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 خدا نامبه

 ايران استانداردسازمان ملي  با آشنايي

 و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3ی هماد يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 استانداردهای نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران (رسميملي )

به  92/60/26و پنجاه و دومين جلسه شورای عالي اداری مورخ  ات صنعتي ايران به موجب يکصدتحقيقاستاندارد و  ةنام مؤسس

 جهت اجرا ابالغ شده است.  92/63/26مورخ  33333/960سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسساات  و مراكا   نظاران  صااحب  سازمانكارشناسان  از مركب فني های كميسيون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوين

توليادی،   به شارايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توليدی پژوهشي، علمي،

كننادگان،  مصار   توليدكننادگان،  شاام   نفاع،  و حا   صااحبان  منصافانة  و آگاهاناه  مشااركت  از كاه  اسات  تجاری و فناوری

ناوي    پاي  . شاود  مي حاص  دولتي غير و دولتي های سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراك  كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پ  و شودمي ارسال مربوط فني های كميسيون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهي برای ايران ملي استانداردهای

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

 .شود مي منتشر

 كنناد در  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با ني  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نوي  پي 

، بادين ترتياب  . شاود  ماي  منتشار  و چاا   اياران  ملاي  اساتاندارد  عناوان  باه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ی هكميت

ملاي  ی  هكميتا  در و تدوين 3 ی هشمار ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

 .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشکي ايران  استاندارد ملي سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضای از ايران استاندارد سازمان ملي
9المللي الکتروتکنيك  بين كميسيون 1

(IEC) و 

3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
(OIML) 2رابط تنها عنوان به و است

 كشاور  در(CAC)3 كادك  غایايي    كميسايون  

  آخارين  از كشاور،  خاا   هاای  نيازمنادی  و كلاي  شارايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهای تدوين در .كند مي فعاليت

 .شودمي گيریبهره المللي بين استانداردهای و جهان صنعتي و فني علمي، های پيشرفت

 سالمت كنندگان، حفظ مصر  از حمايت برای قانون، در شده بيني پي  موازين رعايت با تواند مي ايران استاندارد سازمان ملي

 از اجارای بعضاي   اقتصاادی،  و محيطاي  زيسات  مالحظاات  و محصاوتت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردی ايمني و

 استاندارد، اجباری عالي شورای تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخ  توليدی محصوتت برای را ايران ملي استانداردهای

   و صاادراتي  كاتهاای  اساتاندارد  اجارای  كشاور،  محصاوتت  بارای  المللاي  بين بازارهای حفظ منظور  به تواند مي سازمان. نمايد

در  فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان برای نمايد. همچنين اجباری را آن بندیدرجه

و  هاا  آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت های سامانه صدورگواهي و ممي ی بازرسي، آموزش، مشاوره، ی هزمين

 ضاوابط  اسااس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونهاينايران  استاندارد ملي سازمان سنج ، وساي  كاليبراسيون )واسنجي( مراك 

 كاركرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد ی هگواهينام تزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام

 انجاام  و گرانبها فل ات عيار تعيين سنج ، وساي  كاليبراسيون )واسنجي( يکاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت مي آنها

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهای سطح ارتقای برای ات كاربردیتحقيق

 

                                                 
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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 استانداردتدوين کمیسیون فني 

 " کردکارو  اييکار -فتوولتايیکهاي براي سامانه کنترلرهاي باتريشارژ "

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 
 ابوترابي زارچي، حسين

 قدرت( -)دكترای برق 

 

و مدير  دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت علمي

خورشيد  پژوهشکده هواآزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي 

 دانشگاه فردوسي مشهد

  دبیر:

 ابراهيم، حسيني

 )ليسان  في يك(
 كارشناس استاندارد

 

 ))اسامي به ترتيب حرو  الفبا: اعضاء
 

 اسماعيلي، حميد

 مديريت( ليسان )

 

 چوبينه، معين

 قدرت( -ليسان  مهندسي برق  )فوق

 

 حسيني، سيد امير

 سياتت( -ليسان  مهندسي مکانيك  )فوق

 

 زرسازان خراساني، سعيد 

 برق( ليسان )

 

 زماني آقايي، عليرضا 

 سياتت( -ليسان  مهندسي مکانيك  )فوق

 

 صادقي شقاقي، حميدرضا

 الکترونيك( -ليسان  برق  )فوق

 

 صباغ زاده، محمدرضا

 علوم سياسي( ليسان )

 

 صبور داووديان، سيد عليرضا

 قدرت( -برق  ليسان )

 

 

 های تجديدپیير خراسان مديرعام  شركت انرژی

 

 

آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي  كارشناس ارشد

 پژوهشکده هوا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 

كارشناس فني گروه مطالعات شركت مهندسي مشاور 

 منيران 

 

 پاوان صنعتمديرعام  شركت توسعه 

 

 

عضو گروه بادسنجي، مسوول سايت بادی بينالود و 

سرپرست تيم آزمون ميداني پژوهشکده هوا خورشيد 

 دانشگاه فردوسي مشهد 

پژوهشکده فتوولتايي مدير فني آزمايشگاه تست ميداني 

 هوا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد 

 

 مديرعام  گروه صنعتي آرياسوتر

 

 

 برق نيروی توزيع دفتر تحقيقات شركتكارشناس 

 مشهد شهرستان
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 د  

 آبادی، هادیعلي

 قدرت( -ليسان  برق  )فوق

 

 كالنکي، پريسا

 برق( ليسان )

 

 منفرد، محمد

 قدرت( -)دكترای برق 

 

 سمانهنجفي، 

 برق( ليسان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای خراسان رضویكارشناس شركت برق منطقه

 

 

كارشناس آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي پژوهشکده 

 وا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد ه

 

 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

 

 

كارشناس آزمايشگاه تست ميداني فتوولتايي پژوهشکده 

 مشهد هوا خورشيد دانشگاه فردوسي
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                                  مندرجات فهرست                        

 عنوان                                                                                                                    

 

 

 صفحه 
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 ج استاندارد تدوين فني كميسيون

 ز گفتار پي 

 1 هد  و دامنه كاربرد         1
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 12 مجدد بار اتصالآزمون قطع بار/  3-9-3
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 99 حفاظت و ايمني در برابر خطا های آزمون    3-2
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 93 آزمون حفاظت اضافه جريان بار 3-2-3

 92 آزمون پالريته معکوس باتری 3-2-2

 PV 93آزمون پالريته معکوس مولد  3-2-3

 90 آزمون مدار باز باتری 3-2-0

 90 واسط كاربر های آزمون    3-3

 93 )اطالعاتي( راهنمای شارژ باتری الف پيوست

 13 آزمون عمومي پيکربندی 1شک 

 12 آزمون جريان معکوس پيکربندی 9شک 
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 گفتار پیش

 

 در آن نوي  پي  كه  "كردايي و كاركار -فتوولتاييكهای برای سامانه كنترلرهای باتریشارژ " استاندارد

 ششصد و هفتاد و سومين در و شده تدوين و تهيه ايران استانداردملي  سازمان توسط مربوط های كميسيون

 به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 93/61/1329 مورخ برق و الکترونيك استاندارد ملي كميتة اجالس

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسةمقررات  و مقررات اصالح قانون 3 مادۀ يك بند استناد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن

خادمات،   و علاوم  صانايع،  زمينة در جهاني و ملي های پيشرفت و تحوتت با هماهنگي و همگامي حفظ برای

ايان   تکميا   و اصالح برای كه پيشنهادی هر و شد خواهد تجديدنظر ل وم مواقع در ايران ملي استانداردهای

بناابراين،   .گرفات  خواهاد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهای تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برای كه خییأٌمنبع و م

 
IEC 62509: 2010, Battery Charge Controllers for Photovoltaic systems- Performance and 

functioning  
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 کردايي و کارکار -فتوولتايیکهاي براي سامانه کنترلرهاي باتريشارژ
 

 هدف و دامنه کاربرد           6

 

است  1(BCC) شارژ كنترلرهای باتری كارايي و كاركردال امات  حداق تعيين هد  از تدوين اين استاندارد 

قابليت  تضمين ،روند. اهدا  اصليبه كار مي زميني فتوولتاييكهای در سامانه های اسيد سرب باتریكه با 

 IEC 62093 بايد همراه با استانداردباشد. اين استاندارد عمر باتری مي طول ساختن بيشينه و BCCاطمينان 

بر استفاده شود. اين استاندارد عالوه كند، مورد نظر را توصيف مي تأسيساتكه آزمون و ال امات كاربرد 

 كند:های زير را ني  ذكر ميكنترلي شارژ باتری، ويژگي هایكاركرد

 فتوولتاييكتوسط مولد  باتریشارژ كردن  -

 كنترل بار -

 حفاظتي هایكاركرد -

 واسط هایكاركرد -

كه اين ويژگي را  BCCولي برای واحدهای  ،را تحت پوش  قرار نخواهد داد MPPT رايياستاندارد كااين 

 باشند، قاب  كاربرد است.دارا مي

ي را برای هاي آزمونرا تعريف كرده و  شارژ كنترلرهای باتری ی برایكارايي و كاركرداين استاندارد ال امات 

 IEC 62093 كند. شايان ذكر است كه استانداردارائه مي شارژ كنترلرهاكارايي و كاركردی تعيين خصوصيات 

كه شام  مواردی )كه البته به اين موارد  مورد نظری فتوولتاييك تأسيسات برای تعيين ال امات ساخت

 گردد.ميايمني است، استفاده  واردمرعايت ، استحکام اتصاتت في يکي و قابمحدود نخواهد شد( نظير 

 BCCمحدود به ظرفيت مشخصي از و  باتری اسيد سرب نوشته شده استاين استاندارد برای كاربردهای 

