutinė aplinkos oro 

temperatūra ir saulės spindulinės energijos potencialas 

Table 1. Monthly electricity needs, average ambient air temperature and energy 
potential of solar radiation  

Elektros energijos vartojimas ATS, kWh 
Kondicionavimas  

Mėnuo 
 

ATS 
elektros 
įranga 

šildymas aušinimas Iš 
viso 

Vidutinė 
aplinkos oro 
temperatūra, 

ºC 

Saulės energijos 
potencialas į 

statmeną saulės 
spinduliams 

paviršių, kWh/m² 
1 346,0 103,9 - 449,9 -3,57 32,6 
2 193,6 180,1 - 373,7 -3,58 59,8 
3 230,9 161,5 - 392,4 0,75 114,4 
4 451,3 51,3 - 502,6 8,8 195,6 
5 533,6 - 78,3 611,9 12,66 222,4 
6 559,2 - 189,9 749,1 14,97 232,5 
7 561,9 - 233,5 795,4 18,36 234,3 
8 564,1 - 166,7 730,8 16,84 183,3 
9 550,7 - 74,3 625 13,77 150,2 

10 460,6 46,6 - 507,2 5,23 76,1 
11 267,5 143,2 - 410,7 3,86 31,1 
12 312,6 120,6 - 433,2 -2,59 16,7 

Iš viso  5032,0 807,2 742,7 6581,9 - 1549,0 
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Šiltuoju metu laikotarpiu (gegužės – rugsėjo mėn.) ATS elektros energijos 
suvartojimas išauga iki 612 – 795 kWh/mėn. Tuo tarpu šaltuoju metu laikotarpiu 
(spalio – balandžio mėn.) energijos vartojimas sumažėja iki 374 - 507 kWh/mėn.  

ATS įrangos kondicionavimui sunaudojama apie 1550 kWh elektros 
energijos – apie 23,5 % metinių energijos sąnaudų. Įrangos šildymui sunaudojama 
apie 807 kWh, o aušinimui apie 743 kWh. 

Kitų tyrėjų [2] duomenimis, vasaros laikotarpiu ATS įrangai aušinti 
suvartojama apie 28 % visos suvartojamos energijos per metus, o šaltuoju metų 
laikotarpiu ATS įrangai šildyti sunaudojama apie 30 % metinių elektros energijos 
poreikių [2].  

Pagal daugiamečius elektros energijos suvartojimo duomenis (2008 –  
2011 m.) ir vidutinės aplinkos oro temperatūros kaitą per metus buvo sudaryta 
priklausomybė (1 pav.), kuri gali būti aprašoma tiesine lygtimi: 

 
Q = 429 + 16,76Ta                                              (1) 

 
čia Q – elektros energijos suvartojimas ATS per mėnesį, kWh/mėn.; 
     Ta – vidutinė mėnesio aplinkos oro temperatūra, ºC. 
 

 
1 pav. Elektros energijos vartojimo per mėnesį ATS priklausomybė nuo vidutinės 

mėnesio aplinkos oro temperatūros  
Fig. 1. Correlation between electricity demand per month and average of ambient air 

temperature 
 
Tyrimo duomenys rodo, kad yra stipri (r = 0,93) tiesinė koreliacinė 

priklausomybė tarp vidutinės aplinkos oro temperatūros ir ATS įrangos vartojamos 
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elektros energijos. Todėl galima teigti, kad elektros energijos reikmės ATS 
tiesiškai priklauso nuo aplinkos oro temperatūros. 

 Vasaros laikotarpiu (liepos mėn.) vidutinei aplinkos temperatūrai pasiekus 
18,4 ºC energijos suvartojimas padidėja iki 795 kWh per mėnesį. Tuo pačiu metu 
ATS įrangos kondicionavimui (aušinimui) suvartojama apie 233,5 kWh energijos 
per mėnesį, t. y. apie 30 % mėnesio elektros energijos poreikių. 

