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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، یصنعت

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996د ایران تغییر و طی نامه رماره سازمان میی استاندار

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  داا نویس استتاندار  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و ساتمؤس که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی هانداز ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی یر گبهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   منیای

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت ا بر را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

کته پتیش نتویس آن در     " کییت فتوودتا  اتا ماژول داغحفاظت از نقطه استاندارد روش آزمون برا  "استاندارد 

 و پنجتاه  و افتصتد تهیته و تتدوین رتده استت و در     سازمان میی استاندارد ایتران  توسط  مربوطکمیسیون اا  

، اینتک   مورد تصویب قرار گرفته است 12/19/29 مور  ق وادکترونیکبراجالس کمیته میی استاندارد  چهارمین

مصتوب    ، استاندارد و تحقیقتات صتنعتی ایتران    موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3به استناد بند یک ماده 

 . ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود1331بهمن ماه 

،  ، عیوم و خدمات یشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایعبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پ

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت استاندارداا ارائه رود

 . امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کردباید 

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM  E4281: 2012, Standard test method for hot spot protection testing of photovoltaic 

modules 
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 فتوولتايیک يهاماژول داغحفاظت از نقطه  آزمون براي ارد روشاستاند

 دامنه کاربرد هدف و 1

 در  PVس1فتوودتاییتک   متاژول  ییتوانتا  تعیتین  بترا  روش اجرایی ارائه  ،استاندارداین ادف از تدوین  1-1

نقت    طیرترا  بارد. گرمایش نقطه داغ مربتوط بته   می "نقطه داغ"ا  گرمایش دوره مدت یتحمل اثرات طوتن

توان به  نق  باز بارد. از جمیه نقای  دیگر میها میعدم انطباق آن ایو  ااسیولترک خوردگی ردید  نظیر رایج،

 .ارتاره نمتود  دکته   ایت   و کنواختت ی ریغ ایس یج ئ هیسا ، نقای  اتصادیسبه عنوان مثال، بودن مدار در یک نقطه 

توانتد احتتراق   بارد، اما در موارد رتدید متی  میکپسوده  خرابی  چنین تاثیراتی عمدتا رامل ذوب ردن دحی ، یا

 و مواد اطراف آن را در بر گیرد. فتوودتاییک ماژول

؛ یا دارا  مقاومت بات بارند بطوریکه مقاومت روندمیمشکل نقطه داغ موجب اا به دو طریق سیول 1-1

نت  بارد بطوریکه ردت جریان باتئی در یک ، یا دارا  سطحی با مقاومت پائین سرآیدوجود بب رگی در مدار 

 تحت تنش ار دو نوع مشکل است. این روش آزمون، سیول انتخابی ناحیه محدود بوجود آید. 

از  ختارج کند. تعیین نتایج قابل قبول یا غیر قابل قبتول  رد سطوح قبول یا رد را تعیین نمیاین استاندا 1-3

 .این استاندارد است کاربرددامنه 

                یکتتا رتتود. اتتی  عنتتوان استتتاندارد در نظتتر گرفتتته متتی بتته  SI قتتادیر معتتین رتتده در سیستتت  م 1-4

 گیر  دیگر  در این استاندارد به کار گرفته نشده است.اندازه

 آن این استاندارد، در خصو  مطرح کردن تمام مسائل ایمنی که ممکن است در ارتبتاط بتا استتفاده    1-5

کند. این امر مسئودیت کاربر استتاندارد استت، کته عمییتات تزم بترا  ایمنتی و       صحبت نمی ،وجود دارته بارد

 اا  نظارتی را قبل از استفاده مشخ  نماید.سالمت را فراا  آورده و عمیی بودن محدودیت

 الزامیراجع م  1

 رجاع داده رده است. اا ابه آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی

 نظراتا  بعتد  آن   اتا و تجدیتد  اصتالحیه  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارتد 