 با ولتاژ يا جريان بات )برای مثال BCCكه به  آزمون اتباشد، با اين وجود، ال امات آورده شده برای تجهي نمي

های گفته شده در اين  . روشبدست آيدگردد، ممکن است به سختي اعمال مي (A  166يا V 196 باتتر از

، با كادميوم-نيک  های های باتری مانند باتری فن آوریتواند برای ساير منابع توان و ديگر استاندارد مي

 قاب  كاربرد باشد. آنهاولتاژ سلول  به مربوط استفاده از مقادير
 

 مراجع الزامي          1
 

است. بدين  شده   داده ها ارجاع  آن استاندارد ملي به  اين  در متن  كه   است مقرراتي  زير حاوی   ال امي مدارك 

 شود. مي  استاندارد ملي محسوب اين  از  ج ئي  ترتيب آن مقررات 

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

ها ارجاع داده  د نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنمور

 های بعدی آن مورد نظر است. شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

                                                 
1- Battery Charge Controllers 
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 استفاده از مراجع ال امي زير برای اين استاندارد ال امي است:

 

-اج ای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتائيك ، 1333 : سال11333شماره ايران استاندارد ملي   1-6

 .احراز شرايط طراحي محيط های طبيعي
2-2  IEC  61836, Solar photovoltaic energy systems-Terms, definitions and symbols 

 

 اصطالحات و تعاريف         9
 

 رود:به كار مي IEC 61836عالوه بر تعاريف استاندارد در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير 
 

9-6  

 (BCC) شارژ کنترلر باتري

    كنترل  فتوولتاييكيکي است كه شارژ و دشارژ باتری را در يك سامانه انرژی ونوسيله )يا وساي ( الکتر

 .ده باشدارائه شای در داخ  محصول ديگری كند. عم  كنترل شارژ ممکن است به عنوان زيرمجموعهمي

 

9-1  

 1تودهشارژ 

باشد كه هد  آن بازيابي شارژ باتری در سريعترين زمان ممکن است كه در اين ميشارژ شدن اوليه مرحله 

    به باتری تحوي  داده  BCC جريان نرخ بيشينهيا  PVجريان شارژ كننده موجود از مولد  تماممرحله، 

 شود.مي

 
 شود.ميده مينااين مرحله در بعضي موارد شارژ تقويتي ني   -يادآوري

 

9-9  

 ولتاژ توده

رژ به عنوان يك پارامتر كنترلي برای تغيير مد شارژ از شا BCCگردد كه توسط ای اطالق ميبه ولتاژ آستانه

 شود.استفاده مي شارژ كردن توده به مرحله بعدی

 
 شود.ميده مينااين مرحله در بعضي موارد ولتاژ تقويتي ني   -يادآوري

 

9-4  

 زماني شارژ توده تأخیر

 شود. ت نگه داشتهثابمرحله شارژ توده به مرحله بعدی شارژ از تغيير از زماني كه ولتاژ توده بايد قب   مدت

                                                 
1- Bulk Charge 
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9-5  

 1سازيجريان يکسان

های گردد. اين جريان عموماً توسط توصيهميسازی به باتری اعمال جريان ثابتي كه طي شارژ يکسان

 شود.باتری تعيين ميتوليدكننده 
 

9-1  

 سازيشارژ يکسان

تواند با . كنترل شارژ ميشودثابت نگه داشته مياست كه برای مدت معيني  با ولتاژ نسبتاً باتييمرحله شارژ 

ها را به  همه سلولسازی شارژ يکسانر دو حاص  شود. هولتاژ ثابت يا تنظيم جريان ثابت يا تركيبي از 

الکتروليتي را در  بندیتيه الکتروليت، به هم زدنبا توليد گاز در آنها و  وضعيت يکساني از شارژ رسانده و

   از بين ببرد.ور شده در آن وطهغهای  سلول
 

9-6  

 سازيولتاژ يکسان

آن برسد. اين ولتاژ باتتر از نقطه توليد گاز سازی به ولتاژی كه باتری مجاز است تا در طي فرآيند يکسان

تواند بدون آسيب ديدن تحم  ولتاژ مجازی كه باتری مي بيشينهتر از و پايين ور شده غوطههای  برای سلول

 كند، تنظيم شده است.

 

9-8  

 سازيزمان يکسان

ای است تا لحظه رسيدهسازی ای كه باتری به ولتاژ يکسانسازی، از لحظهزماني است كه طي آن ولتاژ يکسان

 . شودثابت نگه داشته مييابد، خاتمه مي شارژ كردن به مرحله بعدی رودازی برای وسكه شارژ يکسان

 

9-3  

 9شارژ شناور

شود تا در اين مرحله شارژ با ولتاژ ثابتي است كه در آن باتری در ولتاژی زير نقطه توليد گاز نگه داشته مي

 سازی شود.جبران شده و دشارژ خودی باتریي  مرحله دوره شارژ تکم

9-61  

 ولتاژ شناور

 سازی تلفات داخلي باتری نياز است.ولتاژ ثابتي است كه برای خنثي كمينه

 

                                                 
1- Equalise current 

2- Float charge 
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9-66  

 نقطه قطع بار 

از حد  به منظور جلوگيری از تخليه بي شارژ كنترلر های بار كه در آن پايانه) شرايطي )معموتً ولتاژ باتری

شوند و يا در اين نقطه يك سيگنال كنترلي يا اخطاری برای نماي  وضعيت شارژ پايين باتری باتری قطع مي

LVDمنظور از اين شرايط، ولتاژ باتری باشد، معموتً عبارت اختصاری  اگرگردد. به مدار اعمال مي
)قطع   1

 شود.ولتاژ پايين(  استفاده مي

 

9-61  

 مجدد بار اتصالنقطه 

شوند تا به باتری اجازه دوباره وص  ميشارژ كنترلر های بار كه در آن پايانه) شرايطي )معموتً ولتاژ باتری

ای را شود تا وضعيت شارژ باتریيا در اين نقطه سيگنال كنترلي يا اخطار قطع مي را تغیيه كند،دهند كه بار 

منظور از اين شرايط، ولتاژ باتری باشد، معموتً عبارت  گراتضمين كننده تغیيه بار باشد.  نشان دهد كه 

 شود.مجدد ولتاژ پايين(  استفاده مي اتصال) LVR 9 اختصاری

 

9-69  

 تطبیقيخود 

وضعيت شارژ باتری و  سابقهرا بر اساس محاسبات وضعيت شارژ، شارژ كنترلر  3الگوريتمي كه نقاط تنظيمي

 .كنداصالح ميساير موارد و يا تركيبي از اين پارامترها 

 

9-64  

 خاتمه شارژ ولتاژسازي دمايي براي نقاط تنظیمي جبران

كه دمای باتری با دمای مرجع  در زماني خاتمه شارژ ولتاژبه نقاط تنظيمي ضريب وابسته به دما اعمال 

سازی دمايي معموتً حدود عالوه بر اين ضريب دمايي، جبرانباشد. ، ميباشدتفاوت داشته ( C˚ 93)معموتً 

ای )اين بدان معني است كه نقاط تنظيمي ولتاژی بايد در بازه ی دارد كه بايد رعايت شوندبيشينهو  كمينه

 .محدود شوند(

 

 فتوولتايیک BCCيک  کارايي و کارکردي الزامات         4
 

 کلیات    4-6

كند. اين ال امات مي را بيان فتوولتاييك( BCC) شارژ كنترلرهای باتری كارايي و كاركردیاين بند ال امات 

 اند:دسته اصلي تقسيم شده پنجبطور كلي به 

                                                 
1- Low Voltage Disconnect 

2- Low Voltage Reconnect 

3- Set-points 
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 حفاظت از طول عمر باتری -

 بازده -

 واسط كاربر -

 در برابر خطا ايمن كاركرد -

 گیاری و مستندسازینشانه -

شان فراهم آوردن روشي كارا های كنترلي ابتکاری كه هد  موجود در اين استاندارد مانعي برای روش مقررات

 باشند. تأييدقاب   ونها بايد با آزم برای شارژ باتری است، ايجاد نخواهد كرد. هرچند اين روش

 

 الزامات دامنه کاربرد     4-1

   حتي بر روی معموتًكرده و  تضمينحفاظتي تزم را  تمهيدات مطمئن و كاركرد اين استاندارد ال امات

BCC  در ولتاژ بسيار پايين( ماژولتك  تأسيساتكوچك )برای مثال  تأسيساتهای ارزان قيمت كه برای   

 باشند. روند ني  به راحتي قاب  دستيابي ميمي كاره ب

ي بهتر، طول عمر هثرتر، بازدهؤای متوصيه شده كه در ادامه ذكر خواهد شد، شارژ باتری به طريقه مقررات

شارژ باتری و مديريت بار  مقرراتخواهد كرد. اين  ضمانتواسط كاربر بيشتری را  هایكاركردبيشتر باتری و 

 كنند.ميتر فراهم و يا تسهي  ای پيشرفتهشيوهرا به 

 

 طول عمر باتري از حفاظت الزامات     4-9

 PVجلوگیري از جريان نشتي از باتري به مولد  4-9-6

BCC  بايد جريان نشتي كه از باتری به سمت مولدPV گردد را به منظور جلوگيری از دشارژ باتری جاری مي

ورودی  اسميجريان  1/6%  مساویيا كوچکتر  بايد PVدر شب محدود نمايد. جريان معکوس مجاز در سمت 

BCC  است. اسميبرابر با ولتاژ  باتریدر هنگامي باشد كه ولتاژ 

 شود. تأييد 1-9-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  ئلهاين مس انطباق

 