Šaltuoju metų laikotarpiu (sausio – vasario mėn.) vidutinei mėnesio 
aplinkos temperatūrai esant neigiamai – 3,6 ºC, elektros energijos suvartojimas 
ATS įrangai sudaro apie 412 kWh per mėnesį. ATS įrangos šildymui suvartojama 
apie 142 kWh energijos – apie 34 % visos suvartojamos elektros energijos per 
mėnesį. 

 Remiantis Kauno HMS daugiamečiais aplinkos parametrų kaitos 
duomenimis [10] nustatyta, kad aplinkos oro temperatūra beveik tiesiškai (r = 0,88) 
priklauso nuo saulės spindulinės energijos potencialo, pasiekiančio horizontalų 
paviršių. Todėl tikslinga analizuoti ATS įrangos elektros energijos reikmių 
tenkinimo, naudojant saulės energiją, galimybes.  

Saulės spindulinės energijos potencialas į horizontalų paviršių Kaune 
sudaro apie 1037 ±32 kWh/m² per metus. Tuo tarpu saulės spindulinės energijos 
potencialas į statmeną saulės spinduliams paviršių sudaro apie 1549 ±97 kWh/m² 
per metus (1 lentelė) [10]. Saulės spinduliams statmeną paviršių pasiekiančios 
saulės spindulinės energijos kiekis kinta nuo 17 iki 234 kWh/m² per mėnesį. 
Didžiausias saulės spindulinės energijos kiekis statmeną spinduliams paviršių 
pasiekia šiltuoju metų laiku (gegužės – liepos mėn.) 222 – 234 kWh/m², o šaltuoju 
metų laiku yra mažiausias (lapkričio – sausio mėn.) – 17–33 kWh/m². 

Praktiniam saulės energijos naudojimui atliekami saulės energijos srautų 
perskaičiavimai į tam tikru kampu saulės atžvilgiu pasvirusį paviršių. Tačiau 
didžiausias saulės energijos kiekis gaunamas naudojant įvairių konstrukcijų įrangą, 
kuri leidžia dienos metu saulės fotoelektrinių modulių aktyvų paviršių nukreipti 
statmenai saulės spinduliams. Tyrimais nustatyta, kad Kauno zonoje saulės 
spindulinės energijos potencialas į statmeną saulės spinduliams paviršių sudaro 
apie 1549 kWh/m² per metus [10]. Todėl tikslinga analizuoti ATS elektros 
energijos poreikių tenkinimo galimybes naudojant saulės energiją, kuri pasiekia 
statmeną saulės spinduliams paviršių.  

Ištyrus elektros energijos suvartojimą ATS ir saulės spindulinės energijos 
potencialą į statmeną saulės spinduliams paviršių, sudaryta priklausomybė (2 pav.), 
kuri gali būti aprašyta tiesine lygtimi:  

 
Q = 360 + 1,46H ,                                        (2) 

 
čia H – saulės spindulinės energijos potencialas į statmeną saulės 

spinduliams paviršių per mėnesį, kWh/m². 
Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad yra stipri (r = 0,83) tiesinė koreliacinė 

priklausomybė tarp elektros energijos suvartojimo ATS įrangai ir saulės 
spindulinės energijos potencialo į statmeną saulės spinduliams paviršių.  
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Sudaryta priklausomybė leidžia teigti, kad ATS elektros energijos 
poreikius, sudarančius apie 6582 kWh, galima tenkinti naudojant saulės energiją.  

Reikalingą energijos kiekį galima gauti, naudojant sistemą, kuri 
fotoelektrinius modulius dienos metu nukreiptų statmenai saulės spinduliams. 
Sistemoje naudojant saulės fotoelektrinius modulius, kurių efektyvumas apie 15 %, 
šių modulių aktyvus plotas turėtų būti apie 28,3 m². Šiame fotoelektrinių modulių 
plote būtų generuotas energijos kiekis, tenkinantis ATS elektros energijos 
poreikius.  

