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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند جبمو به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از كبمر فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 ن،كننـدگا مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با طمرتب ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  لـي م اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي رايطش به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي ليالمل بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه طي،محيزيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه رويجت .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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ج  

  استانداردتدوين كميسيون فني 

  " و تاييد نوع يحاطر احراز شرايط - ليزميني سيليكون كريستا (PV)مدول هاي فتوولتائيك  "

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

  فرهنگي، شاهرخ 

  )دكتراي مهندسي برق(

  هيأت علمي دانشگاه تهرانعضو 

    

    :دبير

  شراره، فرد خدائي

  )فوق ليسانس فيزيك(

  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان زنجان

   )ااسامي به ترتيب حروف الفب: (اعضاء

  اسدي، ابراهيم

 )ليسانس مهندسي برقفوق (

  

  )سهامي خاص(شركت مهندسين مشاور توسعه صنعت برق

  

  عطيه، ذبيحي

  )فوق ليسانس فيزيك(

   شركت فيبر نوري و برق خورشيدي 

    

  شاهنواز، محمدرضا

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

  )سانا(سازمان انرژهاي نو ايران 

  

    

   محسن، صرافي

  )انرژي -فيزيكدكتراي (

   عضو هيات علمي دانشگاه زنجان

  

    

  عبدالهي، ربابه 

  )ليسانس مهندسي برق(

  )سانا(سازمان انرژهاي نو ايران 

  

    

  كياني، سيدرضا

  )ليسانس مهندسي برق(

  

  )سهامي خاص(شركت مهندسين مشاور توسعه صنعت برق

  

  معماريان، عرفان

  )دانشجوي ليسانس مهندسي برق(

  

  كارشناس

  

  منشي پور، سميرا

  )ليسانس مهندسي برق(

  )سانا(سازمان انرژي هاي نو ايران 
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  فهرست مندرجات

  

 عنوان
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  3  نشانه گذاري  4
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  8  اصالحات  9
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 و  

  

  

  پيش گفتار

 كه" و تاييد نوع يحاطر احراز شرايط -زميني سيليكون كريستالي (PV)مدول هاي فتوولتائيك  " استاندارد

 در و شـده  تدوين و تهيه )سانا(سازمان انرژي هاي نو ايران توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش

 قرار تصويب مورد 26/5/88 مورخ برق و الكترونيك استاندارد ملي كميتة اجالسچهارصد و هفتاد و هفتمين 

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  مقررات مؤسسـة  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي يشرفتپ و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
IEC 61215: 2005, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design 
qualification and type approval 
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و  يحاطر احراز شرايط -زميني سيليكون كريستالي (PV)هاي فتوولتائيك مدول 

  تاييد نوع

  هدف و دامنه كاربرد  1

و تاييد نوع مـدول هـاي فتوولتائيـك     يحاطر احراز شرايطبراي هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات 

تعريـف   IEC 60721-2-1كه در هواي آزاد معمولي شرايط كه براي بهره برداري طوالني مدت در  زميني،

 اسـتاندارد  .اين استاندارد فقط براي انواع مدول هاي سيليكون كريسـتالي كـاربرد دارد  . شده است، مي باشد

  .منتشر شده است IEC 61646نازك با شماره  اليههاي  ي براي مدولديگر

  .شوند، كاربرد ندارد اين استاندارد در مورد مدول هايي كه با نور متمركز شده خورشيد استفاده مي

بـا   معقـول به نحوي كه تـا حـد   . استآزمون، تعيين مشخصات الكتريكي و دمايي مدول  مراحلهدف از اين 

توصـيف  شرايط جوي ، آن مدول قادر به استقامت طوالني مدت در معرض هزينه و زمان محدوديت منطقي 

هاي داراي شرايط الزم، بستگي به طرح آنها، ميانگين طول عمر واقعي مدول . باشددامنه كاربرد اين شده در 

  .د داشتنمحيط آنها  و شرايطي كه در آن بهره برداري مي شوند، خواه

  مراجع الزامي  2

بدين ترتيـب آن  . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع شده است

  . سوب مي شودمقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران مح

آن  بعـدي  تجديـدنظرهاي  و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در

شده  داده ارجاع آنها به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در .نيست ايران ملي استاندارد اين مورد نظر

  . است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

 كليات و راهنما: ، آزمونهاي محيطي قسمت اول1377سال : 1307استاندارد ملي ايران شماره  1- 2

آزمـون   -آزمونهـا  : ، آزمونهاي محيطي قسمت دوم1378سال : 1307-21استاندارد ملي ايران شماره  2- 2

U :ت و پايه قطعات مجتمعاستحكام اتصاال 

انـدازه گيـري   : قسـمت اول  -، قطعـات فتوولتائيـك  1381سـال  : 6461-1استاندارد ملي ايران شماره  3- 2

  ولتاژ قطعات فتوولتائيك  -مشخصه هاي جريان

الزامـات بـراي   : قسـمت دوم  -، قطعـات فتوولتائيـك  1381سال : 6461-2استاندارد ملي ايران شماره  4- 2

 سلولهاي خورشيدي مرجع

اندازه گيري هاي : قسمت سوم -، قطعات فتوولتائيك1381سال : 6461-3اندارد ملي ايران شماره است 5- 2

 اساسي براي قطعات فتوولتائيك  در سطح زمين با طيف تابشي مرجع 

الزامـات بـراي   : قسمت ششـم  -، قطعات فتوولتائيك1381سال : 6461-6استاندارد ملي ايران شماره  6- 2

 مدولهاي خورشيدي مرجع
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، الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه هـاي  1386سال : 17025دارد ملي ايران شماره استان 7- 2

 آزمون و كاليبراسيون

2-8 IEC 60068-2-78, Environmental testing- part 2-78: Tests- Test  Cab: 
Damp heat, steady state 
2-9 IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

 هـاي  مشخصـه  بازرسـي  بـراي  بـرداري  نمونه طرحهاي و ها روش "با عنوان  9132 به شماره استاندارد ملي ايران -يادآوري

  .موجود است IEC 410:1973بر مبناي  "وصفي

2-10 IEC 60721-2-1, Classification of environmental conditions appearing in 
nature- Temperature and humidity 
2-11 IEC 60891: 1987, Procedures for temperature and irradiance corrections 
to measured I-V characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices 
2-12 IEC 60904-7:1989, Photovoltaic devices- Part 7: Computation of spectral 
mismatch error introduced in the testing of a photovoltaic device 
2-13 IEC 60904-9:1995, Photovoltaic devices- Part 9: Solar simulator 
performance requirenments  
2-14 IEC 60904-10:1998, Photovoltaic devices- Part 10: Methods of linearity 
measurements  
2-15 IEC 61853: Performance testing and energy rating of terrestrial 
photovoltaic (PV) modules1 

  

  نمونه برداري  3

در صـورت  (هشـت مـدول    IEC 60410مطابق روش اجرايي ارائه شـده در  بايد   احراز شرايطبراي آزمون 

مدول ها بايد از مواد . هاي توليد، برداشته شودبهريا  2بهربه صورت تصادفي از ) تمايل به اضافه تعدادي ديگر

كنتـرل  در معـرض  و  دنباشـ  ساخته شدهمربوط  فرآينددستورات و و ها مطابق با  نقشه و شخص م اجزايو 

از مـدول هـا بايـد    . ندري، سازنده  قرار گقابل قبول ساختبازرسي عادي، كنترل كيفيت و روش هاي اجرايي 

اژ مجـاز سـامانه   ولتاز جمله بيشينه ، نصب و  اتصال حملدستورالعمل هاي با و اشد هر جزئياتي كامل بنظر 

  .همراه باشد

نمونه مخصوصي براي آزمـون  مي توان دسترس نباشند،  قابلاگر ديودهاي باي پس در مدول هاي استاندارد 

توصيه مي شـود ديـود بـاي پـس بـه صـورت فيزيكـي        . نمودآماده ) 18-10زير بند (حرارتي ديود باي پس 

زير حرارتي قرار گرفته بر روي ديود همانطور كه در  همانطور كه در مدول استاندارد وجود دارد، با يك حسگر

 1اين نمونه در آزمون هاي ديگـري كـه در مراحـل شـكل     . الزام شده است، نصب شده باشد 2-18-10بند 

  .نمايش داده شده اند، استفاده نمي شود

                                                
  .در دست بررسي است - 1

2- Batch 
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د باشند و نه از آزمون قرار گيرند، نمونه هاي اوليه يك طرح جدي مورددر صورتيكه مدول هايي كه قرار است 

  ).مراجعه كنيد 8به بند (توليد انبوه، اين موضوع بايد در گزارش آزمون بيان شود 

  نشانه گذاري  4

  :هر مدول بايد بصورت واضح و پاك نشدني بصورت زير نشانه گذاري شود

  نام، نشانه يا عالمت سازنده؛ -

 نوع يا شماره مدل؛ -

 شماره سريال؛ -

 ؛)كدگذاري رنگي مجاز است( اه سيمسر قطبيت پايانه ها يا   -

 .ولتاژ سامانه كه براي مدول مناسب استبيشينه  -

  .شماره سريال قابل رديابي باشد توسطد بر روي مدول مشخص شده باشد يا تاريخ و محل ساخت باي

  انجام آزمون  5

با ) زي شدهواقعي يا شبيه سا(قبل از شروع آزمون، تمام مدول ها، شامل كنترل بايد در معرض نور خورشيد 

  .در حالت مدار باز قرار گيرد kWh.m-2 5/5تا   kWh.m-2 5 يتابش انرژي

قرار   1 شكلدر به ترتيب نشان داده شده  احراز شرايطمدول ها بايد گروه بندي شوند و تحت مراحل آزمون 

ـ ) مرحله(هر كادر . گيرند   يو سـخت  اروش هـاي اجـر  . وط مـي شـود  به زير بند متناظر در اين استاندارد مرب

  .يل بيان شده استصبه تف 10يي در صورت لزوم در بند شامل مقادير ابتدايي و نهاآزمون 

در جائي كه مقادير نهايي يك آزمون، بعنوان مقادير اوليه آزمون بعدي در مراحل آزمـون باشـد نيـاز بـه تكـرار آنهـا        -يادآوري

  .در اين حالت مقادير ابتدايي از آزمون حذف مي شوند. نيست

، نصب و اتصال را رعايـت  براي حملسازنده ، آزمون كننده بايد به دقت دستورالعمل هاي در انجام آزمون ها

در صورتي مجاز است كه در آينده آزمون  7-10و  6-10، 5-10، 4-10حذف آزمون هاي ارائه شده در . كند

IEC 61853 ز قبل صورت گرفته باشدبر روي اين نوع مدول انجام شود يا  برنامه ريزي انجام آن ا.  

  .بطور خالصه آمده است 1شرايط آزمون در جدول 

زنده مـدول،  با توافق آزمايشگاه و سا. هستند احراز شرايط، كمترين سطوح  مورد نياز براي 1سطوح آزمون جدول  -2يادآوري

  .انجام شود تري سختدر شرايط ممكن است آزمون ها 

  معيار قبولي  6

با  بايد مطابق ،است و بنابراين تاييد نوع  شده قبول شده طراحي احراز شرايط هاي آزموندر  كهمدول طرح 

  :نمونه آزمون با تمام معيارهاي زير مطابقت نمايد تلقي شود چنانچهاين استاندارد 

فراتـر  آزمون  تواليپس از هر  8 % حداكثر توان خروجي پس از هر آزمون از حد تعيين شده يا ازتنزل  -الف

  ؛نرود

  داشته باشد؛مدار باز ن وضعيت ها  در طول آزموناي  هيچ نمونه -ب

  ؛تعريف شده است، وجود نداشته باشد 7كه در بند ديداري عمده  نقصهيچ  -پ

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 4

  ؛الزامات آزمون عايقي پس از آزمون ها برقرار باشد -ت

برقـرار   نم  -گرماون و پس ازآزم تواليدر آغاز و پايان هر  در محيط مرطوبجريان نشت الزامات آزمون  -ث

  .باشد

  .الزامات ويژه هر آزمون برقرار باشد -ج

احـراز  الزامـات  نامطـابق بـا   بايد  يحا، طرمطابقت نداشته باشنداين معيارهاي آزمون  ااگر دو يا چند مدول ب

  3الزامات بنـد   باچنانچه يك مدول در هر آزموني مردود شود دو مدول ديگر كه . ر نظر گرفته شودد شرايط

اگر يكي يا هر دوي اين مـدول هـا نيـز    . قرار گيرند ز آغاز تحت تمام آزمون هاي مربوطهستند بايد ا مطابق

هـر دو مـدول در    اگـر امـا  . طراحي بايد نامطابق با الزامات احراز شـرايط در نظـر گرفتـه شـود    ند، ومردود ش

  . ظر گرفته شودطراحي بايد مطابق با الزامات احراز شرايط در نند، وها قبول ش آزمون

  هاي ديداري عمده نقص  7

اي ديـداري عمـده در نظـر گرفتـه     هـ  نقـص و تاييد نوع، موارد زير به عنـوان   يحاطربه منظور احراز شرايط 

  :دنشو مي

سطوح خارجي شكسته، ترك خورده يا پاره شده شامل اليه هاي رويي، اليـه هـاي زيـرين، قـاب هـا و       -الف

  جعبه هاي تقسيم؛

تغيير يافته شامل اليه هاي رويي، اليه هاي زيرين، قاب ها و جعبه هاي تقسيم يا شده  تاي سطوح خارج -ب

  ؛بهره برداري مدول دچار اشكال شوديا /بحدي كه نصب و

از سـطح سـلول را از مـدار الكتريكـي      10 % آن مي تواند بيش از گستردگيترك خوردگي در سلول كه  -پ

  ؛حذف كندمدول 

اليه شدگي كه مسير پيوسته اي بين هر بخش مدار الكتريكي و لبه هاي مدول  ايجـاد  حباب ها يا اليه  -ت

  ؛مي كند

  .يا بهره برداري مدول دچار اشكال شود/نصب وبه اندازه اي كه از بين رفتن يكپارچگي مكانيكي  -ث

  گزارش  8

ـ  احراز شرايطبه دنبال تاييد نوع، گزارش تصديق شده اي از آزمون هاي  خصـه هـاي عملكـرد    ه همـراه مش ب

گـزارش  . تهيـه شـود  گيري شده و جزئيات هر خرابي و آزمون هاي مجدد، بايد توسط كارگزار آزمون   اندازه

هر گواهينامه يا گزارش آزمـون بايـد شـامل    . باشدمطابق  17025الزامات استاندارد ملي ايران شماره با بايد 

  :حداقل اطالعات زير باشد

  ؛عنوان -الف

  ؛آزمايشگاه آزمون و مكاني كه آزمون ها در آن انجام شده است نام و نشاني -ب

  ؛حصر بفرد هر صفحه گواهي يا گزارششناسايي من -پ

  ؛امكاندر صورت  ،نام و نشاني مشتري -ت

  ؛آزمون شده موردشرح و شناسايي  -ث
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  ؛آزمون موردمشخصات و شرايط  -ج

  ؛امكانورت آزمون، در ص) هاي(آزمون و تاريخ  موردتاريخ دريافت  -چ

  ؛شناسايي روش آزمون بكار رفته -ح

  ؛جايي كه مصداق داردايي نمونه برداري، در ارجاع به روش اجر-خ

هر گونه انحراف، اضافه يا كم كردن از روش آزمون و هر گونه اطالعات مربوط به آزمون هاي ويـژه ماننـد   -د