 شارژ باتري کارکردهاي اصلي 4-9-1

 کلیات 4-9-1-6

BCC  خا  باتری و يا  آوری فنبايد نقاط تنظيمي شارژ و نقاط تنظيمي قطع بار مناسبي را برای   

 در نظر گرفته شده است، فراهم آورد. آنهاهايي كه برای آوری فن

 حفاظت باتري در مقابل اضافه شارژ  4-9-1-1

BCC  شارژ توصيه شده توسط  خاتمهنقاط تنظيمي  طب به منظور جلوگيری از اضافه شارژ باتری بر

 تنظيم كند.قطع و يا بايد جريان شارژ را باتری،  توليدكننده

 شود. تأييد 9-9-3له بايد از طري  آزمون بيان شده در بند ئاين مس انطباق

 حفاظت باتري در مقابل اضافه دشارژ 4-9-1-9
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BCC  قطع با ياتواند مي مسئلهبرای جلوگيری از اضافه دشارژ باتری داشته باشد كه اين  مقرراتيبايد 

 در تجهي ات خارجي سيگنال تريپي برای فعال كردن يك وسيلهبا فرستادن جريان ارسالي به بار، يا  مستقيم

 رود، صورت گيرد.يا يك اخطار به كار مي ،كه برای قطع جريان به بار

كاربر به آيد كه بدست  ديداریو يا  شنيداریرژ، بوسيله هشدارهای اگر حفاظت باتری در مقاب  اضافه دشا

بايد صريحاً در دفترچه  مسئله، اين را قطع نمايداز بارهای غيرضروری  تمامي يا بخشيكند اعالم سامانه 

 راهنمای كار با دستگاه بيان گردد.

اگر حفاظت در مقاب  اضافه دشارژ، به نصب يك وسيله خارجي )نظير اينورتر( كه حفاظت اضافه دشارژ را 

 ای نصب آورده شود.بايد صريحاً در دفترچه راهنم مسئلهكند، وابسته باشد، اين فراهم مي

گيری ولتاژ باتری، محاسبه وضعيت شارژ، تركيبي از اين دو روش تواند با اندازهحفاظت اضافه دشارژ باتری مي

با جريان باشند. نقطه   سازی شدهشود. نقاط تنظيمي حفاظتي ممکن است جبران فعالها  و يا ساير الگوريتم

بايد  BCCباشد. مستندات و يا واسط كاربر  تأييدقاب   ونتنظيمي حفاظت اضافه دشارژ باتری بايد توسط آزم

مجدد بار به كار رفته است را  اتصالو  بار كه برای وضع نقاط تنظيمي قطع معيارهاييو  هاصريحاً الگوريتم

 مشخص نمايد.

  شود. تأييد 3-9-3ري  آزمون بيان شده در بند بايد از ط مسئلهاين  انطباق

 نقطه تنظیمي درستي 4-9-1-4

باشد.  یبهتربا درستي يا  ±1%  دبرای نقاط تنظيمي ولتاژ جهت كنترل شارژ باي BCCگيری اندازه رستيد

 باشد. یبهتربا درستي يا   ± 9% جهت قطع بار بايد  درستياين 

 تعيين شود. 3-9-3و بند  9-9-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 

 شارژ ينحوه 4-9-9

 کلیات 4-9-9-6

BCC  حاص  شودد تا اطمينان باش داشته كام مطابقت نظر  برای كاربرد مورد باتری خا  آوریفنبايد با 

برای  های گوناگوني روشتواند از مي فتوولتاييك BCCاند. اجرا گرديده بطور صحيحشارژ  كه نقاط تنظيمي

های ممکن  ها استفاده كند، ال امات بيان شده در اين بند تنها برخي از راه ح  اطمينان از شارژ صحيح باتری

 .كندايجاد نميها  برای استفاده از ساير راه ح  محدوديتيرا شام  شده و 

 مراحل شارژ ضروري 4-9-9-1

 بايد مراح  شارژ توده و شناور را داشته باشند. حداق  PV شارژ كنترلرهای باتری

 
های تعريف شده در  های متفاوتي را برای مراح  شارژ در مقايسه با نام خود نام مستنداتبعضي از توليدكنندگان در  -يادآوري

توليدی يا  واحدبرند. بايد توجه تزم در شناسايي خصوصيات شارژ  به شکلي مناسب در مورد هر اين استاندارد به كار مي

 تعاريف آنها با عبارات و تعاريف اين استاندارد بررسي شود. انطباقصورت گرفته و توليدكننده 
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 مراحل شارژ توصیه شده  4-9-9-9

ای برای صورت دورهه سازی را ببايد شارژ يکسان شارژ كنترلرهای باتری، 9-3-3-2عالوه بر ال امات بند 

 روز باشد.  هفتسازی بايد بيشتر از تناوب شارژ يکسانباتری فراهم كنند. دوره 

 با قابلیت تغییرنقاط تنظیمي شارژ  4-9-9-4

 تغيير بودهنوع مشخصي از باتری، نقاط تنظيمي شارژ بايد قاب   برایشارژ صحيح  نحوهبه منظور اطمينان از 

بوسيله  خواهاين نقاط،يا  تكتغيير تكبوسيله  خواهتواند انتخاب شوند كه اين انتخاب مي خودكاريا بصورت 

از  یاف اراف ار يا نرمتواند توسط سختمي موضوعنوع باتری صورت گيرد. اين  يا تشخيص خودكارانتخاب 

تحق  ای كه در دفترچه راهنما گفته شده است، نقاط تنظيمي به گونهيا به وسيله تغيير  طري  واسط كاربر

 .يابد

سوی كه چنين اطالعاتي از  مواردی. در مربوطه بستگي دارد باتری آوری فنبه اده مورد استف نحوه خا  شارژ

الف  پيوستدر  موننقاط تنظيمي باتری به منظور اهدا  آز برای، راهنمايي باشدموجود ن باتری توليدكننده

 آورده شده است.

از  قادر باشند كه با استفاده باشند، بايدهای پيشرفته مي الگوريتممبتني بر كه  ينقاط تنظيمي خود تطبيق

گردند. هيچ روند آزمون خاصي  شوند، ارزيابيارائه مي BCC مستنداتو  اطالعاتي كه توسط واسط كاربر

 گيرند، طراحي نشده است.های پيشرفته را به كار مي برای وسايلي كه اين روش

 
  كار ( بهW 936 هايي كه در كاربردهای توان پايين )كمتر از BCCممکن است برای  غييرنقاط تنظيمي قاب  ت -يادآوري

 روند و برای نوع خاصي از باتری تزم نباشد.مي

 

 سازي شده با دمانقاط تنظیمي شارژ جبران  4-9-9-5

. سازی شده باشندشارژ بايد با دما جبران خاتمه ر و ديگر نقاط تنظيمي ولتاژ بات يانقاط تنظيمي توده، شناو

 مطابقت داشته باتری برای آن نوع خا  توليدكنندههای در صورت ارائه بايد با توصيه ييسازی دمارانجب

 شارژ كنترلر قاب  شناسايي باشند. روی مستنداتسازی شده با دما بايد از باشد. نقاط تنظيمي جبران

 
 كنند.مي مشخصرا  -mv/°C/Cell 3سازی دمايي های اسيد سرب نوعاً يك ضريب جبران گان باتریسازند -يادآوري

 

 گیري نقطه تنظیمسازي افت ولتاژ براي اندازهجبران 4-9-9-1

BCC ينصب هایيا دستورالعم  داشته باشد های باتریسازی افت ولتاژ در كاب بايد سازوكاری برای جبران 

 سازی افت ولتاژ فراهم كند. كمينهبرای 

 تا  بدون آنها كار كند ياباتری دارد، بايد قادر باشد با  گر ح های  كاب برای  مهيداتيت شارژ كنترلر باتریاگر 

و  9-9-3بر اساس بند  باتری حفاظت شود. اين ال ام گر ح های  در مقاب  قطع غيرعمدی كاب  شارژ كنترلر

مورد آزمون اند، متص  شده C˚ 93كه در شرايط آزمون  گر ح های  با اجرای آزمون با و بدون سيم 3-9-3

 گيرند.قرار مي
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 امنیت نقطه تنظیمي  4-9-4

 محافظت شود. ،شده تأييدبه غير از اقدامات عمدی و  ،نقاط تنظيمي شارژ بايد در مقاب  تغيير

تعيين  برداریبهرههای  و مطابقت آن با دستورالعم  كنترلر شارژ رسيبايد از طري  باز مسئلهاين  انطباق

 شود.

 
 با نقاط تنظيمي ثابت كاربردی ندارد. شارژ كنترلرهای باتریاين بند در مورد  -6يادآوري

 

 باشند.حفاظت مي ي برایقاب  قبول های روش ،استفاده از يك اب ار يا يك كلمه عبور -1يادآوري

 

 قابلیت قطع بار  4-9-5

مجدد بار بايد  اتصالقطع بار فراهم گردد، نقاط تنظيمي قطع و  كاركردهر كجا حفاظت اضافه دشارژ بوسيله 

 شود. ارزيابي 3-9-3 بند مطاب  ونبوسيله آزم

. ها باشد روشبا ساير  BCCيا يك بار مستقيماً با كليد وص  شده يا يك بار كنترل شده توسط تواند بار مي

بايد توسط يك وسيله كليدزني  وردد، اين ممستقيماً وظيفه كليدزني بار را بر عهده دار BCCكه  در حالتي

 فراهم شود. با آن قطع بار يکپارچه

بوده و  ارزيابيقاب   ونتوسط آزم بايدنقاط تنظيمي قطع بار متعددی داشته باشد، اين نقاط  BCCاگر 

 نوشته شده باشند. مستنداتشده و يا صريحاً در  تعيين BCCبتوانند از واسط كاربر 

 
به علت صرفاً  BCC(. قابليت قطع بار جعه شودرام 3-9-3-2بند به اجباری است ) ويژگيحفاظت اضافه دشارژ يك  -يادآوري

 فراهم BCCتوسط  خصوصيتكه اين  گردد ولي درصورتيتوصيه مي از طول عمر باتری ضروری است، آنکه برای حفاظت

 نگردد، بايد با ساير وساي  خارجي بدست آيد.