Projektuojant saulės fotoelektrinę jėgainę ATS, būtina papildomai nustatyti 
energijos poreikius sistemai, kuri fotoelektrinius modulius dienos metu nukreipia 
statmenai saulės spinduliams, ir įvertinti energijos nuostolius akumuliavimo metu.  

 

 
 
2 pav. Koreliacinis ryšys tarp elektros energijos poreikių ir saulės spindulinės 

energijos, pasiekiančios statmeną spinduliams paviršių 
Fig. 2. Correlation between electricity needs and solar radiation reaching the surface 

  
Šiame darbe nustatyta, kad apie 5325,9 kWh saulės energijos, konvertuotos 

į elektros energiją, būtų galima naudoti tiesiogiai. Tai sudarytų apie 81 %  nuo 
visos ATS suvartojamos energijos per metus. Tačiau siekiant patenkinti visus ATS 
elektros energijos poreikius būtina apie 1256 kWh konvertuotos saulės energijos 
akumuliuoti, t. y. apie 19 % visos vartojamos energijos per metus (2 lentelė). Šiuo 
atveju perteklinę elektros energiją generuotą saulės fotoelektriniuose moduliuose 
galima akumuliuoti elektros tinkle ir naudoti iš elektros tinklo poreikiams 
padidėjus. Siekiant perteklinę energiją akumuliuoti elektros tinkle, būtina numatyti 
papildomą įrangą jungimui į tinklą ir įvertinti jos energijos poreikius. ATS 
naudojami rezerviniai (dyzeliniai) elektros energijos generatoriai ir akumuliatorių 
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baterijos gali būti naudojamos energijos tiekimo ir vartojimo netolygumams 
subalansuoti. Tačiau elektros energiją sezoniškai akumuliuoti elektrocheminiuose 
akumuliatoriuose netikslinga dėl patiriamų didelių energijos nuostolių ir didelio 
akumuliatorių užimamo tūrio. Energijos akumuliavimo nuostoliai padidintų ATS 
saulės fotoelektrinių modulių plotą. Todėl tikslinga analizuoti alternatyvias 
sezoninio elektros energijos akumuliavimo galimybes, kurios šiame darbe 
neanalizuojamos. 

ATS elektros energijos poreikiai galėtų būti visiškai tenkinami vasario – 
rugsėjo mėnesiais. Šiuo laikotarpiu susidarytų (8 – 65 %) konvertuotos energijos 
perteklius. Tuo tarpu spalio – vasario mėnesiais energijos poreikių nebūtų galima 
tenkinti iki galo (16 – 68 %).  Todėl energiją akumuliuojant pertekliaus metu ji 
galėtų būti naudojama poreikiams padidėjus. Energijos akumuliavimas leistų 
subalansuoti gamybos ir vartojimo netolygumus.  

ATS elektros energijos poreikių tenkinimo saulės energija priklausomybė 
sudaryta taikant statistinius metodus. 2 lygtis sudaryta analizuojant saulės 
spindulinės energijos potencialą į statmeną saulės spinduliams paviršių. 

 
2 lentelė. ATS elektros energijos poreikių tenkinimas naudojant saulės energiją 
Table 2. ATS electricity needs and possible supply from solar energy converter 

 
 

Mėnuo 
 

Elektros 
energijos 

vartojimas 
ATS, kWh 

Konvertuota saulės 
energija į statmeną 

saulės spinduliams 28,3 
m² paviršių, kWh 

Elektros energijos 
tiekimo ir 
vartojimo 

nesutapimai, kWh 

Elektros 
energijos 

reikmių ATS 
tenkinimas, 

proc. 
1 449,9 138,3 -311,5 30,8 
2 373,7 254,1 -119,5 68,0 
3 392,4 486,0 93,6 100 (+23,9) 
4 502,6 831,2 328,6 100 (+65,4) 
5 632,1 945,0 312,9 100 (+49,5) 
6 743,8 987,9 244,1 100 (+32,9) 
7 787,3 995,5 208,2 100 (+26,5) 
8 720,5 779,1 58,6 100 (+8,2) 
9 628,2 638,2 10,0 100 (+1,6) 