اا ارجتاع داده رتده   یخ انتشار به آنرتاذکر . در مورد مدارکی که بدون استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 .اا مورد نظر استاا  بعد  آننظر و اصالحیهاست، امواره آخرین تجدید

 

                                                 

1- Photovoltaic 
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 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 ، مشخصات ربیه ساز خوررید  برا  آزمایش فتوودتاییک زمینی1332: 3233میی ایران رماره  استاندارد 1-1

اا  فتوودتاییک زمینتی غیتر   اا و آرایهماژول، عمیکرد ادکتریکی 1332: 3232ستاندارد میی ایران رماره ا 1-1

 روش آزمون -متمرک  با استفاده از سیول مرجع

 اا  فتودتاییکماژولبازرسی چشمی  -فتودتاییک ماژول، 1329: 16116استاندارد میی ایران رماره  1-3

            -اتا  فتودتاییتک  متاژول ، آزمایش عتایق بنتد  کامتل رطتوبتی     1332 :3226ره استاندارد میی ایران رما 1-4

 اا  آزمونروش

2-5 E772 Terminology of Solar Energy Conversion 

 اصطالحات و تعاريف 3

، اصتطالحات و تعتاریف   ASTM E772 و تعاریف تعیین رده در استاندارددر این استاندارد، عالوه بر اصطالحات 

 :رودیر نی  به کار میز

 استاندارد: نيخاص ا و اصطالحات فيتعار 3-1

3-1-1  

 1نقطه داغ

اا مجبور به بایاس داد که یک سیول خوررید  یا گروای از سیولددیل سایه، ررایطی ر  میه ب به طور معمول

 ول بارد.تواند دما  بات  غیر معمول سیاش میمعکوس رده و باید توان تیف نمایند، که نتیجه

 اهمیت و کاربرد 4

ه  برق مفید، خوررید ب تابشیبا ادف تبدیل امن انرژ   فتوودتاییکیا سیست   ماژولدر طراحی یک   4-1

، روش اجرایی برا  تصدیق طراحی و ساا  طی عمیکرد دحاظ رود. این روش آزمونماژولی باید امکان سایه ج ئ

و کتاربرد معمتودی    نصتب مقابل تاثیرات مضر نقطه داغ طی  حفاظت کافی در  ررح می داد که ماژولو ساخت 

 فراا  رده بارد. 

اتا   در فتراا  ستاختن حفاظتت از نقت      متاژول ی توانای تعیینبرا   ، روش اجراییاین روش آزمون  4-1

 .کند، بیان میدی یا خطرات احتراق بارداخیی که می توانند باعث افت عایق بند  ادکتریک

داد که ردت جریان کار  آن از ردت جریان اتصال کوتاه ر  می ماژولغ زمانی در گرمایش نقطه دا 2-3

، ستیول  چنین ررایطیدر . فراتر روددار اا  معیوب یا سایها  از سیول  کااش یافته یک سیول یا مجموعهIscس

                                                 
1- Hot spot 
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ه می توانتد منجتر   ، کروندمیتوان و اتالف اا  تحت تاثیر قرارگرفته مجبور به بایاس معکوس یا مجموعه سیول

 به گرمایش بیش از حد رود.

 تواند باعث جیوگیر  از صدمه نقطه داغ رود.پس میاستفاده صحیح از دیوداا  با  -1يادآوري

، Yاا، سیول کند که یکی از سیولاا را تشریح میداغ در یک زنجیره سر  از سیولتاثیر نقطه  1رکل  4-4

 متاژول ضرب ردت جریتان  معادل حاصل Yدار رده است. مقدار توان ادکتریکی تیف رده در ی سایهبصورت ج ی

در حال اتصال کوتتاه استت تتوان     ماژولوقتی  ،تابش سطحبارد. برا  ار می Yدر ودتاژ معکوس برقرار رده در 

 بارتد  متاژول اتا   لستیو    s-1مانتده س معادل ودتاژ تودید رده در باقی Yاتالفی وقتی ودتاژ معکوس در سرتاسر 

با مستطیل اارور خورده نشان داده رده استت، ایتن مستتطیل  در محتل تالقتی       1این در رکل  .بیشینه است

رتده   نمتایش داده    s-1ساتا   لستیو  مستتقی   I-Vبا تصویر منحنی مشخصه  Yمعکوس  I-Vمنحنی مشخصه 

 است.