 

 انرژي کاراييالزامات      4-4

 کار هب آمادهحالت  خود مصرفي 4-4-6

بايد مطاب   فتوولتاييك BCCيك  خود مصرفيوجود ندارد،  یو يا بار فتوولتاييك در حالتي كه هيچ ورودی

   و دمای محيط برابر با 9V/Cell ± 1/9 % باشد، اين مقادير برای زماني است كه ولتاژ باتری برابر با 1با جدول

ºC9 ºC ±93 .باشد 

 تعيين شود. 1-3-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 
 خود مصرفيالزامات  -6جدول 

 خود مصرفي بیشینه جريان شارژ نامي

 A3 >  mA3   

A36 ≤ I ≤   A3 % 1/6  جريان شارژ نامي 

A36 > mA36 
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كه تجهي ات  در صورتي اند.شده داده "شبزمان "در مد شارژ كنترلر  كاركردبرای  1حدود بيان شده در جدول -يادآوري

     استفاده BCCكه از منبع تغیيه  وسايليهای داده و ديگر جانبي ديگری نظير وساي  مديريت بار، صفحات نماي ، ثبات

 قطع گردند. BCCاز   در صورت امکان كنند موجود باشند، بايد غير فعال شده و يامي

 

 BCCبازدهي  4-4-1

در  9V/Cell ± 9/9 %جريان شارژ اسمي در ولتاژ باتری برابر با  166 % تا 16 % بايد از BCCبازدهي توان 

 ارزيابي گردد.   ºC9 ºC ±93دمای محيط 

 تعيين شود. 9-3-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق
 

 حفاظت و ايمني در برابر خطا لزاماتا     4-5

 حرارتي اييکار 4-5-6

BCC  توان ورودی اسمي از مولد  ساعت قادر به تحم  جريان/ يك حداق بايدPV  و بطور هم مان جريان

كاركرد تعيين شده دمای اسمي مجاز محيط  بيشينههای بار )در صورت وجود( در ارسالي به پايانه بار اسمي

 باشد. 9V/Cell ± 9/9 %باشد. ولتاژ باتری ني  بايد برابر با  (± C˚ 9 توسط توليد كننده )

 تعيين شود. 1-2-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 
ممکن است سبب شارژ يا دشارژ باتری  ونهای بار ، اين آزمو پايانه PVورودی  مربوط به مقادير اسميبه بسته  -يادآوري

 شود.

 

 اضافه جريان کارکرد  4-5-1

 PVسمت  4-5-1-6

BCC  با اضافه جرياني ناشي از مولد نبايدPV شارژ كنترلر ك  جريان اسمي صدمه ببيند.  193 % تا سقف

 دستي داشته باشد.ريست عادی خود ادامه داده و نبايد نياز به  كاركردبعد از چنين رخدادی بايد به  باتری

 
)در  توليدكنندهنبايد بيشتر از زمان مندرج در دستورالعم  نوع سازوكار ريست كننده خودكار  هرزمان ريست برای  -يادآوري

 ( باشد.مشخص شدنصورت 

 

 تعيين شود. 9-2-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 

 سمت بار 4-5-1-1

 اعمال كاركردپايانه بار داشته باشد، اين پايانه بايد برای اينکه اضافه بار سبب آسيب رساندن به  BCCاگر 

 .گرددنشود، در مقاب  جريان حفاظت  فتوولتاييك BCCضروری 

 تعيين شود. 3-2-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 كاربردهای مورد نظر باشد. ال امات كاربرد/ های بار بايد مطاب  باپايانه مقادير اسمي
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 و پالريته معکوس باتري PVمولد  4-5-9

BCC  از اتصال با پالريته معکوس مولد بايدPV و سازیهای مستنديا باتری توسط سخت اف ار يا با رويه       

 گیاری محافظت گردد.  نشانه

 
ای  رويه اف اری است ولي مستندسازیای سخته استفاده از روشروش مطلوب حفاظت در مقاب  پالريته معکوس  -يادآوري

 .حائ  اهميت استدر طي نصب و تعويض باتری  مسئلهني  مجاز است. اين 

 

 تعيين شود. 3 -2-3و  2-2-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 

 اتصال باتري( بدونهاي باتري )مدار باز در پايانه 4-5-4

BCC بايد از وارد آمدن صدمه به خودش در مقاب  ولتاژ مدار باز مولد های بار با پايانهPV  در هنگام قطع

 حفاظت نمايد.باتری محافظت شده و بار را ني  م

 تعيين شود. 0-2-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 

 الزامات واسط کاربر      4-1

 کلیات  4-1-6

، LED، نمايشگرهای LCDبايد هريك از موارد زير را شام  شود: صفحه نماي   BCCواسط كاربر يك 

های آنالوگ و ديجيتال. واسط در های كامپيوتری يا ساير واسطهشدارهای صوتي، اتصاتت رله و ساير واسط

 فراهم كند. سامانه كاركردتواند برای كاربر اطالعات ارزشمندی را درباره سازی صحيح ميصورت پياده

واسط  ثبات/ نظير يك واحد مکم  كنترلي/ BCCديگری جدا از  اربر ممکن است در داخ  تجهي اتواسط ك

 سيم با آن كار كند، تعبيه شده باشد.متص  شده يا از طري  ارتباط بي BCCتواند بصورت في يکي به كه مي

 

 يکارکرداطالعات    4-1-1

 کلیات 4-1-1-6

 شود.نظر و ال امات خا  آن تعيين مي كاربرد مورد با توجه بهسطح اطالعات فراهم شده برای كاربر 

به تفصي  شرح داده شده است را  9-9-0-2بايد اطالعاتي نظير آنچه كه در بند شارژ كنترلر واسط كاربر 

 ارائه نمايد.

 

 کارکرداطالعات توصیه شده  4-1-1-1

 در حال شارژ است يا خير( شدن نماي  وضعيت شارژ( 

 )نماي  وضعيت قطع بار )يا وضعيت حفاظت در مقاب  اضافه دشارژ 

 نماي  وضعيت شارژ باتری 
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تواند شام  موارد زير ني  باشد شود، مينماي  داده ميشارژ كنترلر كه توسط  ی اضافيكاركردساير اطالعات 

 گردد:نها نميآولي محدود به 

 نقاط تنظيمي شارژ 

 باتریژ ولتا 

 جريان شارژ 

 /انرژیخروجي  ورودی 
 

 کاربر ط تنظیمي و پارامترهاي قابل تغییر توسطنقا  4-1-9

ای را برای ارائه گردد، واسط كاربر بايد وسيله كاربر تغيير توسطپارامترهای قاب   يانقاط تنظيمي اگر گ ينه 

 مشخص گرديده، فراهم نمايد.  2-3-3-2ای كه در بند تغيير و نماي  اين تنظيمات به گونه

 
 با نقاط تنظيمي ثابت كاربردی ندارد. شارژ كنترلرهای باتریاين بند در مورد  -يادآوري

 

نصب تعيين  و مطابقت آن با دفترچه راهنمای كاربر/ شارژكنترلر رسيبايد از طري  باز مسئلهاين  انطباق

 شود.
 

 هشدارها  4-1-4

 توسط واسط كاربر اخطار داده شود: بايدشرايط زير 

  شارژ قابليتعدم / باتریپايين / ولتاژ باتریوضعيت شارژ كم. 

 قطع بار. 

  تريپBCC )برای مثال با اضافه دما(. 

كه  باشند، بايد در صورتيقاب  شناسايي مي سامانههشدارهای صوتي و يا تصويری كه به وضوح توسط كاربر 

حدود بوده در هريك از شرايط بات قرار گرفت، عم  نمايند. هشدارهای صوتي بايد از نظر زماني م شارژكنترلر

 شوند. تبدي  زن يك هشدار چشمك و به يك هشدار تصويری و يا

 تعيين شود. 3-9-3و بند  9-9-3بايد از طري  آزمون بيان شده در بند  مسئلهاين  انطباق

 

 هاآزمون          5

 

 هاشرايط کلي براي آزمون      5-6

 هاآزمونسازي و پیش آمادهکربندي پی 5-6-6

BCC  هنگام نصبنصب شود.  سازنده تعبيه و بايد مطاب  با دستورالعم BCC  مانند نصب  در آراي  خا(

  ند.نصب بايد از اين شرايط تبعيت كديواری( 

BCC كه دماهای اتاقك و  ها نصب شود. تا زمانيبرای تمامي آزمون ی كنترل شدهبايد در يك اتاقك با دما

BCC .به پايداری حرارتي نرسيده اند، رويه آزمون نبايد آغاز گردد 
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 براي آزمون DCمنابع تغذيه   5-6-1

 PVورودي  5-6-1-6

باشد. با اين وجود، يك  PVساز مولد شود، بايد يك شبيهاستفاده مي PVای كه به عنوان ورودی منبع تغیيه

تواند ني  مي )در نمودارهای آزمون RSت سری ) ممنبع تغیيه كنترل شونده با ولتاژ و جريان با يك مقاو

 استفاده گردد.