  ؛شرايط محيطي

جداول، نمودارها، شـكل هـا و عكـس هـاي مناسـب در       به صورتمقادير، آزمايشات و نتايج بدست آمده  -ذ

 دمـاي نـامي بهـره بـرداري سـلول     برگيرنده ضرايب دمايي جريان اتصال كوتاه، ولتاژ مـدار بـاز و تـوان اوج،    

(NOCT)1  شرايط آزمون استاندارد، دماي نامي بهره برداري سلولتوان در  (STC)2    و تابش كـم، طيـف

توان بيشـينه مشـاهده شـده پـس از تمـام       كاهش، UV3آماده سازيپيش المپ مورد استفاده براي آزمون 

  ؛ن ها و هر گونه خرابي مشاهده شدهآزمو

  ؛)جايي كه مصداق دارددر (توضيحي بر عدم قطعيت تخميني نتايج آزمون  -ر

يي كه مسئوليت محتويات گواهينامـه يـا گـزارش را بـه عهـده      )ها(معادل شخص هامضا و عنوان يا شناس -ز

  ؛ه اند و تاريخ صدورگرفت

  ؛جايي كه مصداق دارددر آزمون شده است، موارد به مربوط فقط كه نتايج  اينكهتوضيح در مورد  -ژ

تكثيـر بخشـي از    فقط بـه صـورت كامـل مجـاز اسـت و در صـورت       گواهينامه يا گزارش آزمون تكثير  -س

  .الزم استمجوز كتبي آزمايشگاه   ،گواهينامه يا گزارش آزمون

  .اي از اين گزارش بايد توسط سازنده به منظور ارجاع نگه داشته شودنسخه 

                                                
1- Nominal Operating Cell Temerature 
2 - Standard Test Conditions 
3- Ultra Violet 
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  .انجام شده باشد حذف آنها مجاز است IEC 61853در صورتيكه اين آزمون ها بر اساس   -1يادآوري

مي تواند با  اي نامي بهره برداري سلولدمطراحي نشده باشد،  1سازه نگهدارندهدر حالتي كه مدول ها براي نصب  -2يادآوري 

  .تعادل دماي متوسط پيوند سلول خورشيدي در استاندارد جايگزين شود

  احراز شرايطمراحل آزمون  -1شكل

                                                
1- Open- rack 

 مدول 8

  تكرار آزمون 

10 -15  

 در محيط مرطوبجريان نشت آزمون 

10 -15  

  در محيط مرطوبآزمون نشت جريان 

10 -17  

  آزمون تگرگ

10 -13  

  نم - آزمون گرما

 h1000   

°C85  

  85 %رطوبت نسبي 

10 -9  

  اري نقطه داغآزمون پايد

  پيش آماده سازي

 Kwh.m-25  

10 -1  

  )چشمي(بازرسي ديداري 

10 -2  

  تعيين توان بيشينه

10 -3  

  آزمون عايقي

10 -15  

  نشت جريان در محيط مرطوبآزمون 

10 -11  

  آزمون چرخه حرارتي

  چرخه  50

°C85 + تا°C40 -  

10 -5  

NOCT  
  )عه كنيدمراج 2به يادآوري (

10 -6  

و  STCعملكرد در 

NOCT)1(  

10 -7  

  )1(عملكرد در تابش كم 

10 -8  

  آزمون در معرض نور فضاي باز

Kwh.m-260  

10 -18  

  آزمون حرارتي ديود باي پس

10 -14  

  خروجي هاآزمون استحكام 

10 -10  

  UVآزمون پيش آماده سازي 

Kwh.m-215  

10 -12  

  آزمون يخ زدگي رطوبت

  چرخه  10

°C85 +تا °C40 -  

 85 %رطوبت نسبي 

10 -11  

  آزمون چرخه حرارتي

  چرخه  200

°C85 + تا°C40 -  

  مدول 2
  مدول 2  مدول 2  مدول 1

  كنترل

10 -16  

  آزمون بار مكانيكي

  مدول 1  مدول 1

  مدول 1
  مدول 1

10 -14  

  يب دماييااندازه گيري ضر

  )مراجعه كنيد 1به يادآوري (

  مدول 1
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  خالصه سطوح آزمون -1جدول 

  شرايط آزمون  عنوان  آزمون

  .مراجعه كنيد 2-1- 10 بند براي فهرست جزئيات بازرسي به  ديداريبازرسي   10-1

  .مراجعه كنيد  6461-1استاندارد ملي ايران شماره  به  تعيين توان بيشينه  10-2

باضـافه دو برابـر بيشـينه ولتـاژ      V d.c.1000تحمل دي الكتريـك در    آزمون عايقي  10-3

  .دقيقه 1سامانه به مدت 

، مقاومت عايقي بايـد كمتـر   m2 1/0براي مدول هاي با مساحت كمتر از

، m2 1/0ي بـا مسـاحت بزرگتـر از   بـراي مـدول هـا   .نباشد MΩ400از 

بايـد كمتـر از   نمقاومت عايقي اندازه گيري شده ضربدر مساحت مـدول  

MΩ.m240  اندازه گيري شده درV500    يا ولتاژ بيشينه سـامانه، هـر

  .كدام كه بزرگتر است، باشد

اندازه گيـري ضـرايب دمـايي      10-4

  )مراجعه كنيد 1به يادآوري (

  .اجعه كنيدمر 4-10 بند براي جزئيات به

  .مراجعه كنيد IEC 60904-10براي راهنمايي به 

بــه (NOCT انــدازه گيــري   10-5

  )مراجعه كنيد 1يادآوري 

  W.m-2800: تابش خورشيدي كل

  C20°: دماي محيط

  m.s-11: سرعت باد

ــرد در   10-6  و  STCعملكـــ

NOCT )  1بـــه يـــادآوري 

  )مراجعه كنيد

  NOCTو  C25°: دماي سلول

با توزيع طيفي خورشيدي مرجـع   W.m-2800و  W.m-21000: تابش

  6461-3استاندارد ملي ايران شماره 

ــم    10-7 ــابش ك ــرد در ت ــه (عملك ب

  )مراجعه كنيد 1يادآوري 

   C25°: دماي سلول

اسـتاندارد ملـي   با توزيع طيفي خورشيدي مرجـع   W.m-2200 :تابش

  6461-3ايران شماره 

آزمون در معرض نـور فضـاي     10-8

  باز

  kWh.m-260شيدي كل تابش خور

  در بدترين شرايط نقطه داغW.m-21000ساعت در معرض تابش  5  آزمون پايداري نقطه داغ  10-9

تـا   nm280در گسـتره طـول مـوج از     kWh.m-215كـل   UVتابش  UVپيش آماده سازي   10-10

nm385  بــا تــابشUV  كــلkWh.m-25  در گســتره طــول مــوج از

nm280  تاnm320  

در  STCبا جريان تـوان اوج   + C85°تا   -C40°چرخه از  200 تا 50  ه حرارتآزمون چرخ  10-11

  چرخه 200

  -C40°تا  C85+ ،RH%85°چرخه از   10  يخ زدگي -رطوبت آزمون  10-12

  C85+ ،RH%85°در  h1000  نم -آزمون گرما  10-13

  1307-21استاندارد ملي ايران شماره انند هم  يخروجي هاآزمون استحكام   10-14

در محيط جريان نشت آزمون   10-15

  مرطوب

  .مراجعه كنيد 15-10بند براي جزئيات به

، مقاومت عايقي بايـد كمتـر   m2 1/0براي مدول هاي با مساحت كمتر از

، m2 1/0بـراي مـدول هـاي بـا مسـاحت بزرگتـر از      .نباشد MΩ400از 

بايـد كمتـر از   نمقاومت عايقي اندازه گيري شده ضربدر مساحت مـدول  
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MΩ.m240  اندازه گيري شده درV500    يا ولتاژ بيشينه سـامانه، هـر

  كدام كه بزرگتر است، باشد 

نوبت به ه ب h 1 ، اعمال شده به مدتPa  2400سه چرخه بار يكنواخت  آزمون بار مكانيكي  10-16

  سطوح جلو و عقب 

  در طول آخرين چرخه جلويي Pa5400بار برفي اختياري 

محـل   11، هدايت شـده در  m.s-10/23در  mm25به قطر گلوله يخي   آزمون تگرگ  10-17

  برخورد

  C75°و   ISC يك ساعت در  آزمون حرارتي ديود باي پس  10-18

  C75°و   ISCبرابر  25/1يك ساعت در 

  .بر روي اين نوع مدول انجام شده باشد حذف آنها مجاز است IEC 61853در صورتيكه اين آزمون ها بر اساس   -1يادآوري

  حاتاصال  9

مدول ممكن است نياز به تكرار بعضي يا تمامي آزمون ساخت يا فرايند  اجزا، مواد، يحاهر گونه تغيير در طر

  .داشته باشد براي بدست آوردن تاييد نوع احراز شرايطهاي 

  آزمون انجامروش   10

  ديداريبازرسي   10-1

  هدف   10-1-1

  .هدف از اين آزمون، تشخيص هر عيب ديداري در مدول است

  روش اجرايي  10-1-2

  :نباشد براي شرايط زير بازرسي كنيد lux1000 هر مدول را به دقت در زير نوري كه كمتر از 

  ترك، خميدگي، تغيير شكل يا پارگي سطوح خارجي؛  -

 ؛سلول هاشكستگي  -

 ؛سلول هاترك خوردگي  -

  اتصاالت داخلي يا پيوندها؛ نقص -

 ؛قاب ايكديگر يا ب اب سلول هاتماس  -

 ؛نوارهاي چسبندهخرابي  -

 ؛حباب ها يا اليه اليه شدگي كه مسير پيوسته اي بين هر بخش مدار الكتريكي و لبه  مدول  ايجاد كند -

 ؛سطوح كهنه مواد پالستيكي -

 ؛روباز هاي الكتريكي برقدار  قسمتمعيوب، خروجي هاي  -

  .گذار باشدهر شرايط ديگري كه ممكن است بر عملكرد تاثير -

در  مدولكه موجب بدتر كردن يا تاثير سوء بر عملكرد  رك، حباب يا اليه اليه شدگيهر تماهيت و موقعيت 

  .يا عكس برداري كنيد/شود را يادداشت برداري و مي بعديآزمون هاي 
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  الزامات  10-1-3

قابل قبول  ،به منظور تاييد نوع 7هاي ديداري عمده فهرست شده در بند  نقصشرايط ديداري ديگري غير از 

  .هستند

  تعيين توان بيشينه   10-2

  هدف  10-2-1

تكرارپذيري . است تعيين توان بيشينه مدول پيش و پس از آزمون هاي محيطي گوناگوناز اين آزمون، هدف 

  . ترين عامل استآزمون مهم

  تجهيزات  10-2-2

 IECمطـابق بـا   از آن يـا بهتـر    B كـالس نور طبيعي خورشيد يا شبيه ساز خورشـيدي  (منبع تابشي -الف

60904-9.(  

 استاندارد ملي ايران شـماره يا  6461-2استاندارد ملي ايران شماره دستگاه مرجع فتوولتائيك  مطابق با  -ب

مراه همان ه كار رود دستگاه مرجع بايد مدول مرجعي با همان اندازه بهه ب B كالساگر شبيه ساز . 6-6461

  .آزمونه باشد) به منظور مطابقت پاسخ طيفي(فناوري سلول 

  .پايه مناسبي براي نگهداشتن آزمونه و دستگاه مرجع در صفحه اي عمود بر پرتوهاي تابش -پ

  .C5/0±° و تكرارپذيري  C1±°  دقتوسيله اي براي پايش دماي آزمونه و دستگاه مرجع با  -ت
  .مقدار خوانده شده ±2/0 % دقتتجهيزاتي براي اندازه گيري جريان آزمونه و دستگاه مرجع با  -ث

  .مقدار خوانده شده ±2/0%  دقتتجهيزاتي براي اندازه گيري ولتاژ آزمونه و دستگاه مرجع با  -ج

  روش اجرايي  10-2-3

بعنوان مجموعـه مشخصـي از    6461-1استاندارد ملي ايران شماره ولتاژ مدول را مطابق با  -مشخصه جريان 

 W.m-2700و تـابش بـين    C 50°تا  C 25°گستره پيشنهادي براي دماي سلول بين (اييتابش شرايط دم

يـا بهتـر طبـق الزامـات      B كـالس با استفاده از نور طبيعي خورشيد و يا شبيه ساز ) است W.m-2  1100تا

IEC 60904-9  از  شرايط متفاوتيدر شرايط ويژه كه مدول ها براي بهره برداري در گستره . تعيين كنيد، 

اند با استفاده از دما و سطوح تابش  مشـابه بـا شـرايط    ولتاژ مي تو -طراحي شده باشد، مشخصه هاي جريان

بـه   IEC 60891تصحيحات دما و تابش مـي توانـد مطـابق بـا     . بهره برداري مورد انتظار اندازه گيري شود

هاي اندازه گيري هاي انجام شده بر روي همان مدول پيش و پـس از آزمـون هـاي     منظور مقايسه مجموعه

بهـره    ه گيري هاي توان بيشـينه در شـرايط  انداز صورت پذيرد تال هر تالشي به هر حا. محيطي، انجام شود

مدول خـاص در دمـا و تـابش    هر بر روي  اوجيعني با انجام اندازه گيري هاي توان يكسان انجام شود برداري 

  . دباش ±1 % تكرار پذيري اندازه گيري توان بيشينه  بايد بهتر از. كم شود بزرگي تصحيح ،يكسانتقريباً 
  .از مدول كنترل براي بررسي هر بار كه مدول هاي آزمون اندازه گيري مي شود، استفاده كنيد -يادآوري
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  آزمون عايقي  10-3

  هدف  10-3-1

بـا فضـاي   هدف از اين آزمون، تعيين اين است كه آيا مدول به خوبي بين بخش هاي حامـل جريـان و قـاب    

  .عايق شده است اطراف

  تجهيزات  10-3-2

اضـافه دو برابـر ولتـاژ    ه ب V 1000يا V 500 با محدود كننده جريان و توانايي اعمال DCمنبع ولتاژ   -الف

  .4-3-10 قسمت پ بند بيشينه سامانه مدول مطابق با

  .وسيله اي براي اندازه گيري مقاومت الكتريكي عايق -ب

  شرايط آزمون  10-3-3

و در رطوبـت   ) مراجعه كنيد 1307ملي ايران شماره  به استاندارد(آزمون بايد در دماي محيط هواي اطراف 

  .بيشتر نباشد بر روي مدول انجام شود 75 % نسبي كه از

  روش اجرايي  10-3-4

 يتبا محدود DC يعايق كننده كوتاه شده ي مدول را به پايانه مثبت آزموناتصال پايانه هاي خروجي  -الف

  .جريان، وصل كنيد

مـدول   در صـورتيكه . وصل كنيـد  ،كننده دول را به پايانه منفي آزمونم بدون روكشفلزي  قسمت هاي -ب

. پشت مدول بپيچيد ست، ورق نازك هادي دور لبه ها وقاب رساناي الكتريكي ضعيف او يا شته باشد قاب ندا

  .صل كنيدمتآزمون دستگاه ورق نازك را به پايانه منفي 

 V  1000فراتر نرود، تا حداكثر  برابر بـا  V.s-1500ز آزمون را با نرخي كه ادستگاه ولتاژ اعمالي توسط  -پ