 

 
 

پس، در صورت وجود، وقتی یک زنجیتره  دیوداا  با ست، نشان داده رده ا 9گونه که در رکل امان 4-5

ستیول   نتیجه توان تیف رتده را در  ، درکردهد رروع به اتصال نعکوس قرار گیردر بایاس م ماژولاتصال سر  در 

 د.نکنخروجی کااش یافته، محدود می
پتس بررستی کنیتد تتا     ز نصتب دیوداتا  بتا    پس نبارد، دستورادعمل سازنده را قبل ادارا  دیوداا  با  ماژولاگر  - 1 يادآوري

اا  توصیه رده بیش از یک بارد، آزمون نقطته  ماژولاا  سر  توصیه رده است. اگر تعداد بیشینه ماژولببینید آیا تعداد بیشینه 

اتا   ولمتاژ برا  راحتی، یک منبع تغییه جریان ثابتت ممکتن استت جتایگ ین      صورت سر  اجرا رود.ب ماژولبا آن تعداد  داغ باید

 اضافی گردد تا جریان معیوم رده را تامین نماید.

 V ودتاژ

سیول 
Y 

  S-1س 

 سیول

 

  Iجریان 

ISC 

ماژو

 ل

 تاثیر نقطه داغ  -1شکل 

 اا  نوعیسر  لاتصا
 Yدر  توانتیفات 

S 
ول
سی

 

S
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ول
سی
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         اتا ا  تغییتر کنتد. ستیول   تواند بصورت قابتل مالحظته  اا  خوررید  میاا  معکوس سیولمشخصه 4-6

 ترتن محدود استت یتا  دارا  مقاومتت    -بات بارند که عمیکرد معکوس آنها ودتاژ رنتتوانند دارا  مقاومت می

د از مشتکل  نتواناا میلمحدود است. ارکدام از این نوع سیو -پائین بارند که عمیکرد معکوس آنها ردت جریان

 .رنج ببرندنقطه داغ به طریق متفاوت 

 :پايین مقاومت شنت يهاسلول 4-6-1

            داتد کته کتل ستیول سیتا بختش اعظت  آن  ستایه        بدترین مورد ررایط سایه زمانی ر  متی  4-6-1-1

 رده بارد.

ین بدین گونه استند. در ایتن  پای رنتاا  مقاومت اا  موضعی، اغیب سیولنتددیل ره ب 4-6-1-1

مورد گرمایش نقطه داغ بددیل مقدار ردت جریان زیاد در سطح کوچک اتفاق می افتد. چتون ایتن یتک پدیتده     

تترین مقاومتت   اتا  بتا پتایین   د. سیولموضعی است، مقدار زیاد  پراکندگی در عمیکرد این نوع سیول وجود دار

 نت وقتی که بایاس معکوس روند، دارا  احتمال زیاد عمل کردن در دما  بات  بیش از حد استند.ر

به  پایینمقاومت رنت   اانقطه داغ در سیول  اایاست، خراب یاز آنجا که حرارت موضع  4-6-1-3

 داد. یسرعت ر  م

 

 V ودتاژ

سیول 
Y 

اا  سیول

  S-1س

 

  Iجریان 

ISC 

ماژو

 ل

در  توانتیفات 
Y  اا  نوعیاتصاتت سر 

ول
سی

  
اا

S
ول 
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اا

S
-1
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 :مقاومت شنت باال يهاسلول 4-6-1

 .دار باردهیاز سیول سا یکه بخش کوچک، ر  دادزمانی  هیسا طیررامورد  نیبدتر 4-6-1-1

 جته یو در نت متی کننتد   را محتدود  معکوس متدار  انیجرردت مقاومت رنت بات   ااسیول 4-6-1-1