 زير را دارا باشد: مقادير اسمي كمينهاستفاده شود، بايد  PVمولد  سازاگر يك شبيه
  VOC ≥ 2×VBAT-NOM

 

  ISC ≥ 1.25×IBCC-IN
 

مقادير  كمينه داستفاده شود، باي با يك مقاومت سری يك منبع تغیيه كنترل شونده با ولتاژ و جرياناگر 

 زير را دارا باشد: اسمي
   V ≥ 2×VBAT-NOM

 

    I ≥ 1.25×IBCC-IN 
 

 :آنكه در 

VBAT-NOM   باتری است. ناميولتاژ  

IBCC-IN       سمت ورودی اسميجريان PV  باشد.ميشارژ كنترلر  

 

 ساز باتريشبیه 5-6-1-1

 كمينهكنترل شونده با ولتاژ و جريان بوده و  بايدگردد سازی باتری استفاده ميای كه برای شبيهمنبع تغیيه

 زير را دارا باشد: مقادير اسمي
    V ≥ 1.4×VBAT-NOM

 

      I ≥ 1.25×IBCC-OUT 
 

 :آنكه در 

  IBCC-OUT     باشد.ميبه باتری  شارژ كنترلراسمي جريان  

 

 آزمون عمومي پیکربندي   5-6-9

. هرگونه تغيير يا انجام شودمشخص گرديده،  1آزمون عمومي بايد مطاب  با آنچه كه در شک   پيکربندی

و در بندهای آزمون   0-1-3و  3-1-3، 2-1-3برای يك آزمون خا  در بندهای  اصلي پيکربندیاصالح در 

 گردند.مربوطه معين مي

 انجام گيرد. BCCهای های ولتاژ بايد در پايانهگيریاندازه
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 آزمون عمومي پیکربندي -6شکل 

 

 آزمون جريان معکوس پیکربندي   5-6-4

 .انجام شودمشخص گرديده،  9آزمون بايد مطاب  با آنچه كه در شک  پيکربندی

 محاسبه شود. 9و  1( بايد با استفاده از روابط RPV) PVمقاومت داخلي مولد 

      (1) 

R

S

PV
I

N
R 1440

  

 

           (9)  

PV

C
R

R

N
P

PV

2
1.2

 

 :آنكه در 

RPV    مقاومت مولدPV  نياز است.  سامانهباشد كه برای اتصال به ميبر حسب اهم  

NS     های  ماژولتعدادPV صورت سری در هر رشته برای باشد كه بهميBCC شوند تحت آزمون استفاده مي

       شود كه تعداد استاندارد(. فرض ميسامانهولتاژ نامي  V19 سری در هر ماژول يك)با درنظرگرفتن 

 سلول باشد. 30 ماژولدر يك  PVهای  سلول

IR     جريان اسميBCC  ميبر حسب آمپر( .باشدA)  

PRPV   اتال  توان  كمينهRPV.  باشد.بر حسب وات مي  

NC    سلول معادل با ولتاژ نامي هرباشد كه های سری باتری مي تعداد سلول V9 .است  
 

 باشد.مي a-Si:Hگانه با پيوند سه PV ماژول آوری فن بر اساس مقاومت متناظر با 1رابطه  -يادآوري
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 آزمون جريان معکوس پیکربندي -1شکل 

 

 آزمون دوره شارژ پیکربندي    5-6-5

 کلیات 5-6-5-6

 .انجام شودگردد، به همراه مالحظاتي كه در زير توصيف مي 1آزمون بايد مطاب  با شک  پيکربندی

 

 PVورودي  5-6-5-1

يا جريان مورد  /ولتاژ و مقادير اسميبا  PVساز مولد باشد. اگر شبيهمي PVساز مولد گ ينه مطلوب يك شبيه

 ( استفاده كرد.RSتغیيه با يك مقاومت سری )توان از يك منبع نياز موجود نباشد، مي

 بايد مطاب  با روابط زير باشد: PVای با مقاومت سری استفاده شود، تنظيمات منبع تغیيه اگر منبع تغیيه

 

           (3)               VPV-PSU = 1.25×VBAT-MAX   
 

    = PV            IPV-PSUجريان اسمي ورودی  ده درصد  (2)          
  

 :آنكه در 

VBAT-MAX  مانند بيشينه ولتاژ يکسان سازی در دمای  نظرولتاژ شارژ مورد  بيشينه(˚C93 )های طي آزمون

 باشد.نقطه تنظيمي مي

 

IPV-PSU      منبع تغیيه ورودی تنظيم شده جريانPV باشد.مي  
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VPV-PSU     منبع تغیيه ورودی تنظيم شده ولتاژPV باشد.مي  

 ( باشد، لیا: PSU) PVواحد منبع تغیيه تنظيم شده ولتاژ  13 % تا 16 % بايد بين RSافت ولتاژ در 

          (3       ) 

PSUPV

PSUPV

S

PSUPV

PSUPV

I

V
R

I

V







 


 15.01.0 

 شود:توسط رابطه زير داده مي RSنياز  اتال  توان مورد كمينهبنابراين 

         (0) 
SPSUPVR RIP

S

2

 

 است.شارژ كنترلر و  PVمقاومت سری متص  بين منبع تغیيه  RSكه در اين رابطه 

 

 ساز باتريشبیه 5-6-5-9

را  PVجريان  و بدين منظورنمايند را پوي  مي فتوولتاييك IVهايي كه مشخصه  BCCبرای آن دسته از 

نياز است. اين واحد مورد پشتيبان  سامانهبه عنوان يك  سمت باتری PSUكنند، ثانيه قطع مي برای چند

میكور جلوگيری  IVبدين منظور قرار داده شده است كه از كاه  شديد ولتاژ باتری طي پوي  منحني 

 نمايد.

 پشتيبان باتری بايد: PSUتنظيمات 

0.9×VBAT ≤ VBAT-PSU ≤ 0.94×VBAT                                                                                         

 = IPV-PSU         جريان شارژ مورد انتظار %196 
 

 

 :آنكه در 

      VBAT های گيری شده در پايانهباتری اندازه ولتاژBCC باشد.مي  

 VBAT-PSUتنظيم شده ولتاژ PSU .پشتيبان است  

 IPV-PSU   تنظيم شده جريان PSU .پشتيبان است 

 

 

تغيير داده معين گرديده،  9-9-9-3های آزمون مندرج در بند كه در گام برای انجام آزموني باتریكه ولتاژ  گاههر -يادآوري

 بايد تنظيم گردد. VBAT-PSU،  شودمي
 

 باشد. (9F ± 9/6) % ( بايدCBمقدار خازن باتری )

RB باتری بايد مطاب  روابط رود. مشخصات اين كار ميمقاومت متغيری است كه برای كنترل ولتاژ باتری به

 زير باشد:

 
CHG

MINBAT
MINB

I

V
R 

  

CHG

MAXBAT
MAXB

I

V
R 

  

CHGMAXBATR IVP
B  

 :آنكه در 

CHGI     باشد كه برای آزمون نياز است. جريان شارژ باتری مي  
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MINBR   مقاومت مورد نياز برای آزمون است. كمينه  

MAXBR  مقاومت مورد نياز برای آزمون است. بيشينه  

BRP      نظرمورد  تلفات توان كمينه RB .است  

MINBATV  سازی وضعيت شارژ كم های نقطه تنظيمي )مانند شبيهنظر طي آزمونكمينه ولتاژ باتری مورد

 باشد.باتری( مي

 

 PVحرارتي و اضافه جريان  اييبازدهي، کارپیکربندي آزمون     5-6-1

 کلیات 5-6-1-6

توصيف  9-0-1-3و  9-3-1-3به همراه مالحظاتي كه در بندهای  1آزمون بايد مطاب  با شک  پيکربندی

 .انجام شودگردد، مي

 

 ساز باتريشبیه 5-6-1-1

ساز باتری اگر بتواند ولتاژ را ثابت ثابت باقي بماند. يك شبيهها بايد طي آزمون BCCهای باتری ولتاژ در پايانه

 ده با ولتاژ و جريان ماداميون( كنترل شPSU. استفاده از واحد منبع تغیيه )باشدقاب  استفاده ميدارد، نگه

 باشد.كه نکات زير در نظر گرفته شود، برای اين آزمون مناسب مي

PSUBATVبرای ايجاد يك مرجع ولتاژ باتری ) BCCهای باتری متص  شده به پايانه PSUدر اين جا   نياز )

 ها طي آزمون تغیيه كند. را در همه زمان RBبايد در مد تنظيم ولتاژ كار كرده و جريان  PSUاست. اين 

 بايد چنين باشد: PSUتنظيمات اين 

          (3) 
TESTBATPSUBAT VV   

          (3) 
MAXCHGPSUBAT II   3.1 

 :آنكه در 

TESTBATV  های گيری شده در پايانهاندازهباتری  ولتاژBCC  باشد )ميبرای هر آزمونV/Cell9/9  برای آزمون

 بازدهي(.

PSUBATV  تنظيم شده ولتاژ PSU .باتری است  

MAXCHGI باشد.مي نظرجريان شارژ مورد  بيشينه 

 

 

PSUBATV -يادآوري  ها،  بندیسازی افت ولتاژ متغير در سيمعموماً نياز خواهد بود تا در هر مرحله جريان شارژ برای جبران

 اندكي تنظيم شود.