ولتاژ سامانه كه توسط سازنده بـر روي مـدول مشـخص     بيشينه يعني(به اضافه دو برابر بيشينه ولتاژ سامانه 

ولتاژ . باشد V  500فراتر نرود، ولتاژ اعمالي بايد V  50اگر ولتاژ بيشينه سامانه از. افزايش دهيد) شده است

  . دقيقه در اين سطح نگه داريد يكت را به مد

صفر كاهش دهيد و پايانه هاي تجهيزات آزمون را به منظور تخليه ولتاژ داخلي مدول،  تاولتاژ اعمالي را  -ت

  .اتصال كوتاه كنيد

  .اتصال كوتاه را حذف كنيد -ث

ولتاژ بيشينه يا تا  V  500فراتر نرود، تا V.s-1500 آزمون  را با نرخي كه ازدستگاه ولتاژ اعمالي توسط  -ج

. دقيقـه در ايـن سـطح نگـه داريـد      دوولتاژ را به مدت . سامانه مدول، هر كدام كه بزرگتر بود، افزايش دهيد

  .سپس مقاومت عايقي را تعيين كنيد

ولتاژ اعمالي را به صفر كاهش دهيد و پايانه هاي تجهيزات آزمون را به منظور تخليه ولتاژ داخلي مـدول   -چ

  .كوتاه كنيداتصال 

  .اتصال كوتاه را حذف كنيد و تجهيزات آزمون را از مدول جدا كنيد -ح

اگر مدول داراي قاب فلزي يا رويه شيشه اي نباشد، بهتر است آزمون عايقي با صفحه فلزي قرار داده شده در مقابـل   -يادآوري

  .تكرار شود  4-3-10 قسمت ب بند مدول مانند
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  الزامات آزمون   10-3-5

  :مات زير ضروري هستندالزا

  ؛مرحله پ در طولعدم شكست دي الكتريك يا ترك خوردگي سطح  -

 ؛باشد MΩ 400مقاومت عايقي نبايد كمتر از m2  1/0براي مدول هاي با مساحت كمتر از -

مقاومت عايقي اندازه گيري شده ضربدر مسـاحت مـدول    m2  1/0براي مدول هاي با مساحت بيشتر از -

 .باشد MΩ.m2  40نبايد كمتر از

  اندازه گيري ضرايب دمايي  10-4

  هدف  10-4-1

حاصل از اندازه گيري هـاي  ) δ( اوج و توان ) β(، ولتاژ )α(هدف از اين آزمون، تعيين ضرايب دمايي جريان 

بـراي  . ضرايب تعيين شده در تابشي كه اندازه گيري ها در آن انجام شده است، معتبر مي باشند. مدول است

  .مراجعه كنيد IEC 60904-10دمايي مدول در سطوح تابش مختلف به ارزيابي ضرايب 

  تجهيزات  10-4-2

  :تجهيزات زير براي كنترل و اندازه گيري شرايط آزمون، مورد نياز هستند

) IEC 60904-9يا بهتر مطابق با  B كالسنور طبيعي خورشيد يا شبيه ساز خورشيدي (منبع تابشي  -الف

  ؛احل آزموننوع به كار رفته در مر از

مشخصه تابش تعيين شده بوسـيله   بر حسبدستگاه مرجع فتوولتائيك داراي جريان اتصال كوتاه معلوم  -ب

يـا     6461-2اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره      مطلق مطابق بـا ) سنجابش ت(كاليبره كردن در مقابل راديومتر

  ؛6461-6استاندارد ملي ايران شماره 

  ؛ر دماي آزمونه در گستره مورد نظري تغييهر گونه تجهيزات الزم برا -پ

  ؛همان صفحه عمود بر پرتوي تابشآزمونه و دستگاه مرجع در  نگهداريپايه مناسبي براي  -ت

  ؛C5/0±° و تكرارپذيري C1±°  دقتوسيله اي براي پايش دماي آزمونه و دستگاه مرجع با  -ت
  ؛مقدار خوانده شده ±2/0 % دقتجع با تجهيزاتي براي اندازه گيري جريان آزمونه و دستگاه مر -ث

  .مقدار خوانده شده ±2/0 % دقتتجهيزاتي براي اندازه گيري ولتاژ آزمونه و دستگاه مرجع با  -ج

  روش اجرايي  10-4-3

  .دو روش اجرايي قابل قبول براي اندازه گيري ضرايب دمايي وجود دارد

  روش اجرايي در نور طبيعي خورشيد  10-4-3-1

  :گيري در نور طبيعي خورشيد فقط بايد زماني انجام شود كه اندازه -الف

  ؛تابش كل، دست كم به بزرگي حد بااليي گستره مورد نظر باشد -

تابش كل اندازه گيري  ±2/0كمتر از ) ابرها، مه يا دود(تغييرات تابشي ناشي از نوسان هاي كوتاه مدت  -

 ؛شده بوسيله دستگاه مرجع باشد

 .باشد m/s2سرعت باد كمتر از  -
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بـر پرتـو     ±5° بـا رواداري دستگاه مرجع را هم صفحه با مدول آزمون نصب كنيد به صورتي كه هـر دو   -ب

  .تجهيزات اندازه گيري الزم را نصب كنيد. مستقيم خورشيد عمود باشند

عت در همـان  توصيه مي شود اندازه گيري هاي شرح داده شده در زيربندهاي زير تا حد امكان سريع  در چنـد سـا   -يادآوري

  .در غير اينصورت تصحيح هاي طيفي ممكن است الزم باشد. روز انجام شود تا اثر تغييرات شرايط طيفي كمترين باشد

اگر مدول آزمون و دستگاه مرجع به كنترل هاي دما مجهز شده باشند، كنتـرل را در سـطح مـورد نظـر      -پ

  .تنظيم كنيد

مونه و دستگاه مرجع را از خورشيد و باد با سايه بـان محفـوظ   اگر كنترل هاي دما استفاده نمي شوند آز -ت

دماي هواي اطراف يكسان شود يا اجازه دهيد تا آزمونه در نسبت به   C 1±°  بداريد تا زمانيكه  دماي آن با

دماي ثابت خود به تعادل برسد يا آزمونه را تا نقطه اي پايين تر از دماي آزمون مورد نياز سرد كنيد و سپس 

دماي تعادل قبل از فرآيند  C 1±° بهتر است دستگاه مرجع نيز در . گذاريد مدول بصورت طبيعي گرم شودب

  . تثبيت شود

ولتاژ و دماي آزمونه را همزمان با ثبت كردن جريان اتصـال كوتـاه و دمـاي دسـتگاه      –مشخصه جريان  -ث

ا را بالفاصله بعد از برداشتن سايه بان در صورت ضرورت، اندازه گيري ه. مرجع در دماي مورد نظر ثبت كنيد

  .انجام دهيد

دسـتگاه مرجـع    (Isc)از طريق جريان انـدازه گيـري شـده ي     IEC 60891بايد مطابق با  (G0)تابش  -ج

بهتر است تصحيحي براي محاسبه دماي . محاسبه شود  STC (Irc)فتوولتائيك و مقدار كاليبراسيون آن در 

  .اعمال شود (αrc)ه از ضريب دماي مشخص شده ي دستگاه مرجع با استفاد (Tm)دستگاه مرجع 

( )[ ]CT
I

I
G mrc

rc

sc o251
Wm1000 -2

0 −−×
×

= α  

  .است W/m21000و  C 25° در) C°/1(ضريب دمايي نسبي  αrcكه در آن 

مدول آزمـون تـا دسـتيابي و    متناوب در معرض نور و در سايه قرار دادن  بابا استفاده از كنترل كننده يا  -چ

روش بـا   متناوباً ممكن است به مدول آزمون اجازه داده شـود تـا  . ، دما را تنظيم كنيدردماي مورد نظ تثبيت

  .به صورت طبيعي گرم شود اجرايي ثبت داده در بخش ت

تثبيت شده و باقي مـي مانـد و تـابش     C 1±° مطمئن شويد كه دماي مدول آزمون و دستگاه مرجع در -ح

تمام  .ثبت هر دسته داده، ثابت مي مانددر طول مدت دوره  ±1% اندازه گيري شده توسط دستگاه مرجع در 

  .شوند تصحيحگرفته شوند يا به آن سطح تابش  W/m2 1000داده ها بايد در 

 C30°دماي مدول بايد به گونه اي باشد كه گستره مورد نظر دسـت كـم    . تا ح را تكرار كنيد مراحل ت -خ

دست كم سه اندازه گيري بايد در هر . اوي اندازه گيري شودباشد و دما در دست كم چهار افزايش تقريباً مس

  . شرايط آزمون انجام شود

  روش اجرايي با يك شبيه ساز خورشيدي   10-4-3-2

  اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره    جريان اتصال كوتاه مدول را در تابش مورد نظر در دماي اتاق مطابق به  -الف

  .تعيين كنيد 1-6461
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دستگاه مرجع فتوولتائيـك را در  . تجهيزات  مورد استفاده براي تغيير دما نصب كنيد مدول آزمون را در -ب

  .سپس به تجهيزات اندازه گيري متصل كنيد .داخل پرتو نور شبيه ساز نصب كنيد

. تابش را طوري تنظيم كنيد كه مدول آزمون جريان اتصال كوتاه تعيين شده در قسمت الف را ايجاد كند -پ

  .كار ببريده توولتائيك را به منظور نگه داشتن اين تنظيم تابشي در سرتاسر آزمون بدستگاه مرجع ف

، Iscهر گاه مدول به دماي مورد نظر رسـيد،  . مدول را براي رسيدن به دماي مورد نظر گرم يا سرد كنيد -ت

Voc  دماي مدول را در گام هاي تقريباً  . را اندازه گيري كنيد اوج و توان°C 5 ه دلخواه كه دست در گستر

  . را تكرار كنيد اوجو توان  Isc ،Vocباشد تغيير دهيد و اندازه گيري  C30°  كم

  .مجاز است اوجولتاژ كامل در هر دما براي تعيين تغيير دما در ولتاژ و جريان در توان  -اندازه گيري مشخصه جريان -يادآوري

  محاسبه ضرايب دمايي   10-4-3-3

را به صورت تابعي از دما رسم كنيد و منحني برازش كمترين مربعات را بـراي   Pmaxو  Isc ،Vocمقادير  -الف

  .هر مجموعه داده بسازيد

، ضـريب  α، بـراي محاسـبه    Pmaxاز شيب هاي خطوط مستقيم برازش كمترين مربعات جريان، ولتاژ و  -ب

بـراي مـدول اسـتفاده     Pmaxي ي، ضـريب دمـا  δي ولتاژ مدار باز و ي، ضريب دماβجريان اتصال كوتاه،  يدماي

  .كنيد

 IEC 60904-10براي تعيين اينكه آيا مي توان مدول هاي آزمون را يـك دسـتگاه خطـي در نظـر گرفـت  بـه        -1يادآوري 

  .  مراجعه كنيد

ضرايب دمايي اندازه گيري شده در اين روش اجرايي فقط در سطح تابشي كه در آنهـا انـدازه گيـري مـي شـوند،       -2يادآوري 

ي محاسبه شده بر مقـدار جريـان، ولتـاژ و     δو  α ،βضرايب دمايي نسبي بيان شده به درصد را با تقسيم كردن . بر هستندمعت

  . مي توان  تعيين كرد C 25° در اوجتوان 

بـه عنـوان ضـريب     βو  αمدول تابعي از دما است صحيح نيست كه از حاصلضرب  1از آنجائيكه عامل پركننده ي -3يادآوري 

  .استفاده كرد اوجتوان  دمايي

  2(NOCT)اندازه گيري دماي نامي بهره برداري سلول    10-5

  هدف  10-5-1

  .ي مدول استNOCTهدف تعيين 

  مقدمه  10-5-2

سلول خورشيدي در مدول  3گاهپيوندتعادل دماي  ميانگينبصورت  (NOCT)دماي نامي بهره برداري سلول

  :زير تعريف مي شود 4(SRE)استاندارد در محيط مرجع سازه نگهدارنده نصب شده داخل 

  درجه از سطح افقي 45    : زاويه انحراف -

  W.m-2 800      :تابش كل -

                                                
1- Fill factor 
2- Nominal Operating Cell Temperature 
3- Junction 
4- Standard Reference Environment 
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   C 20°    دماي محيط  -

  m.s-11    :سرعت باد -

  )مدار باز(هيچ     : بار الكتريكي -

NOCT برداري  مي تواند توسط طراح سامانه به عنوان راهنماي دمايي كه در آن مدول در ميدان مورد بهره

قرار خواهد گرفت، استفاده شود و از اينرو پارامتر مفيدي براي مقايسه عملكـرد طـرح هـاي مختلـف مـدول      

از اينرو دماي بهره برداري واقعي در هر زمان خاص  توسط ساختار نگهدارنده، تابش، سرعت باد، دماي . است

بـه منظـور   . تـاثير واقـع مـي شـود    ت محيط ، دماي آسمان و بازتاب و تشعشع از زمين و اشياي نزديك تحـ 

  .بيني درست عملكرد، اين عوامل بايد در نظر گرفته شود پيش

  .شرح داده شده است NOCTدو روش براي تعيين 

ناميده مي شود به طور فراگير براي تمام مدول هاي فتوولتائيك قابـل كـاربرد    "روش ابتدايي"روش اول كه 

طراحي نشده اند، روش ابتدايي مي تواند براي تعيين  ازه نگهدارندهسدر حالتي كه مدول ها براي نصب . است

به همراه مـدول نصـب شـده بصـورت توصـيه شـده توسـط         SREدماي متوسط پيوند سلول خورشيدي در 

  .سازنده، مورد استفاده قرار گيرد

تائيك  ناميده مي شود سريعتر است ولي فقط براي مدول هاي فتوول "مرجع–روش صفحه "دومين روش كه 

با همـان  ) در داخل گستره محدود سرعت باد و تابش( از نوعي كه به تغييرات دماي محيط پاسخ مي دهند 

مدول هاي سيليكون كريستالي با .  روش كه صفحات مرجع در اندازه گيري ها استفاده شدند، به كار مي رود

صفحه هـاي مرجـع بـا     . ي گيرندشيشه اي و صفحه پشتي پالستيكي در اين رده بندي قرار م جلوييصفحه 

  .استفاده از روش اجرايي همانند روش ابتدايي كاليبره مي شوند

  روش ابتدايي  10-5-3

  اصول  10-3-5-1

اين روش بر اساس جمع آوري داده هاي واقعي دمـاي سـلول انـدازه گيـري شـده در گسـتره اي از شـرايط        

 NOCTيابي درست و تكرارپـذير   وند كه درونداده ها به گونه اي ارائه مي  ش.  است SREمحيطي شامل 

  .را اجازه مي دهد

و تـابش   (V)بـاد  سرعت ميانگين ، (Tamb)تابع اوليه اي از دماي محيط  (Tj)دماي پيوند سلول خورشيدي 

بسـيار مسـتقل از دمـاي     (Tj-Tamb)اخـتالف دمـايي   . بر روي سطح فعال مدول اسـت  (G)خورشيدي كل 

روش اجرايـي مسـتلزم رسـم    . دارد W.m2400خطي  با تابش در سطوح باالي محيط است و اساساً تناسب 