10 507,2 323,3 -183,9 63,8 
11 410,7 131,9 -278,8 32,1 
12 433,2 71,1 -362,1 16,4 

Viso 6581,9 6581,6 ±1256  
 

Tyrimo metu nustatytą reikiamą 6581,6 kWh saulės energijos kiekį 
prilyginant konvertuotam į elektros energiją, galima vertinti kaip optimalų reikiamą 
gauti iš saulės fotoelektrinės jėgainės energijos kiekį. Todėl projektuojant bei 
parenkant saulės fotoelektrinių modulių sistemą pagal sudarytą priklausomybę 
būtina, kad sistema galėtų generuoti reikiamą elektros energijos kiekį. Tuo tarpu 
sistemoje naudojamų fotoelektrinių modulių aktyvus plotas naudotinas saulės 
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fotoelektrinių modulių sistemoje gali būti parinktas atsižvelgiant į efektyvumą ir 
kitus energetinius parametrus. Sudaryta lygtis leidžia nustatyti optimalų energijos 
poreikių tenkinimą naudojant atsitiktinio pobūdžio požymius turinčią saulės 
energiją.  

Išvados 

 
1. Nustatyta, kad konteinerinio tipo ATS per metus vidutiniškai sunaudoja apie 

6582 kWh elektros energijos, iš kurios apie 24 % (1550 kWh) įrangai 
kondicionuoti.  

2. Tyrimais nustatyta, kad elektros energijos vartojimas ATS tiesiškai (r = 0,93) 
priklauso nuo vidutinės aplinkos oro temperatūros, kurios kaitą per metus 
formuoja saulės energijos kiekis, pasiekiantis žemės paviršių.  

3. Eksperimentiškai nustatyta, kad ATS elektros energijos vartojimas tiesiškai (r = 
0,83) koreliuoja su saulės energijos potencialu, pasiekiančiu statmeną saulės 
spinduliams paviršių.  

4. Nustatyta, kad metinius ATS elektros energijos poreikius galima tenkinti 
naudojant apie 28,3 m² aktyvus ploto saulės fotoelektrinius modulius, turinčius 
15 % efektyvumą. Jų aktyvus paviršius dienos metu būtų nukreipiamas 
statmenai saulės spinduliams.  
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Antanas Kavolynas, Kęstutis Navickas, Egidijus Vaickelionis 

POSIBILITIES OF SOLAR ENERGY USE FOR AUTOMATIC 
TELECOMMUNICATION STATIONS  

Abstract 

This paper is dedicated for analysis of the electrical energy consumption 
on the automatic station of telecommunications situated in the rural area. It is 
determined that all equipment of such station consumes per year about 6582 kWh 
of electrical energy. About 24 % (1550 kWh) of this amount was consumed for 
conditioning of the equipment. It was found the linear correlation between energy 
demand and ambient temperature of the station. Furthermore regarding statistical 
distribution of solar irradiance was found linear correlation between energy 
demand on the station and possible solar electricity generation.    

Automatic stations of telecommunications, energy demand, solar energy, 

energy conversion. 

 

А. Каволинас, К. Навицкас, Е. Вайцкелионис 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
НУЖД АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 

Резюме 

Настоящая работа посвящена исследованию энергетических 
потребностей автоматических станций телекоммуникаций, действующих на 
сельской местности. Определено, что годовое потребление  электрической 
энергии автоматических станций достигает 6582 квтч. Около 24 % энергии 
потребляется на кондиционирование оборудования. Во время исследований 
установлено, что потребление электрической энергии соответствует 
температуре окружающей среды по линейному уравнению. Также 
установлено линейное соответствие между потреблением электрической 
энергии с потенциалом энергии солнечной радиации. Это подтверждает 
возможность покрывать потребности энергии телекоммуникационной 
станции за счет солнечной энергии.  

Автоматические станции телекоммуникаций, потребности энергии, 

солнечная энергия, энергетическая конверсия.  