 

 باشد.(  96F ± 1/6) % ( بايدجعه شودرام 1شک  به ، CBمقدار خازن باتری )

RB  جريان  ومقاومت ثابتي است كه جريان شارژPSU كند. مشخصات اين باتری بايد باتری را تلف مي

 مطاب  روابط زير باشد:
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           (2) %10
15.1






MAXCHG

TESTBAT
B

I

V
R 

         (16) MAXCHGTESTBATR IVP
B  3.1 

 :آنكه در 

BR     باتری موردنياز برای آزمون است. پيکربندیمقاومت  

BRP   موردنظر توان تلفات كمينه RB باشد.مي  

 

 هاي حفاظت طول عمر باتريآزمون     5-1

 PVآزمون جريان نشتي باتري به مولد  5-1-6

 هدف/ دامنه کاربرد 5-1-6-6

در هنگامي  PVاز باتری به مولد  BCCگيری جريان معکوس جاری شده از طري  هد  اين آزمون اندازه

    با ال امات مندرج در بند انطباقكند. اين آزمون باشد ولي جرياني توليد نميميمتص   PVاست كه مولد 

 صورت گيرد.   ºC 9ºC ± 93ها بايد در دمای گيریكند. اندازهمي تأييدرا  2-3-1
 

 آزمون پیکربندي 5-1-6-1

 عم  شود. 2-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-1-6-9

 انجام دهيد. 9آزمون را مطاب  با شک   پيکربندیالف( 

 برقرار شده است. 1-1-3كه شرايط معين شده در بند  مطمئن شويدب( 

 تنظيم كنيد. (9V/Cell ± 1/9) %( ولتاژ باتری را در مقدار  

 اندازه بگيريد. RPV( جريان را در حلقه ت
 

كمتر از ولتاژ  PVای كه ولتاژ از لحظه تأخيرزماني داشته باشند، اين  تأخيرممکن است  هاشارژ كنترلربعضي از  -يادآوري

 دهد، ادامه دارد.را كاه  مي PV، جريان نشتي مولد شارژ كنترلر  ای كهباتری است آغاز شده و تا لحظه

 

 مقايسه كنيد. 1-3-2( نتيجه را با ال امات بند ث

 

 هاي دوره شارژ آزمون 5-1-1

 هدف/ دامنه کاربرد 5-1-1-6

گيری در  باشد. اندازهمي ºC26و  ºC93 در دمای BCCگيری نقاط تنظيمي شارژ ها اندازههد  از اين آزمون

سازی دمايي جبران، اين قابليت را دارد BCCكه  در هنگامي سازد تااين امکان را فراهم مي ی میكوردو دما

 بررسي شود.نقاط تنظيمي 

گيری نقاط تنظيمي شارژ تزم است تا يك چرخه كام  شارژ كه شام  تمامي مراح  شارژ به منظور اندازه

 BCCمختلف  های توليدكنندهتحت آزمون است، پاي  شود. تعداد مراح  شارژ برای انواع و  BCCموجود 
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شام  بايد حداق  دو مرحله دارند. واحدهای تنظيم كننده متفاوت است. كنترلرهای خاموش/ روشن تنها 

های BCCند. بعضي باشمي داراسازی را ني  و در بسياری موارد مرحله يکسانبوده شارژ توده و شناور  اح مر

 گيرند.بر مي ديگر مراح  تنظيمي را ني  در شرفتهپي

 

 آزمون پیکربندي 5-1-1-1

 عم  شود. 3-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-1-1-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک   پيکربندی -الف

 برقرار شده است. ºC93  در دمای اتاقك 1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

 جريان شارژ اسمي، تنظيم كنيد. 16 % ( را برای توليد ولتاژ نامي باتری درRBساز باتری )مقاومت شبيه - 

نگه داريد. توجه  3-3-1-3باتری را در محدوده معين شده در بند  PSUتنظيم ولتاژ در طول آزمون،  -ت

 مخصوصي بايد بعد از هر تغيير ولتاژ اعمال شود.

 
پشتيبان باتری، اطمينان حاص   PSUو نه با  BCCولتاژ باتری توسط  بدين خاطر است كه از كنترل مسئلهاين  -6يادآوري

 گردد.

 

جريان شارژ تنظيم كنيد. برای 16% را برای توليد PVی منبع تغیيه ورودی كاركردپارامترهای  -ث

  (133±9) % ولتاژ نامي باتری و ولتاژ مدار باز( 126±9) %بايد  PVتغیيه  MPP، ولتاژ PWMكنترلرهای 

بايد نقطه مياني پنجره ولتاژ  PVتغیيه  MPP، ولتاژ MPPTولتاژ نامي باتری باشد. برای كنترلرهای 

 باشد. MPPولتاژ ( 193±9) %و ولتاژ مدار باز  ± 9 % رواداریبا  BCCی كاركرد

را از  برداری كه وضوحي كافيولتاژ و جريان ورودی و خروجي را به عالوه دمای اتاقك در يك نرخ نمونه -ج

 كند، ثبت كنيد. پارامترهای مشاهده شده فراهم مي

 
برداری يك نرخ نمونه انجام دهد، PWMهای  فيلترينگ مناسبي را در مورد پال  BCCكه ورودی  در صورتي -1يادآوري

داری را با های ريپ  توانند ولتاژها و جريانكند. با اين وجود، بعضي واحدها ميای عموماً وضوحي كافي را فراهم ميثانيه بيست

 تنظيم گردد. مسئلهبرداری بايد متناسب با اين ؛ در اين موارد، فركان  نمونهها و صدها هرت  عرضه كنندهايي در دهفركان 

 

در كنترلرهای تنظيم  BCCكه  زماني تا ای اف اي  دهيدبصورت پله RB ولتاژ باتری را با زياد نمودن -چ

قطع خاموش جريان را  ( شروع به تنظيم جريان شارژ كرده يا در كنترلرهای روشن/MPPTيا  PWMكننده )

دقيقه )هركدام  به اضافه يك BCCزماني معين شده  تأخيردقيقه يا به مي ان  دوهای ولتاژی بين پله كند.

 ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد( صبر كنيد. اين ولتاژ را به عنوان ولتاژ نهايي مرحله شارژ توده ثبت نماييد.

 
 سازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.جبران شارژ، خاتمهمورد نظر  در هنگام تخمين نقطه تنظيمي -9يادآوري
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تنظيمي سازگار  نظرنقاط مورد  در ن ديکيبه ويژه  گيریاندازه قاب  قبولهای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت پله -4يادآوري

هر بر  mv 2بر هر سلول باتری مناسب است ولي در ن ديکي نقاط تنظيمي  mv96باشند. در طي شيب اف اي  ولتاژ، مقدار 

 را ضمانت خواهد كرد.گيری انتخاب اين مقادير ولتاژ گامي عدم قطعيت قاب  قبول اندازه سلول باتری يا كمتر تزم است كه

 

 .گرددمعلوم   وتواند با پاي  ولتاژ و جريان ورودی با يك اسيلوسکتنظيم ميصحت  -5يادآوري

 

 اگر كنترلر از نوع تنظيم كننده باشد، به مرحله بعد برويد. اگر كنترلر از نوع روشن/خاموش است، تا زماني -ح

دقيقه  دوهای ولتاژی بين پلهای كاه  دهيد. را مجدداً وص  نمايد، ولتاژ را بصورت پله PVجريان  BCCكه 

)هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد( صبر دقيقه به اضافه يك  BCCزماني معين شده  تأخيريا به مي ان 

 .مراجعه كنيد (ر)كنيد. اين ولتاژ را به عنوان ولتاژ بازگشت به شارژ ثبت كنيد. به گام 

 
 سازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.شارژ، جبران خاتمهمورد نظر  در هنگام تخمين نقطه تنظيمي -1يادآوري 

 گيری به ويژه در ن ديکي نقاط مورد نظر تنظيمي سازگار باشند.باتری بايد با عدم قطعيت قاب  قبول اندازههای ولتاژ پله

 

 كنيد. اعمال سامانهكه اين امکان موجود است، به  سازی را در صورتيشارژ يکسان -خ

 تنظيم كنيد.  26 % در مي ان RBرا با اف اي   BCC 1با استفاده از يك اسيلوسکو  دوره كار -د

ديگری  RBاجازه دهيد تا به صورت خودكار به دوره شارژ ادامه دهد )يعني هيچ تنظيم شارژ كنترلر به  -ذ

كه به مد شناور رسيده و به مدت نيم ساعت در اين مد باقي مانده باشد ادامه  تزم نيست(. اين روند تا زماني

های ورودی و خروجي  ممکني را بدست آورد. ولتاژها و جريانهای پايدار و هرگونه رفتار گیرای قرائتيافته تا 

 سازی، شناور و غيره( ثبت كنيد.را در مراح  مختلف شارژ )يکسان

 تکرار كنيد. C26˚آزمون را در دمای محيط )اتاقك(  -ر

 انتهای آزمون. -ز

 

 مجدد بار اتصالآزمون قطع بار/   5-1-9

 هدف/دامنه کاربرد 5-1-9-6

مجدد بار  اتصال( و LVDنقاط تنظيمي ولتاژ پاييني است كه برای قطع بار ) بررسيهد  از اين آزمون  

(LVRاستفاده مي )ها تزم است تا در دمای گيریگردند. اندازه ˚C93 .انجام شود 

باشند، ولي اتصاتت جانبي دارند كه كنترل بار را با وساي  ها قابليت مديريت بار را دارا نميBCCبعضي از 

 سازند.مي ممکنكليدزني خارجي 

 
كه  بايد استفاده گردد ایپيشرفته ممکن است تابع نقاط تنظيمي ولتاژی نباشد. در چنين مواردی رويه BCC يك -يادآوري

 اصالح شده است. BCCبه شکلي مناسب بر اساس الگوريتم كنترل بار 

 

                                                 
1- Duty Cycle 
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 آزمون پیکربندي  5-1-9-1

 عم  شود. 3-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-1-9-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 
 را قطع كنيد. PVورودی  PSUو  RBبرای اين آزمون،  -يادآوري

 

 شده است.برقرار  C93˚  در دمای اتاقك 1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

 - PSU به مي ان  باتری را برای توليد ولتاژ باتریV/cell1/9  تنظيم كرده و بهBCC .متص  كنيد 

( 16±9) % باشد، مقاومت بار را برای توليد جريان باری به مقدارهای بار ميدارای پايانهشارژكنترلر اگر  -ت

های كنترلي برای عم  قطع خروجيشارژكنترلر جريان اسمي بار در ولتاژ اسمي باتری تنظيم نماييد. اگر 

ولتاژ پايين دارد، مقاومت بار را با خروجي كنترلي تنظيم كنيد تا جريان باری را توليد نمايد كه بتواند با اين 

 خروجي كنترلي مديريت شود.