(Tj-Tamb)  در مقابلG آنگاه  مقدار اوليه . براي دوره زماني است كه شرايط باد مساعد باشدNOCT  ي با

تعيـين   W.m2 800بـا مقـدار    SREدرون يابي شـده در تـابش    (Tj-Tamb)به مقدار  C20° اضافه كردن 

اوليه  NOCTهايت ضريب تصحيح، بسته به ميانگين دما و سرعت باد در طول زمان آزمون به در ن. شود مي

  .تصحيح كند m.s-11 و  C20° افزوده مي شود تا آن را به 

  تجهيزات   10-5-3-2

  :تجهيزات زير مورد نياز است
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 3-3-5-10بـه  (شده آزمون و پيرانومتر به طرز تعيين ) هاي(براي نگهداري مدول  سازه نگهدارندهيك  -الف

بايد طوري طراحي شود كه  هدايت حرارتي  از مدول ها كمترين مقدار بوده و كمتـرين   سازه). مراجعه كنيد

  . مزاحمت ممكن را با تشعشعات آزاد حرارتي از سطوح جلو و عقب آنها داشته باشد

بهتر است مدول به صورت توصـيه شـده    طراحي نشده باشند، سازه نگهدارندهدر صورتي كه مدول ها براي نصب  -يادآوري

  .توسط سازنده نصب شود

  .از آرايه آزمون m  3/0حدود به فاصلهو ) ها(پيرانومتر، نصب شده در سطح مدول  -ب

 m  7/0و جهـت بـاد، نصـب شـده در تقريبـاً      m.s-125/0 تا حد پايينيزات اندازه گيري سرعت باد هتج -پ

  .شرق يا غرببه سمت  m  2/1و)  ها(باالي سر مدول 

، نصب شده در محفظه سايه )ها(مدول حسگر دماي حسگر دماي محيط با ثابت زماني برابر و يا كمتر از  -ت

  دار با تهويه خوب نزديك حسگرهاي باد

حسگرهاي دماي سلول، چسبيده شده با لحيم يا چسب رساناي حرارتي به پشت دو سـلول خورشـيدي    -ث

  براي اندازه گيري دماي سلول تاييد شده گر وسيله ضروري نزديك وسط هر مدول آزمون، يا دي

براي ثبت پارامترهاي زير در فواصلي كه بيش  C 1±° اندازه گيري دماي دقتسامانه جمع آوري داده با  -ج

  :نباشد s  50از

  ؛تابش -

  ؛دماي محيط -

  ؛دماي سلول -

  ؛سرعت باد -

  .جهت باد -

  نصب مدول آزمون  10-5-3-3

درجه نسبت به افق  )45±5()  آنها(ي آزمون بايد طوري قرار بگيرد كه انحراف آن )ها(مدول : زاويه انحراف

  .و با وجه جلويي رو به سمت استوا  باشد

  .يا بيشتر باالتر از سطح افق محلي يا سطح زمين باشد m  6/0آزمون بايد) هاي(لبه ي پايين مدول  :ارتفاع

آزمـون  ) هاي(حرارتي مدول هاي نصب شده در يك آرايه، مدول براي شبيه سازي شرايط مرزي :پيكربندي

در تمام جهت ها گسترده شده باشـد، نصـب   ) ها(مدول پيرامون m6/0 كه دست كم  همواريبايد در سطح 

باز طراحي شده اند صفحه هاي آلومينيم  -پشتبر روي سازه براي مدول هايي كه براي نصب مستقل، . شوند

ي با طراحي مشابه بايد براي پر كردن باقي مانده ناحيه باز  سطح مسـطح اسـتفاده   سياه يا مدول هاي ديگر

  .شوند

 h  4آزمـون در دوره زمـاني از  ) هـاي (مدول بر روي نبايد هيچگونه مانعي كه از تابش كامل  :ناحيه اطراف

زمـين  . دجود داشته باشمحلي جلوگيري كند، و بعد از ظهر خورشيدي h4 قبل از ظهر خورشيدي محلي تا 

نبايد بازتاب خورشيدي زياد غيرعادي داشته باشد و بايد صاف و همـوار بـوده يـا در همـه     ) ها( اطراف مدول
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چمن، انواع ديگر پوشش گياهي، آسفالت سياه يا خاك براي . باشدسرازيري محل نصب شيب  پيرامونجهات 

  .فضاي اطراف محل قابل قبول هستند

  روش اجرايي  10-5-3-4

شرح داده شـده اسـت، نصـب     3-3-5-10آزمون همانطوري كه در ) هاي(ات را به همراه مدول تجهيز -الف

  .آزمون مدار باز شده اند) هاي(اطمينان حاصل كنيد كه مدول . كنيد

در يك روز مناسب، صاف، آفتابي با باد كم، به عنوان تابعي از زمان، دماي سلول، دماي محـيط، تـابش،    -ب

  .كنيد سرعت و جهت باد را ثبت

  :باشد غيرقابل قبول است گرفته شده در شرايط زيركه ي يتمام داده ها -پ

  ؛W/m2400تابش كمتر از  -

  .باشد10%  در اين دوره بيش از  اي كه تفاوت بيشينه تا كمينه تابش  دقيقه 10در هر دوره  -

  .m.s-175/0± m.s-11سرعت باد خارج از گستره  -

در طول يك دوره جمع آوري داده، تفاوت بيشينه تا يا باشد  C15± °C20°دماي محيط خارج از گستره  -

  .باشد C 5°بيش از  ماكمينه د

  m.s-14بيش از با سرعت دقيقه پس از تند باد  10به فاصله  -

  .شرق يا غرب ±20° هحدودمجهت باد در  -

ده پـيش و پـس از   نقاط دا كه شامل،  W/m2300دست كم گستره تابش با نقطه داده  10از دست كم  -ت

تحليـل رگرسـيون را بـراي بـرازش     . را به عنوان تابعي از تابش رسم كنيد (Tj-Tamb)، ظهر خورشيدي باشد

  .نقاط داده به كار ببريد

را  NOCT ، °C20تعيين كنيد و براي بدست آوردن مقدار اوليه  W/m2800را در  (Tj-Tamb)مقدار  -ث

  .به آن اضافه كنيد

،  به همراه نقاط داده قابل قبول را محاسبه كنيد و V، و ميانگين سرعت باد، Tambيط، ميانگين دماي مح -ج

  . تعيين كنيد 2تصحيح مناسب را از شكل   مقدار

ايـن حاصـل   . تصحيح كند m.s-11 و  C20° اوليه اضافه كنيد تا آن را به  NOCTتصحيح را به  مقدار -چ

  .مدول است NOCTجمع 

براي هر مدول آزمون  را  NOCTدر دو روز ديگر  تكرار كنيد و ميانگين سه مقدار روش اجرايي كامل را  -ح

  .بدست آوريد

  روش صفحه مرجع  10-5-4

  اصول  10-5-4-1

شرايط تابش، دمـاي   درآزمون با صفحه هاي مرجع استاندارد ) هاي(اين روش بر اساس مقايسه دماي مدول

بـا اسـتفاده از روش ابتـدايي     SREصـفحه مرجـع در   دماي حالت پايـدار  . محيط و سرعت باد يكسان است

  .تعيين مي شود 3-5-10توصيف شده در 
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NOCT  ي مدول آزمون با تصحيح اختالف دماي بين مدول آزمون و صفحات مرجع بهSRE  و افزودن اين

اثبات شده اسـت كـه اخـتالف    . بدست مي آيد SREمقدار به متوسط دماي حالت پايدار صفحات مرجع در 

  .اندازه گيري شده به نوسانات تابش و تغييرات كوچك در دماي محيط و سرعت باد حساس نمي باشددماي 

  صفحه مرجع  10-5-4-2

سـطح  . سـاخته شـده باشـند    3صفحات مرجع بايد از آلياژ آلومينيم سخت با ابعاد نشان داده شده در شكل 

ي اندازه گيري دماي صـفحات مرجـع   وسايلي برا. جلويي بايد سياه مات و سطح پشتي سفيد براق رنگ شود

نمـايش داده شـده    3كارگيري دو ترموكوپل در شـكل  ه يك روش ب. با دقت مورد نياز بايد آماده شده باشند

يك ترموكوپل به هر شاخه از شيار كنگره دار  با چسـب رسـاناي حرارتـي و عـايق الكتريكـي پـس از       . است

بقيه سيم هاي ترموكوپـل  . چسبانيده مي شودترموكوپل د از پيون mm25 برداشتن هر گونه عايق به فاصله 

  .در نهايت بوسيله بتونه رسانا به شيار چسبانده مي شوند

بايد ساخته شده و كاليبره  3-5-10دست كم سه صفحه مرجع با استفاده از روش ابتدايي شرح داده شده در 

 C 1°باشـند و نبايـد بـيش از     C  50°تـا  C 46° دماهاي حالت پايدار تعيين شده بايـد در گسـتره   . شود

پـيش از  . يكي از صفحات مرجع بايد بدون استفاده به عنوان كنترل نگاه داشـته شـود  . اختالف داشته باشند

، دماهاي حالت پايدار صفحات مرجع بايد در مقابل صفحه كنترل در شرايط NOCTانجام يك اندازه گيري 

براي شناسايي هر تغييري در خواص حرارتي آنهـا بررسـي    4-3-5-10قابل قبول اشاره شده در بخش پ از 

اختالف داشتند دليـل ايـن مسـئله بايـد      C 1°  اگر دماهاي اندازه گيري شده صفحات مرجع بيش از. شوند

  .بررسي شده و عمليات تصحيح الزم پيش از اقدام به آزمون بايد انجام شود

  محل آزمون  10-5-4-3

دك باد ناشي از ساختمان ها، درختان و خصوصيات توپوگرافيكي انتخاب محل آزمون مسطحي با مزاحمت ان

  .از بازتاب هاي غيريكنواخت از زمين و اشيا پشت صفحه آزمون بايد جلوگيري شود. كنيد

  تجهيزات  10-5-4-4

  ):مراحعه كنيد 4به شكل (تجهيزات زير مورد نياز است 

يكي بيشتر از تعداد مـدول هـايي كـه    (وصيف شد ت 2-4-5-10تعدادي صفحه مرجع همانگونه كه در  -الف

  ).بصورت همزمان آزمايش مي شوند

  پيرانومتر يا دستگاه مرجع فتوولتائيك -ب

درجـه   45±5آزمون، صفحات مرجع و پيرانومتر با انحـراف  ) هاي(براي نگهداري مدول  سازه نگهدارنده -پ

با لبه مجاور احاطه شود و دو صفحه مرجع ا يد بهر مدول با. نسبت به افق و با وجه جلويي رو به سمت استوا

بايد طوري طراحي شود كه  هدايت حرارتـي از مـدول    سازه. باشدباالتر از زمين  m1تقريباً ) ها(پايين مدول

ها و صفحات كمترين مقدار بوده و كمترين مزاحمت ممكن را با تشعشعات آزاد حرارتي از سطوح جلـويي و  

  . عقبي آنها داشته باشد
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بـاالتر از   m7/0 و جهت باد كـه  تقريبـا    m.s-1 25/0 حد پايين هاي اندازه گيري سرعت باد تا دستگاه) ت

به سمت شرق يا غرب، همانطوريكه در شكل نشان داده شـده اسـت، نصـب شـده      m2/1 و ) ها(باالي مدول

  .است

، نصب شده در محفظه سايه )ها(مدول  حسگر دماي حسگر دماي محيط با ثابت زماني برابر و يا كمتر از -ث

  دار با تهويه خوب نزديك حسگرهاي باد

حسگرهاي دماي سلول، چسبيده شده با لحيم يا رساناي حرارتي چسبنده به پشت دو سلول خورشيدي  -ج

  ديگري براي اندازه گيري دماي سلول تاييد شده نزديك وسط هر مدول آزمون، يا وسيله ضروري 

براي ثبت پارامترهاي زير در فواصلي كه بيش  C  1±°اندازه گيري دماي دقتبا سامانه جمع آوري داده  -چ

  :نباشد s 5 از

  ؛تابش -

  ؛دماي محيط -

  ؛دماي سلول -

  ؛سرعت باد -

  ؛جهت باد -

  .دماهاي صفحه مرجع -

  روش اجرايي  10-5-4-5

نشان داده شـده    4آزمون و صفحات مرجع همانطوري كه در شكل ) هاي(تجهيزات را به همراه مدول  -الف

  .آزمون مدار باز شده اند) هاي(اطمينان حاصل كنيد كه مدول . است، نصب كنيد

آزمون،دمـاي  ي سلول مدول )ها(عي از زمان، دمادر يك روز مناسب، صاف، آفتابي با باد كم، به عنوان تاب -ب

  .صفحه مرجع، تابش، دماي محيط، سرعت و جهت باد را ثبت كنيد

  :دقيقه پس از  شرايط زير را رد كنيد 15ي گرفته شده در طول يا براي تمام داده ها -پ

  ؛W/m2850يا بيش از  W/m2750تابش كمتر از  -

  ؛در طول اجراي يك جمع آوري داده ± W/m240تابش متغير با بيش از  -

  ؛ثانيه ادامه پيدا كند 30كه بيش از  m.s-12سرعت باد بيش از   -

  ؛m.s-15/0سرعت باد كمتر از   -

  ؛شرق يا غرب ±20° هحدودمجهت باد در -

  ؛C1° صفحات مرجع بزرگتر از بين اختالف دماي  -

  .، تمام صفحات مرجع را بگيريد(Tp)براي هر نقطه داده در دوره انتخاب شده، دماي متوسط  -ت

  :براي هر نقطه داده در دوره انتخاب شده، و براي هر مدول آزمون  -ث

  :را بگيريد و محاسبه كنيد Tjمتوسط دماي سلول،  -1

PJJP TTT −=∆  
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درجه سلسيوس تغيير كند، روش صفحه مرجع قابل كاربرد نيست و روش اوليه توصيف  4بيش از  TJP∆اگر 

  .بايد استفاده شود 3-5-10شده در 

  .را بدست آوريد TJPm∆ميانگين بگيريد تا  TJP∆از تمام مقادير  -2

3- ∆TJPm  را بهSRE صورت زير تصحيح كنيدب:  

( ) )(.)( duncorrecteTRfcorrectedT JPmJPm ∆=∆ ζ  

  :كه در آن

f  ؛تقسيم برتابش ميانگين در مدت دوره انتخاب شده 800ضريب تصحيح تابش عبارت است از  

ζ  ضريب تصحيح دماي محيط كه از ميانگين دماي محيطTamb   در مدت دوره انتخاب شده بوسيله جـدول

  .بدست مي آيد) ابل قبول استق ζدرون يابي خطي براي مقادير (زير 

  

Tamb )درجه سلسيوس(  ζ  
0 09/1 

10  05/1  

20  00/1  

30  96/0  

40  92/0  

50  87/0  

R    ضريب تصحيح باد عبارت است از ميانگين سرعت باد در مدت دوره انتخاب شده كه با اسـتفاده از نمـودار

  .بدست مي آيد 5شكل 

4- NOCT مدول هاي آزمون را بصورت زير محاسبه كنيد:  

)(correctedTTNOCT JPmPR ∆+=  

  .است SREدماي متوسط  حالت پايدار صفحات مرجع در  TPRكه در آن 

را بـراي هـر مـدول     NOCTكل روش اجرايي را در دو روز ديگر نيز تكرار كنيد و ميانگين سـه مقـدار    -ث

  .آزمون بدست آوريد
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  NOCTتصحيح  مقدار - 2شكل 

 Tamb (°C)ميانگين دماي محيط  

د  
 با
ت
رع
 س
ن
گي
يان
م

V
 (

m
s-1

)
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  صفحه مرجع -3شكل 

  
  بوسيله روش صفحه مرجع NOCTاندازه گيري  - 4شكل 

 لي متر ابعاد بر حسب مي

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 22

  
  ضريب تصحيح باد - 5شكل 

  

  NOCTو  STCعملكرد در   10-6

  هدف  10-6-1

، C25°، دماي سـلول  STC )W.m-2 1000هدف، تعيين چگونگي تغيير عملكرد الكتريكي مدول با بار در 

  و تـابش  NOCTو در ) 6461-3اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره     رجـع  با توزيع تابش طيفـي خورشـيدي م  

W.M-2 800 است 6461-3استاندارد ملي ايران شماره ، با توزيع تابش طيفي خورشيدي مرجع.  