 دارا  باتترین اتالف توان خوااد بود. رنتسیول با باتترین مقاومت  رود.یحرارت بات م

       بارتد، تتا مرحیته صتدمه دیتدن ستیول      چون گرمایش رو  کل سطح سیول یکنواختت متی   4-6-1-3

 تواند زمان زیاد  طول بکشد.می

را معتین کترده و    متاژول پتس در متدار   نیاز به دیوداتا  بتا    بات رنتاا  مقاومت سیول 4-6-1-4

 کند.ود را مشخ  میا ار دیود محافظت ری که می تواند باایمشخصه عمیکرد  آنها تعداد سیول

ی روند ترین مقاومت رانت رناساییناا  با باتترین و پایموضوع مه  فنی این است که چگونه سیول 4-9

اا مشخ  رود. اگر دیوداا  بتا  پتس بردارتتنی استتند،     و سپس چگونه بدترین مورد سایه برا  این سیول

IRاا و استفاده از دوربین ره سیولتوان با بایاس معکوس زنجیاا  با رنت موضعی را میسیول
برا  دیدن نقاط  1

بته طتور   توانتد  قابل دسترسی است ردت جریان از ستیول ستایه رتده متی     ماژولی نمود. اگر مدار داغ، رناسای

یک دارا  دیتود بردارتتنی یتا متدار     اا  فتوودتایماژولبسیار  از  به ار حال . مورد بازبینی قرار گیردمستقی  

 کار گرفته رود.ه یک روش غیر تهاجمی بتزم است اا ماژولبرا  این دسترس نیستند. بنابراین ادکتریکی در 

کته بته نوبتت امته      باردمی ماژولبرا   I-V اا منحنی ا  ازپایه گرفتن مجموعه انتخابی بر رویکرد 4.4

ا  داد. در نقطته ان مینمونه نش ماژولرا برا   حاصل I-V اا منحنیمجموعه  3کنند. رکل سیول را سایه می

 رتنت ترین مقاومتت  یناست که سیول با پایزمانی جریان مربوط به  تباتترین نش منحنیکه دیود رورن است، 

 سایه رده است.

 

                                                 
1- Infera Red 
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 رود. ست، ار زنجیره باید جداگانه آزموناا  مواز  امورد آزمون دارا  زنجیره ماژولاگر  4-7

              از جمیته  تیاحتراز صتالح    اتا آزمتون   ستر  کیت از  یان بته عنتوان بخشت   تویروش آزمون را م نیا 4-11

  بترا  رشیپتی   اراایحداقل مع نییتع  .کار برده بمشخ  رده   اد امات عمیکردن یتعیعمیکرد و   ریگاندازه

 است.روش آزمون  این کاربر ، به عهدهیکیادکتر ای یکی یف صدمات

 هادستگاه 5

 است: ازیمورد ن ریز اا ، دستگاه3232استاندارد میی ایران رماره در  ازیمورد ن  ااگاهعالوه بر دست 5-1

سیا بهتر   Cنور خوررید طبیعی یا ربیه ساز خوررید حادت پایدار کالس   - يیروشنامنبع   5-1-1

 رده است. تعریف 3233استاندارد میی ایران رماره گونه که در امان

 بر بایداا سطح پورش داندهاا  مات برا  سایه کردن سیول. ش داندها  از پورمجموعه  5-1-1

 بارد.اف ایش   3 %  با مورد آزمون ماژولاا  اساس سطح سیول

 ماژولگیر  دما  محیط و دما  سطح مناسب دما برا  اندازهآشکارساز      5-1-3

 .ماژول انیودتاژ و جر  ریگاندازهبرا  مناسب  گیراندازهاا  دستگاه  5-1-4

 بدون سایه ماژولجریان  -ودتاژ مشخصه  سیول به کیی سایه ردهبا یک  ماژول اا مشخصه

 پس رورندیود با 
 

 سیول با باتترین جریان نشتی

ن 
ریا
ج

ول
ماژ

 
ب
حس
ر 
ب

 
پر
آم

 