ار برابر با صفر شود( بار را قطع كند )ولتاژ و جريان پايانه ب BCCكه  ای تا زمانيولتاژ باتری را بصورت پله -ث

دقيقه  به اضافه يك BCCزماني معين شده  تأخيردقيقه يا به مي ان  دوهای ولتاژی كاه  دهيد. بين پله

به عنوان كميت  بار قطع شدن)هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد( صبر كنيد. ولتاژ را درست قب  از 

 ثبت كنيد. LVDگيری شده اندازه

 
 سازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.مورد نظر قطع، جبران هنگام تخمين نقطه تنظيمي در -1يادآوري 

 سازگار باشند. نظر قطع مورد گيری به ويژه در ن ديکي نقاط تنظيميهای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب  قبول اندازهپله

 

 VBATبار را مجدداً وص  نمايد )ولتاژ پايانه بار برابر با  BCCكه  ای تا زمانيولتاژ باتری را بصورت پله -ج

 به اضافه يك BCCزماني معين شده  تأخيردقيقه يا به مي ان  دوهای ولتاژی دهيد. بين پله اف اي شود( 

به عنوان مجدد بار  اتصالدقيقه )هركدام ب رگتر بود آن را انتخاب نماييد( صبر كنيد. ولتاژ را درست قب  از 

 ثبت كنيد. LVRگيری شده ت اندازهكمي
 

 سازی دمايي و يا جرياني را در نظر بگيريد.مجدد، جبران اتصالمورد نظر  در هنگام تخمين نقطه تنظيمي -9يادآوري

سازگار  مجدد اتصالموردنظر  گيری به ويژه در ن ديکي نقاط تنظيميهای ولتاژ باتری بايد با عدم قطعيت قاب  قبول اندازهپله

 باشند.

 

 تکرار كنيد. C26°آزمون را در دمای محيط )اتاقك(  -چ

 انتهای آزمون. -ح
 

 انرژي راييکا هاي آزمون     5-9

 آماده به کار حالت خود مصرفيآزمون  5-9-6
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 هدف/ دامنه کاربرد 5-9-6-6

و  PV)بدون ورودی  به كار آمادهدر وضعيت حالت  شارژ كنترلر باتری خود مصرفيهد  اين آزمون تعيين 

 باشد.مي )بار

 آزمون پیکربندي 5-9-6-1

 عم  شود. 3-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-9-6-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 
 باشند.و باری تزم نمي PVبايد از مدار حی  شده و هيچ ورودی  RBبرای اين آزمون،  -يادآوري

 

 برقرار شده است. C93˚ در دمای اتاقك  1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

 تنظيم كنيد. 9V/Cell ± 1/9%  ولتاژ باتری را در مقدار - 

های بار يا خروجي كنترلي كمکي در صورت وجود، در مد فعال يا روشن اطمينان حاص  كنيد كه پايانه -ت

 باشند.

 ها را ثبت كنيد.خوان جريان باتری را اندازه بگيريد؛  ولتاژ و -ث

 كنيد. تکرار V/cell 6/9و 2/1، 3/1، 3/1مقدارهای ها را با روال ذكر شده برای گيریاندازه -ج

 انتهای آزمون. -چ

 
 

 آزمون بازده   5-9-1

 هدف/دامنه کاربرد 5-9-1-6

جريان شارژ در دمای  166 %  تا 16 % در بازه باتریشارژ كنترلر هد  اين آزمون تعيين نمودارهای بازدهي 

 باشد.مي C93° محيطي 

 آزمون پیکربندي 5-9-1-1

 عم  شود. 0-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-9-1-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 
 برای اين آزمون، باری تزم نيست.  -6يادآوري

 

 برقرار شده است. C93˚ در دمای اتاقك  1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

ثابت نگه داشته شده است،  RBكه  باتری و مادامي PSUبا تنظيم  V/cell9/9ولتاژ باتری را در مقدار   - 

 قرار دهيد.

 
 كند. باتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار مي PSUمطمئن شويد كه  -1يادآوري
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را  VBAT-PSUتنظيم كرده و  ± 9 % رواداریجريان اسمي شارژ با  16 % را برای ايجاد PVجريان ورودی  -ت

 كنيد. تنظيم دوباره BCCهای در پايانه V/cell9/9به مي ان  باتریني  برای توليد ولتاژ 

های بار يا خروجي كنترلي كمکي )در كند و پايانهدر مد توده كار مي BCCاطمينان حاص  كنيد كه  -ث

 باشند.صورت وجود( در مد فعال يا روشن مي

خوانده جريان شارژ  16 % گيری كرده و اين مقادير را درولتاژ، جريان، توان ورودی و خروجي را اندازه -ج

 ثبت نماييد.شده 

 تکرار كنيد. 16 % هایپلهجريان شارژ با  166 % تا 96 % را برای جتا  تهای  گام -چ

 برداريد. PVتغیيه را از ورودی  -ح

 قرار دهيد. BCCهای بار نامي در پايانهجريان  166 % برای ايجادرا  بار مقاومتي -خ

 را اندازه بگيريد. BCCافت ولتاژ و بازده توان  -د

 

 حفاظت و ايمني در برابر خطا هاي آزمون     5-4

 حرارتي اييآزمون کار 5-4-6

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-6-6

-د توده ميدمای اسمي و جريان شارژ اسمي در م بيشينهدر شارژ كنترلر  اييهد  اين آزمون ارزيابي كار

ارائه نشده باشد، اين آزمون  توليدكنندهتوسط  كاركردبرای دمای اسمي محيطي  بيشينه باشد. در هر كجا كه

های بار )در صورت وجود( شارژ كنترلر اتصال به پايانهانجام شود. اثر بار ني  بايد از طري   C26˚بايد در دمای 

 لحاظ گردد.

 آزمون پیکربندي 5-4-6-1

 عم  شود. 0-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-4-6-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

گيری با در دمای مشخص شده برای آزمون 1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

 به خاطر دمای اتاقك، برقرار شده است.  ± C9˚  رواداری

ثابت نگه داشته شده است،  RBكه  باتری و مادامي PSUبا تنظيم  V/cell9/9 ولتاژ باتری را در مقدار   - 

 قرار دهيد.

 
 كند. باتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار مي PSUمطمئن شويد كه  -يادآوري

 

جريان اسمي شارژ با  166 % را برای ايجاد PVدر مد توده، جريان ورودی  BCC كاركردبا اطمينان از  -ت

های در پايانه V/cell9/9به مي ان  باتریرا ني  برای توليد ولتاژ  VBAT-PSUتنظيم كرده و  ±9 % رواداری

BCC .تنظيم دوباره كنيد 
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 اعمال كنيد.)در صورت وجود( های بار پايانهبه بار اسمي را  -ث

ای يا دقيقه يكهای با فاصله و اتاقك گرماگيرهمراه دماهای ولتاژ، جريان، توان ورودی و خروجي را به  -ج

)تنظيم جريان، خاموش شدن و  BCCكه هرگونه حفاظت حرارتي در  ساعت يا تا زماني يككمتر به مدت 

 غيره( اعمال شود، ثبت كنيد.

 

 PVجريان آزمون حفاظت اضافه   5-4-1

 آزمون پیکربندي 5-4-1-6

 عم  شود. 0-1-3مطاب  با بند 

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-1-1

شارژ جريان 193 % و C93˚ تحت شرايط اضافه بار در دمای شارژ كنترلر  اييهد  اين آزمون ارزيابي كار

 باشد.اسمي در مد توده مي

 رويه آزمون 5-4-1-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 
 برای اين آزمون، باری تزم نيست. -6يادآوري

 

 برقرار شده است. C93˚ در دمای اتاقك  1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

ثابت نگه داشته شده است،  RBكه  باتری و مادامي PSUبا تنظيم  V/cell9/9ولتاژ باتری را در مقدار   - 

 قرار دهيد.

 
 كند. باتری در طول آزمون در مد ولتاژ ثابت كار مي PSUمطمئن شويد كه  -1يادآوري

 

جريان اسمي شارژ         193 % را برای ايجاد PVدر مد توده، جريان ورودی  BCC كاركردبا اطمينان از  -ت

های در پايانه V/cell9/9به مي ان  باتریرا ني  برای توليد ولتاژ  VBAT-PSUتنظيم كرده و  ± 9 % رواداریبا 

BCC .تنظيم دوباره كنيد 

ای يا دقيقه يكهای و اتاقك با فاصله گرماگيرولتاژ، جريان، توان ورودی و خروجي را به همراه دماهای  -ث

)تنظيم جريان، خاموش شدن و  BCCكه هرگونه حفاظت حرارتي در  ساعت يا تا زماني يككمتر به مدت 

 غيره( اعمال شود، ثبت كنيد.