  تجهيزات  10-6-2

 IECمطـابق بـا   ) يـا بهتـر   B كالسنور طبيعي خورشيد يا يك شبيه ساز خورشيدي (چشمه تابشي  -الف

60904-9.  

استاندارد ملي ايران شـماره  يا   6461-2استاندارد ملي ايران شماره  مرجع فتوولتائيك مطابق بادستگاه  -ب

كار مي رود، دستگاه مرجع براي همـاهنگي پاسـخ طيفـي بايـد مـدول      ه ب Bاگر شبيه ساز كالس . 6-6461

  .مرجعي با همان اندازه و همان فناوري سلول باشد
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  .آزمونه و دستگاه مرجع در سطح عمود بر پرتو تابش نگهدارنده مناسب براي نگاه داشتن -پ

  C5/0±°و تكرار پذيري  C1±°وسيله اي براي پايش دماي آزمونه و دستگاه مرجع با درستي  -ت
  .مقدار خوانده شده ±2/0%دستگاهي براي اندازه گيري جريان آزمونه و دستگاه مرجع با درستي  -ث

  .مقدار خوانده شده ±2/0%ونه و دستگاه مرجع با درستي دستگاهي براي اندازه گيري ولتاژ آزم -ج

  .5-10اندازه گيري شده در  NOCTدستگاه مورد نياز براي تغيير دماي آزمونه به دماي  -چ

  روش اجرايي  10-6-3

10-6-3-1  STC  

كـه توسـط دسـتگاه    ( W.m-21000ولتاژ آن را در تـابش  -نگه داريد و مشخصه جريان C 25°مدول را در 

با اسـتفاده نـور طبيعـي      6461-1استاندارد ملي ايران شماره ، بر طبق )ناسب اندازه گيري مي شودمرجع م

  .رسم كنيد  IEC 60904-9يا بهتر كه مطابق با الزامات  Bخورشيد يا شبيه ساز كالس 

10-6-3-2  NOCT  

ــا     ــت ت ــورت يكنواخ ــه ص ــدول را ب ــان   NOCTم ــه جري ــد و مشخص ــرم كني ــابش -گ ــاژ آن را در ت   ولت

 W.m-2800 )استاندارد ملي ايران شـماره  ، بر طبق )كه توسط دستگاه مرجع مناسب اندازه گيري مي شود

 IEC 60904-9يا بهتر كه مطابق با الزامات  Bبا استفاده نور طبيعي خورشيد يا شبيه ساز كالس  1-6461

  .رسم كنيد

براي محاسـبه تصـحيح    IEC 60904-7اگر دستگاه مرجع از لحاظ طيفي با مدول آزمون متناظر نيست از 

  .عدم تناظر طيفي استفاده كنيد

  عملكرد در تابش كم  10-7

  هدف  10-7-1

كه ( W.m-2200درجه سلسيوس و تابش 25هدف، تعيين چگونگي تغيير عملكرد الكتريكي مدول  با بار در 

ا استفاده نور طبيعي ب 6461-1استاندارد ملي ايران شماره  بر طبق) با دستگاه مناسب اندازه گيري شده است

  .است  IEC 60904-9يا بهتر كه مطابق با الزامات  Bخورشيد يا شبيه ساز كالس 

  تجهيزات  10-7-2

  .IEC 60904-9بر طبق ) يا بهتر Bنور طبيعي خورشيد يا شبيه ساز كالس (چشمه نوراني  -الف

وزيـع تابشـي طيفـي مربـوط و     بدون تاثير گذاشتن بر ت W.m-2200تجهيرات الزم براي تغيير تابش به  -ب

  .IEC 60904-10يكنواختي فضايي مطابق با 

استاندارد ملي ايران شـماره  يا  6461-2استاندارد ملي ايران شماره دستگاه مرجع فتوولتائيك  مطابق با  -پ

6-6461.  

  .نگهدارنده مناسب براي نگاه داشتن آزمونه و دستگاه مرجع در سطح عمود بر پرتو تابش -ت

  C5/0±°و تكرار پذيري  C1±°له اي براي پايش دماي آزمونه و دستگاه مرجع با درستي وسي -ث
  .مقدار خوانده شده ±2/0%دستگاهي براي اندازه گيري جريان آزمونه و دستگاه مرجع با درستي  -ج
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  .مقدار خوانده شده ±2/0%دستگاهي براي اندازه گيري ولتاژ آزمونه و دستگاه مرجع با درستي  -ح

  روش اجرايي  10-7-3

كه توسط دستگاه مرجع مناسب ( W.m-2200و تابش C  5  °C ±25° ولتاژ  مدول را در -مشخصه جريان

با استفاده نور طبيعي خورشيد يـا شـبيه    6461-1استاندارد ملي ايران شماره ، مطابق )اندازه گيري مي شود

تابش بايد با استفاده از فيلترهاي بي . دتعيين كني IEC 60904-9يا بهتر كه بر طبق الزامات  Bساز كالس 

رنگ يا بعضي تكنيك هاي ديگر كه بر توزيع تابش طيفي تاثير نمي گذارند، به سطح مشخص شـده كـاهش   

 IEC 60904-10براي راهنمايي در مورد كاهش تـابش بـدون تغييـر توزيـع تـابش طيفـي بـه        (داده شود 

  ).مراجعه كنيد

  آزمون در معرض فضاي باز  10-8

  هدف   10-8-1

هـر  كـردن   معلـوم توانايي مدول براي تحمل شرايط در معرض فضاي باز  و  اوليه، ارزيابي از اين آزمون هدف

  .آشكار نشودآزمون هاي آزمايشگاهي توسط كه ممكن است است  1هم كوشآثار تنزل گونه 

آزمـون و تغييـر   ي هكوتـا  بـه علـت  آزمـون  قبولي در اين  پايهقضاوت قطعي درباره عمر مدول بر  ازتوصيه مي شود  -يادآوري

مشـكالت احتمـالي    بيان كننـده توصيه مي شود اين آزمون فقط به عنوان راهنما يا . شودشرايط آزمون، احتياط  پذيري محيط

  .قرار گيرداستفاده مورد 

  تجهيزات   10-8-2

  .±5%دستگاهي با توانايي اندازه گيري تابش خورشيدي با عدم قطعيت كمتر از  -الف
وسيله اي براي نگهداري مدول، همانطوريكه توسط سازنده توصيه شـده اسـت، هـم صـفحه بـا پايشـگر         -ب

  .تابش

  .نزديك نقطه توان بيشينه به كار گرفته خواهد شد ،مدول STCبه اندازه اي كه در  آزمون بار -پ

  روش اجرايي  10-8-3

تابش همانطور كه  پايشگربا صفحه  ضاي باز همبار مقاومتي را به مدول آزمون وصل كنيد و آن را در ف -الف

كـه توسـط    2توصيه مي شود هر  وسـيله  حفاظـت در برابـر نقطـه داغ    . سازنده توصيه كرده است نگاه داريد

  .سازنده توصيه شده پيش از آزمون مدول نصب شود

ط  هواي يشگر اندازه گيري شده است در شرايپاكه توسط  kWh.m-260مدول را در معرض تابش كل  -ب

  .تعريف شده است، قرار دهيد IEC 60721-2-1آزاد معمولي  كه در 

  اندازه گيري هاي نهايي  10-8-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي 

  

                                                
1- Synergistic degradation effects  
2- Hot-spot 
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  الزامات  10-8-5

  :الزامات به شرح زير هستند

  .داشته باشدنتعريف شده است، وجود  7كه در بند ديداري هاي عمده  نقصهيچ  -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %زل توان خروجي بيشينه نبايد از تن -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  آزمون پايداري نقطه داغ  10-9

  هدف  10-9-1

طـه داغ بـراي مثـال ذوب لحـيم     هدف از اين آزمون، تعيين توانايي مدول در برابر تحمـل اثـرات حرارتـي نق   

سلول هاي ترك خورده يا ناهماهنگ،  ناشي ازممكن است  نقصاين . استحفاظتي  يا زوال كپسولاتصاالت 

  .باشد، در سايه قرار گرفتن جزئي يا كثيف شدن تخرابي هاي اتصاال

  اثر نقطه داغ  10-9-2

آن از جريان اتصال كوتاه كاهش يافتـه   نقطه كارگرمايش نقطه داغ در مدول زماني روي مي دهد كه جريان 

زمانيكه چنين شرايطي روي مي دهـد سـلول يـا    . سلول يا گروهي از سلول ها سايه شده يا معيوب فراتر رود

معكوس و اتالف توان مي شوند كه مي تواند باعـث گـرم    1گروه سلول هاي متاثر، مجبور به تحمل پيش ولت

  .شدن بيش از حد شود

اغ در مدولي از رشته هاي پشت سرهم سلول ها را  نشان مي دهد كه يكي از آنها، سـلول  اثر نقطه د 6شكل 

Yمقدار توان تلف شده در . ، بصورت جزئي در سايه استY        برابـر بـا حاصلضـرب جريـان مـدول در  ولتـاژ

 هنگـامي  تلف مي شود توان در شرايط اتصال كوتاهبيشترين براي هر سطح تابش، . است Yمعكوس بر روي 

ايـن  . سـلول باقيمانـده در مـدول اسـت    ) S-1(برابر با ولتاژ توليد شـده توسـط    Yولتاژ معكوس بر روي كه 

 I-Vبا تصوير مشخصـه   Yمعكوس  I-Vبا مستطيل هاشور خورده كه از تقاطع مشخصه  6موضوع در شكل 

  .سلول، ايجاد مي شود نشان داده شده است) S-1(مستقيم 

كوس مي تواند از سلولي به سلول ديگر به طور قابل مالحظه اي تغيير  كنـد  به دليل اينكه مشخصه هاي مع

بسته به اينكه چگونـه مشخصـه   ) Bنوع (يا جريان محدود ) Aنوع (الزم است كه سلول ها  به ولتاژ محدود 

  .قطع مي كند، طبقه بندي شوند 7را در شكل  "ناحيه حد آزمون "معكوس، 

اين شكل نشان  مي دهد كه اتـالف بيشـينه در سـلول نـوع     . ار مي رودبه ك Aبراي سلول هاي نوع  6شكل 

A   1(ي معيوب يا در سايه قرار گرفته زماني اتفاق مي افتد كه مشخصه معكوس، تصـوير مشخصـه-S ( را در

  . نقطه توان بيشينه قطع كند

كـه سـلول بطـور    زماني اتفاق مي افتـد   Bنشان مي دهد كه اتالف بيشينه در سلول نوع  8در مقابل، شكل 

اما بهتر است يادآوري نمود كه در اين حالت توان تلف شده ممكن است فقط كسري از . كامل در سايه باشد

  .توان كل قابل دسترس مدول باشد

                                                
1- Bias 
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  Aاثر نقطه داغ در سلول نوع  -6شكل 

  

  

  

  
  مشخصه هاي معكوس -7شكل 
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  Bاثر نقطه داغ در سلول نوع  - 8شكل 

  

  اتصال سلول ها به يكديگرطبقه بندي   10-9-3

  :سلول هاي خورشيدي در يك مدول فتوولتائيك به يكي از روش هاي زير به يكديگر متصل مي شوند

  سلول در يك رشته تكي؛ sاتصال سري : Sحالت 

مراجعـه   9سلول سري، به شـكل   sرشته، هر رشته با  pموازي، يعني اتصال موازي -اتصال سري: SPحالت 

  كنيد؛

 pبلوك كه هر بلـوك شـامل اتصـال مـوازي      bسري، يعني اتصال سري  -موازي -اتصال سري: SPSحالت 

  .مراجعه كنيد 10به شكل  .سلول سري sرشته، هر رشته با 

را محـدود مـي كننـد و در نتيجـه      بلـوك هـا  ديودهاي باي پس، در صورت وجود، ولتاژ معكوس سلول هاي 

با اتصال كوتـاه شـدن مـدول     تالف توان داخلي بيشينه همراها. بخشي از مدار مورد آزمون را تعيين مي كند

  .دهد روي مي

اتالف توان دروني بيشينه ديودها زماني اتفاق مي افتد كه عنصر مدار محافظت شده توسط ديـود بـاي پـس اتصـال      -يادآوري

مـدول هـا، ديودهـاي بـاي پـس      چنانچه . معموالً اين موضوع با اتصال كوتاه شدن تمام مدول صورت مي گيرد. كوتاه شده باشد

ندارند، دستورالعمل سازنده را بررسي كنيد تا ببينيد كه آيا تعداد بيشينه مدول هاي سري پيش از نصـب ديودهـاي بـاي پـس     

باشد، بهتر است آزمون هاي زيرمرحله اي اين بخش بـا   1اگر تعداد بيشينه مدول هاي توصيه شده بزرگتر از . توصيه شده است

اگر اين تعداد بزرگ است يك منبع توان جريان ثابت مي تواند جانشيني بـراي  . ل ها كه سري هستند انجام شوندآن تعداد مدو

ساعت نـوردهي تنظـيم    پنجدر طول  IMPدر اينصورت، جريان منبع توان بهتر است كه بر روي . تمام آنها جز مدول آزمون شود

  .شود

  تجهيزات  10-9-4

  خورشيدي حالت پايدار يـا نـور طبيعـي خورشـيد بـا توانـايي تابشـي كـه از        شبيه ساز . 1منبع تابشي  -الف

 W.m-2700  5%و ثبات موقتي در حدود  ±2%كمتر نياشد با غيريكنواختي كمتر از±.  
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يا نور طبيعي خورشيد با تابش كه  ) يا بهتر( C كالسشبيه ساز خورشيدي حالت پايدار . 2منبع تابشي  -ب

%10± W.m-21000.  