 ودت بر حسب ماژولودتاژ 

 هيسا به طور کامللف مخت يهابا سلول ماژولجريان  -ولتاژ  هايمشخصه  -3شکل 

 دار
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 اجرايی روش 6

استتاندارد میتی ایتران رتماره     بتا   ، مطتابق متاژول   V-I اا مشخصه س یکیعمیکرد ادکتر  ریگاندازه  6-1

3232. 

 .16116استاندارد میی ایران رماره مطابق با  یچشم یانجام بازرس    6-1

 .3226استاندارد میی ایران رماره  بر اساسبند  قیانجام آزمون عا 6-3

Wm اا  زیر، در معرض تابش را با استفاده از یکی از روش ماژول 6-4
Wm تا 399 2-

 قرارداید:   1999 2-

 .خوااد بود  ،93±3 س°C اتاق   به دما کین د ماژولدما  که در آن  ضربانیساز  هیرب 6-4-1

o حدود  باید در ماژولکه در آن دما   پایدارربیه ساز حادت  6-4-1
C 3 ± اا پایدار گیر ع اندازهررو قبل از

 بماند یا اینکه

o حدود باید در ماژولنور خوررید طبیعی که در آن دما   6-4-3
C 3 ±  اا پایدار گیر قبل از رروع اندازه

 .بماند

ردت جریتان تتوان   ، 3232استاندارد میی ایران رماره  مطابق، ردبعد از اینکه پایدار  حرارتی ایجاد  6-5

 ید.تصحیح نمای 1نیست که مقدار را به ررایط آزمون استاندارد ضرور ا بدست آورید. ر IMP1بیشینه 

نمتودار   ا  ازمجموعته را انتدازه گرفتته و    حاصل I-Vبه نوبت ار سیول را بطور کامل پورانده، منحنی  6-6

 تهیه کنید. 3ربیه رکل 

 ید.تخاب نمای  را انیتنش جریاننت سباتترین سه سیول با کمترین مقاومت ر 6-6-1

 ید.  را انتخاب نمایینشتجریان ترین یینسیول با باتترین مقاومت رنت سپا 6-6-1

مهت    ،کتامال پورتانیده رتده بارتد     I-Vتهیه منحنی مشخصه  روش اجراییاا طی سیول از اینکه تک تک اطمینان   -3يادآوري

 انتخاب ارتباه سیول در آزمون تنش رود.سطح سیول پورانیده نشده بارد، ممکن است باعث 1 %  . حتی اگراست

گونته کته در   امتان پورش را انتخاب کنیتد،  ررایط  حادتبدترین  ،اا  انتخابیبرا  ار یک از سیول 6-3

-انجام خوااد رد که ار کتدام از ستیول   V-I اا منحنیا  از مجموعه نشان داده رده، اینکار با ترسی  2رکل 

اتفاق می افتد که  پورش زمانی ررایط حادتی پورش داده رده است. بدترین اا  مورد آزمون به می ان متفاوت

 .بارد  2در رکل  cسخط   IMP1دار منطبق بر با پورش سایه I-Vدر منحنی  9رکست ردید

 

                                                 
1- Standard test conditions 

2- Kink 
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یتد. آن  انتد را انتختاب نمای  برگ یده رده 6-6که در مرحیه  ین راکی از سه سیول با مقاومت رانت پایی 6-4

 ید.را اتصال کوتاه نمای ماژولبدست آمده بپورانید.  3-6که در  حادتی بدترین ا با ررایطسیول ر

Wmی قرار داید. تابش باید بین را در معرض منبع رورنای ماژول 6-7
Wmتا  399 2-

بارد. مقدار  1999 2-

 ید.را ثبت نمای ماژول، تابش، دما  محیط و دما  ISCجریان اتصال کوتاه 

 ید.معرض تابش بودن حفظ نمای ساعت در یکط را برا  کل زمان این ررای 6-11

 ید.تکرار نمای  6-6بند انتخابی در  ینبا مقاومت رنت پایدیگر برا  دو سیول را  19-6تا  3-6بنداا  6-11