 

 آزمون حفاظت اضافه جريان بار 5-4-9

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-9-6

 باشد.بار مي جريان اسمي 193%  و  C93˚ در دمای شارژ كنترلر  اييهد  اين آزمون ارزيابي كار

 آزمون پیکربندي 5-4-9-1

 عم  شود. 3-1-3مطاب  با بند 
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 رويه آزمون  5-4-9-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 
 باشد.تزم نمي PVبايد از مدار حی  شده و هيچ ورودی  RBبرای اين آزمون،  -6يادآوري

 

 برقرار شده است. C93˚ در دمای اتاقك  1-1-3اطمينان حاص  كنيد كه شرايط معين شده در بند  -ب

 با استفاده از منبع تغیيه باتری تنظيم كنيد. 9V/Cell ± 6/9%ولتاژ باتری را در مقدار  - 

را ني  برای  VBAT-PSUتنظيم كرده و مقدار اسمي  193 % جريان بار را به مي ان با تنظيم مقاومت بار، -ت

 تنظيم دوباره كنيد. BCCهای در پايانه V/cell6/9به مي ان  باتریتوليد ولتاژ 

ای يا كمتر به دقيقه يكهای و اتاقك با فاصله گرماگير( ولتاژ، جريان، توان باتری و بار را به همراه دماهای ث

 ثبت كنيد. اعمال شود، BCCكه هرگونه حفاظت حرارتي در  ساعت يا تا زماني يكمدت 

 

 آزمون پالريته معکوس باتري   5-4-4

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-4-6

در مقاب  اتصال باتری با پالريته معکوس و همچنين بررسي حفاظت  BCCاستقامت  بررسيهد  اين آزمون 

 باشد. بار از تغیيه شدن با ولتاژ منفي مي

 آزمون پیکربندي 5-4-4-1

 مالحظات معين شده در رويه آزمون صورت گيرد.و با  3-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-4-4-9

قادر  BCCرا مرور كرده تا بررسي شود كه آيا شارژكنترلر خود و عالئم موجود بر روی  BCCمستندات  -الف

های باتری هست يا خير، و آيا هشدار مخصوصي برای عدم انجام به تحم  اتصال با پالريته معکوس در پايانه

و يا مستندات آن داده شده بود، اين  شارژ كنترلرباشد. اگر چنين هشداری بر روی خود كار موجود مي اين

 آزمون را انجام ندهيد. در غير اينصورت به گام بعدی برويد.

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک   پيکربندی -ب

 
 باشد.تزم نمي PVبايد از مدار حی  شده و هيچ ورودی  CBو  RBبرای اين آزمون،  -6يادآوري

 

باتری را معکوس كنيد. ولتاژ  PSUباشند، پالريته های باتری باز ميو مدارشکن PVكه ورودی  در حالي - 

 BCCباتری را در دو برابر جريان شارژ اسمي  PSUو حد جريان  ±9 % رواداریباتری را در مقدار نامي با 

 تنظيم كنيد.

 
باشد، استفاده اطمينان حاص  كنيد كه از يك مقاومت واقعي يا يك بار الکترونيکي كه حساس به پالريته نمي -1يادآوري

 نماييد.مي
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ای يا كمتر برای طول مدت آزمون ثبت ثانيه دههای را در فاصله PV، بار و باتریولتاژ، جريان، توان  -ت

 كنيد.

 BCCدقيقه حفظ نماييد. هرگونه اخطاری را كه  پنجباتری و بار را متص  نموده و اتصال را برای مدت  -ث

 نماي  داد، ثبت كنيد.

 ای نديده و ولتاژ معکوس به بار تغیيه نشده باشد.صدمه BCCكنيد كه  بررسي -ج

 

 PVآزمون پالريته معکوس مولد  5-4-5

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-5-6

با پالريته معکوس و همچنين بررسي  PVدر مقاب  اتصال مولد  BCCاستقامت  بررسيهد  اين آزمون 

 باشد. حفاظت بار از تغیيه شدن با ولتاژ منفي مي

 آزمون پیکربندي 5-4-5-1

 و با مالحظات معين شده در رويه آزمون صورت گيرد. 3-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-4-5-9

قادر  BCCرا مرور كرده تا بررسي شود كه آيا خود شارژكنترلر و عالئم موجود بر روی  BCCمستندات  -الف

هست يا خير، و آيا هشدار مخصوصي برای عدم انجام  PVهای به تحم  اتصال با پالريته معکوس در پايانه

ده شده بود، اين و يا مستندات آن دا شارژ كنترلرباشد. اگر چنين هشداری بر روی خود اين كار موجود مي

 آزمون را انجام ندهيد. در غير اينصورت به گام بعدی برويد.

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -ب
 

 باشد.بايد از مدار حی  شده و هيچ ورودی باتری تزم نمي CBو  RBبرای اين آزمون،  -6يادآوري

 

را به  PSUيا  PVساز مولد باشند، پالريته شبيهباز مي های باتریو مدارشکن PVكه ورودی  در حالي - 

)در صورت كاربرد( را مطاب  با بند   RSو مقاومت  PVهای سری معکوس كنيد. ولتاژ و جريان  عالوه مقاومت

 جريان شارژ تنظيم كنيد. 166 % برای 3-1-3-9

 نظيم كنيد.جريان اسمي در ولتاژ اسمي باتری ت 16 % مقاومت بار را برای كشيدن -ت
 

باشد، استفاده اطمينان حاص  كنيد كه از يك مقاومت واقعي يا يك بار الکترونيکي كه حساس به پالريته نمي -1يادآوري

 نماييد.مي

 

ای يا كمتر برای طول مدت آزمون ثبت ثانيه دههای را در فاصله PV، بار و باتریولتاژ، جريان، توان  -ث

 كنيد.

دقيقه حفظ نماييد. هرگونه اخطاری را كه  پنجو بار را متص  نموده و اتصال را برای مدت  PVورودی  -ج

BCC .نماي  داد، ثبت كنيد 

 ای نديده و ولتاژ معکوس به بار تغیيه نشده باشد.صدمه BCCكنيد كه  بررسي -چ
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 آزمون مدار باز باتري 5-4-1

 هدف/ دامنه کاربرد 5-4-1-6

باتری و بررسي حفاظت بار از  هایپايان شدن در مقاب  مدار باز BCCاستقامت  بررسيهد  اين آزمون 

 است. PVبه ولتاژ مولد  اتصال مستقيم

 آزمون پیکربندي 5-4-1-1

 و با اصالحاتي كه در رويه آزمون آورده شده است، صورت گيرد. 0-1-3مطاب  با بند 

 رويه آزمون 5-4-1-9

 انجام دهيد. 1آزمون را مطاب  با شک  پيکربندی -الف

 تنظيم كنيد. 9-0-1-3باتری را مطاب  با بند  PSUولتاژ و جريان  -ب
 

باشد، در اين مورد خا  های بار ميدارای پايانه BCCكه  در نظر داشته باشيد كه در صورتي -يادآوري

LOADPVCHGMAXCHG III  باشد.مي 

 

تنظيم  ±3 % رواداریرا برای توليد جريان شارژ اسمي با  PVی منبع تغیيه ورودی كاركردپارامترهای  - 

     ولتاژ نامي باتری و ولتاژ مدار باز (126±9) % بايد PVتغیيه  MPP، ولتاژ PWMكنيد. برای كنترلرهای 

بايد نقطه وسط پنجره  PVتغیيه  MPP، ولتاژ MPPTولتاژ نامي باتری باشد. برای كنترلرهای  (9±133) %

 باشد. MPPولتاژ ( 193 ± 9) %و ولتاژ مدار باز  ±9 % رواداریبا  BCCی كاركردولتاژ 

جريان اسمي پايانه بار در ولتاژ نامي باتری  3 % های بار باشد، بار را در مقداردارای پايانهشارژكنترلر اگر  -ت

 تنظيم كنيد.

 يد.و بار باتری را متص  كن PVسپ  منبع  -ث

 پنجاجازه دهيد تا به مدت  BCCو به  ردهباتری در مقدار نامي تنظيم ك PSUولتاژ باتری را با تنظيم  -ج

 دقيقه در اين شرايط بماند.

دقيقه در اين شرايط  پنجاجازه دهيد تا به مدت شارژكنترلر به  قطع كنيد. SW2باتری را با باز كردن  -چ

 های خطا را ثبت نماييد. پيغام / ها بماند. هرگونه اخطاری در خصو  سيگنال

كنيد كه آيا  بررسيها در صفحه نماي   باتری را مجدداً وص  نماييد و با خواندن همه سيگنال -ح

 يادداشت نماييد.است و يا خير. هرگونه مشاهدات مرتبط را  كاركردصورت طبيعي در حال  بهشارژكنترلر 

 

 واسط کاربر هاي آزمون      5-5

 های نصب و دستورالعم و مطابقت آن با دفترچه BCC رسيال امات واسط كاربر بطور عمده از طري  باز

 گردند:ها نظير موارد زير بررسي ميشوند. اخطارها طي ساير آزمونمي بررسيتجهي  

  /(3-9-3مجدد بار )بند  اتصالآزمون قطع بار 

 (3-2-3و  2-2-3پالريته معکوس )بندهای  های آزمون 

 (1-2-3حرارتي )بند  اييآزمون كار 

  (3-2-3و  9-2-3آزمون حفاظت اضافه جريان )بندهای 
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 الف پیوست

 (اتي)اطالع

 باتريراهنماي شارژ 

 

در مواقعي كه اين را  ط تنظيمي پيشنهادی برای ولتاژ باتری جهت اهدا  انجام آزموننقا 1جدول الف

 كند.باشند، ارائه ميباتری موجود نمي توليدكنندهاطالعات از 

 
 راهنماي نقاط تنظیمي شارژ باتري -6جدول الف

 VRLA/ 1مهر وموم شده 6داردريچه C15°دماي  براي cellبر  Vمقادير بر حسب 

 2/9 2/9 شارژ توده

 23/9 33/9تا  23/9 سازیيکسان

 33/1تا  36/1 33/1تا  I10   36/1 برای جريان دشارژقطع ولتاژ پايين، 

 6/9تا  23/1 6/9تا  I10 23/1مقدار  % 10قطع ولتاژ پايين، برای جريان دشارژ 

 36/9 33/9 شناور

 

 
 

                                                 
1- Vented 

2- Sealed 
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