  .مدول I-Vمنحني  رسام -پ

  .درصدي 5مجموعه پوشش هاي مات براي سايه دهي به سلول آزمون در افزايش هاي  -ت

  .آشكارساز دماي مناسب، در صورت لزوم -ث

  روش اجرايي  10-9-5

آزمون قـرار   موردنقطه داغ توصيه شده توسط سازنده بايد پيش از اينكه مدول در برابر هر دستگاه حفاظتي 

  .گيرد، نصب شود

  Sحالت   10-9-5-1

كمتر نباشد قرار  W.m-2700با تابشي كه از  1نشده را در معرض منبع تابشي  )سايه(پوشانيده مدول  -الف

  .تعيين كنيد (IMP)در توان بيشينه را را اندازه گيري كنيد و جريان  I-Vمشخصه . دهيد

  :خاب كنيدمدول را اتصال كوتاه كنيد و سلول را با يكي از روش هاي زير انت -ب

  
  موازي- اتصال سري: SPحالت  - 9شكل 
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  سري-موازي-اتصال سري: SPSحالت  -10شكل 

  

كمتـر نيسـت  قـرار      W.m-2700در تابش پايـداري كـه از    1با مدولي كه در معرض منبع تابشي  -1

توصـيه   (IR)دوربـين مـادون قرمـز    (گرفته باشد داغ ترين سلول را توسط آشكارساز دمـايي مناسـب   

  .تعيين كنيد) شود مي

و سلول يا يكي از  بپوشانيدتحت تابش مشخص شده در مرحله الف، هر سلول را بطور كامل به نوبت  -2

انتخاب  شدن ايجاد مي كند،در زمان سايه در جريان اتصال كوتاه را سلول هايي را كه بزرگترين كاهش 

  .تغيير كند ±5 %در طول اين فرايند، تابش نبايد بيش از . كنيد

كه در مرحله الف استفاده شده است سلول انتخابي را بطـور كامـل   ) ±3 %در حدود (تحت همان تابش   -پ

مـدول،   (IMP) اوجمـدول كمتـر از جريـان تـوان       (ISC)سايه كنيد و بررسي كنيد كه جريان اتصال كوتـاه  

شرط اتالف توان بيشـينه در   اگر اين شرط اتفاق نيفتاد،  .ر مرحله الف تعيين شده است، باشدهمانطور كه د

سايه شده بـا حـذف مرحلـه ت، پـيش      در اين حالت با سلول انتخابي كامالً. سلول تكي نمي تواند واقع شود

  .برويد
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ي مدول در نزديك ترين حالت ممكـن بـر    ISCبه تدريج ناحيه سايه شده سلول انتخابي را تا زماني كه  -ت

IMP توان در سلول انتخابي تلف مي شودبيشينه ط در اين شراي. منطبق شود، كاهش دهيد.  

را يادداشت كنيـد و مـدول را در شـرايط اتـالف تـوان       ISCمقدار . قرار دهيد 2مدول را در معرض منبع  -ث

. در سطح مشخص، در صورت لزوم،  سايه را مجـددا تنظـيم كنيـد    ISCبيشينه حفظ كنيد، براي نگه داشتن 

  .باشد C 10 °C ±50°  بهتر است در اين شرايط دماي مدول

  .ساعت نگهداريد پنجاين شرايط را براي زمان نوردهي كل  -ج

  SPحالت   10-9-5-2

. كمتـر نباشـد قـرار دهيـد     W.m-2700با تابشي كـه از   1مدول سايه نشده را در معرض منبع تابشي  -الف

ط اتـالف تـوان نقطـه داغ    ،  جريان اتصال كوتاه متناظر با شـراي (*)ISCرا اندازه گيري كنيد و  I-Vمشخصه 

  :تعيين كنيد ،بيشينه را از معادله زير، با فرض اينكه تمام رشته ها جريان يكساني توليد مي كنند

( ) ( ) ( )pIppII MPSCSC //1.* +−=  

  

  :كه در آن

ISC عبارت است از جريان اتصال كوتاه مدول بدون سايه؛  

IMP عبارت است از جريان در توان بيشينه مدول بدون سايه؛  

p عداد رشته هاي موازي در مدولت. 

  :مدول را اتصال كوتاه كنيد و بوسيله يكي از روش هاي زير سلول را انتخاب كنيد -ب

كمتـر نباشـد  قـرار گرفتـه       W.m-2700در تابش پايداري كه از  1با مدولي كه در معرض منبع تابشي  -1

تعيـين  ) توصيه مي شود (IR)ن قرمز دوربين مادو(است داغ ترين سلول را توسط آشكارساز دمايي مناسب 

  .كنيد

تحت تابش مشخص شده در مرحله الف، به نوبت هر سلول را بطور كامل سايه  كنيد و سلول  يا يكـي از   -2

در . بودن مي دهـد انتخـاب كنيـد   اتصال كوتاه  در زمان سايه در جريان را سلول هايي كه بزرگترين كاهش 

  .تغيير كند ±5 %ز طول اين فرايند، تابش نبايد بيش ا

 ا سلول انتخابي بطور كامل سـايه بررسي كنيد كه ب)  ±3 %در حدود (تحت همان تابش در مرحله الف   -پ

اگر اين شـرط اتفـاق نيفتـاد،    . است كه در مرحله الف تعريف شده است   (*)ISCمدول كمتر از   ISC،  شده

سايه شده  در اين حالت با سلول انتخابي كامالً. ودتوان در سلول منفرد نمي تواند واقع شبيشينه شرط اتالف 

  .با حذف مرحله ت، پيش برويد

مدول در نزديـك تـرين حالـت ممكـن بـر       ISCسلول انتخابي را تا زماني كه  شدهبه تدريج ناحيه سايه  -ت

ISC(*) توان در سلول انتخابي تلف مي شودبيشينه در اين شرايط . منطبق شود، كاهش دهيد.  

را يادداشت كنيـد و مـدول را در شـرايط اتـالف      ISCمقدار . قرار دهيد 2را در معرض منبع تابش مدول  -ث

در سطح مشخص، در صورت لـزوم،  سـايه را مجـددا تنظـيم      ISCتوان بيشينه حفظ كنيد، براي نگه داشتن 

  .باشد C 10 °C ±50° بهتر است در اين شرايط دماي مدول. كنيد

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 31

  .ساعت نگهداريد پنجنوردهي كل  اين شرايط را براي زمان -ج

  SPSحالت   10-9-5-3

در تـابش پايـداري كـه از     1مدول سايه نشده را اتصال كوتاه كنيـد و آن را در معـرض منبـع تابشـي       -الف

W.m-2700 از سلول هاي داخل مدول را به صورت تصادفي انتخاب  30% دست كم . كمتر نباشد قرار دهيد

ه طور كامل در سايه قرار دهيد و دمايي را كه در آن پايدار مي شود با استفاده از كنيد، هر سلول را به نوبت ب

  .تجهيزات تصوير برداري حرارتي يا وسايل مناسب  ديگري اندازه گيري كنيد

  .داغ ترين سلول يافت شده در مرحله الف را به طور كامل در سايه قرار دهيد -ب

يه سايه را كاهش دهيد و شـرايطي را كـه در آن دمـاي بيشـينه     در ادامه پايش دماي آن، به تدريج ناح -پ

  .حاصل مي شود، تعيين كنيد

. قرار دهيد و آن را در شرايط سايه ايجاد شده در مرحله پ حفظ كنيد 2مدول را در معرض منبع تابش  -ت

  .باشد C 10 °C ±50° در اين شرايط بهتر است دماي مدول

  .نگهداريد تساع پنجكل  اين شرايط را براي زمان نوردهي -ج

  اندازه گيري هاي نهايي  10-9-6

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي 

  الزامات  10-9-7

  :الزامات به شرح زير هستند

چنانچه صـدمه جـدي وجـود    . داشته باشدنتعريف شده است وجود  7كه در بند ديداري  عمده نقصهيچ  -

 نقـص اگر هـيچ  . سلول ديگر انجام دهيد دو ي نشود، آزمون را بر رويديداري عمده تلق نقصداشته باشد كه 

  .ديداري در هر يك از دو سلول وجود نداشت نوع مدول در آزمون نقطه داغ قبول است

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .ازه گيري هاي اوليه را برآورده كندمقاومت عايقي بايد همان الزامات اند -

  UVآزمون پيش آماده سازي   10-10

  هدف  10-10-1

/ پيش از آزمون هاي چرخه حرارتي (UV)اين آزمون، پيش آماده سازي مدول با اشعه ي فرا بنفش  زهدف ا

  .هستند UVيخ زدگي  براي شناسايي مواد و بندهاي چسبنده كه در معرض تنزل  -رطوبت 

  هيزاتتج  10-10-2

تجهيزات بايد قادر بـه  . هستند UVتجهيزاتي براي كنترل دماي مدول در زمانيكه آنها تحت تابش نور  -الف

  .باشد C 5 °C ±60°  نگهداري دماي مدول در

حسگرهاي دما بايد به سطح جلو يا . C 2±° دقتبا ) ها(وسيله اي براي اندازه گيري و ثبت دماي مدول -ب

اگر بيش از يك مدول به صورت همزمان آزمون مي شـوند، كـافي   . الصاق شوند عقب مدول نزديك وسط آن

  .است دماي يك نمونه نماينده پايش شود
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در صفحه آزمـون   UVايجاد شده توسط منبع نور  UVابزار اندازه گيري قادر به اندازه گيري تابش نور  -پ

  .±15%با عدم قطعيت  nm  385تا nm320و  nm320تا  nm280در گستره هاي طول موج ) ها(مدول 
) هـا (بر روي صـفحه آزمـون مـدول     ±15 %با يكنواختي تابش  UVقادر به توليد اشعه  UVمنبع نور  -ت

و توانايي تهيه تابش مورد نياز در ناحيـه   nm280 تابش قابل ارزيابي محسوس در طول موج هاي زير  بدون

  .3-10-10 بند  هاي طيفي مختلف مورد نظر تعريف شده در

  روش اجرايي  10-10-3

با استفاده از پرتوسنج كاليبره شده تابش را در صفحه آزمون مدول پيشـنهادي انـدازه گيـري كنيـد و      -الف

يعني حدود پنج برابر نـور  ( W.m-2250تابش از  nm385 و  nm280 مطمئن شويد كه در طول موج بين 

  .آزمون  دارد بر روي صفحه ±15%فراتر نمي رود و يكنواختي ) طبيعي خورشيد

. قـرار دهيـد   UVمدول مدار باز را در صفحه آزمون در مكان انتخابي در الف عمود بـر پرتوهـاي تـابش     -ب

  .است C 5 °C ±60°  اطمينان حاصل كنيد كه دماي مدول

با  nm385تا  nm280در گستره طول موج بين  kWh.m-215كل  UVرا در معرض اشعه ) ها(مدول  -پ

در در حاليكه دماي مـدول   قرار دهيد  nm320تا  nm280در باند طول موج بين  kWh.m-2 5دست كم 

  .گستره تعيين شده نگه داشته مي شود

  اندازه گيري هاي نهايي  10-10-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي 

  الزامات  10-10-5

  :الزامات به شرح زير هستند

  .ف شده است، وجود نداشته باشدتعري 7كه در بند  ديداريعمده  نقصهيچ  -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .باشدهمان الزامات اندازه گيري هاي اوليه داراي مقاومت عايقي بايد  -

  آزمون چرخه حرارتي  10-11

  هدف  10-11-1

فرسودگي و ساير تنش هاي ناشـي   ي تحمل ناهماهنگي حرارتي،هدف از اين آزمون، تعيين توانايي مدول برا

  .از  تغييرات تكراري دما است

  تجهيزات  10-11-2

اتاقك آب و هوايي با كنترل دماي خودكار، وسيله اي براي چرخش هواي داخل و وسيله اي براي كـم   -الف

ول در معرض چرخه حرارتـي  كردن چگالش بر روي مدول در طول آزمون، قادر به قرار دادن يك يا چند مد

  ؛11شكل 
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در اتاقك طوري كـه اجـازه چـرخش آزاد هـواي اطـراف را      ) ها(وسيله اي براي نصب يا نگهداري مدول  -ب

از لحـاظ  ) هـا (رسانايي حرارتي نگهدارنده يا حفاظ بايد كم باشد، طوري كه براي مقاصد عملي، مدول . بدهد

  .حرارتي ايزوله باشد

حسگرهاي دما بايد به سطح جلـويي  . ± 1 % دقتبا ) ها(ازه گيري و ثبت دماي مدولوسيله اي براي اند -پ

اگر بيش از يك مدول به صورت همزمان آزمون مي شوند، كافي . يا عقبي مدول نزديك وسط آن الصاق شوند

  .است دماي يك نمونه نماينده پايش شود

  .آزمون مورد) هاي(مدول  STCه وسيله اي براي اعمال جرياني برابر با جريان توان بيشين -ت

  .وسيله اي براي پايش شارش جريان هر مدول در طول آزمون -ث

  
  آزمون چرخه حرارتي -11شكل 

  روش اجرايي  10-11-3

  .را در دماي اتاق در اتاقك نصب كنيد) ها(مدول -الف

ناسب با اتصال پايانه هر مدول را به منبع جريان م. دما وصل كنيد) هاي(تجهيزات پايش دما را به حسگر -ب

آزمون  200در طول . مثبت مدول به پايانه مثبت منبع تغذيه و پايانه دوم را نيز به همين ترتيب، وصل كنيد

. انـدازه گيـري شـده، تنظـيم كنيـد      STC اوججريان تـوان    ±2 %چرخه گرمايي شارش جريان را با حدود 

آزمـون چرخـه    50در طـول . باشـد  C25° باالي  شارش جريان بايد فقط زماني برقرار شود كه دماي مدول

  . گرمايي هيچ شارش جرياني مورد نياز نيست

ــدول   -پ ــد و م ــك را ببندي ــا(اتاق ــدول  ) ه ــاي م ــين دماه ــرخش ب ــرض چ ــا -C 2°C ±40°را در مع    ت

°C 2 °C ±85  نرخ تغيير دما بين كرانه هاي بـاال و پـايين نبايـد از    .  قرار دهيد 11مطابق با منحني شكل

°C/h100   زمـان  . دقيقه پايدار بـاقي بمانـد   دهفراتر رود و دماي مدول بايد در هر كرانه به مدت دست كم

ساعت فراتر رود مگر اينكه مدول چنان ظرفيت حرارتي بااليي داشته باشـد كـه چرخـه     ششچرخه نبايد از 
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نشـان داده شـده    1شـكل  تعداد چرخه ها بايد همانطوريكه در بلوك هاي مربوط در . طوالني تري الزم باشد

  .است، باشد

  .پايش كنيد) ها(در طول آزمون، دماي مدول را ثبت كنيد و شارش جريان را در مدول -ت

در مدولي با مدارهاي موازي، مدار باز در يك شاخه باعث ناپيوستگي در ولتاژ خواهد شد امـا باعـث نمـي شـود كـه       -يادآوري

  .ولتاژ صفر شود

  نهايي اندازه گيري هاي  10-11-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10 بند ساعت، آزمون هاي يكپس از زمان بازيابي دست كم 

  الزامات  10-10-5

  :الزامات به شرح زير هستند

  نداشتن وقفه شارش جريان در طول آزمون؛ -

  .تعريف شده است، وجود نداشته باشد 7كه در بند ديداري عمده  نقصهيچ   -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %بيشينه نبايد از تنزل توان خروجي  -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  يخ زدگي -رطوبت  آزمون  10-12

  هدف  10-12-1

. اهاي زير صـفر اسـت  هدف از اين آزمون، تعيين توانايي مدول براي تحمل اثرات دما و رطوبت باال بدنبال دم

  .اين آزمون، آزمون شوك حرارتي نيست

  تجهيزات  10-12-2 

اتاقك آب و هوايي با كنترل دما و رطوبت خودكار، قادر به قرار دادن يـك يـا چنـد مـدول در معـرض       -الف

  ؛12مشخص شده در شكل  رطوبت  -يخ زدگيچرخه 

ي كـه اجـازه چـرخش آزاد هـواي اطـراف را      در اتاقك طور) ها(وسيله اي براي نصب يا نگهداري مدول  -ب