را  متاژول تعیین رده بپورتانید.   3-6که در  یحادتنت را با ررایط بدترین سیول با باتترین مقاومت ر 6-11

 ید.یکوتاه نما اتصال

Wmی قرار داید. تابش باید بین را در معرض منبع رورنای ماژول 6-13
Wmتا  399 2-

بارد. مقدار  1999 2-

 ید.بت نمایرا ث ماژول، تابش، دما  محیط و دما  ISCجریان اتصال کوتاه 

MJm ید تا اینکه مقدار تشعشع کل بهه اندازه گیر  نمایدقیق پنجار  مقدار تابش را در 6-14
   برستد  139 2-

Wmساعت در   39معادل مقدار این  س
 .می بارد  1999 2-

 بدون سايه ماژولجريان در  -مشخصه ولتاژ
 :سایه دارآزمون با سیول  ماژول اا مشخصه

 (a %199    

(b  % 33 

c   توان بیشینه اتالف 

ن 
ريا

ج
ول

اژ
م

 
ب

س
رح

ب
 

پر
آم

 

 ولت ر حسب ب ماژولولتاژ 

 در سطوح مختلف دارهيساآزمون  با سلول ماژولجريان  -ولتاژ  هايمشخصه  -4شکل 
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ستاعت تتابش حتداقل یتک ستاعت       پتنج کنید، بعد از ار اگر از ربیه ساز حادت یکنواخت استفاده می 6-14-1

 را از منبع نور جدا سازید. ماژول

          3232 ارد میتی ایتران رتماره   استتاند طبق روش آزمون  را بر ماژول  I-Vسمشخصه  ادکتریکیعمیکرد  6-15

 ید.گیر  نمایاندازه

 .انجام داید 16116استاندارد میی ایران رماره بازرسی چشمی را براساس   6-16

 .انجام داید 3226استاندارد میی ایران رماره آزمون عایقند  را براساس   6-19

 گزارش 9
 د:رامل موارد زیر بار حداقل باید گ ارش 3-1

 ، هآزمون کامل ییو رناسا ماژولارخانه سازنده ک 9-1-1

 ،ماژول ساختار ی از توصیف  9-1-1

 ،ادکتریکیتجهی ات اندازه گیر   ی از توصیف  9-1-3

 ،نقطه داغ قرار گرفتن از در معرض  ، پیش و پسماژول I-Vگیر  نتایج اندازه 9-1-4

 آزمون، یدر ط یطیمح طیررا 9-1-5

 ،ماژولرده جریان و دما   گیر مقادیر اندازه 9-1-6

 حترارت  جرقته،  کوتتاه،  اتصال از ا آزمون. برا  مثال، نشانهار تغییر ظاار  بددیل انجام  ی ازتوصیف  9-1-9

 داربترق اش در دسترس قترار گترفتن قطعتات    نتیجه که دیگر اا خرابی یا و ،ماژولمواد  به آسیب حد، از بیش

 ،است

 و  ،شکیی در آنها پیدا ردهکه م ماژول نواحی رناسایی 9-1-4

 آزمون. انجام ار گونه انحراف از روش  9-1-7

 دقت و انحراف 4

  اد امتات استتاندارد بترا    مشمولکه   عدد جینتا ،روش آزمون نیرده توسط ا فیتوص روش اجرایی  4-1

  اتا  ریت گز انتدازه حال، دقت و انحراف ا نیبا ا کند. ینم دیرا تود بارد روش آزمون نیدقت و انحراف ا یابیارز

 .خوااند بوداستاندارد  آن مشمول مفاد، رودمی مانجا 3232رماره  میی ایران استاندارد که برساس ،یکیادکتر

 

 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com