از لحـاظ  ) هـا (رسانايي حرارتي نگهدارنده يا حفاظ بايد كم باشد، طوري كه براي مقاصد عملي، مدول . بدهد

  .حرارتي ايزوله باشد

 طـور اگـر بـيش از يـك مـدول ب    .  C 1±° دقـت بـا  ) ها(وسيله اي براي اندازه گيري و ثبت دماي مدول -پ

  .وند، كافي است دماي يك نمونه نماينده پايش شودهمزمان آزمون مي ش

  .آزموناز ابتدا تا انتهاي وسيله اي براي پايش پيوستگي مدار داخلي مدول  -ت

  روش اجرايي  10-12-3

  . كنيد متصلنزديك وسط آن ) ها(مدول ييا عقب ييمناسب را  به سطح جلو يحسگرهاي دماي -الف

  .اتاقك آب و هوايي نصب كنيد را در دماي اتاق در داخل) ها(مدول -ب

  .متصل كنيد) هاي(تجهيزات پايش دما را به حسگر -پ
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 12چرخه كامل مطابق بـا منحنـي شـكل     10را در معرض ) ها(پس از بستن اتاقك آب و هوايي، مدول  -ت

  سطوح مشخص و رطوبت نسبي بايـد در حـدود    C 2±°  دماهاي كمينه و بيشينه بايد در حدود. قرار دهيد

  .باشد در تمام دماهاي باالي دماي اتاقك،  مقدار مشخص شده 5± %

  .آزمون ثبت كنيد خاللدماي مدول را در  -ث

  اندازه گيري هاي نهايي  10-12-4

را تكـرار   2-10و1-10آزمون هـاي  . را تكرار كنيد  3-10ساعت، آزمون  چهارتا  دوپس از زمان بازيابي بين 

  .كنيد

  الزامات  10-12-5

  :شرح زير هستندالزامات به 

  .داشته باشدنتعريف شده است، وجود  7ه در بند كديداري عمده  نقصهيچ   -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  

  
  يخ زدگي -وبتچرخه رط -12شكل 

  نم -اگرمآزمون   10-13

  هدف  10-13-1

  .رطوبت استنفوذ هدف از اين آزمون، تعيين توانايي مدول براي تحمل آثار طوالني مدت 

  روش اجرايي  10-13-2

  :زير انجام شودمالحظات با  IEC 60068-2-78آزمون بايد مطابق با 
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  پيش آماده سازي -الف

  .د بدون هيچ پيش آماده سازي وارد اتاقك شوندموجود در دماي اتاق باي) ها(مدول

  سختي ها -ب

  :سختي هاي زير اعمال مي شوند

  C2± °C85°    :دماي آزمون

  85%±5%    :رطوبت نسبي
   h1000    :مدت زمان آزمون

  اندازه گيري هاي نهايي  10-13-3

 و 1-10آزمون هـاي   .را تكرار كنيد 15-10 و 3-10ساعت، آزمون هاي  چهارتا  دوپس از زمان بازيابي بين 

  .را تكرار كنيد 10-2

  الزامات  10-13-4

  :الزامات به شرح زير هستند

  .تعريف شده است، وجود نداشته باشد 7كه در بند  ديداريعمده  نقصهيچ  -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

بايد بايد همان الزامات انـدازه گيـري هـاي اوليـه را     در محيط مرطوب جريان  نشتآزمون عايقي و آزمون  -

  .برآورده كند

  خروجي هاآزمون استحكام   10-14

  هدف  10-14-1

 ، حمـل اعمـالي بـه هنگـام مونتـاژ كـردن عـادي يـا         تحمل تنش هـاي احتمـالي  هدف از اين آزمون، تعيين 

  .است لوبه بدنه مد اين خروجي هاو اتصال  ها خروجي

  خروجي هاانواع   10-14-2

  :مدول در نظر گرفته مي شودخروجي براي سه نوع 

  ؛1سيم با انتهاي آزاد سرسيم يا : Aنوع 

  ، پيچ ها و غيره؛3هاي دو سر دنده، پيچ 2تيغه ها: Bنوع 

  .اتصال دهنده: Cنوع 

  روش اجرايي  10-14-3

  .ندازه گيري و آزمونساعت در شرايط جوي استاندارد به منظور ا يك :پيش آماده سازي

  

                                                
1 - Flying lead 
2- Tags 
3 - Threaded studs 
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  Aنوع هاي  خروجي  10-14-3-1

با مالحظات  Uaتوصيف شده آزمون  1307-21همانطور كه در استاندارد ملي ايران شماره  :آزمون كشش

  :زير

  تمام خروجي ها بايد آزمون شود؛ -

 از وزن مدول فراتر رود؛ نبايد نيروي كشش هيچگاه -

با مالحظات  Ubتوصيف شده آزمون  1307-21ايران شماره همانطور كه در استاندارد ملي  :آزمون خمش

  :زير

 تمام خروجي ها بايد آزمون شود؛ -

  .)است در جهت مخالف خم يكاز عبارت چرخه  يك(چرخه  10: 1روش  -

  Bنوع هاي  خروجي  10-14-3-2

  :آزمون هاي كشش و خمش

  آزمون شود؛ Aنوع خروجي  مشابهبايد  خروجي، هر جعبهبدون براي مدول هاي با پايانه هاي  -الف

  :، روش اجرايي زير بايد اعمال شودمي گيرند، قرار ت كنندهجعبه محافظ داخل خروجي هااگر  -ب

با اسـتفاده  ، است بريده شدهبه طول مناسب كه كابلي با اندازه و نوع توصيه شده توسط سازنده مدول  -

كابـل بايـد از   . شـود  متصـل جعبه  اخلد خروجي هايبايد به از روش هاي اجرايي توصيه شده سازنده 

 .توجه كنيد كه هر بست كابل عرضـه شـده مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد      شود،  گذراندهكابل  1گلندميان 

مـورد   Aنـوع  خروجـي  سپس مدول بايـد بـراي   . درپوش جعبه بايد بطور ايمن در جاي خود قرار گيرد

  .آزمون قرار گيرد

بـا   تعريـف شـده اسـت    Ud، آزمون 1307-21د ملي ايران شماره همانطور كه در استاندار :آزمون گشتاور

  :مالحظات زير

  ؛قرار گيرندآزمون مورد بايد   خروجي هاهمه  -

   .1 سختي -

پيچ يا مهره ها پس از آزمون بايد قادر به شل شدن باشند مگر اينكـه بطـور مشـخص بـراي اتصـال دائمـي       

  .طراحي شده باشد

  Cي نوع خروجي ها  10-14-3-3

 بايد بـه خروجـي  است   به طول مناسب بريده شدهكه  نوع توصيه شده توسط سازنده مدولا اندازه و كابلي ب

  .بايد انجام شود Aنوع  خروجياتصال دهنده وصل شده و آزمون هاي انتهاي 

  اندازه گيري هاي نهايي  10-14-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي  

  الزامات  10-14-5

                                                
1 - Gland 
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  :رح زير هستندالزامات به ش

 .نبايد شواهدي از آسيب هاي مكانيكي وجود داشته باشد -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  در محيط مرطوب جرياننشت آزمون   10-15

  هدف  10-15-1

شرايط بهره برداري مرطوب و بررسي اينكـه رطوبـت بـاران، مـه،      درهدف از اين آزمون، ارزيابي عايق مدول 

شبنم يا برف آب شده به بخش هاي فعال مدارات مدول كه ممكن است باعث خوردگي، عيب اتصال به زمين 

  .يا خطر ايمني شود، وارد نمي شود

  تجهيزات  10-15-2

يك مخزن كم عمق با اندازه مناسب تا بتوان مدول بـه همـراه قـاب را در داخـل محلـول در      تشتك يا  -الف

ماده محلول خيس كننده با برآورده سـاختن الزامـات   /تشتك يا مخزن بايد حاوي آب. وضعيت افقي قرار داد

  :زير باشد

  يا كمتر Ω.cm3500     : مقاومت

  يا كمتر N.m-103/0  :كشش سطحي

      C3°C ±22°      :دما

عمق محلول بايد به اندازه اي باشد كه براي پوشاندن تمام سطوح بجز ورودي هاي جعبه تقسـيم كـه بـراي    

  .غوطه وري طراحي نشده اند، مناسب باشد

  .دستگاه افشانه حاوي همان محلول -ب

يا بيشينه ولتاژ اسمي سـامانه مـدول، هـر     V  500، با محدوديت جريان، قادر به اعمالDCمنبع ولتاژ  -پ

  .كدام كه بيشتر است

  .ابزار اندازه گيري مقاومت عايقي -ت

  روش اجرايي  10-15-3

جريـان هـاي    مراقب بود تـا تاسيسات سيم كشي ميداني توصيه شده باشند و بايد  مطابقتمام اتصاالت بايد 

  .نشتي از سيم كشي هاي ابزار متصل به مدول ايجاد نشوند

ا عمق مناسب براي پوشاندن تمام سطوح بجز ورودي هاي جعبه مدول را در درون مخزن محلول الزم ت -الف

ورودي هاي كابل بايد با محلول كـامالً پاشـيده   . تقسيم كه براي غوطه وري طراحي نشده اند، غوطه ور كنيد

چنانچه مدول بهمراه اتصال دهنده جفت عرضه مي شود، اتصال دهنده  بهتـر اسـت در طـول آزمـون     . شوند

  .غوطه ور شود

با اسـتفاده از  . كوتاه شده مدول را به پايانه مثبت تجهيزات آزمون وصل كنيداتصال ايانه هاي خروجي پ -ب

  .آزمون را به پايانه منفي تجهيزات آزمون وصل كنيد مايع رساناي فلزي مناسب، محلول
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يـا بيشـينه    V  500 فراتر نـرود  بـه   V.s-1500ولتاژ اعمالي  بوسيله تجهيزات آزمون را با نرخي كه از  -پ

دقيقه نگهداريد   دوولتاژ را در اين سطح به مدت . ولتاژ سامانه مدول، هر كدام كه بزرگتر است، افزايش دهيد

  .سپس مقاومت عايقي را تعيين كنيد

ولتاژ اضافي روي مدول، تخليه ولتاژ اعمالي را به صفر كاهش دهيد و پايانه هاي تجهيزات آزمون را براي  -ت

  .نيداتصال كوتاه ك

  الزامات  10-15-4

  :الزامات به شرح زير هستند

  .باشدكمتر  MΩ400بايد از نمقاومت عايقي  m2  1/0براي مدول هاي با مساحت كمتر از -

مترمربع مقاومت عايقي اندازه گيري شده ضرب در مساحت  m21/0 براي مدول هاي با مساحت بزرگتر از  -

  .باشدكمتر  MΩ.m240بايد از نمدول 

  آزمون بار مكانيكي  10-16

  هدف  10-16-1

  .هدف از اين آزمون، تعيين توانايي مدول براي تحمل باد، برف، بارهاي ساكن يا يخ است

  تجهيزات  10-16-2

. كه توانايي نگهداشتن مدولها را به صورت وجه جلو باال يا وجه جلو پايين داشته باشد پايه آزمون صلبي -الف

  .انحنا دهدبار آزادانه   اعمالول را در طول پايه آزمون بايد قادر باشد مد

  .ابزار پايش پيوستگي الكتريكي مدول در طول آزمون -ب

  .به تدريج و بطور يكنواخت اعمال شودبا وزنه ها يا وسايل فشار مناسب كه قادر سازد تا  -پ

  روش اجرايي  10-16-3

در طـول آزمـون     دائـم بتوانـد بصـورت   مدول را طوري مجهز كنيد كه پيوستگي الكتريكي مدار داخلي  -الف

  .پايش شود

اگـر احتمـاالت   . (مدول را بر روي ساختار صلب با استفاده از روش تعيين شده توسط سازنده، قرار دهيد -ب

  .) مختلفي وجود دارند، بدترين حالت را استفاده كنيد، جائيكه فاصله بين نقاط نصب، بيشترين است

كه بصورت يكنواخـت پخـش شـده را  اعمـال      Pa2400باري متناظر با  بر روي سطح جلويي، به تدريج -پ

يا بوسيله وزنه هاي پوشش دهنده كل سطح اعمال ) پنيوماتيكي(اين بار ممكن است به صورت بادي . (كنيد

  .ساعت نگهداريد يكاين بار را به مدت ).  در حالت اخير، مدول بايد بصورت افقي قرار داده شود. شود

  .اجرايي را بر روي سطح عقبي مدول اعمال كنيدهمان روش  -ت

  .سه چرخه  تكرار كنيد مجموعاًمراحل پ تا ت را براي  -ث

اگـر  . بـراي بادهـاي توفـاني اسـت     3با ضريب ايمني ) Pa800±تقريباً ( km.h-1130متناظر با فشار باد  Pa2400 -يادآوري

را داشته باشد، بار اعمالي به جلوي مدول در طول چرخه آخـر   تحمل انباشتگي برف و يخ سنگين احراز شرايطمدول قرار است 

  .افزايش مي يابد Pa5400تا  Pa2400اين آزمون از 
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  اندازه گيري هاي نهايي 10-16-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي  

  الزامات  10-14-5

  :الزامات به شرح زير هستند

  .ن شناسايي نشودهيچ عيب مدار باز متناوبي در طول آزمو -

  .وجود نداشته باشدديداري  عمده نقصهيچ  -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  آزمون تگرگ  10-17

  هدف  10-17-1

  .، تصديق اينكه مدول توانايي تحمل اصابت دانه تگرگ را داردهدف از اين آزمون

  تجهيزات  10-17-2

 قطر استاندارد بايد . قالب هايي از مواد مناسب براي ايفاي نقش گلوله هاي يخي كروي با قطر مورد نياز -الف

 mm25  وندممكن است براي محيط هاي ويژه، مشخص ش 2باشد اما هر قطر ديگر فهرست شده در جدول.  

  .-C5± °C10°فريزر، كنترل شده در  -ب

  .-C2± °C4°ظرف ذخيره سازي براي ذخيره كردن گلوله هاي يخي در دماي  -پ

، براي ضربه زدن به مـدول   ±5 %پرتاب كننده با توانايي پرتاب گلوله يخي با سرعت مشخص، در حدود  -ت

مي تواند افقي، عمودي يا هر زاويه مياني مسير گلوله يخي از پرتاب كننده به مدول . در محل ضربه مشخص

  .باشد، بطوري كه الزامات آزمون برآورده شود

پايه صلب براي نگهداشتن مدول آزمون به روش تعيين شده توسط سازنده، با صـفحه اصـابت عمـود بـر      -ث

  .مسير گلوله يخي طرح ريزي شده

  .±2 % دقتترازو براي تعيين جرم گلوله يخي با  -ج
متر از سـطح   يكحسگر سرعت نبايد بيش از . ±2 % دقتبراي اندازه گيري سرعت گلوله يخي با ابزاري  -چ

  .مدول فاصله داشته باشد

) پنومـاتيكي (صورت طرح واره اي از تجهيزات مناسب شامل پرتـاب كننـده بـادي     13به عنوان مثال، شكل 

ماني را كه طول مي كشد تا گلوله افقي، پايه مدول عمودي و سرعت سنجي است كه به صورت الكترونيكي ز

اين فقط يك نمونه از انـواع تجهيـزات آزمـونگر    . يخي فاصله بين دو پرتو نور را بپيمايد اندازه گيري مي كند

  .گرهايي است كه با فنر كار مي كنند و  با موفقيت به كار برده شده اند گردنده شامل تيركمان ها و آزمون
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  گرتجهيزات آزمون تگ - 13شكل 

  جرم هاي گلوله يخي و سرعت هاي آزمون -2جدول 

  قطر

mm 

  جرم

g 

  سرعت آزمون

m.s-1 

  قطر

mm 

  جرم

g 

  سرعت آزمون

m.s-1 
12.5  

15  

25  

35  

94/0  

63/1  

53/7  

7/20  

0/16  

8/17  

0/23  

2/27  

45  

55  

65  

75  

9/43  

2/80  

0/132  

0/203  

7/30  

9/33  

7/36  

5/39  

  

  روش اجرايي  10-17-3

ب ها و فريزر، گلوله هاي يخي كافي در اندازه مورد نياز براي آزمون به انضمام تعـدادي   با استفاده از قال -الف

  .براي تنظيم اوليه پرتاب كننده، درست كنيد

گلوله قابل قبـول بايـد معيارهـاي زيـر را     . هر يك را از لحاظ ترك خوردگي، اندازه و جرم بازرسي كنيد -ب

  :برآورده كند

  با چشم غير مسلح؛نداشتن ترك قابل مشاهده  -

  آنچه مورد نياز است؛ ±5 %قطر با حدود  -

  .2مقدار اسمي مناسب در جدول  ±5 %جرم با حدود  -
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ساعت پيش از استفاده در آنجا  يكگلوله ها را در ظرف ذخيره سازي قرار دهيد و آنها را براي دست كم  -پ

  .باقي بگذاريد

ده كه احتماالً در تماس بـا گلولـه هـاي يخـي هسـتند      اطمينان حاصل كنيد كه تمام سطوح پرتاب كنن -ت

  .نزديك دماي اتاق باشند

تعدادي گلوله آزمايشي به هدف شبيه سازي شده مطابق با مرحله چ زير، شليك كنيد و پرتاب كننده را  -ث

 تا زماني كه سرعت گلوله يخي، كه با حسگر سرعت در موقعيت تعيين شده، اندازه گيري مي شود ، در حدود

  .باشد، تنظيم كنيد 3سرعت آزمون دانه تگرگ مناسب  در جدول  5± %

  .مدول را در دماي اتاق بر روي پايه تعيين شده با سطح برخورد عمود بر مسير گلوله يخي نصب كنيد -ج

در اولين مكـان برخـورد   . گلوله يخي را از ظرف ذخيره سازي برداريد و آن را در پرتاب كننده قرار دهيد -چ

زمان بين برداشتن گلوله يخي از ظرف و برخـورد بـر   . نشانه گيري و شليك كنيد 3شده در جدول  مشخص

  .فراتر رود s 60روي مدول نبايد از

مدول را در سطح برخورد براي عالئم صدمه ديدگي بازرسي كنيد و از هر اثر ديداري شـليك، يادداشـت    -ح

  .ابل قبول مي باشنداز مكان مشخص شده ق mm10خطاهاي تا . برداري كنيد

، كـه در  3و ح را براي تمام ديگر مكان هاي برخـورد در جـدول    اگر مدول صدمه نديده است، مراحل چ -خ

  .نشان داده شده است، تكرار كنيد 14شكل 

  مكان هاي برخورد - 3جدول 

  مكان  شماره شليك

  از قاب نيست mm50بيش از فاصله آن گوشه ي مدول، كه   1

  از قاب نيست mm 12بيش از فاصله آن ه لبه ي مدول، ك  2

  روي لبه هاي سلول ها، نزديك پيوند الكتريكي  4،3

  فواصل كمينه بين سلول هادر روي  نقاط   6، 5

از يكي از نقاطي كه در آن مدول به ساختار نگهدارنده  mm 12بر روي پنجره مدول، كه بيش از   8، 7

  .ثابت مي شود، نيست

  مدول، در دورترين نقطه از نقاط انتخاب شده باالبر روي پنجره   10، 9

  .هر نقطه كه ممكن است آسيب پذيري خاصي با برخورد تگرگ را ثابت كند  11
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  برخورد  حل نقاط م -14شكل 

  

  اندازه گيري هاي نهايي  10-17-4

  .را تكرار كنيد 3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي  

  الزامات  10-17-5

  :تندالزامات به شرح زير هس

  .تعريف شده است وجود نداشته باشد 7كه در بند ديداري عمده  نقصهيچ  -

  .مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  .مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند -

  آزمون حرارتي ديود باي پس  10-18

  هدف  10-18-1

هدف از اين آزمون، ارزيابي كفايت طراحي حرارتي و قابليت اطمينان نسبي طوالني مدت ديودهاي باي پس 

  .مورد استفاده براي محدود كردن آثار زيان آور در معرض خطر نقطه داغ مدول است

وان نمونه ويژه اي براي ايـن آزمـون   آزمون، در دسترس  نباشند مي ت موردچنانچه ديودهاي باي پس در نوع مدول  -يادآوري

انـدازه گيـري دمـاي     امكـان آزمـون، امـا بـا     مـورد مدول هاي توليدي اسـتاندارد   مشابهاين نمونه بايد تا حد ممكن . تهيه نمود

فقط بـراي آزمـون   بايد آزمون  ويژه اين نمونه. سپس آزمون بايد بصورت عادي پيش برود. در طول آزمون، ساخته شود) ها(ديود

  .استفاده نشود براي ديگر آزمون هاي ترتيبيو پس استفاده شود  رارتي ديود بايح

  تجهيزات  10-18-2

  .C5± °C75°وسيله اي براي گرم كردن مدول تا دماي   -الف

  .C1±° دقتبا ) ها(وسيله اي براي اندازه گيري و ثبت دماي مدول -ب
 ي در تغييـر هـر  بهتـر اسـت   . ه شده بـا مـدول  وسيله اي براي اندازه گيري دماي هر ديود باي پس عرض -پ

  .باشد حداقل خواص ديود يا مسير انتقال حرارتي 
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آزمـون و   مـورد مـدول   STCبرابر جريـان اتصـال كوتـاه     25/1وسيله اي براي اعمال جرياني معادل با   -ت

  .وسيله اي براي پايش شارش جريان در مدول در طول آزمون

  روش اجرايي  10-18-3

  .جا داده شده داخل مدول را  بصورت الكتريكي اتصال كوتاه كنيد 1د مسدود كنندههر ديو -الف

  .اسمي مدول را از روي برچسب يا برگه دستورالعمل آن تعيين كنيد STCجريان اتصال كوتاه  -ب

  .براي اندازه گيري دماي ديودهاي باي پس در طول آزمون آماده شويد -پ

از . خروجـي مـدول متصـل كنيـد     م توصيه شده سازنده بـه پايانـه هـاي   سيم ها را با كمترين اندازه سي -ت

 هاي سازنده براي ورود سيم به داخل  قسمت سيم كشي  و در جاي خود قرار دادن پوشش محفظـه   توصيه

  .كشي پيروي كنيد سيم

اسـت نصـب كابـل     در ايـن حالـت ممكـن   . هسـتند   2ندههم پوشانديود باي پس با ي يمدارهابرخي مدول ها داراي  -يادآوري

  .متحرك براي اطمينان از اين كه تمام جريان در درون يك ديود باي پس جاري است، الزم باشد

 ±2 %جرياني به مدول برابر با جريان اتصال كوتاه مـدول كـه در    . گرم كنيد C5± °C75°مدول را تا  -ث
STC گيري كنيـد  اي پس را اندازهساعت دماي هر ديود ب يكپس از . اندازه گيري شده است، اعمال كنيد .

با استفاده از اطالعات ارائه شده توسط سازنده ي ديود دماي پيوند را از دماي بدنه اندازه گيري شده و تـوان  

  :تلف شده در ديود را با استفاده از فرمول زير محاسبه كنيد

DDTHjccasej IURTT ..+= 

  :كه در آن

Tj     عبارت است از دماي پيوند ديود  

Tcase   عبارت است از دماي بدنه ديود اندازه گيري  

RTHjc    عبارت است مقدار سازنده مربوط كننده دماي پيوند به دماي بدنه  

UD عبارت است از ولتاژ ديود  

ID عبارت است از جريان ديود.  

رجيحـاً بـه جـاي    بطور خاص طراحي شده براي كاهش دماي بهره برداري ديـود باشـد، ت   3اگر مدول داراي گرماگير -يادآوري

ــون در  ــام آزمـ ــرايط    C75°انجـ ــاگير در شـ ــه گرمـ ــايي كـ ــت در دمـ ــن اسـ ــون ممكـ ــن آزمـ ــيطW/m21000ايـ   ، محـ

°C3± °C43 بدون هيچ بادي به آن مي رسد انجام شود.  

در حال نگه داشتن دماي مدول  STCبرابر جريان اتصال كوتاه مدول كه در  25/1جريان اعمالي را تا به  -ج

  .ساعت نگهداريد يكشارش جريان را به مدت . دازه گيري شده است، افزايش دهيدان C5± °C75°در 

  .بررسي كنيد كه ديود هنوز قابل استفاده است -چ

  .بررسي شود) 10-9(عملكرد ديود مي تواند متعاقباً توسط آزمون نقطه داغ  -يادآوري

  

                                                
1- Blocking diodes 
2- Overlapping 
3- Heat sink 
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  اندازه گيري هاي نهايي  10-18-4

  .تكرار كنيدرا  3-10و  2-10، 1-10آزمون هاي  

  الزامات  10-17-5

  :الزامات به شرح زير هستند

  ث تعيين شده نبايد از نرخ دماي پيوند بيشينه سازنده ديود، فراتر رود؛ 3-18-10دماي پيوند ديود كه در  -

  تعريف شده است وجود نداشته باشد؛ 7كه در بند  ديداري عمده نقصهيچ   -

  مقدار اندازه گيري شده پيش از آزمون فراتر رود؛ 5 %تنزل توان خروجي بيشينه نبايد از  -

  مقاومت عايقي بايد همان الزامات اندازه گيري هاي اوليه را برآورده كند؛ -

  .ديود پس از پايان آزمون، بايد هنوز مانند يك ديود عمل كند -
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  نسبت به ويرايش اول  استاندارد تغييرات اين ويرايش 

  

  .حذف شده است) آزمون پيچش( 15-10زير بند  -الف

آزمـون  هاي آزمايشگاه . بود 1JPL شدهسامانه طراحي نصب با از مطابقت اين آزمون در اصل براي اطمينان 

  .مردود نشده استي در اين آزمون د كه هيچ نوع مدولدنگزارش دا

  .شده استقرار داده ) در محيط مرطوبجريان نشت آزمون ( 15-10زيربند جديد  -ب

ساعت ماندن در اتاقك گرم مرطـوب انجـام    چهارتا  دواين آزمون با آزمون هاي ابتدايي و نهايي و در حدود 

  .مي شود

كوچكي  محدوده هايو  سوزني شكلاين آزمون سوراخ هاي . بود IEC 61646اين الحاقيه بسيار مهمي به 

  .مي كند تواند ديده شود را شناسايي كه بوسيله بازرسي ديداري نمي

  )آزمون حرارتي ديود باي پس. (اضافه شده است 18-10زيربند جديد -پ

اين آزمون تعيـين  . خرابي هاي ميداني ديودهاي باي پس  اغلب با افزايش بيش از حد حرارت همراه هستند

دماي مي كند كه گرماي ديودهاي باي پس در بدترين شرايط، احتمال دارد تا چقدر برسد و آن دما را با نرخ 

  .ديودها مقايسه مي كند

  .اضافه شده است 17025استاندارد ملي ايران شماره  الزامات بر طبق) گزارش( 8در بند  -ت

  .اكنون تعيين توان بيشينه عنوان شده است 2-10زيربند  -ث

هـا   را براي پيش و پس از اندازه گيري  STCاين به آزمايشگاه اجازه مي دهد تا مجموعه شرايط متفاوتي از 

اين براي افزايش تكرار پذيري و كم كردن تفسير بخصوص هنگام انـدازه گيـري در فضـاي بـاز     . انتخاب كند

  .انجام شده است

  .قبولي به مساحت مدول بستگي دارد/اصالح شده است بطوري كه معيار رد) آزمون عايقي( 3-10زيربند  -ج

  .ارجاع داده شده است IEC 60904-10 روش فضاي باز اكنون قرار داده شده است و به 4-10در  -چ

درجه ترجيحـاً بـه جـاي     45براي واضح شدن، اصالح شده است؛ شيب  NOCTاندازه گيري  5-10در  -ح

  .استفاده شده استافقي سطح 

محدود  STCبه  2-10نام گذاري شده است چون كه  NOCTو  STCاكنون عملكرد در  6-10زيربند  -خ

  .نشده است

  .نام گذاري شده است UVاكنون آزمون پيش آماده سازي  10-10زيربند  -د

                                                
1 - Jet Propulsion Laboratory 

.آزمايشگاه علمي و فناوري ناسا است  
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تعيين شده  10-10از مقاديري كه در بند  مشخص شده است  IEC 61345به جاي مقادير تابشي كه در  

  .است استفاده مي شود

بـه منظـور حـذف الزامـات     ) يخ زدگي -آزمون رطوبت( 12-10و ) آزمون چرخه حرارتي( 11-10زيربند  -ذ

اين موضـوع توسـط چنـد آزمايشـگاه     . ايش براي عيب هاي زمين  در طول آزمون اصالح شده اندمورد نياز پ

گزارش دادند كه اين الزامات، مشـكل بـوده و آنهـا هرگـز      آن آزمايشگاهها. آزمون مختلف پيشنهاد  شده بود

خشـك يـا آزمـون    هر گونه اتصال به زمين متعاقباً در آزمون عـايقي   بنظر مي رسد. عيبي را مشاهده نكردند

  .مشاهده خواهد شد در محيط مرطوبجريان نشت 

در طـول   اوججريـان تـوان   ايجـاد  به منظور افزودن الزاماتي براي ) آزمون چرخه حرارتي( 11-10زيربند  -ر

ايـن روش اجرايـي بـراي شـبيه     . كاركرد مدول، وقتي دماي مدول باالي دماي اتاق است، اصالح شده اسـت 

اقعي كه توسط چرخه حرارتي بدون شارش جريان شناسـايي نشـده اسـت امـا باعـث      سازي خرابي ميداني و

اين آزمون واقع گرايانه اي است همانطور كه مـدول  . خرابي هايي با شارش جريان مي شود، اتخاذ شده است

  .در طول روزهاي آفتابي خيلي گرم  حامل جريان خواهد بود

هيچكـدام از  . نظور حذف روش دو اتاقك اصالح شده استبه م) يخ زدگي-آزمون رطوبت( 12-10زيربند  -ز

آن اسـتفاده شـود    آزمايشگاه هاي آزمون اصلي از روش دو اتاقك استفاده نمي كنند و بحث شـد كـه اگـر از   

  .آزمون بطور قابل مالحظه اي متفاوت خواهد بود يسخت

كردن آزمون اختياري بـا بـار    به منظور افزودن چرخه سوم و واضح) آزمون بار مكانيكي( 16-10زيربند  -س

چرخه افزوده شده بعلت گزارش هاي خرابي هـاي مـدول روي داده در چرخـه    . برف بيشتر اصالح شده است

  .الزامي است، اضافه شده است ASTMسوم كه توسط آزمون بار مكانيكي 
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